
Raad (besluitvormend)
Agenda

Datum
Aanvang
Locatie
Griffier

21-02-2017
19:30
Raadzaal
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N MikkersVoorzitter

Deze agenda dient als besluitenlijst. De stukken voor deze vergadering zijn besproken in de oordeelsvormende vergadering 
op 31 januari jl.

Afwezig:
- dhr. W. Hornman, D66 

Bijlagen:

Resultaten RA 21-02-17_Besluit 

RaadsNieuws 1 maart 2017 

Notulen RA 21-02-2017_Besluit

7. Spreekrecht burgers

1. Opening 

Printversie notulen

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 13 december 2016

De notulen worden voor kennisgeving aangenomen.

De notulen zijn terug te vinden bij de besluitvormende raadsvergadering van 13 december jl.

5. Informatieronde

AP5 Informatieronde VVD 21022017 Financien Sportverenigingen

6. Art.42 vragen

6.1 GBV: Voortgang zwembad



Art. 42 GBVinzake Voortgang zwembad_V11012017_A10022017

6.2 GBV: Vuurwerkgebruik buitengebied

Art 42 GBV vuurwerkgebruik buitengebied V11012017 A07022017

HAMERSTUKKEN

8. 17.015 Vaststellen Bestemmingsplan 'Wildwal ongenummerd' (NR)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het besluit.

17015 Vaststellen Bestemmingsplan Wildwal ong, voorste^def
17016 Vaststellen Bestemmingsplan Wildwal ong, beslui^def
17015 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Wildwal ong, bijlage 
Link: Bestemmingsplan 'Wildwal ongenummerd'
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00075)

9. 17.007 Vaststellen Bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan' (NR)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het besluit.

17007 Vaststellen bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan', voorste^def
17008 Vaststellen bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan', beslui^def
17007 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Bp 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan'_def 
17007 Vaststellen bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan', geluidsrapport 
Link: Bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan' 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMR0.0861.BP00060)
17007 Notitie quickscan beschermde soorten Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven dd 25-1-2016, Bijlage

10. 16.126 Eerste wijzigingen legesverordening 2017 (PW)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

16126 Eerste wijzigingen legesverordening 2017, voorste^def
16127 Eerste wijzigingen legesverordening 2017, beslui^def

11. 17.005 Aanpassen kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (PW)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17005 Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen, voorste^def
17006 Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen, beslui^def



12. 17.001 Toewijzing zendtijd Stichting Lokale Omroep Veldhoven (PW)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17001 Positief adviseren over wettelijke vereisten Stichting Lokale Omroep Veldhoven, voorste^def
17002 Positief adviseren over wettelijke vereisten Stichting Lokale Omroep Veldhoven, besluit def 
17001 Brief Commissariaat voor de Media d.d. 14 juli 2016 inzake Advies SLOV

13. 17.021 Actualiseren financieel beleid door wijzigingen BBV-voorschriften (PW)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17021 Actualiseren financieel beleid en beheer, voorste^def
17022 Actualiseren financieel beleid en beheer, beslui^def 
17021 Nota Reserves en voorzieningen 2017, bijlage_def 
17021 Nota Activabeleid 2017, bijlage_def
17021 Nota Rentebeleid en -toerekening 2017, bijlage_def 
17021 Nota Kostentoerekening 2017, bijlage_def
17021 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2017, bijlage_def 
17021 Financiele beheersverordening 2017, bijlage_def 
17021 Bijlage Paragraaf 1 3 2 Begroting, bijlage_def

14. 17.011 Wijzigen gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven - Ergon (MvD)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17011 Wijzigen gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven - Ergon, voorste^def
17012 Wijzigen gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven - Ergon, beslui^def 
17011 Concept Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven Versie 5 december 

2016, Bijlage
17011 Agendapunt 7 vergadering AB GRWRE; Voorstel aanpassing GR Werkvoorzieningschap Regio 
Eindhoven Ergon, Bijlage
17011 Brief College B&W inzake Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven, Bijlage

BESPREEKSTUKKEN

15. 17.026 Rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in vertrouwen' (PW)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17026 Rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in vertrouwen', beslui^def 
17026 Rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in vertrouwen', bijlage



17026 Bestuurlijke reactie college op rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak = loslaten in vertrouwen'

Tweede termijn

16. 16.112 Vaststellen Bestemmingsplan 'Oerle 2016' (NR)

De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

16112 Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle 2016', voorste^def
16113 Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle 2016', beslui^def
16112 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Bestemmingsplan ‘Oerle 2016', bijlage def 
Link: Bestemmingsplan 'Oerle 2016' (https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00066)

17. 17.009 Vaststellen Bestemmingsplan 'Weijerseweg 7' (NR)

De raad stemt met 25 stemmen voor dit besluit. Mevrouw Van der Grinten, VSA, legt een stemverklaring af en 
stemt tegen het besluit.

17009 Vaststellen bestemmingsplan 'Weijerseweg 7', voorsteLdef
17010 Vaststellen bestemmingsplan 'Weijerseweg 7', beslui^def 
17009 Bestemmingsplan 'Weijerseweg 7', aangepaste fijnstofberekening 
Link: Bestemmingsplan 'Weijerseweg 7'
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00044)
2017-02-21 VS/4 AP8 Bestemmingsplan Weijerseweg 7

18. 17.003 Vaststellen Bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' (NR)

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de oordeelsvormende raadsvergadering van 7 maart aanstaande.

19. 17.023 Vaststellen Nota van Uitgangspunten ten behoeve van Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit (NR)

De raad stemt met 21 stemmen voor dit besluit. De VVD-fractie stemt met 5 stemmen tegen het besluit.

17023 Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit, voorste^def
17024 Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit, beslui^def
17023 Nota van Uitgangspunten Ambitiedocument; Samen voor ruimtelijke kwaliteit; 10-10-2016, Bijlage 
17023 Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit Veldhoven 2016-10-10, Bijlage
Technische vragen GBVAP 13 Vaststellen Nota van Uitgangspunten tbv Ambitiedocument Ruimtelijke kwaliteit 
17023 Reactie op vragen VVD n.a.v. oordeelsvormende raad 31-01-2017

20. 17.017 Zienswijze Actualisatie Regionaal Risicoprofiel 2017 en beleid Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (JM)



De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor dit besluit.

17017 Zienswijze geven op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng leveren voor beleid VR-BZO, voorste^def
17018 Zienswijze geven op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng leveren voor beleid VR-BZO, beslui^def 
17017 Brief van zienswijze op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng beleidsplan 2019-2022 VR-BZO, 
bijlage_def
17017 Rapport Regionaal Risicoprofiel 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nov 2016, Bijlage 
17017 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017, Bijlage
17017 Zienswijze Toekomstvisie Brandweerzorg, 1e begrotingswijziging 2015 VR-BZO en dekkingsplan 2014 

25-2-2015, Bijlage

21. Sluiting



Veldhoven
Resultaten Raadsavond 21 februari 2017 - Besluitvorming

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 

B&W
1. Opening Afwezig is dhr. Hornman (D66).

2. Vaststellen definitieve agenda Agendawijzigingen:
Agendapunt 16 Bestemmingsplan ’Oerle 2016' 
wordt een hamerstuk.

Agendapunt 17 Bestemmingsplan ’Weijerseweg 
7' wordt een bespreekstuk.

Agendapunt 18 Bestemmingsplan ’Uitbreiding 
recreatiecentrum 't Witven' wordt door
geschoven naar de oordeelsvormende 
vergadering van 7 maart.

Agendapunt 20 Zienswijze actualisatie 
regionaal Risicoprofiel 2017 en beleid 
Veiligheidsregio wordt een hamerstuk.

D66 heeft n.a.v. de oordeelsvormende 
vergadering van 31 jan. jl. aanvullende 
vragen gesteld. Op papier zijn er 
afspraken gemaakt (25 jaar geleden) 
over de exploitatie van de recreatieplas. 
Wethouder Ramaekers vraagt de D66- 
fractie om concrete vragen schriftelijk 
naar de griffie te sturen.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 14: mevrouw Van Pelt (D66)



4. Voor kennisgeving aannemen notulen 
besluitvormende vergadering d.d. 13 
december 2016

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.

5. Informatieronde Dhr. De Kort (VVD) stelt vragen n.a.v. een 
bericht in de media waarin dhr. Van der Zee, 
directeur van de KNVB, de noodklok luidt 
omdat 2 van de 3 amateur voetbalclubs moeite 
hebben om het hoofd boven te water te 
houden. Dhr. De Kort vraagt wat de betekenis 
hiervan voor Veldhoven is.

De opmerkingen van dhr. Van der Zee 
worden door wethouder Wijman niet 
herkend. Veldhoven kent bloeiende 
sportverenigingen die zich op een goede 
manier staande kunnen houden.

Wethouder Van de Looij: de taakstelling van de 
huisvesting van statushouders is voor 2016 
volledig gerealiseerd. De provincie heeft het 
actieve toezicht opgeheven.

6. Artikel 42 vragen
1. GBV: Voortgang zwembad Het college is van mening dat het uitgangspunt 

is dat het nieuwe zwembad in de directe 
nabijheid van het huidige zwembad gesitueerd 
wordt.
Dhr. Jonkers vraag aandacht voor het gebouw 
van de voormalige school De Rank. Is behoud 
van het gebouw mogelijk?

Wethouder Wijman zegt dat voor de 
oordeelsvormende raad van 7 maart 
aanstaande een voorstel over het 
zwembad is geagendeerd. De locatie voor 
het nieuwe zwembad is in de directe 
omgeving van het huidige zwembad. 
Locaties buiten dat gebied zijn geen 
optie.

2. GBV: Vuurwerkgebruik buitengebied Bericht van uitstel. Beantwoording wordt 
geagendeerd in de oordeelsvormende 
vergadering van 7 maart aanstaande.

7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

8. Vaststellen Bestemmingsplan 'Wildwal 
ongenummerd'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

2 I 4



9. Vaststellen Bestemmingsplan 'Zeelst, 
herziening Peter Zuidlaan'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

10. Eerste wijzigingen legesverordening
2017

PW De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

11. Aanpassen kwijtscheldingsregeling 
gemeentelijke belastingen

PW De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

12. Toewijzing zendtijd Stichting Lokale 
Omroep Veldhoven

PW De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

13. Actualiseren financieel beleid door 
wijzigingen BBV-voorschriften

PW De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

14. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
- Ergon

MvD De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

15. Rapport Rekenkamercommissie 
'Samenspraak :: loslaten in vertrouwen'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

16. Vaststellen Bestemmingsplan 'Oerle
2016'

NR De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

17. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Weijerseweg 7'

NR De raad stemt met 25 stemmen voor het 
besluit.
Mevrouw Van der Grinten legt een 
stemverklaring af en stemt tegen het voorstel.

18. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven'

NR Dit agendapunt wordt op verzoek van mevr.
Van Pelt (D66) doorgeschoven naar de 
oordeelsvormende raadsvergadering van 7 
maart aanstaande.

3 I 4



19. Vaststellen Nota van Uitgangspunten 
t.b.v. ambitiedocument Ruimtelijke 
Kwaliteit

NR De raad stemt met 21 stemmen voor het 
besluit. De VVD-fractie stemt tegen het 
voorstel.

20. Zienswijze Actualisatie Regionaal 
Risicoprofiel 2017 en beleid 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

JM De raad stemt unaniem (26 stemmen) voor het 
besluit.

21. Sluiting Om 20.26 uur.

4 I 4



Woensdag 1 maart ^ 2017
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Spreekrecht voor burgers
U mag tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde 
voorstellen. U krijgt dan maximaal vijf minuten om raads- en 
steunfractieleden te informeren. Een verzoek om spreekrecht 
meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via 
griffie@veldhoven.nl of 14 040.

In de besluitvormende raadsvergadering van 21 februari ver
gaderde de gemeenteraad van Veldhoven onder andere over 
de financiële gezondheid van Veldhovense sportverenigingen, 
bestemmingsplannen en het toekomstige beleid rondom wel
stand en ruimtelijke kwaliteit.

Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten geen letterlijk verslag, 
maar een impressie van de raadsvergadering, geschreven door 
een onafhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

RAADSAVOND DINSDAG 7 MAART 2017 
(OORDEELSVORMING)
4 Bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven'
4 Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'
4 Bijstellen kaders onderzoek zwembad 

De werkgroep ‘Behoud Zwembad' heeft een voorstel uitge
werkt voor een nieuw zwembad in Veldhoven. Om dit voorstel 
te realiseren moeten nieuwe kaders worden vastgesteld, 
waaronder het terugdraaien van de bezuinigingstaakstelling en 
het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet.

4 Kadernota Grondbeleid 2017 
De nieuwe kadernota Grondbeleid 2017 geeft de algemene 
beleidslijnen weer met betrekking tot de gebiedsontwikke- 
ling in Veldhoven. De huidige kadernota Grondbeleid 
dateert uit 2011 en is door de gewijzigde marktsituatie bij 
woningbouw en bedrijventerreinen toe aan actualisatie.

4 Aanpassen Minimabeleid
In de nota minimabeleid 2014-2018 staat de ondersteu
ning vanuit de overheid aan mensen met een laag inkomen 
beschreven. Op basis van een evaluatie wordt voorgesteld 
om deze nota aan te passen, zoals het verhogen van de 
inkomensnorm naar 1200Zo van het minimumloon en het 
inzetten van geld vanuit het Rijk voor armoedebestrijding 
en chronisch zieken.

Gemeenteraad
vergadert
De Veldhovense gemeenteraad ver
gadert op dinsdag 7 maart 2017 in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. 
Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur.

Via http://veldhoven.raadsinformatie.nl/ kunt u de agenda en 
vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

Principieel tegen 
intensieve veehouderij
Een postzegelplan aan de 
Weijerseweg, dat het omvor
men van een legkippenbedrijf 
naar een vleesvarkensbedrijf 
mogelijk maakt, kreeg één 
verrassende tegenstem. VSA- 
raadslid Wendy van der Grinten

zei in een stemverklaring dat zij 
uit principe tegen intensieve 
veehouderij is, 'vanwege de 
hoge uitstoot van CO2, fijnstof 
en ammoniak'. Zij had graag 
gezien dat de gemeente in het 
bestemmingsplan Buitengebied

had gestuurd op 
een meer mi
lieubewuste 
manier van 
boeren.

'Voetbalclubs
draaien hier goed'

Van toetsen en controleren naar meedenken, adviseren en faciliteren. Dat is - in het kort - de kern 
van het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Veldhoven, waar de raad op 21 februari zijn 
handtekening onder zette.

Een mooie stap in het kader van 
deregulering, vond wet

houder Nicole Ramae- 
kers (VSA). Bovendien 
een werkwijze die 
mooi aansluit op 
de huidige trend 
in de samenleving 
en op de nieuwe 

Omgevingswet

die eraan komt. “Maar de ge
meente blijft verantwoordelijk 
voor de beeldkwaliteit en de 
kwaliteit van de leefomgeving." 
Bij nieuwe bouwplannen biedt 
de gemeente daarom vooraf een 
'inspiratiekader'.

Als enige fractie stemde de VVD 
tegen. Volgens woordvoerder

Maarten Prinsen wil 'de markt' 
in het geheel geen welstand 
meer, en kunnen architecten en 
ontwikkelaars prima zelf bepa
len wat verantwoord bouwen 
is. Zijn voorstel om welstand vijf 
jaar lang geheel af te schaffen en 
daarna de effecten te bekijken, 
vond geen enkele weerklank in 
de raad.

Veldhoven

Trots op de nieuwe 
burgemeester!
Met een bloemetje feliciteerde 
burgemeester Jack Mikkers 
namens de gemeenteraad zijn 
nieuwe collega Nicole Ramae- 
kers, die na een tienjarig wet
houderschap in Veldhoven 
onlangs is voorgedragen tot 
burgemeester van de Limburg
se gemeente Gulpen-Wittem. 
“We zijn trots op je, dat je uit 
38 kandidaten op plaats één

bent gezet. Dat zegt veel over 
je kwaliteiten."

De voordracht van Ramaekers 
moet officieel nog worden be
krachtigd door minister Plas- 
terk. Haar installatie in Gulpen- 
Wittem vindt begin mei plaats. 
Op 19 april neemt de wethou
der afscheid in Veldhoven.

Toezicht provincie opgeheven
Wethouder Hans van de Looij 
(GBV) had goed nieuws: de 
provincie Noord-Brabant heeft 
per brief laten weten dat Veld
hoven niet langer meer onder 
toezicht staat waar het gaat om 
huisvesting van statushouders.

Veldhoven is erin geslaagd om 
zijn achterstand op dit gebied 
in 2016 geheel weg te werken, 
waardoor de gemeente nu aan 
zijn door de provincie opgelegde 
taakstelling voldoet.

Een verontrustend persbericht 
van de KNVB was het zeker: 
twee van de drie amateurvoet- 
balclubs hebben moeite het 
hoofd boven water te houden. 
De noodklok van de voetbal
bond werd ook in Veldhoven 
gehoord en leidde tot raadsvra
gen van Daan de Kort (VVD). 
“Als dit onderzoek klopt, dan 
kampen zeker twee van de vier 
Veldhovense voetbalverenigin
gen met hun bestaanszeker
heid."

Wethouder Piet Wijman (D66) 
benadrukte dat de situatie in 
Veldhoven toch echt anders 
ligt dan in het land. “De vier

voetbalclubs hier zijn bloeiende 
verenigingen met een groeiend 
ledenaantal. Hetzelfde geldt 
voor de andere sportclubs. Ons

zijn geen problemen bekend, u 
misschien wel? “We blijven in 
nauw contact met de clubs", 
aldus Wijman.

Raadsnieuws
Welstand: van 
controleren naar inspireren



Veldhoven
21-02-2017

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 21 februari 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA)
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
G. L.C. Jonkers (GBV)
Mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: W.M.C.J. Hornman (D66)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Hij is trots op de voordracht van wethouder Ramaekers tot burgemeester 
van de gemeente Gulpen-Wittem. Hij feliciteert haar met deze voordracht en 
overhandigt haar een bloemetje. Wethouder Ramaekers bedankt iedereen voor de 
prettige samenwerking gedurende de laatste tien jaar. Zij kan haar hier opgedane 
ervaring goed gebruiken in haar nieuwe functie en nodigt iedereen uit om eens een 
kijkje te komen nemen in de gemeente Gulpen-Wittem. De installatie is voorzien 
voor begin mei.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

Mevrouw Van Pelt stelt voor om de behandeling van agendapunt 18 
(bestemmingsplan recreatiecentrum 't Witven) uit te stellen. Zij heeft meer tijd 
nodig om het antwoord op de gestelde vragen nader te bekijken.
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Wethouder Ramaekers heeft daar, net als 't Witven, geen probleem mee. Wel stelt 
zij voor om vragen vanuit de raad schriftelijk door te geven zodat deze kunnen 
worden doorgezet naar 't Witven. Zij licht toe dat er schriftelijke afspraken blijken 
te zijn uit 1988 en zij wil bekijken hoe actueel deze nog zijn.

De overige raadsleden steunen het voorstel van mevrouw Van Pelt.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 14 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Van Pelt bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 13 DECEMBER
2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Naar aanleiding van het bericht van de directeur van de KNVB van jongstleden 
zaterdag, waarin hij zich zorgen maakt over de amateurvoetbalclubs die moeite 
hebben om het hoofd boven water te houden, vraagt de heer De Kort of het college 
bekend is met de situatie van de Veldhovense voetbalclubs, hoe de situatie bij 
andere Veldhovense sportverenigingen is en welke inspanningen er worden verricht 
om het sportleven in Veldhoven bruisend te houden.

Wethouder Wijman antwoordt dat een algemene opmerking niet altijd zijn weerslag 
hoeft te hebben op de lokale situatie. De Veldhovense voetbalclubs zijn bloeiende, 
zelfstandige verenigingen die zich op een goede manier staande kunnen houden. 
Hem zijn geen urgente problemen bekend. In de visie Geldhoven beweegt' die op 
13 december 2016 door de raad is vastgesteld, wordt onder andere de rol en 
positie van de gemeente ten opzichte van sportverenigingen beschreven.

De heer Bijnen is verbaasd over deze vragen omdat het standpunt van de VVD- 
fractie ten aanzien van subsidiëring van sportverenigingen daar tegen indruist.
De heer De Kort heeft het Veldhovense verenigingsleven altijd een warm hart 
toegedragen.

Wethouder Van de Looij deelt mede dat hij van de provincie een schriftelijke 
bevestiging heeft ontvangen dat het actieve toezicht op de gemeente Veldhoven is 
opgeheven omdat de taakstelling van 2016 voor het huisvesten van statushouders 
ruimschoots is behaald.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van GBV-fractie over voortgang zwembad 
Naar aanleiding van de beantwoording benadrukt de heer Jonkers dat het 
belangrijkste doel blijft om een adequate zwemvoorziening te realiseren op een 
goede plaats, maar hij zou het zonde vinden om een goed gebouw te verwijderen
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dat in de toekomst mogelijk gebruikt zou kunnen worden voor andere doeleinden.
Hij vraagt dan ook of het realistisch is om in de eindafweging een alternatief op te 
nemen - inclusief kostenplaatje - waarbij de voormalige basisschool De Rank 
behouden blijft, zodat hier een weloverwogen besluit over kan worden genomen.

Wethouder Wiiman licht toe dat de adviesnota over het zwembad inmiddels naar de 
raad is gestuurd. Deze sluit aan op het voorstel van de werkgroep. Het 
centrumgebied wordt gezien als de directe omgeving van het huidige zwembad. Het 
is aan de raad om alle ruimtelijke en financiële afwegingen mee te nemen in de 
kaders.

Art. 42-brief van GBV-fractie over vuurwerkgebruik buitengebied
Omdat vandaag de beantwoording is verstuurd, stelt de voorzitter voor om deze
brief te behandelen bij de raadsvergadering van 7 maart.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WILDWAL ONGENUMMERD' (NR) 17.015

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST. HERZIENING PETER ZUIDLAAN'
(NR) 17.007

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

10. EERSTE WIJZIGINGEN LEGESVERORDENING 2017 (PW) 16.126

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

11. AANPASSEN KWIJTSCHELDINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
(PW) 17.005

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. TOEWIJZING ZENDTIJD STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN
(PW) 17.001

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Veldhoven
21-02-2017

3



Veldhoven
21-02-2017

13. ACTUALISEREN FINANCIEEL BELEID DOOR WIJZIGINGEN BBV-
VOORSCHRIFTEN (PW) 17.021

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

14. WIJZIGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP
REGIO EINDHOVEN - ERGON (MvD) 17.011

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

15. RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE 'SAMENSPRAAK = LOSLATEN IN
VERTROUWEN' (PW) 17.026

Mevrouw Gielis kan zich vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
Ook kan zij zich vinden in het voorstel van het college om de rol van de raad te 
verduidelijken en hierover samen van gedachten te wisselen.

De heer Van den Oever zegt dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Ten 
aanzien van punt 5 merkt hij op dat het naïef is om er vanuit te gaan dat elke 
belangengroep ook een echte achterban vertegenwoordigt.

De heer Slegers kan zich vinden in de aanbevelingen en de reactie van het college. 
Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat de kaders duidelijk zijn en 
de rollen die de raad en de participanten vervullen.

Ook mevrouw Hartlief staat achter de aanbevelingen. Zij vindt het goed om niet op 
voorhand aan te nemen dat een belangengroep ook een echte achterban 
vertegenwoordigt en zij stelt voor om dit vooraf te verifiëren.

De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. De bedoeling van punt 5 is dat er zicht blijft 
op de kwaliteit van belangengroeperingen en de wijze waarop zij hun achterban 
informeren en de reacties daarop terugbrengen in het samenspraakproces. Hij 
vraagt of het ambtelijk apparaat meer oog heeft voor dit proces en handvaten kan 
ontwikkelen ter ondersteuning hiervan.

Wethouder Wijman licht toe dat het voorliggende stuk een stuk van de raad is 
waarop het college een nuancering heeft aangegeven (aanbeveling 1 en 2). Hij 
vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij het samenspraakproces te betrekken. 
Daarom wordt bij het procesvoorstel al aangegeven wie er op welke wijze bij 
worden betrokken. Hij ziet het als een risico dat mensen die graag mee willen 
denken, al bij voorbaat niet meedoen omdat zij de terugkoppeling naar hun 
achterban niet waar kunnen maken.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis zegt dat vooraf afspraken worden gemaakt over het informeren van 
de achterban en als blijkt dat dat niet gebeurt, kan de raad alsnog ingrijpen.
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Volgens de heer Van den Oever is er geen sprake van een vertegenwoordiging als 
iemand individueel betrokken is. Hij vindt het naïef om aan te nemen dat elke 
groepering zijn achterban goed informeert maar als dat kan worden geregeld door 
middel van kaderstelling, kan hij zich daarin vinden.

De heer Bijnen sluit zich hierbij aan. Hij gaat ervan uit dat het op eenvoudige wijze 
mogelijk moet zijn om te verifiëren of iemand een bepaalde groepering 
vertegenwoordigt, zonder dat dit stagnerend, afwerend of vertragend werkt op het 
proces.

Ook de heer Slegers vindt het belangrijk om na te denken welke eenvoudige 
controle er mogelijk is om na te gaan of iemand een bepaalde groep 
vertegenwoordigt, zonder stagnatie of frustratie van het samenspraakproces.
De heer Van den Oever stelt voor om dit mee te nemen in de kaderstelling.
Ook de heer Hofman vindt dat er aandacht aan moet worden besteed, maar wijst 
op de titel van het rapport 'loslaten in vertrouwen' en dat betekent niet blijven 
controleren.
De heer Van den Oever vindt dat de raad ook niet naïef moet zijn.

Mevrouw Hartlief vindt de vraag gerechtvaardigd of iemand namens een organisatie 
spreekt of daarbij betrokken is, maar zij vindt het een goed idee om het mee te 
nemen in de kaderstelling.

De heer Rooijakkers kan zich vinden in het standpunt van de GBV-fractie en pleit 
voor een middenweg.

De heer Kootkar is geen voorstander van controle, want dat hoort niet bij 
vertrouwen. Hij vraagt een reactie van de wethouder of de gemeente actief aan 
procesbewaking kan doen en kan nagaan in hoeverre datgene wat van 
vertegenwoordigers van belangengroepen wordt verwacht, ook gerealiseerd wordt.

Wethouder Wijman vindt samenspraak een goed instrument voor de raad om tot 
een afgewogen standpunt te komen doordat hier een brede vertegenwoordiging 
vanuit de samenleving bij wordt betrokken. Het procesvoorstel bevat een paragraaf 
over de partijen die bij het samenspraakproces moeten worden betrokken en hij 
stelt voor om het daarin mee te nemen.
De heer Kootkar verzoekt de wethouder te reageren op zijn voorstel ten aanzien 
van de actieve rol die de gemeente zou kunnen vervullen bij de procesbewaking.
Volgens wethouder Wijman is een evenwichtige reflectie voldoende geborgd door 
de regisseurs die de stappen in het samenspraakproces voorbereiden, begeleiden 
en volgen. Als dat niet het geval is, kan dat aan de orde komen bij de evaluatie die 
na elk samenspraakproces plaatsvindt.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van de 
Rekenkamercommissie.

16. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'OERLE 2016' (NR) 16.112

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Veldhoven
21-02-2017
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17. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WEIJERSEWEG 7' (NR) 17.009

De heer Hofman zegt dat naar aanleiding van dit bestemmingsplan een discussie 
over intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden binnen de fractie.

Mevrouw Van der Grinten licht toe dat dit bestemmingsplan indirect leidt tot 
versterking van de intensieve veehouderij waarvan zij vanuit het oogpunt van 
gezondheid en duurzaamheid principieel tegenstander is. Zij betreurt het dat deze 
ondernemer niet in een eerder stadium is gewezen op de milieuvriendelijke en 
duurzame ambities van de gemeente Veldhoven en het bestaan van een subsidie 
verduurzaming veehouderij.
De heer Prinsen vraagt of mevrouw Van der Grinten op het bedrijf is gaan kijken of 
hier op een duurzame manier wordt ondernomen.
Mevrouw Van der Grinten zegt dat de uit de bijgevoegde rapporten blijkt dat hier 
sprake is van traditionele veehouderij zonder een vorm van verduurzaming.
De heer Prinsen kan zich niet voorstellen dat een boer kiest voor een vorm van 
ondernemen die niet past in deze tijd.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij mevrouw Van der Grinten geacht wordt tegen te hebben gestemd.

18. VASTSTELLEN BESTEMMINGPLAN 'UITBREIDING RECREATIECENTRUM 'T
WITVEN' (NR) 17.003

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende 
besluitvormende vergadering.

19. VASTSTELLEN NOTA VAN UITGANGSPUNTEN TEN BEHOEVE VAN
AMBITIEDOCUMENT RUIMTELIJKE KWALITEIT (NR) 17.023

De heer Engelen staat achter het voorstel van het college. Het voorstel biedt 
bescherming tegen overdaad aan diversiteit en stimuleert de zoektocht naar 
kwaliteit en geeft daarmee voldoende mogelijkheden om anders invulling te geven 
aan bouwen. Als regelgeving dienstverlenend en ondersteunend kan zijn in plaats 
van bepalend, staat het vernieuwing en/of innovatie niet in de weg.

De heer Prinsen vindt het jammer dat het college, ondanks de roep om 
deregulering, bij haar standpunt blijft. Ook heeft hij geen bevredigend antwoord 
ontvangen op de vraag wat de kwalitatieve ondergrens van ruimtelijke kwaliteit is.
Hij hoopt dat de andere fracties na de oordeelsvormende vergadering hebben 
nagedacht over het voorstel tot volledige afschaffing van de welstandstoets.
Aannemers en projectontwikkelaars zijn voorstander van het afschaffen van 
welstand en uit de weekmarktconsultatie blijkt dat meer dan de helft voorstander is 
van minder regels op het gebied van welstand. Meedenken, adviseren en faciliteren 
is de nieuwe gemeentelijke rol. Dat sluit ook aan bij de nieuwe Omgevingswet die 
uitgaat van minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, 
maatwerk en vertrouwen. Deze onnodige exercitie kost de bouwer geld dat hij 
beter zou kunnen gebruiken voor extra investeringen in duurzaamheid. Hij stelt 
daarom voor de welstand volledig af te schaffen, eventueel voor een bepaalde 
(proef)periode.

Veldhoven
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De heer Bolsius vindt het belangrijk om de karakteristieke kernen van de gemeente 
Veldhoven te behouden en wil daarom graag een vinger aan de pols houden.

Mevrouw Hartlief sluit zich aan bij de VSA-fractie. Welstandsvrij bouwen is niet 
bouwen zonder regels. Vooraf en in samenspraak toetsen zoals voorgesteld, vindt 
zij een goede manier om de kwaliteit in Veldhoven te behouden.

Tweede termijn

De heer Rooijakkers wil de kwaliteit borgen en vindt dat dit voorstel past bij de 
nieuwe Omgevingswet. Het is al een behoorlijke wijziging in de houding ten aanzien 
van dit soort trajecten en hij vraagt zich af wat het financieel en qua proces zou 
opleveren als de toets volledig achterwege zou worden gelaten.

De heer Prinsen vindt het jammer dat er niet meer steun is voor zijn voorstel, maar 
hij zal hier ook in de toekomst aandacht voor blijven vragen.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de VVD-fractie geacht wordt tegen te hebben gestemd.

20. ZIENSWIJZE ACTUALISATIE REGIONAAL RISICOPROFIEL 2017 EN BELEID
VEILIGHEIDSREGIO BRABANT ZUIDOOST (JM) 17.017

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

21. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 20.30 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 28 maart 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 21 februari 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA)
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
G. L.C. Jonkers (GBV)
Mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: W.M.C.J. Hornman (D66)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Hij is trots op de voordracht van wethouder Ramaekers tot burgemeester 
van de gemeente Gulpen-Wittem. Hij feliciteert haar met deze voordracht en 
overhandigt haar een bloemetje. Wethouder Ramaekers bedankt iedereen voor de 
prettige samenwerking gedurende de laatste tien jaar. Zij kan haar hier opgedane 
ervaring goed gebruiken in haar nieuwe functie en nodigt iedereen uit om eens een 
kijkje te komen nemen in de gemeente Gulpen-Wittem. De installatie is voorzien 
voor begin mei.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

Mevrouw Van Pelt stelt voor om de behandeling van agendapunt 18 
(bestemmingsplan recreatiecentrum 't Witven) uit te stellen. Zij heeft meer tijd 
nodig om het antwoord op de gestelde vragen nader te bekijken.
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Wethouder Ramaekers heeft daar, net als 't Witven, geen probleem mee. Wel stelt 
zij voor om vragen vanuit de raad schriftelijk door te geven zodat deze kunnen 
worden doorgezet naar 't Witven. Zij licht toe dat er schriftelijke afspraken blijken 
te zijn uit 1988 en zij wil bekijken hoe actueel deze nog zijn.

De overige raadsleden steunen het voorstel van mevrouw Van Pelt.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 14 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Van Pelt bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 13 DECEMBER
2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

5. INFORMATIERONDE

Naar aanleiding van het bericht van de directeur van de KNVB van jongstleden 
zaterdag, waarin hij zich zorgen maakt over de amateurvoetbalclubs die moeite 
hebben om het hoofd boven water te houden, vraagt de heer De Kort of het college 
bekend is met de situatie van de Veldhovense voetbalclubs, hoe de situatie bij 
andere Veldhovense sportverenigingen is en welke inspanningen er worden verricht 
om het sportleven in Veldhoven bruisend te houden.

Wethouder Wijman antwoordt dat een algemene opmerking niet altijd zijn weerslag 
hoeft te hebben op de lokale situatie. De Veldhovense voetbalclubs zijn bloeiende, 
zelfstandige verenigingen die zich op een goede manier staande kunnen houden. 
Hem zijn geen urgente problemen bekend. In de visie Geldhoven beweegt' die op 
13 december 2016 door de raad is vastgesteld, wordt onder andere de rol en 
positie van de gemeente ten opzichte van sportverenigingen beschreven.

De heer Bijnen is verbaasd over deze vragen omdat het standpunt van de VVD- 
fractie ten aanzien van subsidiëring van sportverenigingen daar tegen indruist.
De heer De Kort heeft het Veldhovense verenigingsleven altijd een warm hart 
toegedragen.

Wethouder Van de Looij deelt mede dat hij van de provincie een schriftelijke 
bevestiging heeft ontvangen dat het actieve toezicht op de gemeente Veldhoven is 
opgeheven omdat de taakstelling van 2016 voor het huisvesten van statushouders 
ruimschoots is behaald.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Art. 42-brief van GBV-fractie over voortgang zwembad 
Naar aanleiding van de beantwoording benadrukt de heer Jonkers dat het 
belangrijkste doel blijft om een adequate zwemvoorziening te realiseren op een 
goede plaats, maar hij zou het zonde vinden om een goed gebouw te verwijderen
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dat in de toekomst mogelijk gebruikt zou kunnen worden voor andere doeleinden.
Hij vraagt dan ook of het realistisch is om in de eindafweging een alternatief op te 
nemen - inclusief kostenplaatje - waarbij de voormalige basisschool De Rank 
behouden blijft, zodat hier een weloverwogen besluit over kan worden genomen.

Wethouder Wiiman licht toe dat de adviesnota over het zwembad inmiddels naar de 
raad is gestuurd. Deze sluit aan op het voorstel van de werkgroep. Het 
centrumgebied wordt gezien als de directe omgeving van het huidige zwembad. Het 
is aan de raad om alle ruimtelijke en financiële afwegingen mee te nemen in de 
kaders.

Art. 42-brief van GBV-fractie over vuurwerkgebruik buitengebied
Omdat vandaag de beantwoording is verstuurd, stelt de voorzitter voor om deze
brief te behandelen bij de raadsvergadering van 7 maart.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WILDWAL ONGENUMMERD' (NR) 17.015

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

9. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'ZEELST. HERZIENING PETER ZUIDLAAN'
(NR) 17.007

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

10. EERSTE WIJZIGINGEN LEGESVERORDENING 2017 (PW) 16.126

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

11. AANPASSEN KWIJTSCHELDINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
(PW) 17.005

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. TOEWIJZING ZENDTIJD STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN
(PW) 17.001

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Veldhoven
21-02-2017
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13. ACTUALISEREN FINANCIEEL BELEID DOOR WIJZIGINGEN BBV-
VOORSCHRIFTEN (PW) 17.021

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

14. WIJZIGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP
REGIO EINDHOVEN - ERGON (MvD) 17.011

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

15. RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE 'SAMENSPRAAK = LOSLATEN IN
VERTROUWEN' (PW) 17.026

Mevrouw Gielis kan zich vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. 
Ook kan zij zich vinden in het voorstel van het college om de rol van de raad te 
verduidelijken en hierover samen van gedachten te wisselen.

De heer Van den Oever zegt dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Ten 
aanzien van punt 5 merkt hij op dat het naïef is om er vanuit te gaan dat elke 
belangengroep ook een echte achterban vertegenwoordigt.

De heer Slegers kan zich vinden in de aanbevelingen en de reactie van het college. 
Om teleurstellingen te voorkomen, is het belangrijk dat de kaders duidelijk zijn en 
de rollen die de raad en de participanten vervullen.

Ook mevrouw Hartlief staat achter de aanbevelingen. Zij vindt het goed om niet op 
voorhand aan te nemen dat een belangengroep ook een echte achterban 
vertegenwoordigt en zij stelt voor om dit vooraf te verifiëren.

De heer Kootkar sluit zich hierbij aan. De bedoeling van punt 5 is dat er zicht blijft 
op de kwaliteit van belangengroeperingen en de wijze waarop zij hun achterban 
informeren en de reacties daarop terugbrengen in het samenspraakproces. Hij 
vraagt of het ambtelijk apparaat meer oog heeft voor dit proces en handvaten kan 
ontwikkelen ter ondersteuning hiervan.

Wethouder Wijman licht toe dat het voorliggende stuk een stuk van de raad is 
waarop het college een nuancering heeft aangegeven (aanbeveling 1 en 2). Hij 
vindt het belangrijk om alle betrokkenen bij het samenspraakproces te betrekken. 
Daarom wordt bij het procesvoorstel al aangegeven wie er op welke wijze bij 
worden betrokken. Hij ziet het als een risico dat mensen die graag mee willen 
denken, al bij voorbaat niet meedoen omdat zij de terugkoppeling naar hun 
achterban niet waar kunnen maken.

Tweede termijn

Mevrouw Gielis zegt dat vooraf afspraken worden gemaakt over het informeren van 
de achterban en als blijkt dat dat niet gebeurt, kan de raad alsnog ingrijpen.
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Volgens de heer Van den Oever is er geen sprake van een vertegenwoordiging als 
iemand individueel betrokken is. Hij vindt het naïef om aan te nemen dat elke 
groepering zijn achterban goed informeert maar als dat kan worden geregeld door 
middel van kaderstelling, kan hij zich daarin vinden.

De heer Bijnen sluit zich hierbij aan. Hij gaat ervan uit dat het op eenvoudige wijze 
mogelijk moet zijn om te verifiëren of iemand een bepaalde groepering 
vertegenwoordigt, zonder dat dit stagnerend, afwerend of vertragend werkt op het 
proces.

Ook de heer Slegers vindt het belangrijk om na te denken welke eenvoudige 
controle er mogelijk is om na te gaan of iemand een bepaalde groep 
vertegenwoordigt, zonder stagnatie of frustratie van het samenspraakproces.
De heer Van den Oever stelt voor om dit mee te nemen in de kaderstelling.
Ook de heer Hofman vindt dat er aandacht aan moet worden besteed, maar wijst 
op de titel van het rapport 'loslaten in vertrouwen' en dat betekent niet blijven 
controleren.
De heer Van den Oever vindt dat de raad ook niet naïef moet zijn.

Mevrouw Hartlief vindt de vraag gerechtvaardigd of iemand namens een organisatie 
spreekt of daarbij betrokken is, maar zij vindt het een goed idee om het mee te 
nemen in de kaderstelling.

De heer Rooijakkers kan zich vinden in het standpunt van de GBV-fractie en pleit 
voor een middenweg.

De heer Kootkar is geen voorstander van controle, want dat hoort niet bij 
vertrouwen. Hij vraagt een reactie van de wethouder of de gemeente actief aan 
procesbewaking kan doen en kan nagaan in hoeverre datgene wat van 
vertegenwoordigers van belangengroepen wordt verwacht, ook gerealiseerd wordt.

Wethouder Wijman vindt samenspraak een goed instrument voor de raad om tot 
een afgewogen standpunt te komen doordat hier een brede vertegenwoordiging 
vanuit de samenleving bij wordt betrokken. Het procesvoorstel bevat een paragraaf 
over de partijen die bij het samenspraakproces moeten worden betrokken en hij 
stelt voor om het daarin mee te nemen.
De heer Kootkar verzoekt de wethouder te reageren op zijn voorstel ten aanzien 
van de actieve rol die de gemeente zou kunnen vervullen bij de procesbewaking.
Volgens wethouder Wijman is een evenwichtige reflectie voldoende geborgd door 
de regisseurs die de stappen in het samenspraakproces voorbereiden, begeleiden 
en volgen. Als dat niet het geval is, kan dat aan de orde komen bij de evaluatie die 
na elk samenspraakproces plaatsvindt.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van de 
Rekenkamercommissie.

16. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'OERLE 2016' (NR) 16.112

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Veldhoven
21-02-2017
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17. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'WEIJERSEWEG 7' (NR) 17.009

De heer Hofman zegt dat naar aanleiding van dit bestemmingsplan een discussie 
over intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden binnen de fractie.

Mevrouw Van der Grinten licht toe dat dit bestemmingsplan indirect leidt tot 
versterking van de intensieve veehouderij waarvan zij vanuit het oogpunt van 
gezondheid en duurzaamheid principieel tegenstander is. Zij betreurt het dat deze 
ondernemer niet in een eerder stadium is gewezen op de milieuvriendelijke en 
duurzame ambities van de gemeente Veldhoven en het bestaan van een subsidie 
verduurzaming veehouderij.
De heer Prinsen vraagt of mevrouw Van der Grinten op het bedrijf is gaan kijken of 
hier op een duurzame manier wordt ondernomen.
Mevrouw Van der Grinten zegt dat de uit de bijgevoegde rapporten blijkt dat hier 
sprake is van traditionele veehouderij zonder een vorm van verduurzaming.
De heer Prinsen kan zich niet voorstellen dat een boer kiest voor een vorm van 
ondernemen die niet past in deze tijd.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij mevrouw Van der Grinten geacht wordt tegen te hebben gestemd.

18. VASTSTELLEN BESTEMMINGPLAN 'UITBREIDING RECREATIECENTRUM 'T
WITVEN' (NR) 17.003

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende 
besluitvormende vergadering.

19. VASTSTELLEN NOTA VAN UITGANGSPUNTEN TEN BEHOEVE VAN
AMBITIEDOCUMENT RUIMTELIJKE KWALITEIT (NR) 17.023

De heer Engelen staat achter het voorstel van het college. Het voorstel biedt 
bescherming tegen overdaad aan diversiteit en stimuleert de zoektocht naar 
kwaliteit en geeft daarmee voldoende mogelijkheden om anders invulling te geven 
aan bouwen. Als regelgeving dienstverlenend en ondersteunend kan zijn in plaats 
van bepalend, staat het vernieuwing en/of innovatie niet in de weg.

De heer Prinsen vindt het jammer dat het college, ondanks de roep om 
deregulering, bij haar standpunt blijft. Ook heeft hij geen bevredigend antwoord 
ontvangen op de vraag wat de kwalitatieve ondergrens van ruimtelijke kwaliteit is.
Hij hoopt dat de andere fracties na de oordeelsvormende vergadering hebben 
nagedacht over het voorstel tot volledige afschaffing van de welstandstoets.
Aannemers en projectontwikkelaars zijn voorstander van het afschaffen van 
welstand en uit de weekmarktconsultatie blijkt dat meer dan de helft voorstander is 
van minder regels op het gebied van welstand. Meedenken, adviseren en faciliteren 
is de nieuwe gemeentelijke rol. Dat sluit ook aan bij de nieuwe Omgevingswet die 
uitgaat van minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, 
maatwerk en vertrouwen. Deze onnodige exercitie kost de bouwer geld dat hij 
beter zou kunnen gebruiken voor extra investeringen in duurzaamheid. Hij stelt 
daarom voor de welstand volledig af te schaffen, eventueel voor een bepaalde 
(proef)periode.

Veldhoven
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Veldhoven
21-02-2017

De heer Bolsius vindt het belangrijk om de karakteristieke kernen van de gemeente 
Veldhoven te behouden en wil daarom graag een vinger aan de pols houden.

Mevrouw Hartlief sluit zich aan bij de VSA-fractie. Welstandsvrij bouwen is niet 
bouwen zonder regels. Vooraf en in samenspraak toetsen zoals voorgesteld, vindt 
zij een goede manier om de kwaliteit in Veldhoven te behouden.

Tweede termijn

De heer Rooijakkers wil de kwaliteit borgen en vindt dat dit voorstel past bij de 
nieuwe Omgevingswet. Het is al een behoorlijke wijziging in de houding ten aanzien 
van dit soort trajecten en hij vraagt zich af wat het financieel en qua proces zou 
opleveren als de toets volledig achterwege zou worden gelaten.

De heer Prinsen vindt het jammer dat er niet meer steun is voor zijn voorstel, maar 
hij zal hier ook in de toekomst aandacht voor blijven vragen.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de VVD-fractie geacht wordt tegen te hebben gestemd.

20. ZIENSWIJZE ACTUALISATIE REGIONAAL RISICOPROFIEL 2017 EN BELEID
VEILIGHEIDSREGIO BRABANT ZUIDOOST (JM) 17.017

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

21. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 20.30 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 28 maart 
2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Informatieronde

Agendapunt 5
Besluitvormende raadsvergadering 
21 februari 2017

Vandaag (18-2-2017) luidde KNVB directeur Dirk-Jan van der Zee de noodklok. 
Volgens de KNVB heeft 2^e van de amateurclubs moeite het hoofd boven water te 
houden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn teruglopende sponsorinkomsten en een 
daling van het aantal vrijwilligers.

De Veldhovense VVD is geschrokken van de noodklok. De vier Veldhovense 
voetbalverenigingen zijn immers van groot belang in ons bruisend verenigingsleven. 
Als 2^e daadwerkelijk in zwaar weer verkeert zouden tenminste twee Veldhovense 
clubs dat ook zijn.

Graag stellen wij de volgende actuele vragen aan het college:
" Heeft het college zicht op de Veldhovense situatie en kan zij de raad hierover 

nader informeren?
" Zijn vergelijkbare zorgen van toepassing bij andere Veldhovense 

sportverenigingen?
" Welke acties onderneemt het college om het Veldhovense sportleven bruisend te 

houden?



College van B ä W 
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven, 11 januari 2017.

Betreft: art. 42 vraag betreffende voortgang zwembad 
Ons kenmerk: GBV081P

Geacht college

Graag uw welwillende aandacht voor het volgende:

Eind 2016 is in een beeldvormende vergadering door de raad met externen gesproken over het 
zwembad Den Ekkerman. Met name het door de werkgroep opgestelde plan voor nieuwbouw was 
daarbij onderwerp van beraad.

Naar aanleiding hiervan wil ik u namens de GBV-fractie het onderstaande meegeven ten aanzien van 
een mogelijke plek waar een nieuw te bouwen zwembad het beste zou kunnen komen. Tijdens 
genoemde vergadering leek het er namelijk op uit te komen, dat de insteek wordt om een nieuw 
zwembad te gaan realiseren op de plek waar nu nog de voormalige basisschool De Rank staat.

De GBV-fractie verzoekt u echter om breder te kijken naar een geschikte plek voor nieuwbouw van 
een zwemvoorziening. Immers, het gebouw van de voormalige basisschool verkeert nog in een prima 
staat en zou in de komende jaren wel eens hard nodig kunnen zijn voor de huisvesting van andere, 
voor de gemeenschap eveneens belangrijke, instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, die 
op relatief korte termijn ergens anders een onderkomen moet krijgen.

Mede daarom dringen wij er bij u op aan ook naar andere locaties te kijken. Wij willen u daarbij in elk 
geval de volgende 3 opties in overweging geven om te betrekken bij uw zoektocht naar een 
definitieve oplossing voor het zwembad:

1. Het terrein naast de oude Rank waar nu nog een speel/skateterrein is gevestigd. Dat laatste 
kan dan later terug komen op de plek waar nu nog het huidige zwembad staat. Zo kan de 
verbinding tussen zwembad en sporthal blijven bestaan, zij het in een iets andere ruimtelijke 
structuur.

2. Het terrein gelegen tussen de Heerbaan en de Polderstraat, nabij de verhoogde rotonde. 
Zover ons bekend is dit eigendom van de gemeente.

3. Het terrein direct noordelijk grenzend aan tuincentrum Groenrijk, gelegen aan de Smelen.

De opties 2 en 3 liggen niet direct in het centrum, maar daar wel heel kort bij. En zijn bovendien 
uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook parkeren lijkt in deze omgeving zodanig te 
realiseren, dat betaald parkeren niet meer aan de orde hoeft te zijn voor de bezoekers van het 
zwembad.



(vervolg brief GBV081P)

Onze vragen aan u naar aanleiding van onze suggesties:
1. Is het college bereid de door ons genoemde opties mede te overwegen?
2. Kan het college de financiële consequenties hiervan inzichtelijk maken ten opzichte van het 

door de werkgroep gepresenteerde plan?

In afwachting van uw reactie verblijf ik 
Namens de GBV-fractie

Met vriendelijke groet

G. Jonkers
Fractievoorzitter GBV 

PS. Brief naar diverse media.
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Gemeentebelangen Veldhoven 
t.a.v. de heer G. Jonkers 
Fractievoorzitter GBV 
De Dam 7
5504 TC VELDHOVEN

datum 
uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage 
onderwerp

10 februari 2017 
GBV084P
11 januari 2017 
17UIT00390/XXX

Voortgang zwembad

behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Claudia Meekel 
Regie 8i Ontwikkeling 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

Beste heer Jonkers,

In uw brief van 11 januari jl. stelt u ons college op grond van artikel 42 van het 
Reglement van orde een aantal vragen over de voortgang zwembad.
Het door de werkgroep Behoud Zwembad in de beeldvormende raad in december jl. 
gepresenteerde plan was voor uw fractie reden voor beraad. In uw brief verzoekt u 
breder te kijken naar een geschikte plek voor nieuwbouw van een zwemvoorziening 
dan de door de werkgroep voorgestelde locatie.

U geeft 3 opties in overweging om deze te betrekken bij de zoektocht naar een 
definitieve locatie voor het zwembad. U heeft ons onderstaande 2 vragen gesteld.

1. Is het college bereid de door het GBV genoemde opties mede te overwegen?
2. Kan het college de financiële consequenties hiervan inzichtelijk maken ten 

opzichte van het door de werkgroep gepresenteerde plan?

Wij begrijpen uw vragen en hebben hierover het volgende overwogen.

De door de raad unaniem aangenomen motie over het zwembad van 8 november 
2016 geeft aan dat het Voorstel Behoud Zwembad uitgangspunt is. Dat voorstel gaat 
uit van een nieuw zwembad in de directe nabijheid van het huidige zwembad. 
Derhalve zal onze aandacht zich daar op richten. Er is uitgegaan van deze 
centrumlocatie omdat hiervoor geen extra grondaankopen en infrastructurele 
aanpassingen (parkeer- en nutsvoorzieningen) nodig zijn. Ook de geplande horeca 
richt zich op de gebruikers van de te behouden sporthal en centrumbezoekers. De 
locatie in het centrum sluit aan op het gemeentelijk beleid om de centrumfunctie te 
behouden en te versterken, zoals ook in COPr is verwoord. Tevens is het gelegen aan 
de Stedelijke as en biedt nieuwbouw in het centrum kansen voor een ruimtelijke 
verbetering van het centrum, ook in relatie tot het aanwezige park.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Voorgaande houdt in dat de door u aangedragen locaties 2 en 3 niet behoren tot 
mogelijke locaties zoals wij die betrekken bij het raadsvoorstel over het zwembad, 
zoals in maart aan de raad wordt voorgelegd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven

Erik de Ruiter Jack Mikkers
secretaris burgemeester



College van B ä W 
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Gemeente Belangen
Veldhoven

Veldhoven, 11 januari 2017.

Betreft: art. 42 vragen vuurwerkgebruik in buitengebied 
Ons kenmerk: GBV082P

Geacht college

Graag uw welwillende aandacht voor het volgende:

In het verleden heeft de GBV-fractie al eens aandacht gevraagd voor het onderwerp 
'vuurwerkoverlast'. Daar haken onderstaande vragen verder op aan. Wat is het geval?

In principe mag op oudejaarsdag na 18.00 u overal in Veldhoven vuurwerk worden afgestookt. Dus 
ook in het buitengebied. En daarmee eveneens in een kwetsbaar natuurgebied in de omgeving van 
de Nagelmaekerseweg. In zowat het laatste waardevolle stukje natuur van Veldhoven-dorp. Hetgeen 
naar onze mening zeer te betreuren valt.

Ooggetuigen hebben hierover in de richting van GBV 2 zaken gemeld m.b.t. vuurwerkgebruik:
1. Er wordt niet alleen op oudejaarsdag vuurwerk afgestookt, maar in de weken daarvoor ook 

vrijwel dagelijks.
2. Er is vaak sprake, gelet op de oorverdovende knallen die worden waargenomen, van heel 

zwaar vuurwerk. De vraag lijkt zelfs aan de orde of het daarbij om gevaarlijk illegaal vuurwerk 
gaat. Op enig moment is zelfs een gemeentelijk bord (met de tekst 'Welkom in de 
gemeentelijke bossen') gewoon uit de grond geblazen door vuurwerk. Dat is geen gewoon 
rotje, dat is zeker.

Het ter plaatse aanwezige wild, zoals reeën en wilde zwijnen, raken door dit alles veelvuldig in grote 
paniek met alle mogelijke consequenties van dien.

De GBV-fractie zou dan ook graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

a. Is het mogelijk om in de maand december meer prioriteit te geven aan preventief toezicht in 
het buitengebied, met name in het kwetsbare stukje natuurgebied rondom de 
Nagelmaekerseweg? Bijvoorbeeld in het kader van het HUP?

b. Zou het mogelijk en wenselijk zijn om bepaalde gebieden, zoals het onder a. genoemde aan 
te wijzen in de APV als vuurwerkvrije zones, zodat bij overtredingen beter handhavend 
opgetreden zou kunnen worden?

In afwachting van uw reactie verblijf ik 
Namens de GBV-fractie

Met vriendelijke groet 
G. Jonkers
Fractievoorzitter GBV

PS. Brief naar diverse media.
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De heer G. Jonkers 
Fractievoorzitter GBV 
De Dam 7
5504 TC VELDHOVEN

datum 7 februari 2017 behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Inge Schennink 
Mens en Omgeving 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage

17UIT00661

onderwerp Beantwoording artikel 42 vragen

Beste heer Jonkers,

Op 11 januari 2017 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u namens uw fractie een 
aantal vragen stelt met betrekking tot het vuurwerkgebruik in het buitengebied.

Op grond van artikel 42 lid 3 van het Regelement van Orde dient de schriftelijke 
beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk plaats te vinden, in ieder geval 
binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet 
binnen deze termijnen kan plaatsvinden stelt het college, dan wel de burgemeester, 
de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis waarbij de termijn aangegeven wordt 
waarbinnen beantwoording zal plaats vinden.

Helaas heeft de beantwoording van de door uw fractie gestelde vragen vertraging 
opgelopen in verband met afwezigheid van de portefeuillehouder van de portefeuille 
waarop uw vragen betrekking hebben. Onze excuses hiervoor.

Het vaststellen van de antwoordbrief staat geagendeerd voor onze vergadering op 
dinsdag 14 februari 2017. Na vaststelling zal de antwoordbrief via de griffie worden 
verzonden naar uw fractie, de overige raadfracties en de pers.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op uw 
begrip.

Met vriendelijke groet,
het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Veldhoven
Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 januari 2017
Agendapunt 10 Datum B en W 10 januari 2017
Volgnummer 17.015 Programma begroting 1
Gewijzigd voorstel nee Productnummer 650140
Portefeuillehouder N.H.C. Ramaekers
E-mail steller Paul.vandenAkker@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan Wildwal ong.

Samenvatting

Bijgevoegd bestemmingsplan 'Wildwal ong.' voorziet in een goede, flexibele en actuele 
regeling voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - Vrijstaand' 
twee bouwvlakken toegekend; voor beide vrijstaande woningen één.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00075-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer o_ 
NL.IMRO.0861.BP00075-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze op het bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.'' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Wildwal ong.'.

Inleiding

Aan het einde van de straat Wildwal is een onbebouwd perceel met een 
woonbestemming gelegen. Het maakt onderdeel uit van de tuin van de woning aan 
Meerhovendreef 1. De toekomstige eigenaren van het plangebied zijn voornemens om 
er twee vrijstaande woningen te gaan bouwen. Deze twee op te richten woningen 
zorgen voor een afronding van de straat Wildwal en zijn passend in het straatbeeld dat 
gekenmerkt wordt door vrijstaande woningen. Het nieuwe bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.' maakt deze bestemmingswijziging mogelijk en voorziet in een goede, flexibele 
en actuele regeling voor het plangebied. Er worden binnen de bestemming 'Wonen - 
Vrijstaand' twee bouwvlakken toegekend; voor beide vrijstaande woningen één 
bouwvlak.

Eind 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze 
termijn is één zienswijze ingediend.



Relevante (wettelijke) beleidskaders
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» Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan 
» Artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan

Beoogd effect

De realisatie van twee woningen mogelijk maken door een planologisch en juridisch 
goede en actuele situatie aan het einde van de straat Wildwal te creëren.

Argumenten

1.1 en 2.1. De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing en verbetering van het 
bestemmingsplan 'Wildwal ong.'

Uw gemeenteraad is bevoegd een bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te 
stellen. Ook is uw gemeenteraad bevoegd te oordelen over de ingediende zienswijzen. 
Tegen het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' is één zienswijze ingediend.

De eigenaar van de woning aan Wildwal 14, nabij de planlocatie, heeft twijfels over 
het mogelijke gebruik van de woningen voor bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare 
jongeren en een samenhangend ander gebruik van de groen- en speelvoorziening (het 
'kind-lint') in de wijk. Ook is hij het niet eens met het feit dat de twee woningen haaks 
op de reeds aanwezige woningen gebouwd worden en bij de bouw mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van rode bakstenen en zwarte pannen. Dit past volgens de reclamant 
niet in het straatbeeld en zou niet passen in het door de gemeente gehanteerde beleid 
ten tijde van de aanleg van de wijk. Bovendien is de reclamant het niet eens met het 
voornemen om bij het aanleggen van twee inritten de groenvoorziening aan het einde 
van de straat te doorsnijden. Hij is niet gerust op de breedte van deze inritten.
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Voor de bestemmingsregels van de op te richten woningen zijn dezelfde 
uitgangspunten als de al aanwezige woningen aan de Wildwal gehanteerd. De 
begrippen 'vrijstaande woning' en 'huishouden' komen overeen met 
bestemmingsregels van de al aanwezige woningen aan de Wildwal. De twee nieuwe 
woningen kunnen (net als andere woningen in de straat) gebruikt worden voor de 
huisvesting van moeilijk opvoedbare jongeren mits zij een huishouden vormen. De 
regels ten aanzien van het gebruik en de mogelijkheden voor aan-huis-verbonden- 
bedrijven en -beroepen komen overeen met andere woonbestemmingen in recent 
vastgestelde bestemmingsplannen.

De met het bestemmingplan mogelijk te maken woningen vormen door de haakse 
ligging op de andere woningen aan de Wildwal een bijzondere beëindiging van de 
straat. Om deze bijzondere beëindiging te accentueren zou het tot de mogelijkheden 
moeten behoren om deze woningen ook qua kleurstelling een ander uiterlijk mee te 
geven. Het eventueel accentueren van de bijzondere ligging, door het gebruik maken 
van een andere kleurstelling, is een keuze aan de initiatiefnemers.

De aan te leggen inritten liggen buiten het bestemmingsplan maar doorsnijden 
inderdaad de groenvoorziening aan het einde van de straat. Deze groenvoorziening is 
momenteel niet als 'Groen' maar als 'Verkeer' bestemd en valt niet aan te merken als 
hoogwaardig groen. In de straat Wildwal zijn de inritten van meerdere woningen al 
direct naast elkaar gelegen. Deze inritten hebben samen vaak een breedte van 6 
meter. De inritten van de twee op te richten woningen zullen tezamen ook een 
breedte van 6 meter hebben. Dit is nodig vanuit verkeerskundig oogpunt. Omdat de 
groenvoorziening aan het einde van de straat een breedte van ca. 12 meter heeft, 
blijft na de doorsnijding nog de helft over. Er kan geconcludeerd worden dat er met de 
doorsnijding geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt. 
De beoordeling van de breedte van de inritten zal formeel plaatsvinden tijdens de 
aanvraag omgevingsvergunning.

De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.'. Voor de volledige ingediende zienswijze en het antwoord hierop wordt verwezen 
naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Wildwal ong.' (december 2016)'

1.1 en 2.1 Enkele ambtshalve aanpassingen hebben het plan op details verbeterd.
De regels van het bestemmingsplan zijn aangepast aan de nieuwste modelregels van 
de gemeente Veldhoven. De aanpassingen betreffen onder andere de regels rondom 
aan-huis-verbonden-bedrijven en -beroepen en de afwijking van gebruiksregels ten 
behoeve van Mantelzorg.

3.1. Geen exploitatieplan vaststellen
Met de initiatiefnemers zijn overeenkomsten gesloten, op basis waarvan het verhaal 
van kosten van de bestemmingsplannen is verzekerd. Conform het gestelde in artikel 
6.12, lid 2 Wro hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

4.1 De provincie verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan
De provincie heeft geen zienswijze op het plan ingediend en kan daarom worden 
gevraagd in te stemmen met een versnelde publicatie van het bestemmingsplan.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een juridische procedure kan leiden tot vertraging van de uitvoering van het plan
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Door belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. Dit kan leiden tot vertraging in de procedure. Initiatiefnemers 
zijn hiervan op de hoogte.

Financiën

De door de gemeente te maken kosten worden verhaald op de initiatiefnemer van het 
plan. Hiervoor is een anterieure exploitatieovereenkomst d.d. 28 april 2016 getekend

Eventuele toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een getekende 
Planschadeverhaalsovereenkomst d.d. 28 april 2016.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant, het Veldhovens 
Weekblad, en beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De indiener van de zienswijze wordt schriftelijk 
geïnformeerd zodra de stukken naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Uitvoering | planning

De planning is dat het bestemmingsplan door uw gemeenteraad op 21 februari 2017 
wordt vastgesteld. Het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' zal direct na vaststelling naar 
de provincie worden toegestuurd. Verzocht wordt aan de provincie om zo spoedig 
mogelijk op het plan te reageren. Hierna wordt het plan ter visie gelegd.

Bijlagen

» Ontwerpbestemmingsplan 'Wildwal ong.';
» Concept Raadsbesluit;
» Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 

bestemmingsplannen 'Wildwal ong.'.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken te 
wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.016
21 februari 2017 
8
Vaststellen bestemmingsplan Wildwal ong.

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017, nr. 17.015

- overwegende dat - het ontwerpbestemmingsplan 'Wildwal ong.' van 4 november 2016 
tot en met 15 december 2016 ter inzage heeft gelegen;

- tegen dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00075-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00075-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze op het bestemmingsplan 'Wildwal 
ong.' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplannen 'Wildwal 
ong.'' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Wildwal ong.'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Wildwal ong. '

Gemeente Veldhoven 
December 2016
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1. Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan 'Wildwal ong.' is op 2 november 2016 bekendgemaakt. 
In de bekendmaking is vermeld dat met ingang van 4 november 2016 tot en met 15 
december 2016 een zienswijze kon worden ingediend.
Tijdens de termijn van ter inzage legging is één zienswijze ingediend.
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden deze zienswijze besproken en wordt 
aangegeven of deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het 
ontwerpbestemmingsplan. In hoofdstuk 3 staan de ambtshalve wijzigingen vernoemd.

2. Zienswijze en beantwoording

2.1 ingekomen zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

» De heer J. Dams, Wildwal 14. De zienswijze is binnengekomen op 13 december 
2016.

Ontvankelijkheid
Gelet op het feit dat de zienswijze binnen de gestelde termijn is ontvangen en ook 
voor het overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, is de zienswijze 
ontvankelijk.

Onderstaand wordt de zienswijze samengevat en beantwoord en wordt aangegeven of 
de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2.2 Samenvatting en beoordeling zienswijze

Bestemmingsplan 'Wildwal ong.'

» De heer J. Dams, Wildwal 14. De zienswijze is binnengekomen op 13 
december 2016.

a. Zienswijze: In het bestemmingsplan wordt ten onrechte de bestemming 
"Wonen - Vrijstaand" gehanteerd in plaats van "Wonen - 4"

Reactie: In het bestemmingsplan 'Wildwal ong.' is gebruik gemaakt van de 
standaard bestemmingsplanregels van de gemeente Veldhoven. Voor het 
bestemmen van vrijstaande woningen wordt tegenwoordig gebruik gemaakt 
van "Wonen - Vrijstaand" en niet meer van "Wonen - 4". Dit onder andere 
vanwege de leesbaarheid. De uitgangspunten tussen "Wonen - Vrijstaand" en 
"Wonen - 4" (zoals de rest van de straat Wildwal), zijn gelijk aan elkaar.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

b. Zienswijze: De nieuw op te richten woningen worden met de oprit naar de 
Wildwal gebouwd. Dit is niet in lijn met de bedoelingen van de wijkarchitect in 
de periode van aanleg van de wijk (2002 - 2004). De woningen zouden zoals 
de bestaande bebouwing aan de Wildwal gebouwd moeten worden niet haaks 
op de bestaande woningen. Door deze situering gaan twee parkeerplaatsen aan
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het einde van de Wildwal verloren. Er worden geen nieuwe openbare 
parkeerplaatsen aangelegd voor deze twee nieuwe woningen.

Reactie: Het bestemmen van twee woningen aan het einde van de straat zorgt 
voor een afronding van de Wildwal. De inritten van de woningen komen uit op 
de keerlus die momenteel het einde van de straat vormt. Deze keerlus is niet 
bedoeld voor het parkeren van auto's en daarom ook nooit zodanig ingericht. 
Er gaan dus geen parkeerplaatsen verloren. De te bouwen woningen voorzien 
in hun eigen parkeerbehoefte door het verplicht realiseren van twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

c. Zienswijze: De beoogde inritten doorsnijden het groenperkje aan het einde van 
de straat en hebben een behoorlijke breedte. Mogelijk zelfs een breedte van 
meer dan 6 meter. Dit blijkt uit een schets van de stedenbouwkundige 
inpassing die is opgenomen in de Toelichting van het bestemmingsplan.

Reactie: De inritten van de op te richten woningen doorsnijden inderdaad de 
groenvoorziening aan het einde van de straat en zullen tezamen een breedte 
van 6 meter hebben. Dit is nodig vanuit verkeerskundig oogpunt. Deze 
groenvoorziening is momenteel niet als 'Groen' maar als 'Verkeer' bestemd en 
valt niet aan te merken als hoogwaardig groen. In de straat Wildwal zijn de 
inritten van meerdere woningen direct naast elkaar gelegen en deze hebben 
ook een dergelijke breedte. De groenvoorziening aan het einde van de straat 
heeft momenteel een breedte van ca. 12 meter waardoor bij deze nieuwe 
doorsnijding nog de helft overblijft. Er kan geconcludeerd worden dat er met 
de doorsnijding geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat 
plaatsvindt. De beoordeling van de breedte van de inritten zal formeel 
plaatsvinden tijdens de aanvraag omgevingsvergunning.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

d. Zienswijze: Het mogelijk gebruiken van een rode baksteen en zwarte pan zou 
niet tot de mogelijkheden voor de bouw van de woningen moeten horen. Het 
past niet in het straatbeeld, noch in het door de gemeente ten tijde van de 
bouw van de wijk (2002-2004) gehanteerde beleid.

Reactie: De op te richten woningen vormen door de haakse ligging op de 
andere woningen aan de Wildwal een bijzondere beëindiging van de straat. Om 
deze bijzondere beëindiging te accentueren zou het tot de mogelijkheden 
moeten behoren om deze woningen ook qua kleurstelling een ander uiterlijk 
mee te geven. Het eventueel accentueren van de bijzondere ligging door het 
gebruik maken van een andere kleurstelling is een keuze aan de 
initiatiefnemers.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

e. Zienswijze: Reclamant maakt zich zorgen over het mogelijke gebruik van de 
woningen voor bijvoorbeeld de opvang van moeilijk opvoedbare jongeren en 
een samenhangend ander gebruik van het 'kind-lint' (de speel- en 
groenvoorziening) door de wijk. Een grote aanbouw, die zichtbaar is in een
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afbeelding die is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan, 
impliceert een ruimte die niet gebruikt wordt voor normale bewoning.

Reactie: In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat ter plaatse 
van de bestemming 'Wonen - Vrijstaand' de gronden bestemd zijn voor:

a. het wonen in de vorm van vrijstaande woningen;
b. tuinen, erven en verhardingen;

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. parkeervoorzieningen, met inachtneming van het bepaald in 5.3 en 6.3;
e. nutsvoorzieningen.

De bestemmingsregels zijn vergelijkbaar met de gebruikte bestemmingsregels 
voor de bestaande woningen (met bestemming 'Wonen - 4') in de straat 
Wildwal. Hetzelfde geldt voor de begrippen vrijstaande woning, huishouden en 
aan-huis-verbonden-beroepen en -bedrijven. Uit de begrippen blijkt dat de 
twee vrijstaande woningen uitsluitend zijn bedoeld voor de huisvesting van één 
huishouden waarbij huishouden is gedefinieerd als "persoon of groep personen 
die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en 
continuïteit in de samenstelling ervan".

De woningen kunnen dus (net als andere woningen in de straat) gebruikt 
worden voor de huisvesting van moeilijk opvoedbare jongeren mits zij een 
huishouden vormen. De regels ten aanzien van het gebruik en de 
mogelijkheden voor aan-huis-verbonden-bedrijven en -beroepen komen 
overeen met andere woonbestemmingen in recent vastgestelde 
bestemmingsplannen

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.

f. Zienswijze: Reclamant wil in aanmerking komen voor vergoeding die hij voor 
zijn bezwaarprocedure maakt en stelt de gemeente Veldhoven aansprakelijk 
voor waardevermindering van zijn woning en vermindering van diens 
woongenot. Graag wil hij zijn bezwaren mondeling toelichten in een hoorzitting.

Reactie: De reclamant kan zijn bezwaren toelichten tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering van 31 januari 2017 en wordt van die 
mogelijkheid op de hoogte gebracht. De reclamant kan na vaststelling van het 
bestemmingplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Als hij daar in het gelijk wordt gesteld, kunnen gemaakte 
kosten vergoed worden.

Reclamant heeft daarnaast de mogelijkheid om na het onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan een verzoek om tegemoetkoming in planschade in te 
dienen voor de door reclamant verwachte waardedaling.

Conclusie: Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan.
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3. Ambtshalve aanpassingen
Hieronder staan de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan 'Wildwal ong.'. 
Kleine redactionele aanpassingen van de tekst worden hier niet afzonderlijk vermeld.

Bestemmingsplan 'Wildwal ong.'

Verbeelding

Geen.

Regels

De regels zijn aangepast aan de nieuwste modelregels van de gemeente Veldhoven. 
De aanpassingen betreffen onder andere de regels rondom aan-huis-verbonden- 
bedrijven en -beroepen en de afwijking van gebruiksregels ten behoeve van 
Mantelzorg. Daarnaast zijn ten behoeve van de leesbaarheid een aantal regels die 
toezien op bestaande situaties voor deze nieuwbouwlocatie verwijderd.

Toelichting

Geen.
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gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 -januari 2017
Agendapunt 9 Datum B en W 10 januari 2017
Volgnummer 16bs00556 17.007 Programma begroting stedelijke ontwikkeling
Gewijzigd voorstel nee Productnummer 651400
Portefeuillehouder N.H.C. Ramaekers
E-mail steller dick.swinkels@veldhoven.nl

Adviesnota raad
vaststellen bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter 
Zuidlaan'
Samenvatting

Het bestemmingplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan' voorziet in verbeterde 
situering en bouwmogelijkheden op het perceel van het gevestigde bedrijf. Ook wordt 
de vestiging van een tweede bedrijf mogelijk gemaakt. Met de vaststelling van dit 
bestemmingsplan wordt het mogelijk een goede uitstraling van moderne 
bedrijfsbebouwing aan de N2 te realiseren.

Beslispunten

1. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de wijziging op het 
bestemmingsplan zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan' (november 2916) vast te 
stellen;

2. Het bestemmingsplan Geelst, herziening Peter Zuidlaan' ongewijzigd vast te 
stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte ^ota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan Geelst, herziening Peter Zuidlaan' (november 2016);

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Inleiding

Op 7 oktober 2014 hebben wij medewerking verleend aan de vestiging van 
aannemersbedrijf Hurkmans op het perceel Peter Zuidlaan 22 en voor een duurzame 
situering te opteren voor een bestemmingsplanprocedure. Het betreft de vroegere 
locatie van hoveniersbedrijf de Noo. Op 1 december 2015 besloten wij aanvullend een 
tweede bedrijf daarbij toe te staan en in te passen door middel van opname in 
hetzelfde in procedure te nemen bestemmingsplan.
Op 3 november besloten wij om het bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter 
Zuidlaan' in procedure te brengen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurele bepalingen totstandkoming 
bestemmingplan



Beoogd effect

Het voorliggende bestemmingsplan biedt een planologisch-juridisch kader om de 
situering en daarmee de gewenste uitstraling van de bedrijfsbebouwing te verkrijgen 
en tevens een tweede bedrijf daarbij toe te staan.

Argumenten

1.1 Het bestemmingsplan voorziet in verbeterde situering van het aanwezige bedrijf 
en vestigingsmogelijkheid van een tweede bedrijf.

De situering en de bouwmogelijkheden overeenkomstig het vroegere 
bestemmingsplan passen niet bij de moderne vestigingswensen, nabij de 
ontsluitingsweg N2. De voorgestelde bouwvlakken voor de hoofdbebouwing zijn 
georiënteerd aan de voorzijde van de Peter Zuidlaan, c.q. de N2 . Dit was destijds ook 
een voorwaarde voor medewerking.

1.2 Ingediende zienswijzen leiden niet tot het voorstel om het plan aan te passen.

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het 
ontwerpbestemmingsplan van 2 september 2016 tot en met 13 oktober 2016 ter 
inzage gelegen. Gedurende voornoemde periode zijn zes zienswijzen ingediend. Deze 
zijn binnen de gestelde termijn ontvangen en voldoen ook voor het overige aan de 
eisen voor ontvankelijkheid.

In bijgevoegde 'Nota van Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan'(november 2016) vindt u een 
samenvatting van de zienswijzen en onze complete reactie. Wij zien hierin geen 
aanleiding om aanpassingen aan het plan voor te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Bij indiening van beroep ontstaat vertraging in de start van de bouw

De kans is aanwezig dat evenals bij de eerste vestiging van het aannemersbedrijf 
(hoger) beroep wordt aangetekend door een of meer indieners van een zienswijze.
Dit brengt vertraging met zich mee voor de termijn dat de benodigde 
omgevingsvergunning kan worden verleend. Wij zijn in overleg met de aanvrager 
zoveel mogelijk aan de belangen van de omwonenden tegemoet gekomen. Zo is in 
afwijking van de destijds verleende principemedewerking het bebouwingspercentage 
van de hoofdbouwzone verlaagd van 80 naar 60 procent, en van de bouwzone 
voor bijgebouwen zijn de delen met een bebouwingspercentage van 80 en 70 procent 
teruggebracht naar 50 procent. Verder is aan de achterzijde van de woonpercelen een 
bouwafstand van 25 meter ingevoerd, die moet worden gerespecteerd bij toekomstige 
bedrijfsbebouwing.

Financiën

Ten behoeve van dit plan heeft de gemeente met de ontwikkelende partij een 
(anterieure) exploitatieovereenkomst gesloten, waarin de gemeentelijke kosten voor 
het plan worden verhaald op deze ontwikkelende partij. Hiermee is het verhaal van 
kosten anderszins verzekerd. Het vaststellen van een exploitatieplan is derhalve niet 
meer noodzakelijk. Tevens is voorzien in het risico van planschade door het sluiten 
van een betreffende planschadeovereenkomst.
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Communicatie en samenspraak

In juli en in september 2016 heeft de ondernemer twee keer een informatieavond 
belegd voor ode bewoners.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter inzage 
gelegen, waarbij een ieder de mogelijkheid heeft gekregen zijn of haar zienswijze 
kenbaar te maken. De omwonenden zijn door middel van een schriftelijke 
kennisgeving op de hoogte gesteld. Daarnaast was het ontwerpbestemmingsplan 
digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website

Uitvoering | planning

Na publicatie in de Staatscourant en het gemeenteblad, ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan zoals wettelijk vereist gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze 
termijn kan beroep worden ingesteld tegen de plannen. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Daarna kan zo nodig een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd

Bijlagen

1. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerpbestemmingsplan 
'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan'

2. Bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan'

3. Aanvullend geluidsonderzoek Peutz

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitraad op 21 februari, mits beantwoording op openstaande vragen naar 
tevredenheid plaatsvindt.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Tijdens de oordeelvormende vergadering is de volgende technische vraag gesteld 
Waarom is voor de bepaling van de parkeerbehoefte het minimale kengetal 
aangehouden?

Antwoord:
De gemeente hanteert als uitgangspunt een gemiddeld kencijfer voor de bepaling van 
de parkeerbehoefte.
De beide te vestigen bedrijven hebben aangegeven dat de parkeerbehoefte bij de 
voorgestelde gebiedsinvulling (zie blz 3 en 4 rapportage laddertoets) behoorlijk lager 
zal zijn dan de minimum kencijfers.
Vanwege de plicht tot normering in de regels, in combinatie met de lagere 
aangegeven parkeerbehoefte, is als houvast geopteerd voor opname van het minimum 
kencijfer als norm.
Ook om reden dat de bedrijven geheel op eigen terrein in de totale parkeerbehoefte 
moeten voorzien (zie toelichting blz 17) en in de beschikbare parkeerruimte zelf 
kunnen sturen, is gekozen voor een combinatie van ervaringscijfers en 
parkeerkencijfers als maatwerk. Er is daarom naar onze mening geen sprake van 
precedentwerking.
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Verder wordt overeenkomstig gedane toezegging het recent gehouden aanvullend 
onderzoek ecologie als bijlage aan de stukken toegevoegd.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

17.008 | 16bs00557 
21 februari 2017 
9
vaststellen bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter 
Zuidlaan'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017, nr. 17.007

overwegende, dat voor een verbeterde bedrijfsvoering van het aanwezige 
aannemersbedrijf en de vestiging van een tweede bedrijf een planologisch-juridisch kader 
noodzakelijk is;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de wijziging op het 
bestemmingsplan zoals verwoord in de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter Zuidlaan' (november 2916) vast te 
stellen;

2. Het bestemmingsplan Geelst, herziening Peter Zuidlaan' ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ^ota 
van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Geelst, herziening 
Peter Zuidlaan' (november 2016);

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen 
en

ambtshalve aanpassingen

Bestemmingsplan 'Zeelst, herziening Peter
Zuidlaan'

Gemeente Veldhoven 
November 2016
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1. Inleiding

Gelet op het gedane verzoek voor de hersituering van aannemingsbedrijf Hurkmans b.v. 
en vestiging van een elektronicabedrijf aan Peter Zuidlaan 22, dient voor deze activiteit 
een bestemmingsplanprocedure te worden gevoerd, op basis waarvan na inwerkingtreding 
een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de bebouwing op de aangepaste 
bouwvlakdelen en de medevestiging van een kantoor/bedrijfspand van Honeywell.

Op basis van de voorgeschreven procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan "Zeelst, herziening Peter- 
Zuidlaan" gedurende 6 wekende ter inzage gelegen en is eveneens op de voorgeschreven 
wijze digitaal raadpleegbaar geweest.
Deze terinzagelegging hebben wij gepubliceerd in de Ahrenberger en de Staatscourant van 
woensdag 31 augustus 2016. Hierin is vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage zou liggen van vrijdag 1 september 2016 tot en met donderdag 12 oktober 2016.

Na vaststelling van het bestemmingsplan is dit overeenkomstig de voorschriften digitale 
raadpleegbaarheid mogelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl.

| Tijdens de termijn van terinzagelegging is één zijn zes zienswijzen ingediend. In de 
volgende paragraaf wordt deze besproken en wordt aangegeven of deze heeft geleid tot 
aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Ingediende zienswijzen

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

2.1 P.J. Brouwers, Gareel 30, 5502 SB Veldhoven (brief d.d. 13 september 2016, 
ingekomen 13 september 2016, registratienummer 16.11116);

2.2 R.C.J. Hendriks, Borghoutspark 41, 5502 JX Veldhoven (brief d.d. 7 oktober 2016, 
ingekomen 10 oktober 2016, registratienummer 16.12126);

2.3 Stichting Belangenbehartiging Borghoutspark, Borghoutspark 6, 5502 JZ Veldhoven 
(brief d.d. 9 oktober 2016, ingekomen 10 oktober 2016, registratienummer 
16.12127);

2.4 Achmea Rechtsbijstand namens Vereniging van Eigenaren Borghoutspark, 
Borghoutspark 29a, 5502 JX Veldhoven (faxbericht d.d 10 oktober 2016, ingekomen 
10 oktober 2016, registratienummer 16.72267);

2.5 Achmea Rechtsbijstand namens mevrouw O.J. Zavelyeva, Borghoutspark 29-A, 5502 
JX Veldhoven ( brief d.d. 10 oktober 2016, ingekomen 12 oktober 2016, 
registratienummer 16.12186);

2.6 F.Claassen, Borghoutspark 44, 5502 JZ Veldhoven (brief d.d.5 oktober 2016, 
ingekomen 7 oktober 2016, registratienummer 16.12079)

Ontvankelijkheid
Gelet op het feit dat de zienswijzen binnen de gestelde termijn is ontvangen ook voor het 
overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, zijn de zienswijzen ontvankelijk.

Hieronder zijn de zienswijzen samengevat, beantwoord en is aangegeven of de zienswijze 
op dat onderdeel leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2



2.1. ínhoud zienswijze

a. Er bestaat ernstig bezwaar tegen de vestiging van een tweede bedrijf aan de Peter 
Zuidlaan 22. Door die vestiging zullen de verkeersbewegingen drastisch toenemen met 
verdere toename van uitstoot CO2 en fijn stof en toename geluidsoverlast. De 
geluidsbelasting bij het pand Gareel 30 wordt nu al overschreden. De aan te brengen 
voorzieningen zijn er nog steeds niet zodat niet aan de wetsbepalingen wordt voldaan.

Reactie:
Inzake het aantal toegestane bedrijven is van belang, dat in het vorige bestemmingsplan 
"Zeelst" er geen limiet was gesteld. De regeling wordt nu in die zin aangepast dat er 
maximaal twee bedrijven op het door Hurkmans aangekochte terrein zijn toegestaan.

Inzake de toename van verkeersbewegingen wordt opgemerkt, dat de ter plaatse van de 
woning Gareel 30 in 2015 aangelegde rotonde juist is bedoeld voor het verkeer, dat vanuit 
de omgeving Kruisstraat via de N2 aansluiting zoekt op de A2 en andersom. Het was de 
laatste stap in de veranderde wegenstructuur in dit gebied, planologisch mogelijk gemaakt 
in het bestemmingsplan 'Aansluiting Kruisstraat' in 2013. Bij deze aanleg is uitgegaan 
- ook bij de geluidsberekeningen- van een verkeersdruk die de verkeerstoename ten 
gevolge van deze ontwikkeling ruimschoots aan kan. De voorzieningen aan de woning 
Gareel 30 hebben betrekking op c.q. komen voort uit deze wegenstructuur en er is 
daardoor geen relatie met het toevoegen van een extra bedrijf aan de Peter Zuidlaan. 
Verder is alleen de verhoogde uitstoot fijnstof door deze ontwikkeling van belang. Nu het 
aannemersbedrijf al eenmaal gevestigd is, is de toename ten gevolge van een enkel extra 
bedrijf verwaarloosbaar en in elk geval niet in betekenende mate.

b. De Peter Zuidlaan is in de huidige staat niet geschikt als ontsluitingsweg voor zwaar 
verkeer met gevaarlijke situaties als gevolg.

Reactie:
Dit argument is onterecht. Een nieuwe aansluiting op de N2 was noodzakelijk om de 
bereikbaarheid van Veldhoven-Midden en westelijk Eindhoven op langere termijn te 
garanderen. De Peter Zuidlaan is daarom in (2010) hernieuwd, juist omdat deze beter 
geschikt was dan de Kruisstraat om verkeersstromen op te vangen en overbelasting te 
voorkomen.

2.2. Inhoud zienswijze

a.De bebouwingsmogelijkheden worden te groot en wijken teveel af van de geldende bouw
mogelijkheden. Achter de woningen Borghoutspark 31 t/m 41 mag nu niet gebouwd worden.
Er mag alleen buitenopslag zijn. Dat is anders in het nieuwe bestemmingsplan, waar tot 8 m 
hoog gebouwd mag worden in dat gebied. Hierdoor wordt het woongenot aangetast. Er vindt 
waardevermindering van de woning plaats. De mogelijke bouwwerken in het achtergebied 
passen verder niet in het plangebied dat aangeduid is als 'dorpsstructuur'.

Reactie:
Het vergroten van de bouwmogelijkheden is weliswaar juist, maar er wordt een strook 
van 25 meter diepte aangehouden tot de perceelsgrenzen waarbinnen geen bebouwing is 
toegestaan. Hierdoor is er zeker geen sprake van onevenredige aantasting van het woongenot, 
want de dichtsbij zijnde afstand, waar volgens het geldende bestemmingsplan nog bebouwing 
is toegestaan, is het hoekpunt van het perceel Borghoutspark 39 tot het bouwvlak met een 
afstand van 19 meter.
Waardevermindering door een planologische ontwikkeling kent een eigen juridisch traject 
waarbij planschade kan worden verhaald.
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b. De aanwezige bomen wordt door de mogelijke bebouwing aan het zicht onttrokken, gezien 
vanuit de Peter Zuidlaan, nu er bebouwing tussenin gepland is. Het plaatsen van bedrijfshallen 
doet afbreuk aan deze historische houtopstand die nu open terrein staat.

Reactie:
De beschermde bomen worden door het respecteren van de kroonprojectie en de 
aangehouden bouwafstand van 25 meter ruim voldoende beschermd. Het is geen vereiste 
om een open terrein aan te houden voor het respecteren van de gezondheid van de 
bomen.

c. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de effecten voor vleermuizen. De 
genoemde monumentale bomen zijn fourageerplaatsen voor vleermuizen

Reactie:
Er heeft wel onderzoek plaatsgevonden. Er zijn geen negatieve effecten op het punt van 
fourageerplaats of begeleidingshulp voor vliegroutes van vleermuizen. In de 
bomeneffectenanalyse is een quick-scan natuurwaarden m.b.t. de bomen opgenomen, 
waarbij is geconcludeerd dat er geen vliegverbindingszone tussen verblijfslocatie en 
jachtgebied voor vleermuizen zichtbaar is.

2.3 Inhoud zienswijze

a. Door de aangepaste situering van het aannemersbedrijf en de vestiging van een tweede 
bedrijf wordt gevreesd voor de gevolgen daarvan vanwege de korte woonafstand van de 
diverse bewoners. Het gaat vooral om de vrees voor geluidsoverlast. Het bouwplan leidt 
tot een toename de activiteiten en een verschuiving van geluidsbronnen met alle overlast 
van dien.

Reactie:
De geluidsbelasting is ten tijde van vestiging onderzocht op basis van maatgevende 
bedrijfsvoering. De nieuwe herinrichtingsmogelijkheden van het perceel brengen geen 
veranderingen met zich mee op dat punt. Het tweede te vestigen bedrijf heeft 
milieucategorie 2 en is qua locatie verder van de woningen aan Borghoutspark af gelegen 
dan het al gevestigde bedrijf.

b. Het gehanteerde akoestisch model klopt niet meer, nu dat is gebruikt voor de eerste 
vestiging in 2014, terwijl er nu meer bebouwing komt dan destijds en de opslaglocatie en 
de geluidsbronnen anders worden gesitueerd. Er is een nieuw akoestisch rapport nodig.

Reactie:
De akoestische rapportage is opnieuw uitgevoerd op basis van de bouwmogelijkheden die 
het nieuwe bestemmingsplan biedt. In een bijlage is deze rapportage aangegeven. De 
uitkomst is dat er geen wijzigingen ten opzichte van de eerder berekende maatgevende 
bedrijfsvoering optreden. Het gaat zodoende om een bedrijfsmodel, met inbegrip van alle 
bijbehorende activiteiten, ongeacht de situering daarvan op de bedrijfslocatie, met 
inbegrip van toegangswegen en opslag op het bedrijfsterrein.

c. Niet duidelijk is wat wordt bedoeld met kleinschalige handmontage en welke negatieve 
gevolgen dat met zich mee kan brengen.
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Reactie:
Onder kleinschalige handmontage wordt verstaan het ter plaatse verrichten van 
reparatiewerkzaamheden , zoals kleine lasactiviteiten en voorbereidingen van 
kabelaansluitingen. Dit is allemaal ondergeschikt aan de eigenlijke werkzaamheden van af- 
en aanvoer van materialen.

d. Er moeten alternatieve locaties worden onderzocht en de huidige locatie is niet de 
meest gunstige van dit nieuwe bedrijf.

Reactie:
Het bedrijf is al rechtens gevestigd op de huidige locatie. Het gaat om een bestaand 
bedrijventerrein, met daarin een passende invulling.

2.4 Inhoud zienswijze
a. De betrokkenen wonen dichtbij het terrein van het plangebied, en vrezen overlast door 
de realisatie van het plan. De komst van het bouwplan leidt tot toename van activiteiten 
en verschuiving van geluidsbronnen met alle geluidsoverlast van dien. Het akoestisch 
onderzoek uit 2014 is te oud en ziet niet op de toekomstige situatie. Er zal meer gebouwd 
worden en geluidsbronnen komen anders te liggen. Er is voor een goede ruimtelijke 
ordening een nieuw akoestisch onderzoek nodig.

Reactie:
Zie beantwoording onder 2.3.b inzake de actualisatie van de maatgevende bedrijfsvoering. 
Daar komt bij dat de betrokkenen allen in het pand van de vroegere woning 
Borghoutspark 29. wonen. De dichtstbijzijnde mogelijke bedrijfsbebouwing is op ca. 30 
meter afstand vanuit het hoekpunt van dit pand. Gezien deze situering is het ook vanuit 
dit gezichtspunt uit niet aannemelijk, dat enige verschuiving van activiteiten op het terrein 
-passend binnen de maatgevende bedrijvigheid- een merkbaar gevolg zal hebben.

b. Onduidelijk is wat er onder kleinschalige handmontage moet worden verstaan 

Reactie:
Zie beantwoording onder 2.3.c.

c. De gemeente hoort alternatieve locaties te onderzoeken voor de meest gunstige 
vestiging en het bestemmingsplan hoort niet te worden vastgesteld.

Reactie:
De onderhavige locatie betreft een bedrijventerrein, met het daar gevestigde 
aannemersbedrijf Hurkmans. als uitgangssituatie. Nu het om een bestaand 
bedrijventerrein gaat, waar tot nu toe geen limitering aan het aantal bedrijven is gesteld, 
is er geen aanleiding een andere locatie te zoeken. Ook het tweede bedrijf past hier, 
gericht op de N2. Dat is voldoende reden om het bestemmingsplan vast te stellen.

2.5 Inhoud zienswijze
De zienswijze is inhoudelijk gelijk aan de in 2.4 behandelde zienswijze. 

Reactie:
zie de in punt 2.4. a, b en c gegeven reactie
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2.6. ínhoud zienswijze:
a. Het perceel is niet geschikt voor bedrijfsvestiging. Het bedrijfsgebouw is veel te hoog en 
belemmert het uitzicht.

Reactie:
De bebouwing in de hoofdbouwzone mag 12 hoog zijn, die in de overige zones maximaal 8 
meter. Deze hoogten zijn niet onevenredig hoog voor bedrijfsbebouwing, zeker nu een 
bouwvrije strook langs de woningen aan Borghoutspark wordt aangehouden van 25 meter.

b. De werkzaamheden gaan gepaard met teveel lawaai, wat overlast betekent. Dit is al 
eerder met een e-mailbericht doorgegeven.

Reactie:
Voor zover er in de nachtelijke uren al sprake is geweest van rumoer of overmatige 
geluidsproductie is dat als hoogst incidenteel aan te merken. Het bedrijf hanteert 
gebruikelijke begin- en eindtijden voor het personeel. Binnen de werktijd is het 
geluidsniveau gemeten op basis van de maatgevende bedrijfsvoering en daardoor niet 
onevenredig overlast veroorzakend.

c. De verkeerstoename is te groot, wat de veiligheid in deze 30 km zone in gevaar brengt 

Reactie:
De verkeerstoename is bekend. De aanleg van de N2 en de aansluiting daarop vanaf de 
Peter Zuidlaan zijn zodanig uitgevoerd dat de verkeersbewegingen van aanliggende 
bedrijven geen gevaren of risico's met zich meebrengen.

d. Er is op deze locatie al een verhoogde uitstoot van fijnstof door de nieuwe inrit en afrit 
op de A2 en dat in combinatie met de afsluiting van de op- en afrit aan de Noord- 
Brabantlaan. Dat wordt alleen maar meer.

Reactie:
Alleen de verhoogde uitstoot fijnstof door deze ontwikkeling is van belang, die met het 
onderhavige bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt. Zie ook de beantwoording aan 
het einde van de reactie onder 2.1. sub a.

e. De waarde van het onroerend goed zal afnemen door de komst van de firma Hurkmans. 

Reactie:
De firma Hurkmans is al rechtens gevestigd op het perceel. Als ten gevolge van de 
gewijzigde situering op het terrein door de gewijzigde mogelijkheden van het 
bestemmingsplan er planschade mocht ontstaan, is daarvoor een specifiek juridisch traject 
voor verhaal van planschade in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen.

3. Ambtshalve aanpassingen

Er worden geen aanvullingen of aanpassingen voorgesteld.

Advies:

1. De zienswijzen in alle onderdelen ongegrond verklaren.
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i Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen BV is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de te verwachten geluidniveaus in de omgeving van de vestigingen van de 
firma's Hurkmans en Honeywell aan de Peter Zuidlaan te Veldhoven.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de beoogde vaststelling van het bestemmingsplan 
"Zeelst, herziening Peter Zuidlaan".

1.2 Situering plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven, op korte afstand van de 
rijksweg A2. Beoogd wordt op het zuidelijke en noordwestelijke gedeelte van het perceel de 
inrichting van Hurkmans te realiseren. De noordelijke hoek van het perceel zal aangewend 
worden ten behoeve van de vestiging van Honeywell.

In figuur 1 is de situering van het plangebied weergegeven.

f1 Situering plangebied Peter Zuidlaan te Veldhoven.
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1.3 Beschrijving Hurkmans en Honeywell

Hurkmans

Hurkmans is actief in de aanleg en onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Op het 
bedrijfsperceel bevinden zich onder andere een kantoor en een magazijn met kleine 
werkplaats. Daarnaast vindt opslag van materieel en materialen plaats op het buitenterrein. 
Het bedrijf is vrijwel uitsluitend in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) in bedrijf.

De bedrijfsactiviteiten van Hurkmans zijn daarmee in het kader van de systematiek van de 
VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering planologisch gelijk te stellen aan een 
‘‘aannemersbedrijf met werkplaats: bedrijfsoppervlak groter dan 1000 m2‘‘, milieucategorie 3.1.

Overigens is alleen voor het aspect geluid sprake van milieucategorie 3.1. De overige 
milieuaspecten (geur, stof, gevaar) zijn voor dit type bedrijfsactiviteiten conform Bedrijven 
en Milieuzonering op voorhand vergelijkbaar met milieucategorie 2.

Honeywell

Honeywell ontwerpt en produceert innovatieve systemen, producten en diensten voor de 
automatisering en het aansturen van ventilatie- en verwarmingssystemen en andere 
systemen in woningen en andere gebouwen. Op het bedrijfsperceel wordt een bedrijfspand 
gerealiseerd, met onder andere ruimte voor kantoorfuncties, hard- en softwareontwikkeling, 
R&D, testopstellingen, montage en opslag.

De bedrijfsactiviteiten van Honeywell zijn daarmee in het kader van de systematiek van de 
VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering planologisch gelijk te stellen aan 
"Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie‘‘ en/of "Natuurwetenschappelijk speur

en ontwikkelingswerk", beide milieucategorie 2.

1.4 Bestemmingsplansituatie

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Zeelst" zoals d.d. 14 februari 
2006 vastgesteld door de gemeenteraad en d.d. 29 augustus 2006 gedeeltelijk goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. Dit bestemmingsplan is middels de herziening "Zeelst, 
herziening I (aanpassing voorschriften bedrijfsdoeleinden)" gewijzigd voor wat betreft de 
voorschriften voor bedrijfsdoeleinden.

Alle gronden binnen het voorliggende plangebied zijn bestemd als "Bedrijfsdoeleinden', 
waarbinnen naast bedrijven tot de categorieën 1 t/m 2 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten 
tevens ter plaatse een hoveniersbedrijf/kwekerij (welke conform de VNG-brochure onder 
milieucategorie 3.1 valt) is toegestaan.
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Thans wordt het bestemmingsplan "Zeelst, herziening Peter Zuidlaan" voorbereid, waarin de 
verleende binnenplanse afwijking opgenomen wordt in het bestemmingsplan.

1.5 Doel van het onderzoek

Voorliggend akoestisch onderzoek dient ter onderbouwing van meerdere procedures die 
ten behoeve van de realisatie van de plannen van Hurkmans en Honeywell op de locatie 
doorlopen dienen te worden.

In het onderzoek wordt een akoestische onderbouwing gegeven voor:
- de bestemmingsplanwijziging van het perceel (met daarbij de mogelijkheid een 

aannemersbedrijf van milieucategorie 3.1 in het plangebied te vestigen), een en 
ander in lijn met de in 2015 verleende omgevingsvergunning voor het binnenplans 
afwijken van het bestemmingsplan;

- de meldingen Activiteitenbesluit voor de oprichting en/of wijziging van de 
inrichtingen van Hurkmans en Honeywell ter plaatse op basis van de meest recente 
inzichten qua beoogde bedrijfsactiviteiten van beide bedrijven.
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2 Uitgangspunten
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2.1 Representatieve bedrijfssituatie Hurkmans

Onder de representatieve bedrijfssituatie wordt in dit verband verstaan de bedrijfssituatie 
met een representatief aantal voertuigbewegingen, representatieve bedrijfsduur van 
installaties en apparatuur en dergelijke.

De in de praktijk optredende bedrijfssituatie kan van dag tot dag enigszins verschillen. Bij de 
akoestische beschouwingen is rekening gehouden met de vanuit akoestisch oogpunt bezien 
normaliter maximaal optredende bedrijfssituatie.

Met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie van de relevante geluidbronnen is 
door Hurkmans het navolgende aangegeven:

- de inrichting kan in de dagperiode bezocht worden door ca. 8 vrachtauto's ten 
behoeve van het laden en/of lossen van materieel en/of materialen;

- een deel van de bezoekende vrachtauto's beschikt over een eigen autolaadkraan 
ten behoeve van laden en lossen. In totaal kan gedurende ca. 1 uur een 
autolaadkraan in bedrijf zijn, uitsluitend in de dagperiode;

- de inrichting kan in de dagperiode bezocht worden door ca. 25 bestelbussen ten 
behoeve van het laden en/of lossen van materieel en/of materialen;

- op het buitenterrein van de inrichting kunnen heftrucks (diesel) actief zijn. In totaal 
zijn de heftrucks ca. 5 uur in bedrijf, uitsluitend in de dagperiode;

- de afvalcontainers bevinden zich nabij de westelijke terreingrens. Uitgegaan is van 
maximaal 2 containerwisselingen per dag;

- de bedrijfshal wordt in hoofdzaak gebruik voor de opslag van materiaal en 
materieel. Er vindt echter ook in beperkte mate beheer en klein onderhoud van 
machines en het wagenpark plaats. Hierbij kan sprake van de inzet van 
handgereedschap (slijpen, zagen) en dergelijke. De deuren van de werkplaats zijn 
normaliter gesloten. Aangehouden is dat de overheaddeuren in de noord- en 
westgevel gedurende ca. 1 uur in de dagperiode geopend kunnen zijn;

- op het dak van de bedrijfshal en het kantoor is een afzuiging/luchtbehandelingskast 
aanwezig, die de gehele dagperiode in bedrijf kan zijn en 2 uur in de avond- en 
nachtperiode;

- direct ten noorden van de bedrijfshal kan gedurende ca. 1 uur in de dagperiode 
proefgedraaid worden met bijvoorbeeld pompen, aggregaten of trilstampers (op 
mat). In het rekenmodel is de akoestisch maatgevende activiteit (trilstamper) 
opgenomen;

- op ca. 3 meter afstand van de zuidelijke terreingrens zal een erfafscheiding met een 
hoogte van ca. 3 meter gerealiseerd worden, die tevens fungeert als geluidscherm.

Buiten de dagperiode is in principe geen sprake van werkzaamheden op het terrein. Wel 
kunnen enkele personenauto's in de avond- en nachtperiode op het voorterrein parkeren. In
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voorliggend onderzoek is (worst-case) uitgegaan van 5 bezoekende personenauto's in de 
avond en nacht (naast de 20 bezoekende personenauto's in de dagperiode).

Het gebruik van het achterterrein is niet overal gelijk. De terreinen dichterbij het kantoor en 
de bedrijfshal worden intensiever gebruikt dan de terreinen verder naar het (zuid)westen. De 
materialen met een hoge omloopsnelheid liggen vooraan, terwijl materieel en materiaal met 
een lage omloopsnelheid, zoals bijvoorbeeld reserve-keetwagens, achteraan op het terrein 
gestald worden (lange termijn opslag).

2.2 Representatieve bedrijfssituatie Honeywell

Met betrekking tot de representatieve bedrijfssituatie van de relevante geluidbronnen is 
door Honeywell het navolgende aangegeven:

- de inrichting kan in de dagperiode bezocht worden door ca. 3 vrachtauto's ten 
behoeve van het laden en/of lossen van materieel en/of materialen;

- ten behoeve van het laden en lossen kan een elektrische heftruck of stacker 
gedurende ca. 0,5 uur in de dagperiode op het buitenterrein actief zijn;

- de inrichting kan in de dag-, avond- en nachtperiode bezocht worden door 
respectievelijk ca. 50, 10 en 10 personenauto's, die op het buitenterrein parkeren;

- op het dak van de bedrijfshal is een condensor aanwezig, die continu in bedrijgf kan 
zijn;

- in de bedrijfshal is sprake van onder andere kantoorfuncties, hard- en 
softwareontwikkeling, R&D, testopstellingen, montage (met handgereedschap) en 
opslag/magazijn. De deuren van de bedrijfshal zijn normaliter gesloten. De 
geluiduitstraling naar de omgeving is akoestisch als niet relevant beschouwd.

2.3 Toekomstige wijzigingen - extra bebouwing

In de toekomst zal Hurkmans op het achterterrein mogelijk meer bebouwing gaan 
realiseren, bijvoorbeeld ten behoeve van de opslag van materiaal of materieel. Dit kan zowel 
in de vorm van een gesloten gebouw als in de vorm van een overkapping. Deze extra 
bebouwing is zelf niet akoestisch relevant, maar kan wel leiden tot een wijziging van 
verkeersstromen op het terrein alsook extra afscherming en reflectie van geluid.

In voorliggend onderzoek is -naast de bovenomschreven representatieve bedrijfssituatie- 
een (theoretisch) scenario doorgerekend waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
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3 Toetsingskader
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3.1 A c t i v i t e i t e n b e s l u i t

Hurkmans en Honeywell vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

In het Activiteitenbesluit zijn met betrekking tot geluid in de omgeving onder andere de 
volgende voorschriften opgenomen:

Artikel 2.17

1. Voor het langtìjdgemíddelde beoordelíngsnìveau (LAf LT) en het 
maximaal geluidsniveau ļĽAmax), veroorzaakt door de ín de inrichting 
aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten 
behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de ín tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet 
meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabíl 2.11a

ū7:oo-19:ūū
uur

19:00-23:00
uur

23:00-07:00
uur

Ľįr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dBÍA) 45 dBÍA' 40 dBÍA)

LAlLTLT in in-en aan pand ige gevoelige 
gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A 25 dB(Aj

L^max op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dBÍA) 65 dB(A' 60 d BíAj

L^max in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dBÍA) 50 dB(A' 45 dBÍA)

Conform artikel 2.17, lid 1 sub b zijn in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 
LAmax in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

3.2 Goede ruimtelijke ordening Z woon- en leefklimaat

In de publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" van de VNG zijn twee gebiedstyperingen 
opgenomen: rustige woonwijk en gemengd gebied. Bij deze gebiedstyperingen horen 
richtwaarden voor de geluidbelasting van respectievelijk 45 en 50 dB(A) etmaalwaarde.

In voorliggende situatie is sprake van gemengd gebied. Indien de geluidbelasting vanwege 
de bedrijvigheid in het plangebied beperkt blijft tot deze richtwaarde van 50 dB(A), kan 
derhalve aangenomen worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.
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4 Berekeningen

4.1 Modelvorming

Op basis van de uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel ten behoeve van de 
representatieve bedrijfssituatie van Hurkmans en Honeywell opgesteld.

Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege Hurkmans en Honeywell in de omgeving 
(ter plaatse van woningen) optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 
maximale geluidniveaus berekend.

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II van de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai" d.d. april 1999 (HMRI 1999), te weten:

- II.2 Geconcentreerde bronmethode;
- II.7 Uitstraling gebouwen;
- II.8 Overdrachtsmodel.

De waarden in de octaafbanden met middenfrequentie 31,5 Hz zijn niet in de 
beschouwingen opgenomen, aangezien deze niet relevant bleken te zijn.

Bij de berekeningen is de bodem van zowel de inrichting als de omgeving akoestisch 
grotendeels hard ingevoerd.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 boven lokaal maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven 
lokaal maaiveld in de avond- en nachtperiode.

Ten aanzien van de geluidvermogens van de relevante geluidbronnen (vrachtauto's, 
heftrucks en dergelijke) is gebruik gemaakt van kentallen/ervaringsgegevens van ons 
bureau.

In bijlage I zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De resultaten van de berekeningen met betrekking tot de vanwege Hurkmans en Honeywell 
ter plaatse van de beoordelingsposities optredende langtijdgemiddelde beoordelings
niveaus in de dag-, avond- en nachtperiode zijn weergegeven in tabel 4.1.
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t4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Hurkmans en Honeywell.
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Beoordelingspositie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Hurkmans in dB(A)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Honeywell in dB(A)

Cumulatieve geluid

belasting in dB(A)

dag avond nacht dag avond nacht etmaalwaarde

01 Borghoutspark 43 47 29 26 28 32 32 47

02 Borghoutspark 41A 45 31 28 28 31 30 45

03 Borghoutspark 41 46 30 27 27 30 29 46

04 Borghoutspark 39 46 29 26 27 29 28 46

05 Borghoutspark 37 44 26 23 24 28 27 44

06 Borghoutspark 37 45 24 21 25 26 26 45

07 Borghoutspark 33 42 19 16 22 23 22 42

08 Borghoutspark 31 42 20 17 26 26 25 42

09 Borghoutspark 29 * 47 21 18 25 25 25 47

10 Kruisstraat 122 38 18 15 22 23 22 38

11 Kruisstraat 130 43 26 23 26 28 28 43

12 Kruisstraat 138 32 15 12 21 23 23 34

* omdat sprake is van appartementen, is hier in de dagperiode tevens op 5 m hoogte beoordeeld.

4.3 Maximale geluidniveaus

De resultaten van de berekeningen met betrekking tot de vanwege Hurkmans en Honeywell 
ter plaatse van de beoordelingsposities optredende maximale geluidniveaus in de dag-, 
avond- en nachtperiode zijn weergegeven in tabel 4.2.

t4.2 Maximale geluidniveaus ten gevolge van Hurkmans en Honeywell (inclusief laad- en losactiviteiten).

Beoordelingspositie Maximale geluidniveaus in dB(A)

dag avond nacht

01 Borghoutspark 43 67 < 55 < 55

02 Borghoutspark 41A 64 < 55 < 55

03 Borghoutspark 41 64 < 55 < 55

04 Borghoutspark 39 64 < 55 < 55

05 Borghoutspark 37 64 < 55 < 55

06 Borghoutspark 37 63 < 55 < 55

07 Borghoutspark 33 62 < 55 < 55

08 Borghoutspark 31 63 < 55 < 55

09 Borghoutspark 29 * 69 < 55 < 55

10 Kruisstraat 122 59 < 55 < 55

11 Kruisstraat 130 60 < 55 < 55

12 Kruisstraat 138 57 < 55 < 55

* omdat sprake is van appartementen, is hier in de dagperiode tevens op 5 m hoogte beoordeeld.
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4.4 Toekomstige wijzigingen - extra bebouwing

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, zal Hurkmans in de toekomst op het achterterrein mogelijk 
meer bebouwing gaan realiseren, bijvoorbeeld ten behoeve van de opslag van materiaal of 
materieel. Dit kan zowel in de vorm van een gesloten gebouw als in de vorm van een 
overkapping. Deze extra bebouwing is zelf niet akoestisch relevant, maar kan wel leiden tot 
een wijziging van verkeersstromen op het terrein alsook extra afscherming en reflectie van 
geluid.

In voorliggend onderzoek is -naast de bovenomschreven representatieve bedrijfssituatie- 
een (theoretisch) scenario doorgerekend waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
bebouwingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. De invoergegevens en 
rekenresultaten van dit scenario zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2. De bronnen zijn 
hierbij gelijk qua geluidvermogen en bedrijfsduur, maar deels gewijzigd qua locatie 
vanwege de extra bebouwing.

Uit de berekeningen blijkt dat het toevoegen van bebouwing een beperkte invloed heeft op 
de optredende geluidbelasting in de omgeving. Door met name afscherming en reflectie 
kan de geluidbelasting in de omgeving enigszins toe- of afnemen. De toename blijft beperkt 
tot maximaal 1 dB(A), waarmee ook in dit scenario aan de geluidgrenswaarden voldaan 
wordt.

Overigens geldt uiteraard dat toekomstige wijzigingen op het terrein van Hurkmans (zoals 
het realiseren van nieuwe bebouwing) te allen tijde aan de geluidgrenswaarden op grond 
van het Activiteitenbesluit dienen te voldoen.
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5 Beoordeling en conclusies

5.1 A c t i v i t e i t e n b e s l u i t

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Ten gevolge van de activiteiten van Hurkmans treden op de gevels van woningen 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot ca. 47 dB(A) in de dagperiode en minder 
dan 35 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

De te hanteren geluidgrenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) op de gevel van woningen in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden niet overschreden.

Ten gevolge van de activiteiten van Honeywell treden op de gevels van woningen 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op van minder dan 35 dB(A) in de dag-, avond- en 
nachtperiode.

De te hanteren geluidgrenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) op de gevel van woningen in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden niet overschreden.

Ook de gecumuleerde geluidbelasting van beide bedrijven samen (47 dB(A) etmaalwaarde) 
is niet hoger dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit (50 dB(A) etmaalwaarde).

Maximale geluidniveaus

Ten gevolge van de activiteiten van Hurkmans treden op de gevels van woningen maximale 
geluidniveaus ("pieken") op tot ca. 69 dB(A) in de dagperiode en minder dan 50 dB(A) in de 
avond- en nachtperiode, inclusief maximale geluidniveaus vanwege laad- en losactiviteiten. 
Vanwege Honeywell is sprake van zeer beperkte maximale geluidniveaus (minder dan 55 
dB(A) in alle etmaalperioden).

De te hanteren geluidgrenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) op de gevel van woningen in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode worden niet overschreden.

Overigens zijn optredende maximale geluidniveaus vanwege laad- en losactiviteiten in de 
dagperiode uitgesloten van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit.
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5.2 Goede ruimtelijke ordening I woon- en leefklimaat

De berekende geluidbelasting voldoet aan de geluidgrenswaarden conform het 
Activiteitenbesluit en aan de richtwaarde voor gebiedstype "gemengd gebied" conform de 
VNG-brochure. Daarmee is vanuit het oogpunt van geluid sprake van een acceptabel woon- 
en leefklimaat.

Mook,

Dit rapport bevat: 
14 pagina’s,
2 bijlagen.
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Gebouwen
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld
01 Hurkmans 157652,71 382322,51 8,00 19,00
02 Hurkmans 157692,64 382356,60 6,00 19,00
03 Honeywell 157642,91 382385,09 12,00 19,00
04 Honeywell 157642,25 382397,04 8,00 19,00
05 Omliggende bebouwing 157553,90 382220,81 8,00 19,00

06 Omliggende bebouwing 157517,10 382208,60 8,00 19,00
07 Omliggende bebouwing 157509,24 382236,11 6,00 19,00
08 Omliggende bebouwing 157528,21 382276,87 5,00 19,00
09 Omliggende bebouwing 157501,46 382332,68 8,00 19,00
10 Omliggende bebouwing 157521,90 382323,46 6,00 19,00

11 Omliggende bebouwing 157534,74 382341,13 3,00 19,00
12 Omliggende bebouwing 157535,89 382353,91 3,00 19,00
13 Omliggende bebouwing 157547,18 382404,69 6,00 19,00
14 Omliggende bebouwing 157604,14 382400,22 8,00 19,00
15 Omliggende bebouwing 157607,66 382427,34 8,00 19,00

16 Omliggende bebouwing 157574,17 382465,43 8,00 19,00
17 Omliggende bebouwing 157545,48 382460,12 8,00 19,00
18 Omliggende bebouwing 157539,36 382450,44 8,00 19,00
19 Omliggende bebouwing 157524,76 382417,62 8,00 19,00
20 Omliggende bebouwing 157520,91 382410,14 8,00 19,00

21 Omliggende bebouwing 157523,81 382395,12 8,00 19,00
22 Omliggende bebouwing 157494,88 382407,49 8,00 19,00
23 Omliggende bebouwing 157472,65 382373,63 8,00 19,00
24 Omliggende bebouwing 157458,96 382358,75 8,00 19,00
25 Omliggende bebouwing 157454,82 382353,68 8,00 19,00

26 Omliggende bebouwing 157445,55 382342,49 8,00 19,00
27 Omliggende bebouwing 157438,49 382335,13 8,00 19,00
28 Omliggende bebouwing 157450,20 382331,22 8,00 19,00
29 Omliggende bebouwing 157425,20 382312,57 8,00 19,00
30 Omliggende bebouwing 157444,40 382288,06 8,00 19,00

31 Omliggende bebouwing 157636,10 382276,25 8,00 19,00
31 Omliggende bebouwing 157537,29 382293,87 9,00 19,00
32 Omliggende bebouwing 157662,61 382244,87 8,00 19,00
33 Omliggende bebouwing 157640,63 382236,14 8,00 19,00
34 Omliggende bebouwing 157593,54 382516,72 8,00 19,12

35 Omliggende bebouwing 157668,12 382255,95 8,00 19,00
36 Omliggende bebouwing 157726,66 382283,63 8,00 19,00
37 Omliggende bebouwing 157645,37 382282,92 8,00 19,00
38 Omliggende bebouwing 157606,91 382259,08 8,00 19,00
39 Omliggende bebouwing 157599,70 382243,56 8,00 19,00

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:49:34
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Schermen

pEUTZ
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO-H ISO M
S1 Scherm terreinafscheiding 157668,21 382279,23 3,00 19,00
44912 Scherm rijksweg 157730,31 382356,28 2,00 --
44925 Scherm rijksweg 157743,80 382585,90 6,00 24,20
44939 Scherm rijksweg 157716,82 382599,67 4,00 --

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:49:57
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Toetspunten
Model
Groep

: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D
05 Borghoutspark 37 157582,94 382261,22 19,00 1,50 5,00 -- --
04 Borghoutspark 39 157611,17 382261,33 19,00 1,50 5,00 -- --
03 Borghoutspark 41 157620,66 382266,10 19,00 1,50 5,00 -- --
02 Borghoutspark 41A 157633,14 382274,76 19,00 1,50 5,00 -- - -
01 Borghoutspark 43 157650,30 382285,58 19,00 1,50 5,00 -- --

01 Borghoutspark 43 (zijgevel) 157658,29 382281,77 19,00 1,50 5,00 -- - -
07 Borghoutspark 33 157545,86 382230,41 19,00 1,50 5,00 -- - -
08 Borghoutspark 31 157537,79 382226,39 19,00 1,50 5,00 -- --
09 Borghoutspark 29 157512,07 382217,93 19,00 1,50 5,00 -- --
10 Kruisstraat 122 157452,84 382351,48 19,00 1,50 5,00 -- --

11 Kruisstraat 130 157518,42 382406,72 19,00 1,50 5,00 -- - -
12 Kruisstraat 138 157575,50 382467,60 19,00 1,50 5,00 -- --
06 Borghoutspark 37 157561,83 382250,47 19,00 1,50 5,00 -- --
09a Borghoutspark 29 157507,98 382225,36 19,00 1,50 5,00 -- --
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Toetspunten
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel
05
04
03
02
01

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

01
07
08
09
10

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11
12
06
09a

Ja
Ja
Ja
Ja
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Puntbronnen
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hoek Richt. Cb (D)
01 Heftruck 157619,15 382347,64 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
02 Heftruck 157670,33 382339,03 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
03 Heftruck 157664,24 382334,87 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
04 Heftruck 157649,65 382319,03 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
05 Heftruck 157653,90 382311,97 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28

06 Heftruck 157637,64 382309,06 1,50 19, 00 360, 00 0,00 15,28
07 Heftruck 157597,26 382335,09 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
08 Heftruck 157577,48 382323,43 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
09 Heftruck 157539,23 382260,60 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
10 Heftruck 157566,66 382275,97 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28

11 Heftruck 157598,09 382310,11 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
12 Heftruck 157594,34 382289,29 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
13 Heftruck 157614,75 382297,82 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
14 Heftruck 157551,67 382308,23 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 15,28
15 Manoeuvreren vrachtauto's 157665,75 382339,87 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61

16 Manoeuvreren vrachtauto's 157647,84 382313,44 1,00 19, 00 360, 00 0,00 25,61
17 Manoeuvreren vrachtauto's 157620,78 382301,36 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61
18 Manoeuvreren vrachtauto's 157586,85 382285,54 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61
19 Manoeuvreren vrachtauto's 157546,67 382267,43 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61
20 Manoeuvreren vrachtauto's 157559,37 382312,81 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61

21 Manoeuvreren vrachtauto's 157594,35 382333,45 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61
22 Manoeuvreren vrachtauto's 157615,16 382346,12 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 25,61
23 Wisselen containers 157634,31 382345,08 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 18,56
24 Proefdraaien trilstampers 157672,41 382336,54 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 10,79
25 Luchtbehandeling Z airco 157689,96 382339,41 1,00 25, 00 360,, 00 0,00 0,00

26 Luchtbehandeling Z airco 157677,24 382330,15 1,00 27, 00 360, 00 0,00 0,00
27 Luchtbehandeling Z airco 157656,52 382370,99 1,00 29, 00 360,, 00 0,00 0,00
28 Manoeuvreren vrachtauto's Honeywell 157647,66 382393,11 1,00 19, 00 360,, 00 0,00 20,79
29 Autolaadkraan 157621,98 382348,17 2,00 19, 00 360,, 00 0,00 16,81
30 Autolaadkraan 157580,10 382325,04 2,00 19, 00 360,, 00 0,00 16,81

31 Autolaadkraan 157597,63 382290,74 2,00 19, 00 360, 00 0,00 16,81
32 Autolaadkraan 157630,62 382304,96 2,00 19, 00 360,, 00 0,00 16,81
33 Elektrische heftruck Honeywell 157650,73 382393,72 1,50 19, 00 360,, 00 0,00 13,8 0
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens
Puntbronnen
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb (N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
02 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
03 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
04 -- -- 77,, 44 84,, 54 89, 04 92,, 44 94,, 64 93,, 84 88,, 64 77, 54 99, 55
05 -- -- 77,, 44 84,, 54 89, 04 92,, 44 94,, 64 93,, 84 88,, 64 77, 54 99, 55

06 - - - - 77, 44 84, 54 89, 04 92, 44 94, 64 93, 84 88, 64 77, 54 99, 55
07 -- -- 77,, 44 84,, 54 89, 04 92,, 44 94,, 64 93,, 84 88,, 64 77, 54 99, 55
08 - - - - 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
09 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
10 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55

11 - - - - 77, 44 84,. 54 89, 04 92, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
12 -- -- 77,, 44 84,. 54 89, 04 92,, 44 94,. 64 93,, 84 88,.64 77, 54 99, 55
13 -- -- 77,, 44 84,, 54 89, 04 92,, 44 94,, 64 93,, 84 88,, 64 77, 54 99, 55
14 -- -- 77,, 44 84,, 54 89, 04 92,, 44 94,, 64 93,, 84 88,, 64 77, 54 99, 55
15 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94 ,, 2 0 87,. 00 76 , 90 99, 75

16 - - - - 77, 80 81, 90 87, 40 91, 80 96, 00 94 , 20 87, 00 76 , 90 99, 75
17 - - - - 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75
18 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75
19 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75
20 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75

21 - - - - 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75
22 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94 ,, 2 0 87,. 00 76 , 90 99, 75
23 -- -- 79,, 80 83,. 90 89, 40 93,, 80 98,. 00 96,, 2 0 89,. 00 78 , 90 101, 75
24 -- -- 93,, 00 93,. 00 94, 00 97,, 00 99,. 00 100,, 00 94,. 00 85, 00 105, 09
25 3,,01 6,, 02 62,, 00 67,. 00 72, 00 77,, 00 77,. 00 72 ,, 00 67,. 00 62, 00 81, 62

26 3, 01 6, 02 62, 00 67, 00 72, 00 77, 00 77, 00 72 , 00 67, 00 62, 00 81, 62
27 0,, 00 0,, 00 62,, 00 67,. 00 72, 00 77,, 00 77,. 00 72 ,, 00 67,. 00 62, 00 81, 62
28 -- -- 77,, 80 81,. 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76, 90 99, 75
29 -- -- 80,, 00 84,. 00 89, 00 94,, 00 98,. 00 96,, 00 89,. 00 79, 00 101, 71
30 -- -- 80,, 00 84,. 00 89, 00 94,, 00 98,. 00 96,, 00 89,. 00 79, 00 101, 71

31 - - - - 80, 00 84, 00 89, 00 94, 00 98, 00 96, 00 89, 00 79, 00 101, 71
32 -- -- 80,, 00 84,. 00 89, 00 94,, 00 98,. 00 96,, 00 89,. 00 79, 00 101, 71
33 - - - - 63,, 80 71,. 90 74, 40 82,, 80 85,. 00 86,, 2 0 76,. 00 75, 90 90, 20
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Mobiele bronnen
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO-H ISO M Gem.snelheid Aantal(D)
M1 Vrachtauto's Hurkmans 157701,41 382369,30 1,00 19,00 15 16
M2 Bestelbussen Hurkmans 157702,04 382368,56 1,00 19,00 15 50
M3 Personenauto's Hurkmans 157702,35 382368,04 0,75 19,00 20 40
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 157700,25 382370,01 1,00 19,00 15 4
M5 Vrachtauto's Honeywell 157669,17 382406,60 1,00 19,00 15 6

M6 Personenauto's Honeywell 157693,16 382380,84 0,75 19,00 20 100
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Mobiele bronnen
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
M1 -- -- 81,.80 85,, 90 91,.40 95,. 80 100, 00 98,.20 91, 00 80,. 90 103, 75
M2 -- -- 69,.80 76,, 90 82,.40 87,. 80 90, 00 89,.20 83, 00 72 ,. 90 94, 60
M3 10 10 64,.80 71,, 90 77,.40 82,. 80 85, 00 84,.20 78, 00 67,. 90 89, 60
M4 -- -- 81,.80 85,, 90 91,.40 95,. 80 100, 00 98,.20 91, 00 80,. 90 103, 75
M5 -- -- 81,.80 85,, 90 91,.40 95,. 80 100, 00 98,.20 91, 00 80,. 90 103, 75

M6 30 30 64, 80 71, 90 77, 40 82, 80 85, 00 84, 20 78 , 00 67, 90 89, 60
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Uitstralende gevels
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO-H ISO M Hoogte Lengte
G1 Open overheaddeur werkplaats 157656,34 382316,32 0,00 19,00 5,0 3,21
G2 Open overheaddeur werkplaats 157668,07 382332,12 0,00 19,00 5,0 3,41
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Uitstralende gevels
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb (u) (D) Cb (u) (A) Cb(u)(N) LwrM2 63 LwrM2 125 LwrM2 250 LwrM2 500 LwrM2 1k LwrM2 2k LwrM2 4k LwrM2 8k
G1 1,000 -- -- 60, 00 63,00 68,00 69,00 68,00 66, 00 60, 00 53,00
G2 1,000 -- -- 60, 00 63,00 68,00 69,00 68,00 66, 00 60, 00 53,00
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Uitstralende gevels
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwrM2 Totaal 
G1 74,58
G2 74,58
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Puntbronnen MAX
Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Lijst van Puntbronnen, voor

Omschr.

rekenmethode

X

Industrielawaai

Y

- IL

Hoogte Maaiveld Hoek Richt. Cb (D) Cb (A)
01 Heftruck 157619,15 382347,64 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
02 Heftruck 157670,33 382339,03 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
03 Heftruck 157664,24 382334,87 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
04 Heftruck 157649,65 382319,03 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
05 Heftruck 157653,90 382311,97 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --

06 Heftruck 157637,64 382309,06 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 - -
07 Heftruck 157597,26 382335,09 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
08 Heftruck 157577,48 382323,43 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 - -
09 Heftruck 157539,23 382260,60 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
10 Heftruck 157566,66 382275,97 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --

11 Heftruck 157598,09 382310,11 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 - -
12 Heftruck 157594,34 382289,29 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
13 Heftruck 157614,75 382297,82 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
14 Heftruck 157551,67 382308,23 1,50 19, 00 360,00 0,00 15,28 --
15 Manoeuvreren vrachtauto's 157665,75 382339,87 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 --

16 Manoeuvreren vrachtauto's 157647,84 382313,44 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 - -
17 Manoeuvreren vrachtauto's 157620,78 382301,36 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 - -
18 Manoeuvreren vrachtauto's 157586,85 382285,54 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 --
19 Manoeuvreren vrachtauto's 157546,67 382267,43 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 --
20 Manoeuvreren vrachtauto's 157559,37 382312,81 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 --

21 Manoeuvreren vrachtauto's 157594,35 382333,45 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 - -
22 Manoeuvreren vrachtauto's 157615,16 382346,12 1,00 19, 00 360,00 0,00 25,61 --
23 Wisselen containers 157634,31 382345,08 1,50 19, 00 360,00 0,00 18,56 --
24 Proefdraaien trilstampers 157672,41 382336,54 1,00 19, 00 360,00 0,00 10,79 --
25 Luchtbehandeling Z airco 157689,96 382339,41 1,00 25, 00 360,00 0,00 0,00 3,01

26 Luchtbehandeling Z airco 157677,24 382330,15 1,00 31, 00 360,00 0,00 0,00 3,01
27 Luchtbehandeling Z airco 157656,52 382370,99 1,00 29, 00 360,00 0,00 0,00 0,00
28 Manoeuvreren vrachtauto's 157647,66 382393,11 1,00 19, 00 360,00 0,00 20,79 - -
29 Autolaadkraan 157621,98 382348,17 2,00 19, 00 360,00 0,00 16,81 --
30 Autolaadkraan 157580,10 382325,04 2,00 19, 00 360,00 0,00 16,81 --

31 Autolaadkraan 157597,63 382290,74 2,00 19, 00 360,00 0,00 16,81 - -
32 Autolaadkraan 157630,62 382304,96 2,00 19, 00 360,00 0,00 16,81 --
33 Elektrische heftruck 157650,73 382393,72 1,50 19, 00 360,00 0,00 13,80 - -
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Puntbronnen MAX
Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
01 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
02 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
03 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
04 -- 89,, 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,, 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
05 -- 89,, 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,, 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61

06 - - 89, 50 96, 60 101, 10 104 , 50 106, 70 105, 90 100, 70 89, 60 111, 61
07 -- 89,, 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,, 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
08 - - 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
09 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
10 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61

11 - - 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
12 -- 89,. 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,. 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
13 -- 89,, 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,, 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
14 -- 89,, 50 96, 60 101, 10 104 ,, 50 106,, 70 105,, 90 100,. 70 89,. 60 111, 61
15 -- 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,, 2 0 97,. 00 86,. 90 109, 75

16 - - 87, 80 91, 90 97, 40 101, 80 106, 00 104 , 20 97, 00 86, 90 109, 75
17 - - 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,,20 97,. 00 86,. 90 109, 75
18 -- 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,,20 97,. 00 86,. 90 109, 75
19 -- 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,,20 97,. 00 86,. 90 109, 75
20 -- 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,,20 97,. 00 86,. 90 109, 75

21 - - 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,,20 97,. 00 86,. 90 109, 75
22 -- 87,. 80 91, 90 97, 40 101,, 80 106,. 00 104 ,, 2 0 97,. 00 86,. 90 109, 75
23 -- 89,. 80 93, 90 99, 40 103,, 80 108,. 00 106 ,, 2 0 99,. 00 88,. 90 111, 75
24 -- 93,. 00 93, 00 94, 00 97,, 00 99,. 00 100,, 00 94,. 00 85,. 00 105, 09
25 6,, 02 62,. 00 67, 00 72, 00 77,, 00 77,. 00 72 ,, 00 67,. 00 62,. 00 81, 62

26 6, 02 62, 00 67, 00 72, 00 77, 00 77, 00 72 , 00 67, 00 62, 00 81, 62
27 0,, 00 62,. 00 67, 00 72, 00 77,, 00 77,. 00 72 ,, 00 67,. 00 62,. 00 81, 62
28 -- 77,. 80 81, 90 87, 40 91,, 80 96,. 00 94,,20 87,. 00 76,. 90 99, 75
29 -- 90,. 00 94, 00 99, 00 104 ,, 00 108,. 00 106,, 00 99,. 00 89,. 00 111, 71
30 -- 90,. 00 94, 00 99, 00 104 ,, 00 108,. 00 106,, 00 99,. 00 89,. 00 111, 71

31 - - 90, 00 94, 00 99, 00 104 , 00 108, 00 106 , 00 99, 00 89, 00 111, 71
32 -- 90,. 00 94, 00 99, 00 104 ,, 00 108,. 00 106 ,, 00 99,. 00 89,. 00 111, 71
33 - - 85,.20 93, 30 95, 80 104 ,, 2 0 106,.40 107,, 6 0 97, 40 97,. 30 111, 60
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Mobiele bronnen MAX
Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO-H ISO M Gem.snelheid Aantal(D)
M1 Vrachtauto's Hurkmans 157701,41 382369,30 1,00 19,00 15 16
M2 Bestelbussen Hurkmans 157702,04 382368,56 1,00 19,00 15 50
M3 Personenauto's Hurkmans 157702,35 382368,04 0,75 19,00 20 40
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 157700,25 382370,01 1,00 19,00 15 4
M5 Vrachtauto's Honeywell 157669,17 382406,60 1,00 19,00 15 6

M6 Personenauto's Honeywell 157693,16 382380,84 0,75 19,00 20 100
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Invoergegevens 
Mobiele bronnen MAX
Model: Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
M1 -- -- 87,.80 91,, 90 97,.40 101,. 80 106, 00 104,.20 97, 00 86,. 90 109, 75
M2 -- -- 77,.80 84,, 90 90,.40 95,. 80 98, 00 97,.20 91, 00 80,. 90 102, 60
M3 10 10 74 ,.80 81,, 90 87,.40 92,. 80 95, 00 94,.20 88, 00 77,. 90 99, 60
M4 -- -- 87,.80 91,, 90 97,.40 101,. 80 106, 00 104,.20 97, 00 86,. 90 109, 75
M5 -- -- 87,.80 91,, 90 97,.40 101,. 80 106, 00 104,.20 97, 00 86,. 90 109, 75

M6 30 30 74, 80 81, 90 87, 40 92, 80 95, 00 94, 20 88, 00 77, 90 99, 60
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Weergave rekenmodel
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Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Weergave rekenmodel

382400

382300

I -—1 Scherm

Hulpvlak

Detail puntbron 
Mobiele bron 
Puntbron
Uitstralende gevel
Toetspunt
Gebouw

50 m0 m
SChāār^TTT2T9

VZY
' 2833

27

220129 23

15 02 25
* . \*

0830

04
16 Xe ^

06
20 

14 *
X

32
17

13

18

19

09 *

X

07

157500 157Ò00
Industrielawaai - IL, [december2016 (rapport FA 20556-3-RA) - Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus] , Geomilieu V3.11

382200

Figuur FA 20556-3-RA 1.2



Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodellen

Weergave rekenmodel (Scenario met meer bebouwing achterterrein)
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Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Gecumuleerde geluidbelasting (Hurkmans en Honeywell samen)
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
0^A Borghoutspark 43 1,50 47,06 29,08 28,47 47,06
0^A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 44,20 25,37 24,15 44,20
0^B Borghoutspark 43 5,00 55,29 34,12 33,10 55,29
0^B Borghoutspark 43 (zijgevel) 5,00 51,39 33,29 32,37 51,39
02_A Borghoutspark 41A 1,50 45,34 28,91 28,41 45,34

02_B Borghoutspark 41A 5,00 54,41 33,82 32,27 54,41
03_A Borghoutspark 41 1,50 45,80 29,44 28,36 45,80
03_B Borghoutspark 41 5,00 53,76 32,85 31,19 53,76
04_A Borghoutspark 39 1,50 45,55 29,54 28,21 45,55
04_B Borghoutspark 39 5,00 53,46 32,17 30,46 53,46

05_A Borghoutspark 37 1,50 44,33 27,58 26,21 44,33
05_B Borghoutspark 37 5,00 54,44 29,89 28,57 54,44
06_A Borghoutspark 37 1,50 44,60 27,40 26,33 44,60
06_B Borghoutspark 37 5,00 52,97 28,14 26,86 52,97
07_A Borghoutspark 33 1,50 42,11 23,25 22,36 42,11

07_B Borghoutspark 33 5,00 48,27 24,41 23,25 48,27

O 00 Borghoutspark 31 1,50 42,45 26,23 25,69 42,45
08_B Borghoutspark 31 5,00 48,09 26,76 25,93 48,09
09_A Borghoutspark 29 1,50 41,73 24,75 23,50 41,73
09_B Borghoutspark 29 5,00 45,85 24,94 23,72 45,85

09a_A Borghoutspark 29 1,50 41,82 25,29 24,63 41,82
09a_B Borghoutspark 29 5,00 46,81 26,46 25,61 46,81
10_A Kruisstraat 122 1,50 38,32 22,49 22,04 38,32
10_B Kruisstraat 122 5,00 40,72 23,85 23,07 40,72
11_A Kruisstraat 130 1,50 42,91 27,30 26,43 42,91

11_B Kruisstraat 130 5,00 44,02 30,10 29,18 44,02
12_A Kruisstraat 138 1,50 32,56 19,07 18,29 32,56
12 B Kruisstraat 138 5,00 35,49 24,07 23,70 35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:50:33
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Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Hurkmans

pEUTZ
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: Hurkmans
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Borghoutspark 43 1,50 47,01 22,75 19,74 47,01
01_A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 44,17 21,66 18,65 44,17
01_B Borghoutspark 43 5,00 55,27 29,05 26,04 55,27
01_B Borghoutspark 43 (zijgevel) 5,00 51,34 27,95 24,94 51,34
02_A Borghoutspark 41A 1,50 45,26 21,48 18,47 45,26

02_B Borghoutspark 41A 5,00 54,39 30,62 27,61 54,39
03_A Borghoutspark 41 1,50 45,74 25,51 22,50 45,74
03_B Borghoutspark 41 5,00 53,74 29,98 26,97 53,74
04_A Borghoutspark 39 1,50 45,50 26,24 23,23 45,50
04_B Borghoutspark 39 5,00 53,45 29,20 26,19 53,45

05_A Borghoutspark 37 1,50 44,28 24,67 21,66 44,28
05_B Borghoutspark 37 5,00 54,43 25,53 22,52 54,43
06_A Borghoutspark 37 1,50 44,55 23,47 20,46 44,55
06_B Borghoutspark 37 5,00 52,96 23,53 20,52 52,96
07_A Borghoutspark 33 1,50 42,07 16,76 13,75 42,07

07_B Borghoutspark 33 5,00 48,25 19,29 16,28 48,25

O 00 Borghoutspark 31 1,50 42,3 5 16,54 13,53 42,35
08_B Borghoutspark 31 5,00 48,07 19,77 16,76 48,07
09_A Borghoutspark 29 1,50 41,67 20,54 17,53 41,67
09_B Borghoutspark 29 5,00 45,82 20,13 17,12 45,82

09a_A Borghoutspark 29 1,50 41,74 18,94 15,93 41,74
09a_B Borghoutspark 29 5,00 46,77 20,07 17,06 46,77
10_A Kruisstraat 122 1,50 38,23 14,60 11,59 38,23
10_B Kruisstraat 122 5,00 40,65 17,81 14,80 40,65
1^A Kruisstraat 130 1,50 42,83 22,69 19,68 42,83

11_B Kruisstraat 130 5,00 43,91 25,64 22,63 43,91
12_A Kruisstraat 138 1,50 32,28 13,01 10,00 32,28
12 B Kruisstraat 138 5,00 35,12 15,21 12,20 35,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:51:26
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Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Honeywell
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: Honeywell
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Borghoutspark 43 1,50 27,95 27,92 27,84 37,84
01_A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 23,12 22,97 22,71 32,71
0^B Borghoutspark 43 5,00 32,61 32,50 32,14 42,14
01_B Borghoutspark 43 (zijgevel) 5,00 31,89 31,79 31,51 41,51
02_A Borghoutspark 41A 1,50 28,08 28,05 27,94 37,94

02_B Borghoutspark 41A 5,00 31,13 30,99 30,46 40,46
03_A Borghoutspark 41 1,50 27,23 27,19 27,05 37,05
03_B Borghoutspark 41 5,00 29,84 29,70 29,12 39,12
04_A Borghoutspark 39 1,50 26,85 26,79 26,55 36,55
04_B Borghoutspark 39 5,00 29,28 29,11 28,42 38,42

05_A Borghoutspark 37 1,50 24,49 24,45 24,33 34,33
05_B Borghoutspark 37 5,00 28,06 27,91 27,33 37,33
06_A Borghoutspark 37 1,50 25,18 25,15 25,04 35,04
06_B Borghoutspark 37 5,00 26,46 26,29 25,71 35,71
07_A Borghoutspark 33 1,50 22,29 22,15 21,72 31,72

07_B Borghoutspark 33 5,00 22,97 22,82 22,28 32,28

O 00 Borghoutspark 31 1,50 25,84 25,73 25,42 35,42
08_B Borghoutspark 31 5,00 25,92 25,79 25,37 35,37
09_A Borghoutspark 29 1,50 22,82 22,68 22,23 32,23
09_B Borghoutspark 29 5,00 23,35 23,19 22,64 32,64

09a_A Borghoutspark 29 1,50 24,18 24,14 24,00 34,00
09a_B Borghoutspark 29 5,00 25,45 25,32 24,95 34,95
10_A Kruisstraat 122 1,50 21,82 21,71 21,63 31,63
10_B Kruisstraat 122 5,00 22,93 22,60 22,37 32,37
11_A Kruisstraat 130 1,50 25,61 25,45 25,40 35,40

1^B Kruisstraat 130 5,00 28,32 28,17 28,10 38,10
12_A Kruisstraat 138 1,50 20,57 17,83 17,59 27,59
12 B Kruisstraat 138 5,00 24,57 23,46 23,38 33,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:51:04
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Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten
Scenario met meer bebouwing op het achterterrein
Rapport: Resultatentabel
Model: Scenario met meer bebouwing achterterrein

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
0^A Borghoutspark 43 1,50 47,29 29,04 28,45 47,29
0^A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 44,3 8 25,31 24,10 44,38
0^B Borghoutspark 43 5,00 55,62 33,93 32,98 55,62
0^B Borghoutspark 43 (zijgevel) 5,00 51,65 33,17 32,30 51,65
02_A Borghoutspark 41A 1,50 45,60 28,84 28,37 45,60

02_B Borghoutspark 41A 5,00 54,89 33,53 32,07 54,89
03_A Borghoutspark 41 1,50 46,05 30,29 28,92 46,05
03_B Borghoutspark 41 5,00 54,23 32,60 31,00 54,23
04_A Borghoutspark 39 1,50 46,15 30,26 28,71 46,15
04_B Borghoutspark 39 5,00 54,20 31,89 30,25 54,20

05_A Borghoutspark 37 1,50 45,03 27,76 26,34 45,03
05_B Borghoutspark 37 5,00 55,26 29,42 28,25 55,26
06_A Borghoutspark 37 1,50 45,05 27,31 26,28 45,05
06_B Borghoutspark 37 5,00 53,92 27,57 26,49 53,92
07_A Borghoutspark 33 1,50 42,46 22,75 22,06 42,46

07_B Borghoutspark 33 5,00 49,24 23,80 22,86 49,24

O 00 Borghoutspark 31 1,50 42,82 25,79 25,45 42,82
08_B Borghoutspark 31 5,00 48,92 26,20 25,61 48,92
09_A Borghoutspark 29 1,50 42,3 7 24,37 23,25 42,37
09_B Borghoutspark 29 5,00 46,64 24,37 23,35 46,64

09a_A Borghoutspark 29 1,50 41,36 25,32 24,65 41,36
09a_B Borghoutspark 29 5,00 47,13 25,99 25,33 47,13
10_A Kruisstraat 122 1,50 31,68 22,36 21,97 31,97
10_B Kruisstraat 122 5,00 35,86 23,50 22,87 35,86
11_A Kruisstraat 130 1,50 42,33 26,83 26,15 42,33

11_B Kruisstraat 130 5,00 43,38 30,02 29,13 43,38
12_A Kruisstraat 138 1,50 31,95 19,07 18,29 31,95
12 B Kruisstraat 138 5,00 33,98 24,07 23,70 33,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:04:51
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Bijlage 2 Rekenresultaten

Rekenresultaten 
Maximale geluidniveaus
Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale geluidniveaus

LAmax totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
0^A Borghoutspark 43 1,50 67,29 40,72 40,72
0^A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 63,81 41,40 41,40
0^B Borghoutspark 43 5,00 73,96 53,17 53,17
0^B Borghoutspark 43 (zijgevel) 5,00 72,24 52,20 52,20
02_A Borghoutspark 41A 1,50 64,01 41,72 41,72

02_B Borghoutspark 41A 5,00 72,74 51,82 51,82
03_A Borghoutspark 41 1,50 64,13 41,88 41,88
03_B Borghoutspark 41 5,00 71,51 50,77 50,77
04_A Borghoutspark 39 1,50 64,04 43,57 43,57
04_B Borghoutspark 39 5,00 71,53 50,12 50,12

05_A Borghoutspark 37 1,50 63,87 38,46 38,46
05_B Borghoutspark 37 5,00 75,33 49,39 49,39
06_A Borghoutspark 37 1,50 63,25 40,00 40,00
06_B Borghoutspark 37 5,00 73,92 47,77 47,77
07_A Borghoutspark 33 1,50 62,41 42,50 42,50

07_B Borghoutspark 33 5,00 71,35 44,10 44,10
08_A Borghoutspark 31 1,50 63,05 44,71 44,71
08_B Borghoutspark 31 5,00 70,84 46,40 46,40
09_A Borghoutspark 29 1,50 58,18 41,66 41,66
09_B Borghoutspark 29 5,00 67,80 44,52 44,52

09a_A Borghoutspark 29 1,50 62,04 41,18 41,18
09a_B Borghoutspark 29 5,00 68,78 44,67 44,67
10_A Kruisstraat 122 1,50 58,57 37,74 37,74
10_B Kruisstraat 122 5,00 59,73 40,58 40,58
11_A Kruisstraat 130 1,50 60,24 38,08 38,08

11_B Kruisstraat 130 5,00 61,53 40,54 40,54
12_A Kruisstraat 138 1,50 56,8 7 36,91 36,91
12 B Kruisstraat 138 5,00 57,50 37,35 37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 14:57:29
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 0^A - Borghoutspark 43
Groep:
Groepsreductie:

Naam
Bron Omschrijving

(hoofdgroep)
Nee

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01 A Borghoutspark 43 1,50 47,06 29,. 08 28,, 47 47,06
06 Heftruck 1,50 39,93 -- -- 39,93
32 Autolaadkraan 2,00 39,00 -- -- 39,00
05 Heftruck 1,50 37,04 -- -- 37,04
04 Heftruck 1,50 35,59 -- -- 35,59
13 Heftruck 1,50 34,80 -- -- 34,80

31 Autolaadkraan 2,00 34,06 - - - - 34,06
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 33,87 -- -- 33,87
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 33,02 -- -- 33,02
09 Heftruck 1,50 31,55 -- -- 31,55
10 Heftruck 1,50 31,47 -- -- 31,47

12 Heftruck 1,50 31,46 - - - - 31,46
11 Heftruck 1,50 31,25 -- -- 31,25
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 30,60 -- -- 30,60
30 Autolaadkraan 2,00 30,40 -- -- 30,40
08 Heftruck 1,50 29,01 -- -- 29,01

14 Heftruck 1,50 28,65 - - - - 28,65
29 Autolaadkraan 2,00 27,96 -- -- 27,96
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 27,76 27,. 76 27,, 76 37,76
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 27,39 - - - - 27,39
07 Heftruck 1,50 27,32 -- -- 27,32

01 Heftruck 1,50 26,89 - - - - 26,89
23 Wisselen containers 1,50 26,44 -- -- 26,44
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 24,86 -- -- 24,86
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 24,02 -- -- 24,02
03 Heftruck 1,50 23,61 -- -- 23,61

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 23,03 20,. 02 17,, 01 27,01
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,37 19,. 36 16,, 35 26,35
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,20 - - - - 20,20
02 Heftruck 1,50 20,06 -- -- 20,06
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,59 - - - - 19,59

Rest 24,69 13, 92 10,, 91 24,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 0^A - Borghoutspark 43 (zijgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01 A Borghoutspark 43 (zijgevel) 1,50 44,20 25,37 24,15 44,20
05 Heftruck 1,50 36,42 -- -- 36,42
32 Autolaadkraan 2,00 34,96 -- -- 34,96
04 Heftruck 1,50 34,73 -- -- 34,73
06 Heftruck 1,50 34,26 -- -- 34,26
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 33,57 -- -- 33,57

24 Proefdraaien trilstampers 1,00 31,27 - - - - 31,27
31 Autolaadkraan 2,00 30,50 -- -- 30,50
13 Heftruck 1,50 30,23 -- -- 30,23
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 28,73 -- -- 28,73
11 Heftruck 1,50 28,39 -- -- 28,39

07 Heftruck 1,50 27,90 - - - - 27,90
29 Autolaadkraan 2,00 27,62 -- -- 27,62
30 Autolaadkraan 2,00 27,49 -- -- 27,49
12 Heftruck 1,50 27,48 -- -- 27,48
23 Wisselen containers 1,50 26,84 -- -- 26,84

08 Heftruck 1,50 26,19 - - - - 26,19
14 Heftruck 1,50 26,17 -- -- 26,17
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 24,72 -- -- 24,72
01 Heftruck 1,50 24,69 -- -- 24,69
03 Heftruck 1,50 23,62 -- -- 23,62

16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,56 - - - - 23,56
10 Heftruck 1,50 23,52 -- -- 23,52
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,43 22,43 22,43 32,43
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,03 19,02 16,01 26,01
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,18 18,17 15,16 25,16

09 Heftruck 1,50 19,60 - - - - 19,60
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,27 -- -- 19,27
02 Heftruck 1,50 18,05 -- -- 18,05
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 17,01 -- -- 17,01
21 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 16,6 7 - - - - 16,67

Rest 23,14 13,91 10,90 23,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Borghoutspark 41A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02 A Borghoutspark 41A 1,50 45,34 28,, 91 28,, 41 45,34
32 Autolaadkraan 2,00 37,16 -- -- 37,16
31 Autolaadkraan 2,00 35,85 -- -- 35,85
13 Heftruck 1,50 35,52 -- -- 35,52
06 Heftruck 1,50 34,34 -- -- 34,34
05 Heftruck 1,50 32,98 -- -- 32,98

12 Heftruck 1,50 32,84 - - - - 32,84
04 Heftruck 1,50 32,42 -- -- 32,42
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 32,14 -- -- 32,14
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 30,94 -- -- 30,94
11 Heftruck 1,50 30,75 -- -- 30,75

10 Heftruck 1,50 30,41 - - - - 30,41
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 29,79 -- -- 29,79
09 Heftruck 1,50 28,85 -- -- 28,85
14 Heftruck 1,50 28,76 -- -- 28,76
30 Autolaadkraan 2,00 28,56 -- -- 28,56

27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 27,83 27,, 83 27,, 83 37,83
29 Autolaadkraan 2,00 27,82 - - - - 27,82
08 Heftruck 1,50 27,30 -- -- 27,30
01 Heftruck 1,50 26,71 -- -- 26,71
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 26,66 -- -- 26,66

07 Heftruck 1,50 25,94 - - - - 25,94
23 Wisselen containers 1,50 25,88 -- -- 25,88
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 23,49 20,, 48 17,, 47 27,47
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,48 -- -- 23,48
03 Heftruck 1,50 22,38 -- -- 22,38

02 Heftruck 1,50 21,98 - - - - 21,98
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 21,47 -- -- 21,47
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,05 -- -- 20,05
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,05 -- -- 18,05
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 17,69 - - - - 17,69

Rest 24,10 17,, 74 14,, 73 24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Borghoutspark 41
Groep:
Groepsreductie:

Naam
Bron Omschrijving

(hoofdgroep)
Nee

Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

4roo Borghoutspark 41 1,50 45,80 29,, 44 28,, 36 45,80
32 Autolaadkraan 2,00 37,29 -- -- 37,29
31 Autolaadkraan 2,00 37,10 -- -- 37,10
13 Heftruck 1,50 35,29 -- -- 35,29
12 Heftruck 1,50 34,73 -- -- 34,73
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 33,77 -- -- 33,77

06 Heftruck 1,50 33,30 - - - - 33,30
04 Heftruck 1,50 32,87 -- -- 32,87
05 Heftruck 1,50 32,37 -- -- 32,37
10 Heftruck 1,50 31,54 -- -- 31,54
11 Heftruck 1,50 31,33 -- -- 31,33

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 30,31 - - - - 30,31
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 30,15 -- -- 30,15
14 Heftruck 1,50 30,03 -- -- 30,03
03 Heftruck 1,50 29,10 -- -- 29,10
09 Heftruck 1,50 28,03 -- -- 28,03

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 27,83 24,, 82 21,, 81 31,81
29 Autolaadkraan 2,00 27,59 - - - - 27,59
30 Autolaadkraan 2,00 27,44 -- -- 27,44
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 26,91 26,, 91 26,, 91 36,91
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 26,83 -- -- 26,83

01 Heftruck 1,50 26,38 - - - - 26,38
08 Heftruck 1,50 26,14 -- -- 26,14
07 Heftruck 1,50 25,98 -- -- 25,98
02 Heftruck 1,50 25,94 -- -- 25,94
23 Wisselen containers 1,50 25,52 -- -- 25,52

18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 22,34 - - - - 22,34
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 22,02 -- -- 22,02
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,98 -- -- 20,98
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 20,04 17,, 03 14 ,, 02 24,02
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,95 - - - - 18,95

Rest 25,48 15,, 49 12 ,, 48 25,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Borghoutspark 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04 A Borghoutspark 39 1,50 45,55 29,54 28,21 45,55
31 Autolaadkraan 2,00 37,19 -- -- 37,19
32 Autolaadkraan 2,00 36,21 -- -- 36,21
13 Heftruck 1,50 35,51 -- -- 35,51
12 Heftruck 1,50 35,31 -- -- 35,31
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 33,40 -- -- 33,40

10 Heftruck 1,50 32,3 7 - - - - 32,37
06 Heftruck 1,50 32,31 -- -- 32,31
11 Heftruck 1,50 31,72 -- -- 31,72
04 Heftruck 1,50 31,67 -- -- 31,67
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 30,98 -- -- 30,98

05 Heftruck 1,50 30,96 - - - - 30,96
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 29,25 -- -- 29,25
14 Heftruck 1,50 29,04 -- -- 29,04
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 28,73 25,72 22,71 32,71
03 Heftruck 1,50 28,42 -- -- 28,42

30 Autolaadkraan 2,00 27,75 - - - - 27,75
29 Autolaadkraan 2,00 27,36 -- -- 27,36
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 27,22 -- -- 27,22
09 Heftruck 1,50 26,75 -- -- 26,75
08 Heftruck 1,50 26,39 -- -- 26,39

27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 26,29 26,29 26,29 36,29
01 Heftruck 1,50 26,17 -- -- 26,17
07 Heftruck 1,50 25,83 -- -- 25,83
23 Wisselen containers 1,50 25,12 -- -- 25,12
02 Heftruck 1,50 24,05 -- -- 24,05

18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,23 - - - - 23,23
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 22,23 -- -- 22,23
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 20,37 -- -- 20,37
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,22 -- -- 20,22
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 19,70 16,69 13,68 23,68

Rest 25,33 17,23 14,22 25,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.11



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Borghoutspark 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05 A Borghoutspark 37 1,50 44,33 27,58 26,21 44,33
10 Heftruck 1,50 36,48 -- -- 36,48
31 Autolaadkraan 2,00 35,29 -- -- 35,29
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 34,55 -- -- 34,55
12 Heftruck 1,50 34,36 -- -- 34,36
32 Autolaadkraan 2,00 31,94 -- -- 31,94

09 Heftruck 1,50 31,92 - - - - 31,92
13 Heftruck 1,50 31,88 -- -- 31,88
06 Heftruck 1,50 29,94 -- -- 29,94
05 Heftruck 1,50 29,46 -- -- 29,46
04 Heftruck 1,50 28,84 -- -- 28,84

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 28,78 - - - - 28,78
11 Heftruck 1,50 27,56 -- -- 27,56
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 27,21 24,20 21,19 31,19
14 Heftruck 1,50 26,70 -- -- 26,70
03 Heftruck 1,50 26,16 -- -- 26,16

02 Heftruck 1,50 25,91 - - - - 25,91
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 25,70 -- -- 25,70
30 Autolaadkraan 2,00 25,54 -- -- 25,54
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 25,23 -- -- 25,23
08 Heftruck 1,50 24,85 -- -- 24,85

18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 24,32 - - - - 24,32
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 24,21 24,21 24,21 34,21
29 Autolaadkraan 2,00 23,62 -- -- 23,62
07 Heftruck 1,50 23,29 -- -- 23,29
01 Heftruck 1,50 23,05 -- -- 23,05

23 Wisselen containers 1,50 21,70 - - - - 21,70
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,83 -- -- 20,83
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,22 -- -- 20,22
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,73 -- -- 18,73
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 17,73 14,72 11,71 21,71

Rest 22,81 12,07 9,06 22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.12



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Borghoutspark 37
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
06 A Borghoutspark 37 1,50 44,60 27,40 26,33 44,60
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 36,77 -- -- 36,77
10 Heftruck 1,50 35,84 - - - - 35,84
09 Heftruck 1,50 35,11 -- -- 35,11
31 Autolaadkraan 2,00 34,38 -- -- 34,38
12 Heftruck 1,50 33,16 -- -- 33,16

32 Autolaadkraan 2,00 31,90 - - - - 31,90
05 Heftruck 1,50 31,47 -- -- 31,47
13 Heftruck 1,50 30,99 -- -- 30,99
06 Heftruck 1,50 30,15 -- -- 30,15
04 Heftruck 1,50 28,93 -- -- 28,93

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 28,39 - - - - 28,39
03 Heftruck 1,50 27,70 -- -- 27,70
02 Heftruck 1,50 27,66 -- -- 27,66
14 Heftruck 1,50 26,54 -- -- 26,54
11 Heftruck 1,50 26,31 -- -- 26,31

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 25,83 22,82 19,81 29,81
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 25,80 - - - - 25,80
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 24,93 24,93 24,93 34,93
30 Autolaadkraan 2,00 24,26 - - - - 24,26
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 24,25 -- -- 24,25

G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 23,82 - - - - 23,82
08 Heftruck 1,50 23,78 -- -- 23,78
07 Heftruck 1,50 23,19 -- -- 23,19
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,18 -- -- 23,18
29 Autolaadkraan 2,00 22,77 -- -- 22,77

01 Heftruck 1,50 22,20 - - - - 22,20
23 Wisselen containers 1,50 21,27 -- -- 21,27
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,91 -- -- 19,91
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,99 -- -- 18,99
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 17,69 14,68 11,67 21,67

Rest 23,21 12,53 9,52 23,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.13



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Borghoutspark 33
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
07 A Borghoutspark 33 1,50 42,11 23,25 22,36 42,11
09 Heftruck 1,50 35,06 -- -- 35,06
10 Heftruck 1,50 32,18 -- -- 32,18
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 29,84 -- -- 29,84
30 Autolaadkraan 2,00 29,50 -- -- 29,50
31 Autolaadkraan 2,00 29,19 -- -- 29,19

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 28,99 - - - - 28,99
08 Heftruck 1,50 28,67 -- -- 28,67
12 Heftruck 1,50 28,56 -- -- 28,56
11 Heftruck 1,50 28,55 -- -- 28,55
07 Heftruck 1,50 27,89 -- -- 27,89

13 Heftruck 1,50 27,09 - - - - 27,09
32 Autolaadkraan 2,00 26,82 -- -- 26,82
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 26,80 -- -- 26,80
29 Autolaadkraan 2,00 26,79 -- -- 26,79
01 Heftruck 1,50 26,63 -- -- 26,63

06 Heftruck 1,50 25,71 - - - - 25,71
14 Heftruck 1,50 25,67 -- -- 25,67
04 Heftruck 1,50 25,11 -- -- 25,11
03 Heftruck 1,50 24,07 -- -- 24,07
23 Wisselen containers 1,50 23,86 -- -- 23,86

02 Heftruck 1,50 23,77 - - - - 23,77
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 21,48 -- -- 21,48
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,25 21,25 21,25 31,25
05 Heftruck 1,50 20,13 -- -- 20,13
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 19,16 16,15 13,14 23,14

18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,56 - - - - 18,56
21 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,76 -- -- 17,76
22 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,16 -- -- 17,16
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 16,99 -- -- 16,99
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 16,57 - - - - 16,57

Rest 22,96 15,68 12,67 22,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.14



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Borghoutspark 31
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

400o Borghoutspark 31 1,50 42,45 26,, 23 25,. 69 42,45
09 Heftruck 1,50 34,18 -- -- 34,18
10 Heftruck 1,50 30,87 -- -- 30,87
31 Autolaadkraan 2,00 30,58 -- -- 30,58
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 30,26 -- -- 30,26
11 Heftruck 1,50 29,52 -- -- 29,52

29 Autolaadkraan 2,00 29,51 - - - - 29,51
12 Heftruck 1,50 29,47 -- -- 29,47
30 Autolaadkraan 2,00 29,30 -- -- 29,30
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 29,23 -- -- 29,23
08 Heftruck 1,50 28,33 -- -- 28,33

01 Heftruck 1,50 28,26 - - - - 28,26
23 Wisselen containers 1,50 28,01 -- -- 28,01
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 27,90 -- -- 27,90
07 Heftruck 1,50 27,70 -- -- 27,70
13 Heftruck 1,50 27,70 -- -- 27,70

32 Autolaadkraan 2,00 27,25 - - - - 27,25
06 Heftruck 1,50 26,19 -- -- 26,19
14 Heftruck 1,50 25,67 -- -- 25,67
04 Heftruck 1,50 25,60 -- -- 25,60
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 25,08 25,, 08 25,. 08 35,08

03 Heftruck 1,50 24,55 - - - - 24,55
02 Heftruck 1,50 24,24 -- -- 24,24
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,55 -- -- 20,55
05 Heftruck 1,50 20,33 -- -- 20,33
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,91 -- -- 18,91

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 18,83 15,, 82 12,. 81 22,81
M6 Personenauto's Honeywell 0,75 17,63 17,, 18 14,. 17 24,17
21 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,62 -- -- 17,62
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 17,59 -- -- 17,59
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 17,23 - - - - 17,23

Rest 23,65 8,,40 5,. 39 23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.15



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Borghoutspark 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09 A Borghoutspark 29 1,50 41,73 24,75 23,50 41,73
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 32,70 -- -- 32,70
31 Autolaadkraan 2,00 31,26 - - - - 31,26
09 Heftruck 1,50 30,33 -- -- 30,33
32 Autolaadkraan 2,00 30,21 -- -- 30,21
12 Heftruck 1,50 29,90 -- -- 29,90

13 Heftruck 1,50 29,79 - - - - 29,79
06 Heftruck 1,50 29,30 -- -- 29,30
04 Heftruck 1,50 29,05 -- -- 29,05
10 Heftruck 1,50 28,74 -- -- 28,74
11 Heftruck 1,50 27,23 -- -- 27,23

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 27,21 - - - - 27,21
03 Heftruck 1,50 26,45 -- -- 26,45
02 Heftruck 1,50 26,30 -- -- 26,30
29 Autolaadkraan 2,00 25,76 -- -- 25,76
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 24,91 -- -- 24,91

05 Heftruck 1,50 24,65 - - - - 24,65
23 Wisselen containers 1,50 24,64 -- -- 24,64
01 Heftruck 1,50 24,35 -- -- 24,35
30 Autolaadkraan 2,00 23,75 -- -- 23,75
08 Heftruck 1,50 23,15 -- -- 23,15

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,83 19,82 16,81 26,81
07 Heftruck 1,50 22,62 -- -- 22,62
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,74 21,74 21,74 31,74
14 Heftruck 1,50 21,08 -- -- 21,08
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 20,92 -- -- 20,92

17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,65 - - - - 19,65
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,18 -- -- 19,18
M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 17,65 -- -- 17,65
15 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,53 -- -- 17,53
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,24 - - - - 17,24

Rest 23,25 17,28 14,27 24,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.16



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09a_A - Borghoutspark 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09a A Borghoutspark 29 1,50 41,82 25,29 24,63 41,82
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 35,31 -- -- 35,31
09 Heftruck 1,50 34,70 - - - - 34,70
32 Autolaadkraan 2,00 29,01 -- -- 29,01
11 Heftruck 1,50 28,64 -- -- 28,64
31 Autolaadkraan 2,00 28,37 -- -- 28,37

13 Heftruck 1,50 28,05 - - - - 28,05
05 Heftruck 1,50 27,97 - - - - 27,97
06 Heftruck 1,50 27,87 -- -- 27,87
04 Heftruck 1,50 27,54 -- -- 27,54
12 Heftruck 1,50 27,46 -- -- 27,46

10 Heftruck 1,50 26,36 - - - - 26,36
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 25,91 -- -- 25,91
03 Heftruck 1,50 25,35 -- -- 25,35
02 Heftruck 1,50 25,29 -- -- 25,29
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 25,24 -- -- 25,24

23 Wisselen containers 1,50 25,12 - - - - 25,12
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 23,85 23,85 23,85 33,85
30 Autolaadkraan 2,00 22,44 - - - - 22,44
08 Heftruck 1,50 22,04 -- -- 22,04
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,29 18,28 15,27 25,27

07 Heftruck 1,50 19,23 - - - - 19,23
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 18,98 -- -- 18,98
29 Autolaadkraan 2,00 18,88 - - - - 18,88
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,74 -- -- 18,74
01 Heftruck 1,50 18,30 -- -- 18,30

16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,02 - - - - 18,02
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 17,38 -- -- 17,38
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 16,82 -- -- 16,82
14 Heftruck 1,50 16,65 -- -- 16,65
G2 Open overheaddeur werkplaats 0,00 16,21 - - - - 16,21

Rest 20,64 14,50 11,49 21,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.17



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Borghoutspark 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09 B Borghoutspark 29 5,00 45,85 24,94 23,72 45,85
09 Heftruck 1,50 40,43 -- -- 40,43
10 Heftruck 1,50 36,73 -- -- 36,73
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 32,98 -- -- 32,98
31 Autolaadkraan 2,00 32,88 -- -- 32,88
12 Heftruck 1,50 32,72 -- -- 32,72

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 32,57 - - - - 32,57
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 32,16 -- -- 32,16
30 Autolaadkraan 2,00 30,75 -- -- 30,75
13 Heftruck 1,50 30,67 -- -- 30,67
32 Autolaadkraan 2,00 30,60 -- -- 30,60

11 Heftruck 1,50 30,43 - - - - 30,43
08 Heftruck 1,50 30,34 -- -- 30,34
06 Heftruck 1,50 29,36 -- -- 29,36
14 Heftruck 1,50 29,06 -- -- 29,06
04 Heftruck 1,50 28,96 -- -- 28,96

19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 28,78 - - - - 28,78
07 Heftruck 1,50 28,37 -- -- 28,37
29 Autolaadkraan 2,00 27,44 -- -- 27,44
01 Heftruck 1,50 26,72 -- -- 26,72
03 Heftruck 1,50 26,10 -- -- 26,10

02 Heftruck 1,50 25,91 - - - - 25,91
23 Wisselen containers 1,50 25,21 -- -- 25,21
05 Heftruck 1,50 24,96 -- -- 24,96
20 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,09 -- -- 23,09
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 22,88 -- -- 22,88

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,31 19,30 16,29 26,29
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,02 22,02 22,02 32,02
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 21,45 -- -- 21,45
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,10 - - - - 20,10
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,87 - - - - 18,87

Rest 25,39 18,28 15,27 25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.18



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09a_B - Borghoutspark 29
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09a B Borghoutspark 29 5,00 46,81 26,46 25,61 46,81
09 Heftruck 1,50 41,44 -- -- 41,44
10 Heftruck 1,50 36,97 -- -- 36,97
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 36,14 -- -- 36,14
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 34,09 -- -- 34,09
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 33,73 -- -- 33,73

11 Heftruck 1,50 33,35 - - - - 33,35
31 Autolaadkraan 2,00 33,26 - - - - 33,26
12 Heftruck 1,50 33,01 -- -- 33,01
30 Autolaadkraan 2,00 31,58 -- -- 31,58
08 Heftruck 1,50 31,23 -- -- 31,23

13 Heftruck 1,50 30,83 - - - - 30,83
32 Autolaadkraan 2,00 30,57 -- -- 30,57
19 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 29,52 -- -- 29,52
06 Heftruck 1,50 29,33 -- -- 29,33
04 Heftruck 1,50 28,88 -- -- 28,88

05 Heftruck 1,50 28,86 - - - - 28,86
07 Heftruck 1,50 28,71 -- -- 28,71
23 Wisselen containers 1,50 27,73 -- -- 27,73
29 Autolaadkraan 2,00 27,63 -- -- 27,63
03 Heftruck 1,50 27,13 -- -- 27,13

02 Heftruck 1,50 26,96 - - - - 26,96
01 Heftruck 1,50 26,94 -- -- 26,94
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 24,94 -- -- 24,94
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 24,55 24,55 24,55 34,55
20 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 23,69 -- -- 23,69

26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 22,25 19,24 16,23 26,23
14 Heftruck 1,50 22,05 - - - - 22,05
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 21,38 -- -- 21,38
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,06 - - - - 20,06
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,81 - - - - 18,81

Rest 25,88 18,66 15,65 25,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.19



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Kruisstraat 122
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
10 A Kruisstraat 122 1,50 38,32 22,49 22,04 38,32
14 Heftruck 1,50 31,23 -- -- 31,23
12 Heftruck 1,50 30,31 -- -- 30,31
31 Autolaadkraan 2,00 28,66 -- -- 28,66
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 28,58 -- -- 28,58
13 Heftruck 1,50 26,67 -- -- 26,67

M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 24,40 - - - - 24,40
29 Autolaadkraan 2,00 24,04 -- -- 24,04
10 Heftruck 1,50 22,37 -- -- 22,37
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 22,10 -- -- 22,10
23 Wisselen containers 1,50 21,98 -- -- 21,98

27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,54 21,54 21,54 31,54
32 Autolaadkraan 2,00 21,29 -- -- 21,29
01 Heftruck 1,50 21,16 -- -- 21,16
06 Heftruck 1,50 21,09 -- -- 21,09
09 Heftruck 1,50 20,27 -- -- 20,27

30 Autolaadkraan 2,00 20,20 - - - - 20,20
08 Heftruck 1,50 19,72 -- -- 19,72
05 Heftruck 1,50 19,27 -- -- 19,27
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,17 -- -- 19,17
11 Heftruck 1,50 18,70 -- -- 18,70

07 Heftruck 1,50 16,92 - - - - 16,92
03 Heftruck 1,50 16,86 -- -- 16,86
02 Heftruck 1,50 16,58 -- -- 16,58
17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 16,06 -- -- 16,06
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 15,22 12,21 9,20 19,20

G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 15,03 -- -- 15,03
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 13,80 10,79 7,78 17,78
04 Heftruck 1,50 13,68 - - - - 13,68
G2 Open overheaddeur werkplaats 0,00 11,77 -- -- 11,77
20 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 11,12 - - - - 11,12

Rest 16,78 7,87 4,86 16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.20



Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1^A - Kruisstraat 130
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
11 A Kruisstraat 130 1,50 42,91 27,30 26,43 42,91
30 Autolaadkraan 2,00 33,43 -- -- 33,43
07 Heftruck 1,50 32,24 -- -- 32,24
08 Heftruck 1,50 31,78 -- -- 31,78
31 Autolaadkraan 2,00 31,61 -- -- 31,61
11 Heftruck 1,50 31,23 -- -- 31,23

13 Heftruck 1,50 30,99 - - - - 30,99
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 30,88 -- -- 30,88
12 Heftruck 1,50 30,85 -- -- 30,85
32 Autolaadkraan 2,00 29,68 -- -- 29,68
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 29,37 -- -- 29,37

05 Heftruck 1,50 28,84 - - - - 28,84
06 Heftruck 1,50 28,61 -- -- 28,61
04 Heftruck 1,50 28,53 -- -- 28,53
10 Heftruck 1,50 27,64 -- -- 27,64
14 Heftruck 1,50 26,34 -- -- 26,34

27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 25,35 25,35 25,35 35,35
M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 25,10 - - - - 25,10
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 23,81 20,80 17,79 27,79
01 Heftruck 1,50 22,83 - - - - 22,83
29 Autolaadkraan 2,00 22,83 -- -- 22,83

02 Heftruck 1,50 22,67 - - - - 22,67
21 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 22,49 -- -- 22,49
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 21,54 -- -- 21,54
25 Luchtbehandeling Z airco 1,00 21,17 18,16 15,15 25,15
18 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 21,01 -- -- 21,01

17 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 20,87 - - - - 20,87
03 Heftruck 1,50 20,44 -- -- 20,44
23 Wisselen containers 1,50 19,97 -- -- 19,97
20 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 19,78 -- -- 19,78
16 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 18,53 - - - - 18,53

Rest 21,63 9,58 6,57 21,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54
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Bijlage 2 Rekenresultaten pEUTZ
Rekenresultaten
Details
Rapport: Resultatentabel
Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Kruisstraat 138
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
12 A Kruisstraat 138 1,50 32,56 19,07 18,29 32,56
24 Proefdraaien trilstampers 1,00 27,45 -- -- 27,45
M1 Vrachtauto's Hurkmans 1,00 19,77 - - - - 19,77
14 Heftruck 1,50 19,02 -- -- 19,02
04 Heftruck 1,50 18,99 -- -- 18,99
32 Autolaadkraan 2,00 17,80 -- -- 17,80

07 Heftruck 1,50 17,63 - - - - 17,63
10 Heftruck 1,50 17,55 -- - - 17,55
06 Heftruck 1,50 17,50 -- -- 17,50
09 Heftruck 1,50 17,38 -- -- 17,38
27 Luchtbehandeling Z airco 1,00 17,33 17,33 17,33 27,33

03 Heftruck 1,50 17,22 - - - - 17,22
01 Heftruck 1,50 16,66 -- -- 16,66
13 Heftruck 1,50 16,36 -- -- 16,36
05 Heftruck 1,50 16,19 -- -- 16,19
M5 Vrachtauto's Honeywell 1,00 15,93 -- -- 15,93

M2 Bestelbussen Hurkmans 1,00 15,74 - - - - 15,74
31 Autolaadkraan 2,00 15,70 -- -- 15,70
11 Heftruck 1,50 15,65 -- -- 15,65
12 Heftruck 1,50 15,24 -- -- 15,24
29 Autolaadkraan 2,00 15,00 -- -- 15,00

02 Heftruck 1,50 14,99 - - - - 14,99
23 Wisselen containers 1,50 14,66 -- -- 14,66
08 Heftruck 1,50 14,62 -- -- 14,62
26 Luchtbehandeling Z airco 1,00 14,50 11,49 8,48 18,48
30 Autolaadkraan 2,00 13,57 -- -- 13,57

M4 Vrachtauto's containers Hurkmans 1,00 12,01 - - - - 12,01
G1 Open overheaddeur werkplaats 0,00 11,73 -- -- 11,73
G2 Open overheaddeur werkplaats 0,00 10,25 -- -- 10,25
15 Manoeuvreren vrachtauto's 1,00 9,95 - - - - 9,95
28 Manoeuvreren vrachtauto's Honeywell 1,00 9,45 - - - - 9,45

Rest 17,36 10,94 7,93 17,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 21-12-2016 15:10:54

FA 20556-3-RA 2.22
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Notitie quickscan beschermde soorten Peter Zuidlaan 22 te Veldhoven

Aannemersbedrijf M. Hurkmans å Zn. B.V. is voornemens om op het perceel van Peter 
Zuidlaan 22 te Veldhoven in de toekomst nieuwbouw te realiseren. Om dit mogelijk te 
maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Een zienswijze stelt vragen over 
het effect van toekomstige bebouwing op vleermuizen in relatie tot de bomen. Bureau 
Waardenburg heeft op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 12-01-2017) en 
bronnenonderzoek de effecten van toekomstige bebouwing beoordeeld in het kader van 
de Wet natuurbescherming.
In dit onderzoek is, naast de betekenis voor beschermde soorten, specifiek gekeken naar 
het effect van een scherm en toekomstige bebouwing op foerageer- en vliegroutes van 
vleermuizen in relatie tot de moeraseiken op aangrenzende percelen.

Conclusie

Het plangebied heeft geen betekenis voor beschermde soorten van de Wet 
natuurbescherming. Schadelijke effecten op beschermde soorten van het langs het 
plangebied aanwezige scherm en de toekomstige bebouwing zijn niet aan de orde. Een 
ontheffing van de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. De 
werkzaamheden kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd. Deze conclusie wordt 
hieronder toegelicht.

Toelichting

Plangebied en werkzaamheden
Het plangebied bestaat uit het bedrijfsperceel aan de Peter Zuidlaan 22, grenzend aan de 
woningen van de Borghoutspark nummers 31 tot en met 43. Op de aangrenzende 
percelen van genoemde huisnummers, bestaande uit particuliere tuinen, staan negen
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moeraseiken met beschermde status. De bomen zijn ongeveer 70 jaar oud en in een rij 
geplant. Na zeven bomen is er een onderbreking ter hoogte van nummer 35/37 waarna 
nog twee bomen naast elkaar staan, zie figuur 3. De kroon en wortels van de bomen 
bevinden zich voor een groot deel in en boven de bodem van het te bebouwen perceel.

Bi įļ ţ

tí.

Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) (ondergrond: Data by
OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license).

Opdrachtgever is voornemens in de toekomst bedrijfsgebouwen te bouwen tot een hoogte 
van acht meter. Inmiddels is een scherm geplaatst van drie meter hoog op drie meter van 
de erfscheiding. Dit betekent ca. 5-6,5 meter vanaf het hart van de bomen. De 
toekomstige bedrijfsgebouwen worden op een afstand van 22 meter vanaf het scherm - 
25 meter vanaf de erfgrens - gebouwd. Het is niet uitgesloten dat 's avonds na 
zonsondergang verlichting wordt gebruikt. De locatie van het plangebied is weergegeven 
in figuur 1 en de toekomstige bebouwing volgens het bestemmingsplan staat ingetekend 
in figuur 2.

1
Methodiek
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij toepassing 
van de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden: 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
en Beschermingsregime andere soorten. Voor soorten van het Beschermingsregime 
andere soorten kan de provincie een vrijstelling van verbodsbepalingen bij

1 Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij toepassing van de Wet 
natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden: Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn, Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en Beschermingsregime andere soorten. Voor 
soorten van het Beschermingsregime andere soorten kan de provincie een vrijstelling van 
verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting instellen.
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werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting instellen. Voor 
vogels en soorten van de Habitatrichtlijn geldt geen vrijstelling en kan aanvraag van een 
ontheffing aan de orde zijn als de werkzaamheden zorgen voor overtreding van 
verbodsbepalingen van de Wnb.

Figuur 2: Ligging plangebied (paars vlak) (www.ruimtelijkeplannen.nl).

4- 4
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Figuur 3: Moeraseiken grenzend aan Peter Zuidlaan 22, Veldhoven.
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Het plangebied is op 12 januari 2017 bezocht. Aanvullend op het terreinbezoek is de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd (NDFF) om het voorkomen van 
beschermde soorten in het plangebied te controleren. Het is volgens paragraaf 3.2 van de 
Wnb verboden opzettelijk beschermde dieren te doden, verstoren of voortplantings- of 
rustplaatsen te beschadigen en vernielen..

Resultaten
Het plangebied is een voormalig ruderaal terrein en ligt momenteel grotendeels braak 
(figuur 3). Het plangebied heeft geen betekenis voor beschermde planten, 
ongewervelden, vissen, amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren en vogels met 
een jaarrond beschermd nest. Uit de omgeving zijn recente waarnemingen bekend van 
eekhoorn en egel, allemaal van een locatie aan Borghoutspark op 200 meter van het 
plangebied (NDFF, Tuintelling). Voor deze soorten en de andere genoemde soortgroepen 
ontbreken geschikte groeiplaatsen en habitats in het plangebied.
Van de omgeving zijn ook recente waarnemingen van gewone dwergvleermuizen bekend, 
met name van een locatie aan de Blaarthemseweg op meer dan 500 meter van het 
plangebied (NDFF). Van omwonende van het plangebied zijn waarnemingen van jagende 
vleermuizen bekend van het plangebied en directe omgeving (bron: opdrachtgever). 
Hieronder wordt de functie van de bomen langs het plangebied voor vleermuizen 
beschreven en de effecten van de voorgenomen bouwwerkzaamheden op vleermuizen 
bepaald.

Functie van de bomen voor vleermuizen

De rij van zeven en twee moeraseiken vormen een groen lintvormig element waardoor zij 
betekenis kunnen hebben als foerageer- en vliegroute voor vleermuizen. Door de hoge 
leeftijd van de bomen zijn scheuren en kleine holtes ontstaan in de bomen. Hier zouden 
vleermuizen een verblijfplaats in kunnen hebben.

Vleermuizen vallen onder het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. Vleermuizen 
als de ruige dwergvleermuis kunnen in principe een paar- of zomerverblijfplaats hebben in 
kleine ruimtes achter loszittende schors, vorstscheuren, takwonden en in spechtengaten. 
Uit het NDFF zijn geen waarnemingen van ruige (of andere) vleermuizen in het 
plangebied of directe omgeving bekend. Bij de visuele inspectie tijdens het veldbezoek 
zijn in de moeraseiken geen diepe scheuren gevonden of holtes aangetroffen die de 
functie van een paar- of zomerverblijfplaats van vleermuizen kunnen vervullen. Hooguit 
bieden de bomen een tijdelijke schuilplaats voor een individueel mannetje. Een functie als 
verblijfplaats voor een (kraam)kolonie met meerdere dieren is uit te sluiten.
Ook vormen de moeraseiken geen duidelijke verbinding met andere bomen in de 
omgeving. Ze maken geen deel uit van een netwerk van groene linten tussen mogelijke 
verblijfplaatsen en mogelijke jachtgebieden, ze kunnen dan ook niet als belangrijke 
vliegroute aangeduid worden. Echter is het mogelijk dat de bomen onderdeel uitmaken 
van een groter foerageergebied van enkele individuele vleermuizen met een verblijfplaats 
in de omgeving. Gelet op het groen in de omgeving kan het foerageergebied bestaan uit 
de omgeving van de Peter Zuidlaan van Borghoutspark tot aan Julianastraat met het
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groen langs Borghoutspark en Baarthemseweg. Het plangebied vormt geen essentieel 
onderdeel van dit potentiele foerageergebied.

Effecten van de bouw op vleermuizen

In 2014 is onderzoek gedaan naar de functie van de bomen in verband met het plaatsen 
van een drie meter hoog scherm (Van Duuren, 2014). Dit scherm is inmiddels geplaatst. 
Het huidige plangebied en directe omgeving hebben geen betekenis voor vleermuizen 
anders dan dat ze deel uit kan maken van het jachtgebied van lokaal jagende dieren. Het 
scherm staat de jagende dieren niet in de weg en negatieve effecten van het scherm op 
vleermuizen zijn dan ook niet aan de orde.
Het scherm en de toekomstige bedrijfsgebouwen bieden structuur en luwte die een 
positief effect kunnen hebben op de betekenis van de bomen voor lokaal jagende 
vleermuizen, vooral indien ze aansluiten op omliggende lijnvormige structuren of 
landschapselementen. Hierdoor vormen de bomen, de bebouwing en het scherm in 
grotere mate een potentiële vlieg- en jachtroute dan in de huidige situatie.

Veel bedrijfsgebouwen zijn, voornamelijk in de winter, na zonsondergang nog in gebruik 
waardoor buitenverlichting noodzakelijk is. Verlichting is voor sommige vleermuissoorten 
een verstorende factor. Dit geldt met name voor vliegroutes, die in de huidige situatie niet 
(in belangrijke mate) aanwezig zijn. Voor wat betreft foerageergebied komen vleermuizen 
juist geregeld af op lichtbronnen om hier op de door licht aangetrokken insecten te jagen. 
Dit geldt vooral voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse 
vleermuis. Soorten gebonden aan watergangen (zoals meervleermuis en watervleermuis) 
en soorten van relatief bosrijk habitat (zoals baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis 
en franjestaart) zijn beduidend lichtgevoeliger. Voor deze soorten heeft het plangebied 
echter geen betekenis wegens gebrek aan geschikt habitat in de omgeving. Wezenlijk 
effect op vleermuizen van de toename in strooilicht die uitgaat van de bedrijfsverlichting 
en deels gericht is op de negen bomen is daarom niet aan de orde omdat
1. de bomen geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen herbergen,
2. de bomen geen onderdeel zijn van een structurele vliegroute,
3. de eventueel te verwachten foeragerende vleermuizen behoren tot soorten die relatief 
lichttolerant zijn ten aanzien van hun jachtgebied en
4. de bomen op een zekere afstand staan van de lichtbronnen, namelijk enkele tientallen 
meters, en die dan ook binnen het habitat van de te verwachten soorten - gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger - gebruikelijk en veel voorkomend 
zijn: het zijn soorten die veel voorkomen rond sportvelden, laanbeplanting, tuinen en 
parken in stedelijk gebied en ze bevinden zich daar met grote regelmaat binnen enkele 
meters tot enkele tientallen meters van lichtbronnen (straatverlichting, verlichting vanuit 
en rond gebouwen etc.).

Maatregelen bij uitvoering van de ingreep

Ondanks dat van wezenlijke effecten op vleermuizen geen sprake is, wordt in algemene 
zin geadviseerd om bij de realisatie van buitenverlichting van de nieuwe 
bedrijfsgebouwen te kiezen voor vleermuisvriendelijke verlichting. Dit houdt in dat de 
verlichting zoveel mogelijk naar beneden is gericht om strooilicht te voorkomen en dat
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een specifieke kleur gebruikt wordt waar vleermuizen minder gevoelig voor zijn 
(amberkleurig licht).

Literatuur
Duuren, T. Van (2014). Rapportage quickscan bomen en naturwaarde.

Boomeffectanalyse en voorstel mitigerende maatregelen. Van Duuren 
Bosbeheer, Eindhoven.

Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Gerard Smit.

Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv

drs. G.F.J. Smit
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Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

© Bureau Waardenburg bv / Aannemersbedrijf M. Hurkmans & Zn. B.V.
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
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Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd 
overeenkomstig ISO 9001:2008.

Bureau Waardenburg bv
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Adviesnota raad
Vaststellen nieuwe tarieven paspoorten en rijbewijzen, 
vervallen tarieven betreffende de wet Bibob (Wet Bevordering 
integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) en 
vereenvoudiging hoofdstuk betreffende Nuts- en 
Telecombedrijven

Samenvatting

Het is noodzakelijk de legesverordening te wijzigen omdat een aantal (wettelijke) 
tarieven nog niet bekend was ten tijde van de begrotingsbehandeling. De Hoge Raad 
heeft recent geoordeeld dat geen leges geheven mogen worden voor toetsing volgens 
de wet Bibob. De betreffende artikelen moeten daarom vervallen. ook kan het 
hoofdstuk betreffende Nuts- en Telecombedrijven vereenvoudigd worden.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordening overeenkomstig raadsbesluit nr. 16.127 vast 
te stellen.

Inleiding

De wettelijke tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen worden 
jaarlijks eind oktober/begin november door het Rijk bekend gemaakt. Dit is te laat om 
nog in het traject van de begrotingsbehandeling van de gemeente Veldhoven te 
worden meegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling worden in de 
legesverordening voorlopige tarieven vastgesteld. Deze moeten, nu de tarieven 
bekend zijn, aangepast worden. De Hoge Raad der Nederlanden heeft recent 
geoordeeld dat geen leges geheven mogen worden voor toetsing volgens de Wet 
Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB). Daarom moeten de 
daarop betrekking hebbende artikelen vervallen. Ook is in overeenstemming met 
andere gemeenten in MRE-verband overeengekomen om het hoofdstuk betreffende de 
legesheffing met betrekking tot kabels en leidingen te vereenvoudigen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de Legesverordening 2017 aan te passen kunnen de juiste tarieven worden 
gehanteerd en wordt de leesbaarheid van de legesverordening verbeterd.



Argumenten

1.1. hierdoor kunnen de juiste tarieven worden geheven en wordt de leesbaarheid 
verbeterd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

In het kader van het vervallen van de leges voor toetsing volgens de wet Bibob kan 
een begroot bedrag aan kosten van ongeveer C 5.000,00 per jaar niet meer gedekt 
worden door de baten uit leges. Dekking vindt plaats uit de algemene middelen.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordening zal worden gepubliceerd in het GVOP en met een 
korte verwijzing worden opgenomen in het GemeenteNieuws in het Veldhovens 
Weekblad. Ook wordt de verordening ter inzage gelegd in de informatieruimte van het 
gemeentehuis.
Over de wijzigingen vindt geen actieve externe communicatie plaats.

Uitvoering I planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

Geen

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Veldhoven
Raadsbesluit

16.127
21 februari 2017 
10
"Verordening tot eerste wijziging van de verordening op 
de heffing en invordering van leges 2017"

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2016, 
nr. 16.126

gelet op:
- Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de 
heffing en invordering van leges 2017

Artikel I.

In titel I wordt hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de 
"Legesverordening 2017", als volgt gewijzigd:

1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten 
behoeve van een aanvraag:

1.2.1. van een nationaal paspoort
1.2.1.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is C 64,76
1.2.1.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt C 51,46
1.2.2. van een nationaal paspoort, een groter aan bladzijden bevat

tende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1. (zakenpaspoort):

1.2.2.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is

1.2.2.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.3. van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op 
grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 
jaar of ouder is

1.2.3.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

1.2.4. van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocu
ment voor vreemdelingen

1.2.5. van een Nederlandse identiteitskaart:

C 64,76 

C 51,46

C 64,76 

C 51,46 

C 51,46
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ge"'”nte Véld hove n
1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is C 50,66
1.2.5.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt C 28,63
1.2.6. tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument 

als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. en
1.2.4. C --------

1.2.7. voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1. tot
en met 1.2.5. genoemde documenten, de in die onderdelen 
genoemde leges, vermeerderd met een bedrag van C 47,55

1.2.8. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een medisch
paspoort C 2,65

Artikel II.

In titel 1 wordt artikel 1.3.3. van hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorende bij 
de "Legesverordening 2017", als volgt gewijzigd:

1.3.3. Het tarief bedraagt voor de afgifte van een "eigen verklaring"
(inclusief leges Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
C 25,80) C 35,00

Artikel II.

In titel 2 komen de artikelen 2.3.1.6., 2.3.1.6.1., 2.3.1.6.2., 2.3.1.6.3., 
2.3.1.6.4., 2.3.1.6.5., 2.3.1.6.6., 2.3.1.6.7. en 2.3.1.6.8. te vervallen.

Artikel III.

In titel 3 komen de artikelen 3.1.4., 3.1.4.1., 3.1.4.2., 3.1.4.2.1., 3.1.4.3., 
3.1.4.4., 3.1.4.5., 3.1.4.6. en 3.1.4.7. te vervallen.

Artikel IV.

Titel 3, hoofdstuk 17, van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 17 - Kabels en leidingen

1.17.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2015", 
waarbij de graaflengte minder dan 100 meter is of een 
lasgat/montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m2 C 186,14

1.17.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2015", 
waarbij de graaflengte groter of gelijk is dan 100 meter C 372,29

1.17.3. Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2. wordt verhoogd 
met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor
zover binnen de bebouwde kom gelegen, van C 1,79

1.17.4. Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2. wordt verhoogd 
met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor 
zover buiten de bebouwde kom gelegen:
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Veldhoven
1. over de eerste 2000 meter, een bedrag van e 1,27
2. over de lengte langer dan 2000 meter doch kleiner of 

gelijk dan 50000 meter, een bedrag van e 0,76
3. over de resterende lengte langer dan 50000 meter een 

bedrag van e 0,66

Artikel V. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2017.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2017.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot eerste 

wijziging van de Legesverordening 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter

3 Z 3



gemeente Veldhoven
1
Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 januari 2017
Agendapunt 11 Datum B en W 13 december 2016
Volgnummer 17.005 1 16bs00548 Programma begroting
Gewiizigd voorstel nee Productnummer
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Marcel.Deelen@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Aanpassen "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 
Belastingen".

Samenvatting

Aanpassen "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen".

Beslispunten

1. De kwijtscheldingsregeling vast te stellen conform bijgaand raadsbesluit nr. 17.006.

Inleiding

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding moeten de 
regels, zoals vermeld in de "Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990", worden 
gevolgd. In de onderliggende berekening moet het vermogen en de kosten van 
bestaan worden meegenomen. In de uitvoeringsregeling is dwingend opgenomen wat 
hieronder moet worden verstaan. Het is noodzakelijk gebleken om de gemeentelijke 
kwijtscheldingsregeling tegen het licht te houden en aan te passen zodat 
onduidelijkheden vermeden worden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Gemeentewet
- Invorderingswet 1990
- Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Beoogd effect

Door het opnieuw vaststellen van de onderhavige regeling wordt beoogd dat de 
gemeente Veldhoven voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan het verlenen 
van kwijtschelding.

Argumenten

1.1. Voor het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de wetgeving 
zoals vermeld in de "Invorderingswet 1990" en de "Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990".
In de laatste regeling is opgenomen wat er moet worden verstaan onder vermogen en 
de kosten van bestaan.
In de huidige regeling is opgenomen dat voor wat betreft het vaststellen van de 
financiële middelen (vermogenstoets) er wordt uitgegaan van tweemaal het voor de 
verzoeker geldende normbedrag voor de kwijtschelding. Er wordt dus afgeweken van 
de wettelijke voorschriften.



Om te voorkomen dat hierover onduidelijkheden ontstaan is het noodzakelijk de 
"Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen" aan te passen in die zin dat, daar 
waar dwingend voorgeschreven, altijd de wettelijke regelingen worden gevolgd.
Het betreffende lid van de vermogenstoets is dan ook verwijderd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

De onderhavige wijziging van de "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen" 
zal geen extra belasting opleveren voor de kosten van het minimabeleid.

Communicatie en samenspraak

De gewijzigde regeling wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Er vindt geen 
externe communicatie over de wijziging plaats.

Uitvoering | planning

De uitvoering van deze kwijtscheldingsregeling ligt bij het cluster belastingen.

Bijlagen

Geen.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Veldhoven
Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.006
21 februari 2017 
11
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2016, nr. 17.005; 

gelet op:
- de Gemeentewet;
- de Invorderingswet 1990;
- de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:
"Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen"

Artikel 1.

1. Een verzoek op grond van de "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen" moet 
worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier.

2. Een verzoek om kwijtschelding kan worden gedaan door:
a. een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent;
b. een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent doch 

slechts voor zover het belastingen en heffingen betreft die geen verband houden 
met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 2.

1. Voor degene die in het voorafgaande belastingjaar in aanmerking is gekomen voor 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, wordt door middel van bestandvergelijking 
tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de 
Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW) nagegaan of betrokkene voor het 
lopende jaar wederom in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking 
wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

2. Degene die in aanmerking komt voor de geautomatiseerde kwijtschelding, zoals bedoeld 
in artikel 2, lid 1, dient voorafgaande aan de toetsing schriftelijk toestemming te 
verlenen om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te (laten) stellen.

3. Over de toewijzing of afwijzing van automatische kwijtschelding wordt 
betrokkene schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

4. Bij een afwijzing via automatische kwijtschelding is het voor betrokkene alsnog mogelijk 
een schriftelijk kwijtscheldingsverzoek te doen op het daarvoor bestemde formulier.
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5. Degene die reeds in voorgaande jaren in aanmerking is gekomen voor
geautomatiseerde kwijtschelding is gehouden periodiek alsnog een schriftelijk verzoek 
in te dienen op het daarvoor bestemde formulier.

g“Veldhoven

Artikel 3.

Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde 
bescheiden niet door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal in de 
gelegenheid gesteld de stukken alsnog te completeren en wel binnen twee weken. 
Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt het verzoek zonder verdere beoordeling 
afgewezen.

Artikel 4.

Een verzoek om kwijtschelding wordt beoordeeld op grond van de regels uit de 
"Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990".

Artikel 5.

Op verzoeken om kwijtschelding wordt zoveel mogelijk binnen acht weken na ontvangst 
daarvan, bij beschikking beslist.

Artikel 6.

Geen kwijtschelding wordt verleend voor de navolgende belastingen en rechten geheven 
op grond van de voor het betreffende belastingjaar geldende verordeningen:
a. leges, als bedoeld in de "Legesverordening";
b. marktgelden, geheven op grond van de "Verordening marktgelden"
c. hondenbelasting, voor wat betreft tweede en volgende honden, geheven op grond van 

de "Verordening hondenbelasting";
d. rioolheffing voor wat betreft de tariefgroepen 2 tot en met 7, geheven op grond van de 

"Verordening rioolheffing";
e. afvalstoffenheffing voor wat betreft extra kliko's, geheven op grond van de 

"Verordening reinigingsheffingen".

Artikel 7.

1. De kwijtschelding wordt verleend onder de voorwaarde dat de kwijtschelding vervalt 
indien en voor zoveel de aanslag nadien wordt verlaagd.

2. Een vermindering of ontheffing op een al geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden aanslag 
kan niet leiden tot terugbetaling van het kwijtgescholden bedrag.

Artikel 8.

Een verzoek om kwijtschelding van al betaalde belastingaanslagen moet worden ingediend 
binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaats 
gevonden en de belastingschuldige heeft betaald onder omstandigheden die aanleiding 
zouden hebben gegeven tot kwijtschelding indien hij daarom eerder had verzocht. Indien
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aan het verzoek wordt tegemoet gekomen, wordt aan de belastingschuldige een teruggaaf 
verleend tot het bedrag waarvoor kwijtschelding zou zijn verleend.

"" Veldhoven

Artikel 9.

1. De kwijtscheldingsregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017 en vindt 
toepassing voor verzoeken die zijn gedaan op of na 1 maart 2017.

2. Met ingang van 1 maart 2017 vervalt de "Kwijtscheldings- en bijdrageregeling 
gemeentelijke belastingen" vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2011, nr. 11.067, met 
dien verstande dat genoemd besluit van toepassing blijft voor verzoeken die zijn 
gedaan voor 1 maart 2017.

3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.
4. Deze regeling kan worden aangehaald als de "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 

belastingen 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 januari 2017
Agendapunt 12 Datum B en W 10 januari 2017
Volgnummer 17.001 1 16bs00543 Programma begroting 11 Kunst Ŭ Cultuur
Gewiizigd voorstel nee Productnummer 630500
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Iris.Bogaarts@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Positief adviseren over wettelijke vereisten Stichting Lokale 
Omroep Veldhoven
Samenvatting

De lokale omroep heeft verzocht om verlenging van de zendtijdtoewijzing bij het 
Commissariaat voor de Media. Op grond van de Mediawet is het noodzakelijk dat uw 
raad aan het Commissariaat voor de Media desgevraagd advies uitbrengt over het 
voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt aan een lokale omroepinstelling. Op grond 
hiervan neemt het Commissariaat voor de Media een besluit over het verzoek tot 
zendtijdtoewijzing van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV). Getoetst is of 
de SLOV voldoet aan de wettelijke eisen. Omdat de SLOV voldoet aan de wettelijke 
eisen stellen wij voor hierover een positief advies uit te brengen richting het 
Commissariaat.

Beslispunten

1. Aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen over 
Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV), over het voldoen aan de eisen die 
de Mediawet stelt aan een lokale omroepinstelling.

Inleiding

De lokale omroepinstelling SLOV heeft het Commissariaat voor de Media verzocht om 
in aanmerking te komen voor toewijzing van zendtijd aangezien de huidige licentie 
van SLOV afloopt op 2 april 2017. Ingevolge artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 
2008, dient de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media te adviseren over de 
vraag of SLOV voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

Uw raad dient te beoordelen of SLOV aan de volgende eisen (artikel 2.61 tweede lid 
van de Mediawet 2008) voldoet:
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op 
regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door 
het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke 
behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de 
instelling zich richt leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 
daarmee een publieke taak te vervullen; en
c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen.

Uit de door SLOV overlegde gegevens blijkt dat de omroep voldoet aan de punten 
onder a, b en c, zodat gesteld kan worden dat aan het Commissariaat voor de Media



een positief advies uitgebracht kan worden over de SLOV, over de zendtijdtoewijzing 
voor 5 jaar vanaf 2 april 2017.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Mediawet

Beoogd effect

Continuering van de mogelijkheid tot uitzending door de Stichting Lokale Omroep 
Veldhoven.

Argumenten

1.1 De Stichting Lokale Omroep Veldhoven voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt 
om voor een zendtijdtoewijzing in aanmerking te komen.
SLOV is een rechtspersoon, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft 
een ProgrammaBepalendOrgaan (PBO) dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt 
en dat representatief is voor de belangrijkste in Veldhoven voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Daarnaast richt 
SLOV zich blijkens haar statuten uitsluitend tot doel om op lokaal niveau uitvoeren van 
publieke mediaopdracht.

1.2 Uitzending van lokale informatie en entertainment door Veldhovenaren heeft een 
belangrijke meerwaarde voor de Veldhovense samenleving.
Sinds jaren is een groep vrijwilligers werkzaam bij de Lokale Omroep van Veldhoven. 
De omroep richt zich vooral op radio-uitzendingen, dit mede op voorstel van de 
gemeente Veldhoven. Televisie uitzendingen worden beperkt tot de kabelkrant. Af en 
toe zendt de lokale omroep een programma uit via de televisie, zoals een in eigen 
beheer gemaakte film tijdens Cult&Tumult. Uit cijfers (via enquête Wijkatlas) blijkt dat 
veel Veldhovenaren regelmatig de Lokale Omroep bezoeken en raadplegen. Daarom is 
continuering van de zendtijd van belang.

1.3 De lokale omroep vervult veel functies voor de samenleving van Veldhoven, zoals:
- lokale informatievoorziening en opiniering;
- bevorderen van communicatie en sociale cohesie;
- bewustmaking en activering;
- een culturele en educatieve functie;
- optioneel onderdeel van de gemeentelijke informatie- en communicatiemix.

1.4 De lokale omroep is vernieuwend bezig, wat meerwaarde oplevert voor Veldhoven. 
De lokale omroep heeft vrijwilligers die zich enthousiast richten op de lokale en 
regionale verslaglegging van sportactiviteiten via radio-uitzendingen. Deze 
uitzendingen leveren veel positieve reacties op.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de verandering van de lokale omroepen 
naar streekomroepen.

De Organisatie van Landelijke Omroepen in Nederland (OLON) en De Nederlandse 
Lokale Publieke Omroepen (NLPO), behartigers van de collectieve belangen van de 
lokale omroepen zien dat samenwerking op streekniveau tot verhoging van de 
kwaliteit, tot verhoging van de maatschappelijke waarde van het media-aanbod en 
tot verlaging van de productiekosten kunnen leiden. Het vormen van 
streekomroepen is momenteel voor de lokale omroepsector leidend geworden. De 
lokale omroep van Veldhoven heeft de voorkeur uitgesproken voor de vorming van 
een streekomroep met de Kempengemeenten. De gemeente heeft aangegeven dat 
zolang aan de subsidievoorwaarden voldaan wordt, de gemeente zich niet zal 
mengen in de verdere ontwikkelingen naar de vorming van streekomroepen.

Financiën

Aan dit advies zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Uw advies delen wij mee aan het Commissariaat voor de Media en aan de SLOV.

Uitvoering I planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Brief van Commissariaat voor de Media (plus bijlagen).

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

3 Z 3



gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

17.002 | 16bs00552 
21 februari 2017 
12
Positief adviseren over wettelijke vereisten Stichting Lokale 
Omroep Veldhoven

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017, nr. 17.001

overwegende dat de huidige licentie van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV) 
voor de toewijzing van zendtijd op 2 april 2017 afloopt en dat verzocht is om een 
hernieuwde toewijzing;

dat in verband met de te volgen procedure uw raad op verzoek van het Commissariaat 
voor de media moet adviseren of deze instelling voldoet aan de eisen van de Mediawet;

dat gebleken is dat de SLOV voldoet aan de in deze wet gestelde eisen;

gelet op de gemeentewet en de Mediawet;

b e s l u i t :

Aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen over Stichting 
Lokale Omroep Veldhoven, over het voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt aan een 
lokale omroepinstelling.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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INGEKOMEN

Gemeente Veldhoven
Tav het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

1 h JULI 2016

Nummer

Datum

13 juli 2016

Onderwerp
Advies Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Uw kenmerk Ons kenmerk
667077/672405

Contactpersoon
Zeljka de Oude

Doorkiesnummer
+31 (0)35 773 77 00

Geacht college,

Op 20 juni 2016 heeft Stichting Lokale Omroep Veldhoven bij het Commissariaat voor de 
Media (hierna: het Commissariaat) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling voor de gemeente Veldhoven ingediend. Alvorens het Commissariaat een beslissing 
neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van 
de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling 
voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. Voor meer informatie over de procedure en de ínhoud van het advies van 
de gemeenteraad verwijzen wij u naar onze website www.cvdm.nl onder 'praktisch - lokale 
omroep'.



COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Voor de goede orde merken wij nog op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre 
de door de aanvrager ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het 
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw 
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvrager.

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 16 november 2016, advies uitbrengt Wij verzoeken u 
deze termijn niet te laten overschrijden.

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Het raadsbesluit, zien wij, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de 
raadsvergadering, graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief schríftelijk of telefonisch te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Hoogachtend,
COMMISSAR!AATVOOR DE MEDIA,

Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek Ã Toegang a i.
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COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum HUI
Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll 

T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 IBIİ

Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
T a v. het bestuur 
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR VELDHOVEN

Datum
13 juli 2016

Onderwerp
Aanvraag aanwijzing

Uw kenmerk Ons kenmerk
667077/672404

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer
♦ 31 (0)35 773 77 00

Geacht bestuur,

Met uw brief van 16 juni 2016, ontvangen door het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) op 20 juni 2016, verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media-instelling 
in de gemeente Veldhoven. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Wij hebben heden het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven 
verzocht om de raad van die gemeente advies uit te laten brengen aan het Commissariaat 
over de vraag of uw lokale publieke media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met 
betrekking tot de ínhoud van het door de gemeenteraad te geven advies verwijzen wij 
kortheidshalve naar bijgaand afschrift van onze brief aan de gemeente Veldhoven.

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de 
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvinden, dient u 
het Commissariaat en de gemeente daarvan op de hoogte te stellen

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
mevrouw Zeljka de Oude Zij is op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl.

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Hoogachtend,
COMMI ,T VOOR DE MEDIA,

Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek S Toegang a i.



OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Adres:
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactiewomroepveldhoven.nl
http://www.omroepveldhoven.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RA80 01 S3 6051 54
KvK: 1705733
BTW: NL 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven is te beluisteren In 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequenties van radio, kabelkrant 
en tv zie www.omroepveldhoven.nl

Veldhoven, 16 juni 2016.

AAN

het Commissariaat Voor De Media 

Postbus 1426 

1200 BK Hilversum

Uw brief: 10 mei 2016

Uw kenmerk : 667077/668699

Onderwerp : Herinnering verlopen aanwijzing

C. v.d. M.
Nr.:
Ingekomen 

7 0 JUN 2016
'Class: .... ---- --
fel--- ţ —.
JraHRļlĽ-------- ---
iüijläòè ^ Aigüçtan,

Mijne heren,

Bijgaand treft u de aanvraag aan met de daarin gevraagde bijlagen voor de aanwijzing als lokale media- 
instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Veldhoven voor de periode 
van 2 april 2017 tot 2 april 2022.

Wij verzoeken u op onze aanvrage om zendtijd voor de periode van 2 april 2017 tot 2 april 2022 een 
gunstige beslissing te nemen.

Hoogachtend,

STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN,

De voorzitter,

J. Giroldi C. Dijkhui zen-van de Schans
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OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Adres:
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactie.iomroepveldhoven.nl
http://www.omroepveldhoven.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RABO 0153 6051 54
KvK: 1705733
BTW: NI 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven Is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequentiesvan radio, kabelkrant 
en tv zie www.omroepveldhoven.nl

aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Statutaire naam : Stichting Lokale Omroep Veldhoven 

Station-call: Omroep Veldhoven

Correspondentieadres: Burgemeester van Hoofflaan 130 

5503 BR Veldhoven

Studioadres: idem 

Telefoonnummer. 040-230 11 54 

Faxnummer: n.v.t.

E-mailadres: redactie@omroepveldhoven.nl

Internetadres: www.omroepveldhoven.nl

Contactpersoon: Mevr. Cobi Dijkhuizen-van de Schans, secretaris

Telefoonnummer: 040-254 13 48 106-10 62 68 55 (tijdens kantooruren)

Voor de gemeente(n): Veldhoven

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

V uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

V samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

V notarieel vastgestelde statuten

V redactiestatuut

V huishoudelijk reglement

Datum: 16-06-2016

Handtekening voorzitter: Dhr. Jack Giroldi
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Bijlage Hāorl„,
Doe. nr.fĻĻ_________

overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend orgaan 

(pbo)

Voorzitter Dhr. Tom Jeltema 

Adres: Bolwerk 18, 5509 MH Veldhoven 

Tel, nr 040-294 45 00

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens

Maatschappelijke zorg en welzijn Dhr. Erik van der Velden Gehandicaptenorganisatie

De Dam 13

5504 TC Veldhoven

Severinus Veldhoven

Ouderenorganisaties Dhr. Wil Loos

lepebeek 49

5501 CW Veldhoven

K.B.O.

Kerkgenootschappen en

genootschappen op geestelijke

grondslag

Mevr. Rianne Pulles

Wal 42

5501 HK Veldhoven

Diverse werkgroepen RK kerk

Werknemers Dhr. Theo Erkens

Dwarswal 2

5509 KH Veldhoven

Diversen

Werkgevers Dhr. Tom Jeltema

Bolwerk 18

5508 MH Veldhoven

Veldhovens Ondernemers Contact

Sport en recreatie Dhr. Huub de Ruyter

Meresberg 72

5508 BN Veldhoven

Voetbalvereniging UNA
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Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens

Etnische en culturele minderheden Mevr. Flor Willemen

Het Lover 56

5501 CS Veldhoven

Stichting Kaleidoscoop
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel Bijlage w,.»,

Doe. nr.î^^ļ_______

KvK-nummer 17057337

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN 804672763
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Ook genoemd Omroep Veldhoven
Statutaire zetel Veldhoven
Bezoekadres Burgemeester van Hooffln 130. 5503BR Veldhoven
Telefoonnummers 0402301153

0402301154
Faxnummer 0402301156
Internetadres www.slov.nl
E-mailadres info@slov.nl
Datum akte van oprichting 26-02-1986
Datum akte laatste 16-05-1997
statutenwijziging
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen

Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven

Onderneming
Handelsnaam Omroep Veldhoven
Startdatum onderneming 26-02-1986
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000002908336
Handelsnaam Omroep Veldhoven
Bezoekadres Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
Telefoonnummers 0402301153

0402301154
Faxnummer 0402301156
Internetadres www.slov.nl
E-mailadres info@slov.nl
Datum vestiging 26-02-1986
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen

Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven
Werkzame personen 0

Bestuurders
Naam Smits, Hendricus Johannes Cornells
Geboortedatum en -plaats 13-06-1936, Eersel
Datum in functie 01-06-1998
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Oil uitticksel is gewaarmerkt mei een digitale handtekening en is een officieel bewijs van Inschrijving in 
het Handelsrcglster. In Adobe kunt u de handtekening bovenin hel scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op tvww.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

Waarmerk
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandelkoop"»ndel

KvK-nummer 17057337

Pagina 2 (van 2)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Krom, Petrus Johannes Cornells Gerardus
01-10-1945, Geldrop
15-07-1998
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Loos, Wilhelmus Johannes Helena
11-08-1940, Eindhoven
01-07-2003
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Giroldi, Jacobus Johannes
14-08-1955, Eindhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Dijkhuizen - van de Schans, Jacoba Allegonda Petronella Francisca Maria
19-12-1954, Veldhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Saris, Martinus Gerardus Antonius
17-06-1953, Veldhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid

Uittreksel is vervaardigd op 11-06-2016 om 20.59 uur.

van Dongen, Josephus Catharina Cornells Maria 
08-08-1945, Dongen
01-07-2014 (datum registratie: 15-10-2014)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een ollirleel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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iDlöĩHC
Bijlage hoorl bí
Doe. ______

doss. 12.926/KX/TVH

STATUTENWIJZIGING STICHTING.

Heden, de zestiende mei -------------------------------------
negentiennonderdzevenennegentig, -------- -------------------
verschenen voor mij, meester CAMILLE BERNARDUS JOSEPHUS --
CORNELIS ADRIANUS VAN DONGEN, notaris ter standplaats Veld
hoven : -------------------------------------------------------

------------------- COMPARITIE. ---------- ----------------
de heer HENDRIKUS HU3ERTUS ELISABETH PETERS, (rijbewijs
nummer 0069724574), voorlichter, wonende te VELDHOVEN, - 
Kleine Dreef 28, (postcode 5504 LH), geboren te Eindho
ven od acht mei negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd;

II.de heer meester CORNELĨS WILHELMUS HENDRIKUS MARIA ----
UITDEKAAG. (paspoortnummer 176809C), advocaat ŭ procu- - 
reur, wonende te GELDROP, Hulsterweg 7, (postcode 5662 - 
TL), geboren in de gemeente Roosendaal op zestien decem
ber negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd, -----------

volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanig
heid van respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur 
van de te VELDHOVEN gevestigde stichting, genaamd STICHTING 
LOKALE OMROEP VELDHOVEN, hierna te noemen "STICHTING", en -
als zodanig die stichting ingevolge het bepaalde in de ---
artikelen 9 en 14 van haar statuten ten deze rechtens ver
tegenwoordigend, zulks ter uitvoering van na te melden ---
besluit van het bestuur van de stichting. -----------------
............... ....... PRAKMISSE. .................... ......
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf: - 
DAT de stichting bij notariële akte, op zesentwintig febru
ari negentienhonderd zesentachtig voor J.G.Wortelboer, ---
destijds notaris te Veldhoven, verleden, werd opgericht, -- 
bij welke akte tevens de eerste statuten werden vastgelegd; 
DAT de stichting is ingeschreven in het stichtingenregis- -
ter, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken --
voor Zuidoost-Brabant te Eindhoven, onder dossiernummer S -
90241; ... ........... ....... ...............................
DAT bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ---
stichting, gehouden te Veldhoven op negen december negen- - 
tienhonderd zesennegentig om een aantal het bestuur move- - 
rende redenen, mede verband houdende met een aantal wijzi
gingen in de Mediawet (van vierentwintig april negentien- -
honderd zesennegentig), is besloten de statuten van de ---
stichting integraal te wijzigen; ---------------------------
DAT met deze statutenwijziging mede wordt beoogd een wijzi
ging van de bestuurlijke organisatie te realiseren, waar- -
bij. .................... ............................. ......
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ARTIKEL 6. -------------- ------------------ ----------------
1. I Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid - 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
andere organen van de stichting. ------------ -----------

3. Het bestuur is niet bevoegd het programmabeleid van de -
stichting te bepalen.-----------------------------------
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom- -
sten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van --
registergoederen. ----------------------------------------
Het bestuur is NIET bevoegd tot het sluiten van overeen
komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofde- - 
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt. --------------------------------------

---------------- VERTEGENWOORDIG ING . -----------------------
ARTIKEL 7. ---- ------------------------ ------------- ----

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt 
mede toe aan de voorzitter of secretaris tezamen, dan -- 
wel aan een van hen tezamen met een ander bestuurslid. -
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een -----
schríftelijke volmacht aan één of meer bestuursleden, -- 
alsook aan derden die de stichting, binnen de grenzen in
die volmacht gesteld, vertegenwoordigen. ---------------

-EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, AFTREDEN, HERBENOEMING. ------
ARTIKEL 8. .............. ............... ....................
l.|Ket bestuurslidmaatschap eindigt: ---- ----------------

ingeval van ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 - 
van het Burgerlijk Wetboek; --------------------------

b. door bedanken; ----------------------------------------
c. bij aftreden ingevolge het door het bestuur op te --

maken rooster; ---- ---------------------------------
d. door overlijden. --------------------------------------
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn be- -
noeming af, volgens een door het bestuur op te maken --
rooster van aftreden. ------------------------------------
De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste
tweemaal de maximale benoemingstermijn. ....... ........
---------------- - PROGRAMMARAAD . ------------- ---------

ARTIKEL 9. ................................... ......... .....
Het programmabeleid van de stichting wordt bepaald door
de programmaraad. ----------------------------------------
De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, - 
dat hij representatief is voor de belangrijkste in de -- 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, gods
dienstige en geestelijke stromingen. --------------------
In de programmaraad hebben tenminste zitting vertegen- -
woordigers van de navolgende stromingen: ...............
- maatschappelijke zorg en welzijn; ---------------------

blad 5



als in het begin van deze akte gemeld. ---------------------
Na zakelijke opgave van de ínhoud van deze akte aan de ---
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben de - 
comparanten eenparig verklaard van de ínhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. --------------------------------------
Vervolgens is onmiddellijk na beperkte voorlezing deze akte 
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------
Volgen de handtekeningen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

VOOR AFSCHRIFT.

4o DO/v'ļ
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OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Burgemeester van lloofflaan 130 
5503 BR Veldhoven

Tctcloon.
040-2301156

rediictieşomroepveld hoven.nl 
hUpVwvAvorrtroepve1dliovcn.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RABO 0153 6051 54
KvK: 17057337
BTW: NL 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequentiesvan radio, kabelkrant 
en tv 2İo www.otnroepveldhoven.nl

BijSage hoort Di.

Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven;
Overwegende, dat artikel 64 van de Mediawet bepaalt, dat omroepen, die zendtijd

Doe. nr.
["M

hebben verkregen, in overeenstemming met de werknemers, die belast zijn met de samenstelling van de programma's, 
een programmastatuut tot stand brengen waarin hun rechten en verplichtingen worden geregeld;

besluit :

vast te stellen het hierna volgende:

Programmastatuut voor de Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Doelstelling lokale omroepinstelling
Artikel I
De lokale omroepinstelling stelt zich - volgens de op 16 mei 1997 voor notaris C.BJ.C.A. van Dongen, notaris te Veldhoven.
verleden statuten - tot doel.
a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Veldhoven, hierna te noemen de gemeente';
b. een programma te verzorgen, dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van
algemeen nut te zijn.

Beginselverklaring
Artikel 2
1. De uitgangspunten die betrekking hebben op hel samcnstcllcn van het omroepprogramma van de omroep zijn neergelegd in 

de statuten van de omroep en het door het programmabeleid bepalend orgaan vastgestelde programmabeleid, alsmede in 
hieruit voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen). De hoofdredacteur en de progranunastaf 
zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de medewerkers bekend te zijn. Statuten, programmabeleid en 
regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van 
de regels, zoals deze in dit programmastatuut zijn beschreven.

2. Dit programmastatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te geven voor het onafhankelijk uitoefenen van de 
hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, 
anders dan op de wijze als in dit prograinmaslatuiil wordt geregeld.

3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamedewerkers bij de samenstelling van 
programmaonderdelen:

zonder vooroordelen te werk; 
geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor, 
betrachten zorgvuldige verificatie; 
weren verkapte reclame;
brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feítelijke gegevens en de interpretatie daarvan of het 
commentaar daarop;
laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is; 
stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn.

Organen, hun bevoegdheden cn onderlinge verhoudingen
Definities
Artikel 3
Dit statuut verstaat onder:

Lokale omroepinstelling: de Stichting Lokale Omroep Veldhoven, hierna te noemen: "omroep";
Hoofdredacteur: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de omroep is gedelegeerd. 
Programmamedewerkers: de medewerkers/vrijwilligers van de omroep belast met werkzaamheden in het kader van de 
samenstelling van het omroepprogramma, voorzover deze een arbeidscontract of medewerkerovcrccnkomst hebben afgesloten 
Programmastaf: de gezamenlijke programmamedewerkers.
Redactieraad: de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.

De omroep
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Artikel 4
Dc omroep is verantwoordelijk voor de vorm en ínhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intem als tegenover 
derden. Dc samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de omroep oefent het bestuur 
achteraf en met terughoudendheid toezicht uil op de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen

De programmamedewerkers
Artikel 5
Uitgangspunten voor het beleid verband houdend met dc samenwerking en de beëindiging daarvan met dc programmamedewerkers 
zijn vastgelegd in de statuten van de omroep.

De hoofdredacteur
Artikel 6
Uitgangspunten voor het beleid verband houdend met de samenwerking en dc beëindiging daarvan met de hoofdredacteur zijn 
vastgelegd in de statuten van dc omroep.

Artikel 7
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredactcur wordt door het bestuur een sollicitatie- en 

selectiecommissie ingesteld.
2. Daarin hebben zitting:

- twee leden van het in dc statuten van de omroep omschreven programmabeleidbcpalend orgaan;
- twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast inct het personeelsbeleid.
- een lid, aangewezen door de redactieraad.

3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van dc sollicitatie- en selectiecommissie voor.
4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van haar 

werkzaamheden, in bij het bestuur.

Artikel 8
1. De hoofdredactcur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten van de omroep.
2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot beëindiging van de samenwerking met de hoofdredacteur in te dienen bij het 

bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van de redactieraadleden.

Artikel 9
1. De hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid betreffende de samenstelling van het omroepprogramma van de 

omroep
Hij is met betrekking tot het omroepprogramma verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en 
regelingen.
Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor dc uitwerking van de programmaonderdelen en heeft de dagelijkse 
leiding over de programmes taf.
Hij wijst mankracht, zendtijd en budget toe en bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies.

2. De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur van dc omroep bij. Hij heeft daarin een adviserende stem.

De programmastaf
Artikel 10

1 De programmastaf adviseert de hoofdredacteur over de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid.
2 De programmastaf kiest jaarlijks uit zijn midden een afvaardiging voor de redactieraad, zodanig dat deze in ieder geval een 

redelijke afspiegeling vormt van de diverse bij de samenstelling van het omroepprogramma betrokken geledingen van de 
programmastaf.

3. De programmastaf vergadert ten minste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit 
wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice) verzoekt.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door dc hoofdredactcur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de 
verslaglegging.
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Pc redactieraad
Artikel II
1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal drie personen, ondersteun! de hoofdredacteur bij de vormgeving van de 

uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid. Hij beziet in het kader daarvan ondermeer
de coördinatie van het omroepprogramma;
de bewaking van de interne en externe communicatie;
een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen

2. De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactieraad voor.
3. De redactieraad kiest uit zijn midden een secretaris; deze neemt bij ontstentenis van de hoofdredacteur diens taken, zoals in dit 

programmastatuut geformuleerd, waar.
4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen bmnen de omroep aan zijn vergaderingen deel te laten 

nemen. Zij hebben een adviserende stem.
5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt ten minste een besluitenlijst opgemaakt.

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredactcur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de 

werkzaamheden van de progranunastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogclijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden ten minste aangemerkt:

a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op 
het voorbereiden en samcnstellen van het omroepprogramma;

b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voorzover deze een ander dan incidenteel karakter 

hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de progranunastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de progranunastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.

3. Tijdig voordat de begroting van de omroep wordt vastgcsteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor 
wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de progranunastaf. De redactieraad brengt 
zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamcdcwcrkcr ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met 

een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen 
beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, 
kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden.
Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de 
betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan (kunnen) de betrokken 
programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.

3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, 
maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.

4. Indien het bestuur van de omroep ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden 
programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de progranunastaf ter zake te worden gehoord. Als 
het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
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Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen indien 
met tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen - worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door hel bestuur en één door 
redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging programmastatuut
Artikel 17
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgcsteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de omroep 
wordt vermeld

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
in zijn vergadering van 11 september 2006.
De penningmeester, De voorzitter,

H. Smits P. Krom
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Allies:
Burgemeesipr Hoofflaan l30 
5503 BR Veldhoven

îHefoon;
040-2301156

Online.
redact ie@o mroopveldhovën.nl 
hltp ' www oimoepvelrihov*;n nl

Huishoudelijk reglement Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Dit reglement bevat 3 hoofdstukken:

1. Gebouw en werkomgeving
2. Apparatuur
3. Programma's en format

ûeqrvens:
Bank: NI.5C RABO 0153 60
KvK: 17057337
BTW: NL 80‘ICi 72 76.1 R01

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
deeihdroDl07.7FM.Voor actuele 
kabollroquenties van radio, kabelkr.mi 
en tv zie www.omioepveldhoven.nl

Bijlage hoort bij

Doe. nr.:

Gebouw en werkomgeving

1. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de in gebruik zijnde gebouwen en appa
ratuur. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor door vrijwilligers aan het gebouw of apparatuur toege
brachte schade.

2. In het gebouw mag niet worden gerookt.
3. Het gebruik van verdovende middelen binnen het gebouw en op de werklocatie is verboden en leidt tot beëin

diging van de vrijwilligersovereenkomst.
4. Bij diefstal doet het bestuur van de stichting aangifte en wordt de vrijwilligersovereenkomst beëindigd.
5. Iedere medewerker krijgt- indien gewenst- de beschikking over een sleutel voor de binnendeur en een sleutel 

voor de buitendeur, alsmede een beveiligingscode die slechts eenmaal wordt verstrekt.
6. De beveiligingscode is strikt persoonlijk en mag dus niet met een ander worden gedeeld.
7. Bij verlies of diefstal van de sleutels dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met het bestuurslid dat 

belast is met de registratie en uitgifte van de sleutels.
8. Bij het verlaten van het gebouw dient de medewerker er op toe te zien dat de gebruikte 

ruimtes (inclusief de keuken en toilet) opgeruimd en schoon worden achter gelaten.
9. Voor (gratis) koffie en thee wordt gezorgd. Frisdranken zijn tegen betaling verkrijgbaar. Het meenemen van ei

gen (alcoholvrije) drank is toegestaan.

Apparatuur

1. De aangewezen coördinatoren zijn de aanspreekpunten voor onderhoud en/of vervanging van apparatuur.
2. Gebruik van eigen apparatuur is toegestaan mits die apparatuur voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. 

Beoordeling daarvan is voorbehouden aan de coördinatoren.
3. De stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de eigen apparatuur. Deze apparatuur valt niet on

der de door de stichting afgesloten verzekeringen.
4. Eigen apparatuur moet ten overstaan van de coördinator worden geregistreerd op naam.
5. Het is niet toegestaan voor medewerkers op rekening van de stichting aankopen te doen of overeenkomsten 

aan te gaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur.

Programma's en format

1. Voor de activiteiten op het gebied van Radio, TV, Kabelkrant en Internet zijn coördinatoren door het bestuur 
aangewezen. Zij zijn belast met het bewaken van het format en de integriteit van de programma's en de pro
grammering.

2. Met betrekking tot de Ínhoud van de programma's is het bestuursbeleid leidend.
3. Alle door medewerkers gemaakte programma's en of formats zijn of worden eigendom van de stichting.
4. Alle useraccounts en wachtwoorden van omroep gerelateerde zaken moeten worden opgenomen in een door 

het bestuur aangelegd en in beheer te houden register.
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5. Alle medewerkers zijn verplicht actuele inlogcodes van alle binnen de omroep benodigde en in naam of onder 
de naam van de omroep in gebruik zijnde hardware en software (waaronder social-media) direct na 
ingebruikname te laten opnemen in een door het bestuur in beheer te houden register.

6. Persoonlijke wachtwoorden, die toegang geven tot slechts een beperkt gedeelte van hardware of software, 
dienen volgens een door de technische dienst vastgesteld schema aangepast en geadministreerd te worden. 
De importantie van de applicatie waarvoor het wachtwoord van toepassing is, bepaalt de frequentie van de 
aanpassing.

Veldhoven, december 2015

(versie 2015-1)
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Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 januari 2017
Agendapunt 13 Datum B en W 10 januari 2017
Volgnummer 16bs00580 17.0021 Programma begroting -
Gewiizigd voorstel nee Productnummer -
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Toine.vanGompel@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Actualiseren financieel beleid en beheer

Samenvatting

Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor 
het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in 
te stellen om voorstellen te doen voor vernieuwing van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV).
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een wijziging van het 
BBV in 2016. De financiële beleidsnota's (reserves & voorzieningen, activabeleid, 
rentebeleid en -toerekening, kostentoerekening, risicomanagement en 
weerstandsvermogen) en de financiële beheersverordening voldeden niet meer aan 
het gewijzigde BBV. Daarom zijn deze nota's en verordening geactualiseerd zodat 
deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Beslispunten

1. De Nota Rentebeleid en -toerekening vast te stellen
2. De Nota Activabeleid vast te stellen
3. De Nota Reserves en voorzieningen vast te stellen
4. De Nota Kostentoerekening vast te stellen
5. De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen
6. De Financiële beheersverordening 2017 vast te stellen

Inleiding

Diverse ontwikkelingen sinds de introductie van het BBV waren voor 
het VNG-bestuur medio 2013 aanleiding om een adviescommissie in 
te stellen om voorstellen te doen voor vernieuwing van het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV). Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een 
wijziging van het BBV in 2016.
De financiële beleidsnota's (reserves & voorzieningen, activabeleid, rentebeleid en - 
toerekening, kostentoerekening, risicomanagement en
weerstandsvermogen) en de financiële beheersverordening voldeden niet meer aan 
het gewijzigde BBV. Daarom zijn deze nota's en verordening geactualiseerd zodat 
deze voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Hieronder worden per nota en voor de verordening de belangrijkste wijzigingen 
aangegeven:
4 Rentebeleid en -toerekening: de toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie 

wordt gebaseerd op de werkelijke rentelasten, en niet meer op basis van de 
rekenrente.

4 Activabeleid: investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en 
afgeschreven.



4 Reserves en voorzieningen: investeringen met maatschappelijk nut worden niet 
meer eenmalig gedekt uit een reserve, en de voorziening bovenwijkse 
voorzieningen vervalt. Investeringen met maatschappelijk nut (o.a. bovenwijkse 
voorzieningen) worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van de exploitatie.

4 Kostentoerekening: er is een wettelijke definitie van overhead gekomen. Alle 
overheadkosten worden centraal opgenomen en niet meer verdeeld over de 
verschillende programma's. Wel blijven overheadkosten toegerekend worden aan 
bouwgrondexploitatie, investeringen en andere projecten.

4 Risicomanagement en weerstandsvermogen: de opzet van de nota is in lijn
gebracht met de overige financiële beleidsnota's. In de nota is aangegeven dat de 
paragraaf weerstandsvermogen (in de begroting en jaarstukken) kengetallen 
bevat. Verder zijn er 4 in plaats van 2 soorten verbonden partijen.

Financiële beheersverordening: de verordening is in lijn gebracht met het gewijzigde 
BBV. Hierbij kan gedacht worden aan taakvelden in plaats van producten, verplichte 
beleidsindicatoren en de verwerking van overhead. Verder is in het kader van de 
Mededingingswet een artikel opgenomen over prijzen van economische activiteiten, 
met de strekking dat altijd de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Gemeentewet
» Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV vernieuwd)

Beoogd effect

Adequaat en actueel beleid en beheer van de gemeentefinanciën.
Met de Financiële beheersverordening wordt invulling gegeven aan de bepaling in de 
gemeentewet dat elke gemeente op grond van artikel 212 een financiële verordening 
heeft vastgesteld waarin op hoofdlijnen de spelregels zijn gesteld door de raad voor 
het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie.

Argumenten

1.1 tot en met 5.1 Het financieel beleid voldoet aan de wet
De financiële beleidsnota's zijn aangepast zodat deze voldoen aan de nieuwe 
wetgeving van het BBV.

6.1 De verordening voldoet aan de wet
De verordening is in lijn gebracht met de vernieuwde voorschriften van het BBV.

Kanttekeningen en risico's

1.1 tot en met 5.1 Financiële afwegingen worden anders
Bij toekomstige besluitvorming wordt de financiële afweging anders. Bijvoorbeeld 
omdat investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en afgeschreven in 
plaats van eenmalig ten laste van de reserve brengen.

Financiën

Het actualiseren van de financiële beleidsnota's heeft geen financiële gevolgen. 
Overigens zijn de BBV-wijzigingen al verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. 
In het boekwerk van de programmabegroting 2017-2020, bladzijde 8-10 zijn deze 
wijzigingen toegelicht (zie bijlage Paragraaf 1.3.2 Begroting). Het vervangen van
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producten door taakvelden is in de programma's echter niet gedaan, in de 
programmabegroting 2017-2020 zijn zowel producten als taakvelden opgenomen. 
Hiervoor zal in de Voorjaarsnota 2018 een voorstel worden gedaan.

Communicatie en samenspraak

Extern wordt er gecommuniceerd via Gemeentenieuws en website

Uitvoering | planning

Na vaststelling door de raad wordt de financiële beheersverordening aan 
Gedeputeerde Staten verstuurd, zoals opgenomen in de gemeentewet.

Bijlagen

Financiële beheersverordening 2017 
Nota Rentebeleid en -toerekening 
Nota Activabeleid 
Nota Reserves en voorzieningen 
Nota Kostentoerekening
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 
Paragraaf 1.3.2 Begroting

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit
volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.022
21 februari 2017 
13
Actualiseren financieel beleid en beheer

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017, nr. 17.021; 

overwegende dat het vaststellen van deze actualisatie een bevoegdheid is van de raad; 

gelet op artikel Gemeentewet art. 212; 

b e s l u i t :

1. De Nota Rentebeleid en -toerekening vast te stellen
2. De Nota Activabeleid vast te stellen
3. De Nota Reserves en voorzieningen vast te stellen
4. De Nota Kostentoerekening vast te stellen
5. De Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen
6. De Financiële beheersverordening 2017 vast te stellen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:

» administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en 
verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en 
beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover 
moet worden afgelegd;

» overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet 
zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de 
gemeente, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm 
van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon 
deelneemt;

» administratieve organisatie: het gehele complex van organisatorische maatregelen 
dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de administratie.

» Bbv:het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
» doelmatigheid:het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt 

mogelijke inzet van middelen;
» doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het 

beleid ook daadwerkelijk worden behaald;
» financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het 

systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële 
gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Veldhoven, 
teneinde te komen tot een goed inzicht in -en het afleggen van rekening en 
verantwoording over-:



a. de financieel-economische positie;
b. het financiële beheer;
c. de uitvoering van de begroting;
d. het afwikkelen van vorderingen en schulden;

» meetindicator: de streefwaarde die aangeeft wat bereikt moet worden c.q. wat 
bereikt is binnen een bepaalde periode en voor een bepaald budget, voor de 
beoogde doelstellingen en te leveren prestaties.

» rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, 
waaronder gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten.

» verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 
de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Voorjaarsnota
1. Het college biedt de raad jaarlijks een voorjaarsnota aan met daarin opgenomen de 

kaderstelling en de financiële begrotingskaders voor het volgende begrotingsjaar en 
minstens drie daaropvolgende jaren.

2. In deze voorjaarsnota worden de bevindingen betrokken uit de laatst vastgestelde 
programmabegroting, alsmede uit de programmaverantwoording (jaarverslag/ 
jaarrekening) als bedoeld in artikel 9.

3. De raad stelt hier genoemde voorjaarsnota vast.

Artikel 3. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die 

raadsperiode vast.
2. De raad stelt per programma vast:

a. hoofdkader en doelstellingen (wat willen we bereiken?);
b. de te leveren prestaties (wat doen we daarvoor?);
c. de baten en lasten (wat mag het kosten?)

3. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de 
taakvelden per programma vast.

4. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast. 
Het voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, 
bedoeld in artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten.

5. De raad stelt per programma meetindicatoren vast met betrekking tot de 
doelstellingen en de te leveren prestaties/producten.

6. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de 
geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten, zodat de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden 
getoetst.

Artikel 4. Taakvelden
1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling 

van de taakvelden aan de programma's.
2. De onderverdeling van de programma's in de taakvelden staat voor de raadsperiode 

vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de 
begroting expliciet vermeld.

Artikel 5. Inrichting begroting en jaarstukken
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1. De begroting en de jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wetgeving gaat altijd voor eigen regelgeving.

2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe 
investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en 
wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de 
raming van de uitputting van het investeringskrediet in het lopende boekjaar 
weergegeven.

3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het 
bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als 
gevolg van de begroting, de meerjarenraming, de investeringen en de 
grondexploitatie.

4. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten 
weergegeven.

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten
1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten 

per programma.
2. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen 

hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het 
investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de 
begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

3. Het college informeert de raad als ze verwacht, dat de lasten van een taakveld of 
een prioriteit de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de 
investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde 
investeringskrediet dreigen te overschrijden, of de baten van een taakveld of een 
prioriteit de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft aan of 
hij een voorstel wil voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het 
taakveld of de prioriteit, voor het wijzigen van het geautoriseerde 
investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.

4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad bedoeld in artikel 8, lid 1, 
doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en 
lasten, het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het bijstellen 
van het beleid. In geval van investeringen met een meerjarig karakter doet het 
college indien nodig ook bij iedere begroting op grond van geactualiseerde 
ramingen voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde 
investeringskredieten.

5. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van 
de begroting is geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van 
verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van 
een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 7. Uitvoering begroting
1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting 

rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt ten aanzien van de raming van de taakvelden er zorg voor dat:

a. de budgetten uit de raming van de taakvelden en kredieten voor investeringen 
passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de 
uiteenzetting van de financiële positie;

b. de lasten van de taakvelden niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie 
van andere taakvelden binnen hetzelfde programma onder druk komt.

3. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma's zoals geautoriseerd 
in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.
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4. Voorzienbare mutaties in de totale lasten en baten per programma in de loop van het 
begrotingsjaar worden door het college ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Artikel 8. Tussentijdse rapportage
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de 

realisatie van de programmabegroting ter beheersing en bijsturing van die uitvoering. 
De vorm, inhoud en frequentie van de tussentijdse rapportages wordt gebaseerd op 
de nota P&C Cyclus 2014.

2. De rapportages gaan in op afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel voor wat 
betreft hetgeen uitgevoerd dient te worden om de programma's te realiseren als 
hetgeen die uitvoering mag kosten (de baten en lasten) en indien daar aanleiding 
voor is, hetgeen per programma bereikt dient te worden (de geleverde prestaties en 
maatschappelijke effecten). De rapportage bevat eventueel voorstellen om 
dienovereenkomstig aanpassingen te plegen.

Artikel 9 Jaarstukken
1. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma's en 

behandelt daartoe in de programmaverantwoording (jaarverslag/ jaarrekening) 
minstens de volgende zaken:
a. wat is bereikt?
b. welke prestaties zijn geleverd?
c. wat zijn de kosten?
d. hoe verhouden zich de resultaten tot de in de begroting gestelde doelen?

2. De raad bepaalt aan d 
de programma's of de 
bijstelling behoeven.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa
De waardering en afschrijving van de vaste activa dient te geschieden conform de door 
de raad vastgestelde nota activabeleid van de gemeente Veldhoven.

Artikel 11. Voorziening voor oninbare vorderingen
1. Het college stelt regels omtrent privaatrechtelijke invordering;

42. Openstaande vorderingen worden beoordeeld op oninbaarheid. Op basis van deze 
beoordeling wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd.

Artikel 12. Reserves en voorzieningen
1. Voor het algemene beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen geldt het beleid 

zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen.
2. Het college neemt jaarlijks in de programmabegroting en programmaverantwoording 

een afzonderlijke overzicht op aangaande reserves en voorzieningen.

Artikel 13. Kostprijsberekening
Het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente 
Veldhoven dient te geschieden conform de door de raad vastgestelde nota 
kostentoerekening.

: hand van de pri 
beleidsdoelen va

jrammaverantwoording of de uitvoering van 
Je programma's voor het lopende jaar
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Artikel 14. Financieringsfunctie en rentebeleid
1. De uitoefening van de financieringsfunctie dient te geschieden conform het 

vastgestelde treasurystatuut.
2. Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de raad.
3. De wijze van begroten, verantwoorden en toerekenen van rentelasten en rentebaten 

dient te geschieden conform de door de raad vastgestelde nota rentebeleid en 
rentetoerekening.

4. De interne regels voor taken, bevoegdheden, verantwoordingsrelaties en de 
bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in het 
treasurystatuut.

Artikel 15. Borgstelling
1. Het borgstellen door de gemeente dient plaats te vinden volgens de richtlijnen 

opgenomen in het Treasurystatuut gemeente Veldhoven.
2. Het Borgstellingenbeleid wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 16. Prijzen economische activiteiten
1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan 

overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen 
treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij 
afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze 
activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang 
van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt 
gemotiveerd.

2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan 
overheidsbedrijven en derden worden ten minste de geraamde integrale kosten in 
rekening gebracht. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf 
een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of de 
garantie wordt gemotiveerd.

3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden 
gaat het college uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten 
van de verstrekte middelen. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het 
college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de 
kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.

4. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige 
leden zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht 
en sprake is van:

a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, 
garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en 
verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die 
andere overheid;

b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen 
publiekrechtelijke taak;

c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of 
uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;

d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het 

Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 17. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke 

tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing,begraafrechten, 
marktgelden, dienstverlening aan derden en leges.
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2. De legestarieven worden bepaald conform de nota Kaderstellend legesbeleid.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 18. Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, 
onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen 
en grondbeleid

1. Bij de begroting verstrekt het college in de betreffende paragrafen de informatie 
als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 16 van het Bbv.

2. In de programmaverantwoording legt het college verantwoording af over hetgeen 
in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

3. De raad kan het college verzoeken om een afzonderlijke nota uit te brengen over 
een specifiek onderwerp als genoemd in de artikelen 10 tot en met 16 van het 
Bbv.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer
Artikel 19. Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is
voor:

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als 
geheel en in de organisatorische eenheden;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste 
activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, enzovoorts;

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 
investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de 
gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke 
effecten van het gemeentelijke beleid;

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 
de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 
ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

g. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 
van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en 
ter zake van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 20. Financiële administratie
Het college draagt er zorg voor dat:
a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Bbv en

andere relevante wet- en regelgeving;
b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie,

alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen
opleggen aan gemeenten.

Artikel 21. Financiële organisatie
Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast:
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie;
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de 
verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;
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c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 
laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

Artikel 22. Aanbesteding en inkoop
1. Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) 

voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat 
wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.

2. Het college draagt zorg voor het vaststellen van de gemeentelijke 
inkoopdoelstellingen en het inkoopbeleid en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
raad.

Artikel 23. Subsidieverstrekking en steunverlening
Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) voor 
de toekenning van steunverlening en subsidies aan ondernemingen en instellingen. De 
regels waarborgen dat gehandeld wordt in overeenstemming met de regels van de 
Europese Unie en de subsidieverordening van de gemeente Veldhoven.

Artikel 24. Misbruik en oneigenlijk gebruik
Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) voor 
het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebru e regelingen en
eigendommen.

Artikel 25. Interne controle
1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld 

in artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de 
baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van 
de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de 
informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij 
afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

2. Het college draagt zorg voor de periodieke interne toetsing van de organisatie op 
juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de 
rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de 
gemeentelijke regelingen. Periodiek wordt ieder onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie getoetst.

3. Het college zorgt op basis van de resultaten van de toets bedoeld in het tweede lid 
indien nodig voor een plan van verbetering. Het college neemt op basis van het plan 
van verbetering maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht
1. De Financiële beheersverordening wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van 

toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van 
het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking 
treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van 
het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking 
treedt.

2. Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor 1 januari 
2017 zijn gedaan, blijft de Financiële beheersverordening van toepassing zoals deze 
gold op de dag voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
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2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële beheersverordening 2017. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers

griffier voorzitter
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Veldhoven
Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Bij de invoering van het huidige financiële wet- en regelgeving, het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV), in 2004 lag de nadruk op het vergroten 
van de transparantie van het proces van de begroting en de verantwoording en 
het versterken van de positie van raad en provinciale staten.

De aanpassingen die met dit besluit werden ingevoerd hebben geleid tot een 
grotere betrokkenheid van de raad. Er zijn ruim 10 jaar na invoering van het 
BBV diverse ontwikkelingen die vragen om vernieuwing van het BBV. Zo zijn de 
stukken waarmee de raad dit proces kan sturen, de begroting en jaarstukken, 
voor niet financieel specialisten te weinig toegankelijk. Dit belemmert de 
mogelijkheden voor veel raadsleden, maar ook voor andere direct betrokkenen, 
om hier een goede discussie over te voeren.

In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 
(wijzigingsbesluit vernieuwing BBV) geplaatst, houdende wijziging van het BBV 
in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de 
interne sturing door de raad, alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen 
gemeenten.

In deze beleidsnota zijn de achtergronden en afwegingen van het vernieuwde 
beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen beschreven en wordt de 
nieuwe nota "Reserves en Voorzieningen" gepresenteerd.

1.2 Inleiding
Reserves en voorzieningen zijn onmisbare instrumenten voor een transparante 
en gedegen financiële bedrijfsvoering en de bepaling van de financiële positie 
en het financiële vermogen van de gemeente. Uit reserves en voorzieningen 
kunnen namelijk de kosten en/of uitgaven van nieuw beleid, nieuwe 
gemeentelijke voorzieningen, financiële tegenvallers, tekorten en risico's 
worden gedekt. Daarnaast kunnen reserves en voorzieningen worden gebruikt 
voor een gelijkmatige spreiding van kosten over verschillende jaren om zo 
ongewenste schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Naast regelgeving 
inzake reserves en voorzieningen is nog enige ruimte voor eigen beleid. Voor 
zowel bestuur als ambtelijke organisatie is het van belang om een transparant 
en adequaat reserve- en voorzieningenbeleid op basis van objectieve 
grondslagen vast te stellen. Deze nota bakent de formele kaders af waarbinnen 
de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke 
organisatie dienen om te gaan met reserves en voorzieningen.

1.3 Wettelijk kader
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit 
gebeurt op grond van Gemeentewet artikel 212 en heeft gestalte gekregen in 
de "Financiële beheersverordening". Deze verordening is door de gemeenteraad 
op 21 februari 2017 vastgesteld.

In artikel 12 van deze verordening wordt verwezen naar de nota reserves en 
voorzieningen. Deze nota concretiseert de bepalingen van het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de beheersverordening. 
De wettelijke bepalingen van het BBV zijn ingegaan per 1 januari 2004 en zijn 
als basis gebruikt voor de uitwerking van deze nota. De voornaamste artikelen 
zijn hier kort benoemd. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar 
Bijlage I.
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De artikelen 42 tot en met 46 van het BBV gaan nader in op de voorgeschreven 
balansindeling van de passiva.
De artikelen 54 en 55 van het BBV gaan nader in op de toelichting op de 
balans.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader rondom reserves en voorzieningen 
geschetst. In hoofdstuk 3 wordt de nieuwe systematiek (het beleid) 
beschreven. Dit beleid zal het kader zijn voor toekomstige vorming van 
reserves en voorzieningen. In hoofdstuk 4 zijn de gevolgen van het beleid in 
hoofdstuk 3 vertaald naar de balans in de vorm van de staat van reserves & 
voorzieningen. In hoofdstuk 5 worden tot slot de beleidslijnen samengevat.

1.5 Definities
Om een goed beeld te krijgen van het reserve- en voorzieningenbeleid wordt 
hieronder een aantal kernbegrippen beschreven.

Vermogen is het totaal van de kapitaalsbestanddelen ter financiering van de 
bezittingen (activa) op de balans. Het vermogen wordt gepresenteerd op de 
passivazijde van de balans.

Eigen vermogen is dat deel van het vermogen waarvoor geen verplichten 
jegens derden bestaan. Niet te verwarren met liquide middelen die op de bank 
staan.

Reserves zijn het niet uitgekeerde gedeelte van het eigen vermogen, anders 
dan aandelenkapitaal en onverdeelde winst.

Algemene reserve is de reserve waarvoor nog geen bestemming is bepaald.

Bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming 
geeft. Dit betekent dat bestemmingsreserves derhalve ook door de raad 
alternatief aanwendbaar zijn.

Stille reserve is de reserve ter hoogte van het positieve verschil tussen de 
actuele waarde en de boekwaarde van de bezittingen. Deze reserve is niet 
zichtbaar op de balans, omdat de activa niet tegen actuele waarde wordt 
gewaardeerd.

Weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit negatieve 
financiële consequenties van opgetreden eventueel bekostigd kunnen worden, 
zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

Weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's.

Vreemd vermogen betreft de bestaande verplichtingen van de gemeente aan 
derden die resulteren in een uitstroom van middelen.

Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van concrete of specifieke risico's 
of om te kunnen voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op 
de balansdatum daadwerkelijk bestaan. Daarnaast kunnen voorzieningen 
worden aangehouden voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen 
worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in 
het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Het is geen wettelijke verplichting om kosten egalisatievoorzieningen te 
vormen. Alternatief is het ramen van kosten conform onderhoudsplannen in de
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begroting. Dit zal mogelijk gepaard gaan met grote schommelingen in de 
exploitatie.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader reserves & voorzieningen

2.1 Inleiding
Reserves en voorzieningen worden vaak in één adem genoemd. Er zijn echter 
wezenlijke verschillen. O.a. de verwerking en presentatie van mutaties in 
reserves (eigen vermogen) en voorzieningen (vreemd vermogen) op de balans.
Een ander verschil is dat reserves resultaatbestemmend en voorzieningen 
resultaatbepalend zijn. Omtrent reserves en voorzieningen gelden specifieke 
wettelijke voorschriften welke in de bijlage afzonderlijk zijn opgenomen.

2.2 Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als 
eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves 
is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel 
onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een 
reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een 
bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een 
algemene reserve genoemd.

Resultaatbestemmend
Het resultaat van een gemeente is het saldo van baten en lasten en daarbij 
opgeteld de stortingen (dotaties) en onttrekkingen aan reserves. Anders 
uitgelegd, de in de exploitatie verwerkte lasten worden gedekt door een 
bijbehorende reserve (afhankelijk van het resultaat). Mutaties in reserves zijn 
derhalve geen baten of lasten (resultaatbepalend), maar resultaat 
bestemmend.

2.3 Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen moeten 
worden getroffen voor toekomstige uitgaven, waarvan de oorzaak zich nu al 
voordoet en waarvan het financiële risico te kwantificeren is. Voorzieningen 
kunnen ook worden getroffen voor egalisatie van kosten die hun oorsprong 
vinden in het verleden (onderhoudsvoorzieningen).

Resultaatbepalend
Voeding/vorming van een voorziening gaat ten laste van het resultaat 
voorafgaand aan de resultaatbepaling (onafhankelijk van het resultaat).
Stortingen in voorzieningen horen dus wel in het saldo van baten en lasten te 
worden opgenomen en toegelicht bij het taakveld. Onttrekkingen (lasten) 
komen rechtstreeks ten laste van voorzieningen en zijn niet zichtbaar op het 
taakveld.

Hiermee wordt ook duidelijk aangesloten bij de keuzevrijheid ten aanzien van 
reserves en de 'verplichting' ten aanzien van voorzieningen. De vorming/ 
storting van/in een voorziening gebeurt op grond van een (wettelijke) 
verplichting. Een reservering is vrijblijvend en daar kan dus naar eigen inzicht 
invulling aan gegeven worden. Een voorziening kan om die reden ook niet van 
bestemming wijzigen. Het is altijd voor een specifiek risico of verplichting.
Vervalt het risico of de verplichting dan vervalt per definitie ook de noodzaak 
van handhaven en dus valt de voorziening vrij ten gunste van het resultaat.
Wettelijk is geregeld wanneer en hoe een voorziening tot stand komt. Immers 
in artikel 44 lid 1 staat.
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Voorzieningen worden gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker 

is, doch redelijkerwijs te schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten 

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het 

maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in 
een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige 
verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een 
heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b

2.4 Samengevat
In onderstaande tabel wordt het verschil tussen reserves en voorzieningen nog
eens getoond:

Reserve Voorziening
» wordt gevormd door bestemming 

van het resultaat;
» is in principe vrij besteedbaar;
» behoort tot het eigen vermogen.

» wordt verplicht gevormd door het 
nemen van een last;

» heeft een verplichte 
bestedingsrichting;

» behoort tot het vreemd vermogen.

Verder gespecificeerd heeft dit de volgende gevolgen:

Kenmerk Reserve Voorziening
Wiiziging bestemming Mogeliļk Niet mogeliík
Storting (dotatie) Via de bestemming van 

het resultaat
Resultaatbepaling

Onttrekking Via de bestemming van 
het resultaat

Rechtstreeks in 
mindering op de 
voorzieningen

Aanwending vrij Ja, via raadsbesluit Nee, is bestemd voor het 
betreffende doel

Financieel onderbouwd Niet noodzakelijk (beleid 
is om de
bestemmingsreserves 
wel financieel 
te onderbouwen)

Ja
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Hoofdstuk 3 Beleid reserves en voorzieningen

3.1 Inleiding
Het financiële beleid over reserves en voorzieningen moet een goed inzicht 
geven in het structureel evenwicht tussen baten en lasten in de begroting en de 
toereikendheid van de reserves. De toereikendheid wordt beoordeeld in relatie 
tot de aanwezige risico's en de mogelijkheid tot het ongewijzigd voortzetten van 
het huidig beleid. Voorwaarden voor de implementatie van dit beleid is het 
beschikbaar zijn van actuele onderhoudsplannen en 
meerjareninvesteringsplannen van vervangingsinvesteringen.

3.2 Reserves
Artikel 43 van het BBV geeft aan dat in de balans de reserves worden 
onderscheiden naar:
1. algemene reserve;
2. bestemmingsreserves.

3.2.1 Algemene reserve
De gemeente Veldhoven kent de volgende categorieën binnen de algemene 
reserve:
1. risicoreserve benoemde risico's;
2. risicoreserve onbenoemde risico's;
3. vrije reserve(s).

3.2.1.1 Benoemde risico's
Door risicomanagement kunnen negatieve effecten van benoemde risico's 
worden geminimaliseerd of voorkomen. In de paragraaf weerstandsvermogen in 
de begroting/jaarrekening wordt een uiteenzetting van specifieke en algemene 
risico's gepresenteerd. Voor deze ongedekte risico's wordt een "benoemde 
risicoreserve" aangehouden, zodat voor het huidige beleid substantiële 
tegenvallers opgevangen kunnen worden. Op basis van de inschatting van kans 
en gevolg per risico kan worden berekend hoeveel middelen er benodigd zijn 
om de risico's financieel af te dekken (financiële buffer).

De stand van deze reserve zal in de loop der jaren fluctueren als het gevolg van 
het identificeren van nieuwe risico's, het veranderen van de hoogte van risico's 
en het vervallen van risico's. Indien een benoemd risico zich openbaart wordt 
de risicoreserve aangesproken. De toetsing van de reserve aan de uitkomsten 
van de risico-inventarisatie vindt periodiek plaats.

Het beleid en de uitganspunten over deze techniek wordt vastgesteld in de nota 
weerstandsvermogen & risicomanagement.

3.2.1.2 Onbenoemde risico's
Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen, zal naast 
de reserve benoemde risico's ook een reserve onbenoemde risico's worden 
aangehouden. Dit bedrag is statisch en geldt als zowel het minimum- als het 
maximumbedrag. Wij stellen voor de hoogte vast te stellen op C 10.000.000.

Het buffervermogen (de reserve benoemde risico's) en het nominale bedrag (de 
reserve onbenoemde risico's) vormen samen de risicoreserve.

3.2.1.3 Vrije reserve(s)
Alle overige, nog niet bestemde reserves worden gezien als vrije reserve(s). 
Deze is vrij aanwendbaar door de raad en wordt gerekend tot het additionele 
buffervermogen.
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Alle resultaten uit bouwgrondexploitaties (winsten en verliezen) worden gestort 
ten gunste of onttrokken ten laste van de algemene vrije reserve.

Bestemming rekeningresultaat
Het rekeningresultaat wordt bij het vaststellen van de jaarrekening gestort in 
de vrije algemene reserve. De raad kan bij besluit hiervan afwijken.

3.2.2 Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden ingedeeld in de volgende categorieën:
1. dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de 

exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige 
kosten;

2. reserve vervangingsinvesteringen;
3. doelreserves voor nieuw en bestaand beleid.

3.2.2.1 Dekkingsreserves
Dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves die meerjarig een bijdrage leveren 
aan de exploitatie. Ze zijn bedoeld om incidentele inkomsten/baten gelijkmatig 
ten gunste van de exploitatie te brengen of om afschrijvingslasten van 
(verplicht) geactiveerde investeringen (gedeeltelijk) te dekken. De hoogte van 
de dekkingsreserve van deze laatste categorie is eenvoudig vast te stellen op 
(een percentage van) de restant boekwaarde van de investeringen. De 
dekkingsreserve kan om die reden niet negatief worden. De doorkijkperiode is 
gelijk aan de restlevensduur van de betreffende activa. De (restant) 
boekwaarde van de activa is gelijk aan de hoogte van de dekkingsreserve. De 
stortingen in de dekkingsreserve vinden plaats door overheveling vanuit een 
andere bestemmingsreserve of uit de algemene vrije reserve. De 
afschrijvingslasten waarvoor gespaard is in een vervangingsreserve, worden 
rechtstreeks gedekt uit die betreffende vervangingsreserve (zie paragraaf 
3.2.2.2).

Op dit moment zijn de volgende dekkingsreserves door de raad vastgesteld:
» dekkingsreserve uitkering HNG;
» dekkingsreserve primair onderwijs;
» dekkingsreserve bevordering energielabel;
» dekkingsreserve Kempen Campus;
» dekkingsreserve basis op orde.

3.2.2.2 Vervangingsreserves
De vervangingsreserve is een bestemmingsreserve voor toekomstige 
vervangingen van activa. Het doel van deze reserve is het reserveren van 
middelen zodat op het moment van vervanging van activa geen sprong in het 
lastenniveau wordt gemaakt. Deze reserve heeft dus een spaar- en een 
egalisatiefunctie. De afschrijvingslasten van de activa worden gedekt uit de 
vervangingsreserve. De reserves zijn gevormd voor de categorieën openbare 
verlichting, verkeersregel!nstallaties en openbaar groen. Voor wegen wordt op 
dit moment geen vervangingsreserve gevormd. Voor gebouwen wordt geen 
vervangingsreserve gevormd omdat gebouwen vaak niet op hetzelfde 
functionele- en kwaliteitsniveau worden vervangen. Het zijn vaak specifieke | 
politieke investeringsbeslissingen waarbij veel aspecten gecombineerd worden.
Voor overige categorieën, zoals ICT, inventaris, tractie e.d. wordt ook geen 
vervangingsreserve gevormd omdat de hoogte van deze investeringen en de 
levensduur in verhouding beperkt zijn. De hoogte van de storting in de 
vervangingsreserve wordt berekend op basis van de beheerplannen. In deze 
beheerplannen worden de voorgenomen individuele investeringen en|of de 
investeringen op basis van theoretische levensduur opgenomen. Per categorie 
kan het beheerplan een andere doorkijkperiode hebben, met een minimum van
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10 jaar. De beheerplannen worden minimaal eens in de 4 jaar aan de raad 
voorgelegd.
Op basis van de geplande (met inflatie gecorrigeerde) uitgaven kan de storting 
worden berekend. De storting wordt zodanig bepaald dat, rekening houdende 
met een eventueel beginsaldo:
» het saldo aan het einde van de doorkijkperiode is ter grootte van de restant 

boekwaarde van de activa;
» de som van de stortingen gelijkmatig te verdelen in de doorkijkperiode;
» de storting wordt in deze berekening jaarlijks geïndexeerd met het 

inflatiepercentage.

Eens in de 4 jaar wordt dus op basis van een aangepast beheerplan een nieuwe 
storting berekend. Is er tussentijds sprake van een substantieel (verwacht) 
overschot of tekort dan zal bovenstaande doorrekening additioneel plaatsvinden 
en de storting worden aangepast.

3.2.2.3 Doelreserves
De raad heeft altijd de mogelijkheid voor specifieke doeleinden 
bestemmingsreserves te vormen, zoals:
» voorbereidings- en implementatiekosten van nieuw beleid;
» incidenteel beleid zowel nieuw als bestaand.

De raad heeft de volgende doelreserves vastgesteld:

1. Reserve stimuleringsfonds Brainport
Om de positie van Veldhoven binnen Brainport te versterken is in 2007 een 
Stimuleringsfonds Brainport ingesteld. Het fonds wordt ingezet om actief en 
serieus in te kunnen spelen op initiatieven, passend binnen de 
Brainportstrategie. Er wordt jaarlijks C 40.000 gestort in de reserve.

2. Reserve volkshuisvestingsplan
De besteding van deze reserve wordt vastgelegd in de "Subsidieverordening 
Volkshuisvestingsfonds Veldhoven".

3. Reserve afbouwcomplexen
Na afsluiten van een bouwgrondexploitatie kan een deel van het resultaat 
worden gestort in de reserve afbouwcomplexen voor de nazorg van het 
betreffende project (resultaatbestemming). Het betreft voornamelijk nazorg op 
het gebied van de openbare ruimte. De nazorg wordt binnen korte termijn (3 
jaar) na afronding van het project uitgevoerd.

4. Reserve deelfonds sociaal domein
De reserve is ingesteld tot en met 2020. De overschotten die wellicht ontstaan 
in het kader van de uitvoering van de drie transities worden ondergebracht in 
deze reserve. Tekorten van de drie transities worden gedekt uit deze reserve.
De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 
evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus.

3.3 Voorzieningen
Het BBV noemt een aantal verplicht te vormen voorzieningen voor 
"verplichtingen, verliezen en risico's" en "de van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden". Steeds opnieuw zal op het moment van het 
opstellen van de begroting en de jaarrekening moeten worden nagegaan of 
dergelijke voorzieningen moeten worden getroffen, aangepast of dat deze vrij 
kunnen vallen.
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3.3.1 Onderhouds- c.q. vervangingsvoorzieningen

Onderhoud
De wet biedt de mogelijkheid om voor de egalisatie van onderhoudskosten 
voorzieningen te treffen. Omdat hierdoor grote fluctuaties in de exploitatie 
worden voorkomen achten wij dit wenselijk. Voor de kostenegaliserende 
onderhoudsvoorzieningen wordt aansluiting gezocht bij de in de paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen opgenomen categorieën: wegen, openbaar groen, 
openbare verlichting, riolering, Verkeersregelinstallaties en gebouwen. 
Uitgangspunt is dat voor onderhoudswerkzaamheden met een cyclus van één 
jaar of korter geen onderhoudsvoorziening wordt getroffen. Voor al het overige 
onderhoud wordt een planning van de uitgaven opgesteld met een 
doorkijkperiode die overeenkomt met de maximale cyclus van benoemde 
onderhoudswerkzaamheden. De uitgaven worden geïndexeerd met het 
verwachte inflatiepercentage. Rekening houdende met het aanwezige 
beginsaldo worden de jaarlijkse stortingen (eveneens geïndexeerd) berekend 
zodat het saldo op het einde van de doorkijkperiode nul is. Indien deze 
berekening in enig jaar leidt tot een negatief saldo, zal direct een eenmalige 
aanvulling plaatsvinden. Deze aanvulling wordt gedekt door de vrije algemene 
reserve. Eventueel achterstallig onderhoud zal in de onderhoudsplanning 
worden verwerkt en niet middels een eenmalige storting als beginsaldo worden 
ingebracht. Het doel van de voorziening is om kosten te egaliseren en niet om 
te sparen. De werkelijke uitgaven worden direct ten laste van de 
onderhoudsvoorziening gebracht. De onderhoudsplannen dienen actueel te zijn 
zodat er inzicht bestaat in de voortgang van de werkzaamheden alsmede de 
afwijking van de werkelijke ten opzichte van de begrote uitgaven.

Eens per 4 jaar worden de onderhoudsplannen aan de raad voorgelegd zodat zij 
een besluit kan nemen over het kwaliteitsniveau en het daarbij behorende 
uitgavenniveau. Op dat moment wordt ook de benodigde storting berekend. Is 
er tussentijds sprake van een substantieel (verwacht) overschot of tekort dan 
zal er een additionele doorrekening worden opgesteld en de storting worden 
aangepast.

Vervanging
Naast een onderhoudsvoorziening wordt er een voorziening gevormd voor 
bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing 
wordt geheven (b.v. rioolheffing).

Rioolbeheer
Vanwege de diversiteit in lasten binnen het beheerplan (GRP) wordt een 
specifieke toelichting gegeven over de voorziening rioolbeheer. De lasten die 
verbonden zijn met het rioolstelsel kunnen grofweg voortkomen uit de volgende 
componenten:
a. de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, 

schoonhouden, administratie, verzekering, enz.;
b. de kosten van groot onderhoud;
c. de kosten van vervangingsinvesteringen;
d. verrekeningen voorgaande jaren.

De lasten vermeld onder a) zullen normaal gesproken geen grote 
schommelingen kennen. Voor deze reguliere lasten is egalisatie dan ook niet 
noodzakelijk. Deze lasten worden volledig als exploitatielast in de begroting en 
de jaarrekening verwerkt.

De onder b) vermelde kosten van groot onderhoud kunnen wel grote fluctuaties 
laten zien. Met behulp van een egalisatievoorziening kan een meer gelijkmatig
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lastenpatroon gerealiseerd worden. Als een gemeente een kostendekkend tarief 
in rekening brengt en de egalisatievoorziening voor groot onderhoud dus wordt 
gevormd uit het riooltarief dan krijgt deze voorziening het karakter van een 
artikel 44,2-voorziening (door derden beschikbaar gestelde gelden met een 
specifieke besteding).

Voor de kosten vermeld onder c) wordt een vervangingsvoorziening ingesteld 
op basis van het in het beheerplan riolering opgenomen overzicht van 
vervangingsinvesteringen uit strategische planning. De kapitaallasten van deze 
investeringen worden in de begroting en jaarrekening als exploitatielast 
verwerkt. De afschrijvingslasten worden gedekt uit deze
vervangingsvoorziening. Uitgangspunten uit 3.2.2.2 zijn ook van toepassing op 
deze vervangingsvoorzieningen.

De onder d) vermeldde verrekeningen vanuit voorgaande jaren zorgen voor een 
tariefegalisatie en zodoende gelijkmatige woonlasten voor de burger. Voor een 
verdere uitleg zie paragraaf 3.3.2.1.

Uit oogpunt van efficiency kan de gemeente die een riooltarief in rekening 
brengt één rioolvoorziening op grond van art 44,2 BBV aanhouden waarin dan 
zowel de egalisatiebijdragen voor het toekomstig groot onderhoud, de 
spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen (art 44 lid 1 sub d 
BBV) als de bedragen voor tariefegalisatie zitten.
Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van 
het GRP is van belang dat de voorziening onderhoud respectievelijk vervanging 
zodanig in de begroting en in de jaarrekening wordt toegelicht dat de relatie is 
te leggen met het GRP en inzicht kan worden geboden in het onderscheid 
onderhoud en vervangingsinvesteringen.

3.3.2 Voorzieningen voor verplichtingen, risico's, verliezen en derden
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven de volgende voorzieningen voor 
verplichtingen, risico's, verliezen en van derden verkregen middelen (exclusief 
voorschotbedragen).

3.3.2.1 Egalisatievoorzieningen tarieven
De voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek moeten 
worden besteed (artikel 44.2) zijn bedoeld voor bijvoorbeeld de tariefegalisatie 
inzake heffingen van tarieven van derden met een restitutieplicht.

De tariefegalisatievoorziening wordt ingesteld voor de rioolheffing en 
afvalstoffenheffing. Voor legestarieven wordt dit niet gedaan, zie de nota 
kaderstellend legesbeleid. De reden hiervoor is dat daardoor ten onrechte de 
suggestie wordt gewekt dat een (tijdelijke) overdekking aan de burgers 
(aanvragers) wordt teruggegeven. Omdat deze leges geen jaarlijkse lasten zijn, 
zal in de praktijk met anderen dan de oorspronkelijke aanvragers het overschot 
verrekend worden. Dit doet geen recht aan het streven de vervuiler betaald. Dit 
in tegenstelling tot de riool- en afvalstoffenheffing waar dit voor het grootste 
deel wel gebeurd.

Het saldo van de voorziening, voorzover dit niet is bestemd voor uitgestelde 
werken/lasten, kan direct worden ingezet voor tariefsverlaging in de komende 
jaren, waarbij het tekort dat hierdoor ontstaat op het taakveld, wordt gedekt 
vanuit de voorziening.

Het vormen van een tariefegalisatievoorziening heeft als voordeel dat 
afwijkingen (tekorten/overschotten) op de werkelijke kosten en opbrengsten 
gelijkmatig, via het tarief van de komende 4 jaren met de burgers, worden

g“Veldhbven
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verrekend. Zodoende worden dus gelijkmatige woonlasten doorberekend aan 
burgers en bedrijven. Tekorten kunnen (voor een deel) niet met de burger 
verrekend worden indien er onvoldoende saldo in de voorziening aanwezig is.

Het systeem
De gemeente heeft een wettelijke plicht tot de inzameling van huishoudelijk 
afval en het zorgen voor een rioolstelsel. De kosten die de gemeente daarvan 
heeft, worden door een afvalstoffenheffing c.q. rioolheffing verhaald bij de 
burger. Hierbij mogen de begrote opbrengsten de begrote kosten niet 
overschrijden. De gemeente Veldhoven streeft naar 100oZo kostendekkendheid.
De gerealiseerde opbrengsten en kosten, zoals verantwoord in de jaarrekening, 
zijn in de praktijk niet altijd 100oZo gelijk. Voorgesteld wordt om, wanneer blijkt 
dat op de riool- of afvalexploitatie op rekeningbasis een overschot of tekort is 
gerealiseerd (niet 100oZo kostendekkendheid), het saldo in/aan de 
tariefegalisatievoorziening te storten of te onttrekken. Dit overschot of tekort 
wordt vervolgens in 4 gelijke delen met toekomstige tarieven verrekend.

3.3.2.2 Voorziening wethouderspensioenen
Op grond van de wet APPA hebben alle gemeenten de verplichting om politiek 
ambtsdragers (i.c. wethouders) of diens nagelaten betrekkingen van een 
inkomen te voorzien bij ouderdom, overlijden, arbeidsongeschiktheid en Z of 
tijdens een wachttijdperiode. Aan de wijze waarop aan deze verplichting wordt 
tegemoet gekomen zijn geen verplichtingen gesteld. De gemeente Veldhoven 
heeft hiervoor een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt 
en de hoogte van de toekomstige verplichting opnieuw bepaald. De reeds 
"gespaarde" bedragen via de (her)verzekeringsconstructie blijven bij de 
respectieve verzekeraars ondergebracht tot het verzekerd voorval zich 
voordoet.

3.3.2.3 Voorziening landschap
Deze voorziening is gevormd voor de planvorming en uitvoering van projecten 
gerelateerd aan de provinciale landschapsinvesteringen. De voorziening wordt 
gevoed door particuliere ontwikkelingen.

3.3.3 Overige voorzieningen
De gemeente Veldhoven kent een tweetal voorzieningen die in voorgaande twee 
paragrafen niet genoemd worden. Dit komt door het feit dat beide 
voorzieningen geen deel uitmaken van het vreemd vermogen (passiva, waar 
voorzieningen verantwoord worden), maar als activa worden gepresenteerd.
Het betreffen:
1. voorziening verlieslatende complexen;
2. voorziening dubieuze debiteuren.

3.3.3.1 Voorziening verlieslatende complexen
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens 
verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, 
wordt gekozen voor het treffen van een verliesvoorziening. Deze wordt 
verantwoord als een waardecorrectie op de voorraden grond- en hulpstoffen 
(vlottende activa).

3.3.3.2 Voorziening dubieuze debiteuren
Er is altijd een risico aanwezig dat openstaande vorderingen niet worden 
voldaan. Door middel van een ouderdomsanalyse wordt, bij de jaarrekening, 
een inschatting van dit risico en een bedrag opgenomen in de voorziening 
dubieuze debiteuren. Deze voorziening wordt verantwoord als waardecorrectie 
op de uiteenzettingen (vlottende activa).
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Hoofdstuk 4 Staat van reserves ä voorzieningen

4.1 Inleiding
Bij de herijking van het financiële beleid omtrent reserves en voorzieningen in 
2009 was er sprake van een balanshervorming vanwege de grote impact van 
het nieuwe beleid. Bij deze actualisatie is dat niet het geval. In paragraaf 4.2 
wordt de aanpassing(en) naar aanleiding van de voorliggende actualisatie 
toegelicht. Tot slot wordt de nieuwe staat van reserves en voorzieningen 
gepresenteerd als beginpunt voor de begrotingscyclus 2017.

4.2 Actualisatie beleid per 2017
De actualisatie van het beleid in deze nota wordt doorgevoerd in de 
begrotingscyclus 2017. Hieronder de aanpassingen met een impact op de 
reservepositie.

4.2.1 Voorziening rioolbeheer dekking en vervanging
Eén van de vernieuwingen in het BBV is dat investeringen met een 
maatschappelijk nut verplicht geactiveerd en afgeschreven moeten worden. Dit 
heeft tot gevolg dat investeringen niet meer rechtstreeks uit de 
vervangingsreserves VRI, openbaar groen en verlichting gedekt kunnen 
worden. In deze beleidsnota is nu opgenomen dat de jaarlijkse 
afschrijvingslasten van deze investeringen uit de bijbehorende 
vervangingsreserve gedekt worden. Er wordt niet meer gekozen voor een 
systematiek dat de afschrijvingslasten uit een aparte dekkingsreserve 
onttrokken worden en dat de vervangingsreserve alleen was voor het sparen.
De dekkingsreserve werd vervolgens op peil gehouden door de 
vervangingsreserve. De vervangingsreserve doet beiden (dekken 
afschrijvingslasten en sparen) voor deze beheerplannen. Hiermee wordt 
voorkomen dat het totaal aan baten en het totaal aan lasten onnodig worden 
opgehoogd. Tevens wordt de administratieve last verminderd. Deze systematiek 
heeft verder geen financiële consequenties behalve dat deze lijn wordt 
doorgetrokken op het beheerplan riolering en zodoende de voorziening 
rioleringbeheer: dekking wordt toegevoegd aan de voorziening rioleringbeheer 
vervanging. De voorziening rioleringbeheer vervanging zorgt nu dus zowel voor 
de dekking van afschrijvingslasten als voor het sparen voor vervanging van 
toekomstige investeringen.

4.3 De nieuwe staat
Hieronder wordt een staat van reserves en voorzieningen gepresenteerd na 
doorvoering van de beleidsactualisatie in 2017 (grijze kolommen). De 
gepresenteerde cijfers zijn op basis van de begroting 2017 (inclusief 
amendementen) plus kwartaalrapportage III-2016. Zie volgende pagina.

Veldhoven
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Reserves ä voorzieningen
1-1-2017___________________________________________________ 1-1-2018____________________________________1-1-2019____________________________________1-1-2020____________________________________ 1-1-2021

saldo actualisatie toevoeging onttrekking saldo toevoeging onttrekking saldo toevoeging onttrekking saldo toevoeging onttrekking saldo

Saldo rekening ĉ 838.799 ĉ 110.794 ĉ 316.003 ĉ 633.590 ĉ 899.478 ĉ ĉ 1.533.068 ĉ 971.317 ĉ 612 ĉ 2.503.773 ĉ 1.505.009 ĉ ĉ 4.008.782

Algemene reserve
Risicoreserve, deel benoemde risico's ĉ 3.336.160 ĉ ĉ ĉ 3.336.160 ĉ ĉ ĉ 3.336.160 ĉ ĉ ĉ 3.336.160 ĉ ĉ ĉ 3.336.160
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's ĉ 10.000.000 ĉ ĉ ĉ 10.000.000 ĉ ĉ ĉ 10.000.000 ĉ ĉ ĉ 10.000.000 ĉ ĉ ĉ 10.000.000
Vrije reserve ĉ 11.327.398 ĉ 3.129.142 ĉ 340.000 ĉ 14.116.540 ĉ 395.770 ĉ 70.000 ĉ 14.442.310 ĉ 5.648 ĉ 230.000 ĉ 14.217.958 ĉ 3.131.121 ĉ 130.000 ĉ 17.219.079
Totaal algemene reserve 1 24.663.558 i i 3.129.142 i 340.000 i 27.452.700 i 395.770 i 70.000 i 27.778.470 i 5.648 i 230.000 i 27.554.119 i 3.131.121 i 130.000 i 30.555.240

Bestemmingsreserve
Dekkingsreserves

Dekkingsreserve uitkering HNG ĉ 979.216 ĉ ĉ 223.849 ĉ 755.367 ĉ ĉ 237.280 ĉ 518.087 ĉ ĉ 251.517 ĉ 266.570 ĉ ĉ 266.570 ĉ
Dekkingsreserve primair onderwijs ĉ 10.810.488 ĉ ĉ 464.992 ĉ 10.345.496 ĉ ĉ 463.434 ĉ 9.882.062 ĉ ĉ 463.434 ĉ 9.418.627 ĉ ĉ 463.434 ĉ 8.955.193
Dekkingsreserve bevordering energielabel ĉ 865.354 ĉ ĉ 52.439 ĉ 812.915 ĉ ĉ 52.439 ĉ 760.476 ĉ ĉ 52.439 ĉ 708.037 ĉ ĉ 52.439 ĉ 655.598
Dekkingsreserve Kempen Campus ĉ 2.566.757 ĉ ĉ 117.400 ĉ 2.449.356 ĉ ĉ 117.400 ĉ 2.331.956 ĉ ĉ 117.400 ĉ 2.214.555 ĉ ĉ 117.400 ĉ 2.097.155
Dekkingsreserve basis op orde ĉ 572.260 ĉ ĉ 99.368 ĉ 472.892 ĉ ĉ 100.991 ĉ 371.901 ĉ ĉ 74.624 ĉ 297.278 ĉ ĉ 48.509 ĉ 248.769
Reserve voor vervangingsinvesteringen
Vervangingsreserve openbare verlichting ĉ 2.994.310 ĉ 278.482 ĉ 13.800 ĉ 3.258.992 ĉ 278.482 ĉ 38.259 ĉ 3.499.215 ĉ 280.153 ĉ 61.811 ĉ 3.717.557 ĉ 280.153 ĉ 85.606 ĉ 3.912.105
Vervangingsreserve openbaar groen ĉ 3.144.451 ĉ 373.130 ĉ 24.496 ĉ 3.493.085 ĉ 373.130 ĉ 57.125 ĉ 3.809.091 ĉ 375.369 ĉ 76.573 ĉ 4.107.887 ĉ 375.369 ĉ 108.769 ĉ 4.374.487
Vervangingsreserve VRI ĉ 1 ĉ 264.683 ĉ 939 ĉ 263.744 ĉ 269.976 ĉ 5.840 ĉ 527.881 ĉ 271.596 ĉ 22.496 ĉ 776.981 ĉ 271.596 ĉ 36.434 ĉ 1.012.144
Doeíreserves
Stimuleringsfonds Brainport ĉ 361.407 ĉ 40.000 ĉ ĉ 401.407 ĉ 40.000 ĉ ĉ 441.407 ĉ 40.000 ĉ ĉ 481.407 ĉ 40.000 ĉ ĉ 521.407
Reserve deelfonds sociaal domein ĉ 2.977.323 ĉ ĉ 1.052.122 ĉ 1.925.201 ĉ 590.784 ĉ 742.237 ĉ 1.773.748 ĉ 694.680 ĉ 694.068 ĉ 1.774.360 ĉ 684.680 ĉ 2.459.040 ĉ
Volkshuisvestingsplan (GISV) ĉ 651.343 ĉ ĉ ĉ 651.343 ĉ ĉ 137.000 ĉ 514.343 ĉ ĉ ĉ 514.343 ĉ ĉ ĉ 514.343
Afbouw complexen ĉ 2- ĉ ĉ ĉ 2- ĉ ĉ ĉ 2- ĉ ĉ ĉ 2- ĉ ĉ ĉ 2-

Totaal bestemmingsreserves 1 25.922.907 i i 956.295 i 2.049.407 c 24.829.796 i 1.552.373 i 1.952.005 i 24.430.164 i 1.661.799 i 1.814.362 i 24.277.601 i 1.651.799 i 3.638.201 i 22.291.199

Voorzieningen
Onderhoud eigendommen (incl. sport) ĉ 1.383.792 ĉ 791.963 ĉ 211.387 ĉ 1.964.368 ĉ 803.407 ĉ 903.130 ĉ 1.864.644 ĉ 807.430 ĉ 904.820 ĉ 1.767.254 ĉ 807.430 ĉ 906.183 ĉ 1.668.501
Onderhoud wegen ĉ 818.463 ĉ 930.612 ĉ 843.211 ĉ 905.865 ĉ 930.612 ĉ 644.076 ĉ 1.192.401 ĉ 936.196 ĉ 644.562 ĉ 1.484.035 ĉ 936.196 ĉ 644.966 ĉ 1.775.265
Voorziening rioolbeheer: onderhoud ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ
Voorziening rioolbeheer: dekking ĉ 9.316.417 ĉ 9.316.417- ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ ĉ
Voorziening rioolbeheer: vervanging ĉ 1.792.569- ĉ 9.316.417 ĉ 932.652 ĉ 247.268 ĉ 8.209.232 ĉ 1.040.484 ĉ 287.541 ĉ 8.962.175 ĉ 1.072.771 ĉ 337.531 ĉ 9.697.414 ĉ 1.132.247 ĉ 411.459 ĉ 10.418.202
Egalisatievoorziening rioolheffing ĉ 939.360 ĉ ĉ 363.245 ĉ 576.115 ĉ ĉ 363.245 ĉ 212.870 ĉ ĉ 212.231 ĉ 638 ĉ ĉ 638 ĉ 0
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing ĉ 222.583 ĉ 22.750 ĉ 88.295 ĉ 157.037 ĉ 22.750 ĉ 88.295 ĉ 91.492 ĉ 22.750 ĉ 65.188 ĉ 49.054 ĉ ĉ 49.054 ĉ 0-
Voorziening wethouderspensioenen ĉ 2.037.112 ĉ ĉ 64.683 ĉ 1.972.429 ĉ ĉ 65.653 ĉ 1.906.776 ĉ ĉ 66.638 ĉ 1.840.138 ĉ ĉ 67.638 ĉ 1.772.500
Voorziening landschap ĉ 55.116 ĉ ĉ ĉ 55.116 ĉ ĉ ĉ 55.116 ĉ ĉ ĉ 55.116 ĉ ĉ ĉ 55.116

Totaal voorzieningen 1 12.980.274 i i 2.677.977 i 1.818.089 i 13.840.162 i 2.797.253 i 2.351.941 i 14.285.474 i 2.839.146 i 2.230.971 i 14.893.649 i 2.875.873 i 2.079.938 i 15.689.584

Totaal reserves & voorzieningen 1 64.405.539 i - i 6.874.209 i 4.523.499 i 66.756.249 i 5.644.874 i 4.373.946 i 68.027.176 i 5.477.910 i 4.275.945 i 69.229.142 i 9.163.802 i 5.848.139 i 72.544.805

Voorzieningen activa

Voore.dub.debiteuren WIZ ĉ 485.713 ĉ ĉ ĉ 485.713 ĉ ĉ ĉ 485.713 ĉ ĉ ĉ 485.713 ĉ ĉ ĉ 485.713
Voorziening belastingdebiteuren ĉ 103.000 ĉ ĉ ĉ 103.000 ĉ ĉ ĉ 103.000 ĉ ĉ ĉ 103.000 ĉ ĉ ĉ 103.000
Vooreiening debiteuren algemeen ĉ 116.000 ĉ ĉ ĉ 116.000 ĉ ĉ ĉ 116.000 ĉ ĉ ĉ 116.000 ĉ ĉ ĉ 116.000
Dubieuze debiteuren 1 704.713 i i i i 704.713 i i i 704.713 i i i 704.713 i i i 704.713

Voore.verlieslatende cplx Habraken ĉ 23.159.926 ĉ ĉ ĉ 23.159.926 ĉ ĉ ĉ 23.159.926 ĉ ĉ ĉ 23.159.926 ĉ ĉ ĉ 23.159.926
Vooreiening verlieslatende cplx Alm/Pheonix ĉ 60.213 ĉ ĉ ĉ 60.213 ĉ ĉ ĉ 60.213 ĉ ĉ ĉ 60.213 ĉ ĉ ĉ 60.213
Voore.centrumontwikkeling cinema ĉ 273.097 ĉ ĉ ĉ 273.097 ĉ ĉ ĉ 273.097 ĉ ĉ ĉ 273.097 ĉ ĉ ĉ 273.097
Verlieslatende bge's 1 23.493.236 i i i i 23.493.236 i i i 23.493.236 i i i 23.493.236 i i i 23.493.236
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Hoofdstuk 5 Beleidslijnen gemeente Veldhoven

5.1 Beleidslijnen
Het beleid m.b.t. de reserves en voorzieningen is veelal gebaseerd op wet- en 
regelgeving uit bijlage I. In de volgende paragrafen worden alleen de 
gemeentelijke beleidslijnen weergegeven.

5.2 Reserves 
Algemene reserve
1. De gemeente Veldhoven kent de volgende categorieën binnen de algemene 

reserve:
1. risicoreserve benoemde risico's;
2. risicoreserve onbenoemde risico's;
3. vrije reserve(s).

2. Het beleid en de uitganspunten over de techniek van de benoemde 
risicoreserve wordt vastgesteld in de nota weerstandsvermogen & 
risicomanagement.

3. De hoogte van de onbenoemde risicoreserve wordt vastgesteld op
e io.ooo.ooo.

4. Alle overige, nog niet bestemde reserves worden gezien als vrije reserve(s).
5. Resultaatbestemming: Het rekeningresultaat wordt bij het vaststellen van 

de jaarrekening gestort in de vrije algemene reserve.

Bestemmingsreserves
6. De bestemmingsreserves worden ingedeeld in de volgende categorieën:

a. Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de 
exploitatie plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige 
kosten.

b. Reserve vervangingsinvesteringen.
c. Doelreserves voor nieuw beleid/investeringen.

7. Dekkingsreserves zijn bestemmingsreserves die meerjarig een bijdrage 
leveren aan de exploitatie. Meestal zijn ze bedoeld om incidentele 
inkomsten/baten gelijkmatig ten gunste van de exploitatie te brengen of om 
afschrijvingslasten van (verplicht) geactiveerde investeringen (gedeeltelijk) 
te dekken.

8. Vervangingsreserves zijn bestemmingsreserves waarin wordt gespaard voor 
toekomstige vervangingen van activa en wordt ingezet voor de dekking van 
de bijbehorende afschrijvingslasten.

9. Voor de categorieën riolering, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties 
en openbaar groen zijn vervangingsreserves gevormd.

10. Voor wegen wordt op dit moment geen vervangingsreserve gevormd.
11. Voor gebouwen wordt geen vervangingsreserve gevormd omdat gebouwen 

vaak niet op hetzelfde functionele- en kwaliteitsniveau worden vervangen.
12. Voor overige categorieën, zoals ICT, inventaris, tractie e.d. wordt ook geen 

vervangingsreserve gevormd omdat de hoogte van deze investeringen en de 
levensduur in verhouding beperkt zijn.

13. De hoogte van de storting in de vervangingsreserve wordt berekend op 
basis van de beheerplannen.

14. Is er tussentijds sprake van een substantieel (verwacht) overschot of tekort 
in de vervangingsreserve dan zal een additionele doorrekening worden 
gemaakt en de storting worden aangepast.

15. De raad heeft altijd de mogelijkheid voor specifieke doeleinden 
bestemmingsreserves te vormen. Deze worden aangemerkt als 
doelreserves. Zoals:
» voorbereidings- en implementatiekosten van nieuw beleid;
» incidenteel beleid zowel nieuw als bestaand;
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5.3 Voorzieningen
Onderhouds- c.q. vervangingsvoorzieningen
16. Een onderhoudsvoorziening wordt getroffen voor onderhoud met een cyclus 

van langer dan één jaar. Voor dit onderhoud wordt een planning van de 
uitgaven opgesteld met een doorkijkperiode die overeenkomt met de 
maximale cyclus van benoemde onderhoudswerkzaamheden.

17. Voor wegen en gebouwen wordt een onderhoudsvoorziening getroffen.
18. De voorziening rioolbeheer bestaat uit een vervangingsvoorziening en een 

tariefegalisatievoorziening voor riolering.
19. De hoogte van de storting in de onderhouds- c.q. vervangingsvoorziening 

wordt berekend op basis van de beheerplannen.
20. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de toereikendheid van de 

onderhouds- c.q. vervangingsvoorzieningen.
21. Is er tussentijds sprake van een substantieel (verwacht) overschot of tekort 

in de onderhouds- c.q. vervangingsvoorzieningen dan zal een additionele 
doorrekening worden gemaakt en de storting worden aangepast.

Voorzieningen voor verplichtingen, risico's, verliezen en derden
22. Jaarlijks wordt in beeld gebracht welke voorzieningen er getroffen moeten 

worden voor verplichtingen, risico's, verliezen en derden.
23. Het vormen van een tariefegalisatievoorziening heeft als voordeel dat 

afwijkingen op de werkelijke kosten en opbrengsten gelijkmatig via het 
tarief met de burgers worden verrekend.

24. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt een 
tariefegalisatievoorziening gevormd.

25. Het overschot of tekort op de afvalstoffenheffing c.q. rioolheffing bij de 
jaarrekening wordt gestort in/onttrokken uit de betreffende 
egalisatiereserve en in 4 gelijke delen met toekomstige tarieven verrekend.

26. Tekorten kunnen (voor een deel) niet met de burger verrekend worden 
indien er onvoldoende saldo in de tariefegalisatievoorziening aanwezig is.

Overige voorzieningen
27. Overige voorzieningen zijn die voorzieningen die op de balans worden 

weergegeven als waardecorrectie aan de activa kant.
28. Dit betreffen de voorzieningen voor dubieuze debiteuren en verliezen op 

bouwgrondexploitaties.
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Bijlage I: Wetgeving
~ Veldhoven

Gemeentewet artikel 212
1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, 

alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

2. De verordening bevat in ieder geval:
a. regels voor waardering en afschrijving van activa;
b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in 

rekening te brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in 
artikel 229b, alsmede, voor zover deze wordt geheven, voor de heffing 
bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en 
limieten van de financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve 
organisatie van de financieringsfunctie, daaronder begrepen taken en 
bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) van kracht. In het BBV zijn veel richtlijnen 
gegeven omtrent de waardering van vaste activa. De belangrijkste worden hier 
uitgelicht:

Paragraaf 4.5.5 Vaste Passiva 

Artikel 41
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, 
de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één 
jaar of langer.

Artikel 42
1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat 

volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als 

onderdeel van het eigen vermogen.

Artikel 43
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar:

a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten 
respectievelijk de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum 
onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te 
verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs 
is te schatten;

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits 
het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het 
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening
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strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 
begrotingsjaren.

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een 
heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen 
die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Artikel 45
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Artikel 49
In de balans worden onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen:

a. verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 
volume;

b. de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

c. overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen.

Paragraaf 4.5.7. Toelichting op de balans 

Artikel 54
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en 

de toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.
2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht 

weergegeven. Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofde van het voorgaande 

boekjaar;
c. de toevoegingen of onttrekkingen bij het overzicht van baten en lasten in 

de jaarrekening;
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een 

specifieke bestemmingsreserve is gevormd;
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

Artikel 55
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de 

voorzieningen, bedoeld in artikel 44 en de wijzigingen daarin toegelicht.
2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht 

weergegeven. Daaruit blijken:
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen;
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen;
d. de aanwendingen;
e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is met ingang van het 
begrotingsjaar 2017 ingrijpend gewijzigd. De wijziging in de rentetoerekening 
bij grondexploitaties is al vanaf 2016 van toepassing. Door deze wijzigingen is 
het noodzakelijk om de nota Waardering en afschrijving aan te passen in deze 
nota Activabeleid.

De laatste wijziging dateert uit 2014. Toen zijn alle financiële beleidsnota's 
(waardering & afschrijving, rentebeleid &-toerekening, kostentoerekening, 
reserves & voorzieningen) geactualiseerd. Enerzijds om de financiële kaders te 
verbeteren c.q. aan te passen aan nieuwe behoeften, inzichten en 
ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven. Anderzijds om de financiële 
kaders aan te sluiten aan de aangepaste financiële wet- en regelgeving.

1.2 Inleiding
Voor het realiseren van vastgestelde beleidsdoelen zijn vaak investeringen 
nodig. Van een investering, ook wel vaste activa genoemd, is sprake als het 
gaat om een qua omvang wat grotere uitgave, waarvan het nut zich over 
meerdere jaren uitstrekt en waarover de gemeente de beschikkingsmacht 
heeft. De nota Activabeleid is een instrument dat zorgt voor een eenduidige 
financiële behandeling van gemeentelijke bezittingen. Voor zowel het bestuur 
als de ambtelijke organisatie is het van belang om een transparant en adequaat 
activabeleid op basis van objectieve grondslagen vast te stellen. Een 
transparant en adequaat activabeleid vormt één van de pijlers voor het bepalen 
van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. Het 
activabeleid is ook ondersteunend bij de taakvelden van de Planning & Control 
cyclus (P&C cyclus).

1.3 Wettelijk kader
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit 
gebeurt op grond van Gemeentewet artikel 212 en heeft gestalte gekregen in 
de "Financiële beheersverordening". In artikel 10 van deze verordening wordt 
verwezen naar de nota Activabeleid. Deze nota concretiseert de bepalingen van 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de 
beheersverordening. Voor een uitgebreidere toelichting van de wetgeving wordt 
verwezen naar Bijlage I.

1.4 Leeswijzer
De opbouw van deze nota is in overeenstemming met de levensloop van een 
actief. In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over wat een investering is en hoe 
hier mee moet worden omgegaan in de P&C cyclus. In hoofdstuk 3 worden de 
kaders weergegeven voor het activeren van uitgaven waarvan het nut zich over 
meerdere jaren uitstrekt. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 
waarderingsgrondslagen die de basis zijn voor het bepalen van de op te nemen 
waarde in de balans. In hoofdstuk 5 worden de regels voor het bepalen van de 
hoogte van de jaarlijkse afschrijvingslasten weergegeven. In hoofdstuk 6 staan 
de beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot activeren, 
waarderen en afschrijven van investeringen. Om de leesbaarheid te vergroten 
wordt in deze nota het begrip "investering" gebruikt en niet "krediet".
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1.5 Definities
Om een goed beeld te krijgen van het activabeleid wordt hieronder een aantal 
kernbegrippen beschreven.

Activa
Activa zijn de bezittingen van de gemeente. Deze worden ingedeeld in vaste 
activa en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen waarvan het nut zich 
over meerdere jaren uitstrekt. Voorbeelden zijn machines, inventaris en 
gebouwen. Vaste activa worden ook wel vaste kapitaalgoederen of vast kapitaal 
genoemd. Bezittingen die maar één productieproces meegaan, worden 
vlottende activa of vlottend kapitaal genoemd.

Vlottende
activa

Activa

Vaste
activa

Materiële
vaste
activa

Financiële
vaste
activa

Liquide
middelen

VoorradenImmateriële 
vaste activa

Vorderingen

Investeren
Investeren is het aanschaffen of in eigen beheer produceren van duurzame 
middelen, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze 
investeringen noemt men in de balans vaste activa. Kenmerkend voor 
investeren is het begrip meerjarig. Het (gebruiks-) nut is aanwezig gedurende 
meerdere jaren.

Activeren
Activeren is het opnemen van investeringen als bezit op de balans.

Waarderen
Waarderen is het vaststellen van de waarde van een bezitting, waarvoor het op 
de balans wordt opgenomen.

Afschrijven
Afschrijven is een boekhoudkundige weergave van de waardevermindering van 
activa wegens technische slijtage en economische veroudering.

Rente
De rente is een vergoeding voor het beslag dat de boekwaarde van een 
investering legt op de financieringsmiddelen van de gemeente.

Kapitaallasten
Kapitaallasten zijn de jaarlijks terugkerende rente- en afschrijvingslasten die 
voortvloeien uit een investering.
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Hoofdstuk 2 Investeren

2.1 Investeren
Voor de gemeentelijke boekhouding is het "gemodificeerd stelsel van baten en 
lasten" van toepassing. Hierbij worden de uitgaven en inkomsten toegerekend 
aan de jaren waar ze betrekking op hebben. Uitgaven voor zaken met een 
meerjarig gebruiksnut (investeringen zoals een gebouw) worden geactiveerd en 
zodoende als activa in de balans opgenomen. De (kapitaal) lasten worden 
vervolgens verdeeld over de jaren waarin het gebouw gebruikt wordt. Hierdoor 
wordt het inzicht in de jaarlijkse kosten vergroot.

2.2 Planning to. Control
De aanvraag voor een investering kan worden opgenomen in de voorjaarsnota, 
de programmabegroting, de tussentijdse rapportages of middels een 
raadsvoorstel en besluit. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd 
over de realisatie van de investeringen en biedt geen ruimte tot aanvraag of 
bijstelling van een investering. De bevoegdheid tot het autoriseren van 
investeringen berust bij de Raad. De Raad heeft immers het budgetrecht. 
Hieronder wordt kort weergegeven hoe wordt omgegaan met investeringen in 
de procesgang van de P&C cyclus.

De voorjaarsnota is de opstap naar de Programmabegroting. Met de 
voorjaarsnota wordt een actualisatie van de financiële positie gegeven en 
worden de financiële en beleidsmatige kaders vastgelegd voor de komende 
jaren. Bij de voorjaarsnota wordt een inventarisatie gemaakt van voorstellen 
voor investeringen.

De programmabegroting is het document waarmee de raad het college machtigt 
(autoriseert) om investeringen te doen. Met het vaststellen van de begroting 
bepaalt de raad de middelen waarmee het college de investeringen dient te 
realiseren. De gehonoreerde investeringen inclusief de financiële effecten 
worden vervolgens in de programmabegroting opgenomen. Hierbij valt te 
denken aan de kapitaallasten, maar ook aan de onderhoudslasten en overige 
exploitatiekosten. Door het vaststellen van de begroting ligt de afspraak vast 
om de gehonoreerde investeringen te starten in het bij de begroting 
aangegeven jaar.

Bij de tussentijdse rapportages wordt de voortgang van de investeringen 
gemonitord. Indien noodzakelijk worden bijsturingsmaatregelen voorgesteld 
voor het wijzigen van investeringen in omvang, type uitgave of tijd. Ook 
kunnen nieuwe investeringen in de rapportage worden opgenomen. Net als bij 
de programmabegroting is de autorisatie van de raad nodig voor het uitvoeren 
van de investeringen.

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de 
investeringen. Bij grote over- of onderschrijdingen wordt een toelichting 
gegeven over de oorzaak. Als een investering niet gereed is dan worden de 
resterende middelen (restant budget) doorgeschoven naar het volgende jaar, 
waardoor het investeringsbudget beschikbaar blijft. Als een investering wel 
gereed is, dan wordt begonnen met afschrijven. De restantbudgetten en 
exploitatie bijstellingen worden in de eerstvolgende tussentijdse rapportage 
(financieel) verwerkt.

2.3 Criteria investering
Voor investeringen zijn enkele criteria opgesteld, waaraan moet worden voldaan 
om uitgaven als investering aan te merken. Deze worden hieronder 
weergegeven.
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Om vele administratieve handelingen te voorkomen en de inzichtelijkheid van 
de investeringsstaat te vergroten wordt een ondergrens voor investeringen 
gehanteerd. Aanschaffingen met een gebruiksnut van drie jaar of meer en een 
aanschafwaarde van minimaal C 25.000 worden als investering aangemerkt. 
Wanneer bestellingen verzameld plaatsvinden (bijvoorbeeld meubilair) wordt 
niet de individuele aanschaf maar het totaalbedrag bepalend voor het al dan 
niet verwerken als investering. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan 
dan worden de uitgaven ten laste van de exploitatie begroot en verantwoord.

Bij de aanvraag van een investering dient het benodigde investeringsbudget 
over de jaren van uitvoering te worden gefaseerd. Dit is van belang voor de 
liquiditeitsplanning, waarbij de investeringsbegroting vertaald wordt ten 
behoeve van de lange termijn geldstromen, om de verwachte rentelast te 
bepalen.

De componentenmethode wordt toegepast bij complex samengestelde 
investeringen. Bij de aanvraag van deze investeringen wordt het 
investeringsbudget per onderdeel aangevraagd. De componentenmethode 
wordt verderop in deze nota nader toegelicht.

Het geautoriseerde budget van een investering mag niet overschreden worden. 
Overschrijdingen en onderschrijdingen van verschillende investeringen mogen 
niet onderling verrekend worden. Een beschikbaar gesteld budget mag niet voor 
een ander doel aangewend worden dan waarvoor de raad autorisatie heeft 
gegeven.
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Hoofdstuk 3 Activeren

3.1 Activeren
Investeringen worden als bezit in de balans opgenomen en de kosten van de 
investering worden gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
object ten laste van de exploitatie gebracht. Als gevolg van investeringen 
ontstaat er een bezit, een zogenaamd vast actief.

3.2 Indeling vaste activa
Investeringen worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa. 
Conform het BBV worden de volgende vaste activa onderscheiden:

Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa

In de volgende paragrafen worden deze categorieën nader toegelicht en 
vermeld hoe hiermee wordt omgegaan.

3.2.1 Activeren van immateriële vaste activa.
Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen tastbare gemeentelijke 
bezittingen tegenover staan. Het BBV kent de volgende drie soorten 
immateriële activa:

» De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het 
saldo van agio en disagio;

» De kosten van onderzoek en ontwikkeling;
» Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 
worden niet geactiveerd. De lasten worden volledig genomen in het jaar van 
sluiten van de lening. Agio is het bedrag dat de koers van een aandeel hoger is 
dan de nominale waarde van het aandeel. De nominale waarde is het bedrag 
dat op het aandeel staat aangegeven of de formele waarde van het aandeel. 
Disagio is het bedrag dat de koers van een aandeel lager is dan de nominale 
waarde van het aandeel.
Een uitzondering hierop zijn de kosten die gemaakt worden voor het oversluiten 
van een geldlening. Door deze kosten te activeren worden de lasten verspreid 
over meerdere jaren. Hierdoor zal het jaarrekeningsaldo (incidentele last) geen 
belemmering vormen voor de overweging om een geldlening over te sluiten 
(structurele lasten). De afschrijvingstermijn wordt dan ten hoogste gelijk aan 
de looptijd van de nieuw afgesloten lening.

Voor investeringen waarbij het op voorhand nog niet vaststaat dat deze een 
meerjarig nut zullen hebben is het mogelijk om een voorbereidingsinvestering 
aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorbereidende werkzaamheden 
ten behoeve van een groot project. De kosten van onderzoek en ontwikkeling 
voor deze investering mogen onder bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. 
Deze voorwaarden luiden:

» Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
» De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
» Het actief zal in de toekomst economisch nut of maatschappelijk nut 

genereren;
» De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar 

worden vastgesteld.
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Als het project uiteindelijk tot stand komt, worden de voorbereidingskosten in 
vijf jaar afgeschreven. Wordt besloten het project niet uit te voeren, dan 
moeten de uitgaven in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.

Voor het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden moet aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan:

» Er moet sprake zijn van een investering door een derde;
» De investering draagt bij aan de publieke taak;
» De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een 

wijze zoals is overeengekomen;
» De bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke 

blijft of de gemeente kan (mede)eigenaar worden van de investering.

Voor Bijdragen aan activa in eigendom van derden is het van belang dat e.e.a. 
contractueel geregeld is met de betreffende derde. Wanneer niet aan deze 
voorwaarden wordt voldaan of wanneer e.e.a. niet contractueel is vastgelegd, 
moeten bijdragen aan activa in eigendom van derden rechtstreeks in de 
exploitatie worden verantwoord.
Voorbeelden van activa in eigendom van derden zijn de bekostiging van de 
eerste inrichting (meubilair) in het primair onderwijs en een 
investeringsbijdrage voor een clubhuis. De volgende overwegingen spelen een 
rol bij het bepalen of activeren gewenst is.

» De gemeente zelf ondervindt geen baten van de investering en beschikt 
economisch niet over het actief. Hierdoor draagt het activeren van deze 
bijdragen niet bij aan het juiste inzicht in de vermogenspositie van de 
gemeente;

» Echter, het activeren zorgt ervoor dat grote verschuivingen in de baten 
en lasten van de gemeente worden voorkomen bij omvangrijke 
investeringsbedragen.

Als uitgangspunt worden de bijdragen in activa van derden niet geactiveerd.
Slechts in het geval van bijzondere projecten met grote bedragen kan hier bij 
raadsbesluit van worden afgeweken. De afschrijvingsduur is dan maximaal 
gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

3.2.2 Activeren van materiële vaste activa.
Materiële vaste activa (MVA) zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV deelt de 
materiële activa als volgt in:

» Investeringen met een economisch nut
» investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven 
» Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen met economisch nut zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen 
aan het genereren van middelen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de 
mogelijkheid middelen te verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen 
ergens geen of geen kostendekkend tarief voor te heffen is niet relevant voor 
de vraag of een actief een economisch nut heeft. Een vergelijkbare redenering 
geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de activa te 
verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil 
verkopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle gebouwen een economisch nut 
hebben, er is immers een markt voor gebouwen.

Investeringen met een economisch nut moeten verplicht geactiveerd worden.
Hier zijn twee uitzonderingen op. Ten eerste de kunstvoorwerpen met een 
cultuurhistorische waarde die niet bestemd zijn voor verkoop of uitleen tegen 
vergoeding. Vanuit de BBV is het niet toegestaan deze te activeren. Ten tweede

gc' Veldhoven
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de kosten van eerste aanleg bij uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel, die 
volledig gedekt worden uit de verkregen grondprijzen van een grondexploitatie.

Voor een aantal investeringen met economisch nut kan een heffing worden 
geheven ter bestrijding van de kosten. Voor deze investeringen is met ingang 
van het jaar 2014, een afzonderlijke rubriek binnen de materiële vaste activa 
gemaakt. Onder deze rubriek vallen onder meer investeringen ten behoeve van 
de riolering, ten behoeve van het ophalen van huisvuil (afvalstoffen) en die 
inzake de gemeentelijke begraafplaats(en). Ter bestrijding van deze kosten kan 
een heffing worden geheven in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en 
begraafrechten.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn niet 
verhandelbaar en/of kunnen niet bijdragen aan het genereren van middelen. 
Voorbeelden van dergelijke activa zijn o.a. wegen, bruggen, openbare 
verlichting, parken en overig groen. Investeringen in de openbare ruimte met 
een maatschappelijk nut moeten, met ingang van begrotingsjaar 2017, worden 
geactiveerd.

3.2.3 Activeren van financiële vaste activa.
Het BBV kent de volgende te activeren financiële vaste activa:

» Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke 
regelingen en overige verbonden partijen;

» Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
van de Wet financiering decentrale overheden woningbouwcorporaties, 
deelnemingen en overige verbonden partijen;

» Overige langlopende leningen;
» Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer;
» Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een 

rentetypische looptijd van één jaar of langer;
» Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer.

3.3 Niet activeerbare kosten
In de (toelichting op de) BBV is een aantal posten expliciet vermeld waarvan 
het niet (meer) is toegestaan om deze te activeren. Het betreft tekorten, 
bestemmingsplannen, hertaxatie WOZ, programma stedelijke vernieuwingen, 
bodemsanering, kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde die niet 
bestemd zijn voor verkoop of uitleen tegen vergoeding en kosten van eerste 
aanleg bij uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel indien deze volledig 
gedekt worden uit de verkregen grondprijzen van een grondexploitatie 
Daarnaast mogen de kosten van (klein en groot) onderhoud niet worden 
geactiveerd wanneer zij niet levensduurverlengend zijn. Om een duidelijk beeld 
te krijgen van het onderscheid tussen kosten van onderhoud en investeringen is 
de volgende indeling gemaakt:

» Klein onderhoud zijn jaarlijks terugkerende kosten. Dit is ook de reden 
dat deze uit jaarlijkse budgetten bekostigd moeten worden en dat 
activering van de kosten niet mogelijk is;

» Groot onderhoud zijn zaken die één keer in de zoveel jaar moeten 
gebeuren, bijvoorbeeld het (buiten)schilderwerk van een gebouw. Ook 
voor deze lasten geeft het BBV geen mogelijkheden tot activering. De 
keuze bestaat hierbij uit dekking van de kosten via de exploitatie dan 
wel via de vorming van een voorziening.

gc' Veldhoven
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» Levensduurverlengende investeringen zijn kosten die expliciet bijdragen 
aan een substantiële levensduurverlenging van het betreffende actief, 
zoals het renoveren van een gebouw.

Ter verduidelijking worden enkele voorbeelden gegeven:

» De volledige (of nagenoeg volledige) reconstructie van riolering is een 
investering. Door de volledige reconstructie en/of vervanging ontstaat 
een nieuwe of verlengde gebruiksduur en/of een capaciteitsverbetering.

» De vervanging van een pompput (klein) is onderhoud. De pompputten 
zijn een onderdeel van de riolering. Door vervanging ontstaat geen 
waardevermeerdering van het riool (geen gebruiksduurverlenging of 
capaciteitsverbetering).

» De vervanging van een vijzelgemaal (groot) is een investering. Ieder 
gemaal is een zelfstandig object. Door de vervanging ontstaat een 
nieuwe gebruiksduur.

» De vervanging van de dakbedekking is onderhoud. Door de vervanging 
van de dakbedekking verandert het gebouw op zich niet. De 
gebruiksduur van het gebouw in totaliteit verandert ook niet.

» De permanente uitbreiding van een school met een klaslokaal is een 
investering. Door de uitbreiding ontstaat een capaciteitsuitbreiding en 
waardevermeerdering.

3.4 Leasen
Een veelvoorkomende vorm van eigendom is het leasen van goederen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in Operationele lease en Financiële lease.

Operationele lease heeft betrekking op het ter beschikking stellen van een 
actief in de vorm van huur. De voor- en nadelen van het eigendom komen 
geheel of nagenoeg geheel voor rekening van de lessor (verhuurder). De lessee 
(huurder) huurt het object dus alleen. Operationele lease geeft nooit aanleiding 
tot activering. Wel zal in de toelichting op de balans melding worden gemaakt in 
verband met het langdurige karakter van de aangegane verplichtingen.
Operationele lease wordt ook wel "off balance lease" genoemd.

Bij financiële lease blijft het juridische eigendom van het betreffende actief bij 
de lessor terwijl het economisch eigendom en daarmee het risico bij de lessee 
ligt. Het gehuurde object moet worden geactiveerd en in de toelichting wordt 
aangegeven dat er wel sprake is van economisch maar niet van juridisch 
eigendom. Op de balans wordt de som van de resterende jaarlijks te betalen 
lease termijnen als schuld opgenomen tegenover de activapost. Financiële lease 
wordt ook wel "on balance lease" genoemd.

ge Veldhoven
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Hoofdstuk 4 Waarderen

4.1 Indeling waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen zijn de basis voor het bepalen van de waarde van 
uitgaven op de balans. Met de waarderingsgrondslagen worden de financiële 
consequenties voor de exploitatie (rente en afschrijving) berekend. Conform de 
BBV worden activa gewaardeerd op basis van:

» De verkriigingspriis bestaat uit de inkoopprijs en de bijkomende kosten; 
» De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschafkosten van de gebruikte 

grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs 
mogen verder worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte 
kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het 
actief kan worden toegerekend (in dat geval dient de toelichting te 
vermelden dat deze rente is geactiveerd).

4.2 Waarderingsgrondslagen
Om de juiste financiële consequenties voor de exploitatie te bepalen worden 
onderstaande waarderingsgrondslagen toegepast.

BTW
Verrekenbare of compensabele BTW is niet toe te rekenen aan de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs.

Directe en indirecte kosten
Op basis van de BBV is het toegestaan om naast de aanschafkosten van grond
en hulpstoffen ook overige directe kosten (zoals loonkosten) en indirecte kosten 
(zoals overhead en rentelasten) in de vervaardigingsprijs op te nemen. Het 
toerekenen van deze kosten aan investeringen benadert de economische 
werkelijkheid beter en doet meer recht aan het principe de burger betaalt voor 
de voorzieningen waar hij gebruik van kan maken. Zie voor meer informatie de 
beleidsnota Rente en de beleidsnota Kostentoerekening.

Toerekening rentelasten aan activa
De hoofdregel is dat er geen rente tijdens vervaardiging van een actief wordt 
geactiveerd (dus niet opnemen in de kostprijs). De rentelasten worden 
toegerekend naar de taakvelden op basis van de boekwaarde per 1 januari, 
ongeacht of het actief wel of niet gereed is.

De uitzondering op de hoofdregel heeft betrekking op de uitgaven in de 
bouwgrondexploitatie. Deze investeringen hebben een langlopend karakter, niet 
zelden meer dan 2 jaren. Om de kosten van het kapitaalbeslag in de kostprijs 
op te nemen wordt over het tijdvak van vervaardiging aan het complex rente 
toegerekend. De rentelast over de boekwaarde per 1 januari van het jaar wordt 
toegevoegd aan de activa op de balans, zie nota rentebeleid.

Sloopkosten
Op het moment dat een actief buiten gebruik wordt gesteld omdat het wordt 
gesloopt, dan moet er worden afgewaardeerd c.q. afgeboekt. Indien de sloop 
echter direct is gerelateerd aan de nieuwbouw (de nieuwbouw vindt plaats op 
de locatie van het actief), dan behoren de sloopkosten (incl. de afboeking van 
de huidige boekwaarde) tot de vervaardigingskosten. De boekwaarde wordt dan 
ingebracht in de te activeren vervaardigingsprijs van het nieuwe actief en wordt 
daarom niet afgewaardeerd.
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Bijdragen van derden
De bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief mogen 
volgens het BBV in mindering worden gebracht op de waardering van dat actief. 
Alle bijdragen van derden, zowel op activa met economisch- als 
maatschappelijk nut, worden in mindering op het actief gebracht.

Restantbudget
Restantbudgetten voor investeringen die in een volgend jaar (na de geplande 
realisatiedatum) nog moeten worden ingezet, blijven gehandhaafd en vervallen 
niet bij de jaarrekening. Er is ook geen maximum voor het aantal keren dat het 
restantbudget mag worden overgeheveld.

Onttrekkingen reserves
Het is verplicht om investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut 
te activeren. Investeringen met maatschappelijk nut mogen niet meer in één 
keer als last worden genomen in de exploitatie. Ook de verdere behandeling 
van de activering is gelijk getrokken aan een actief met een economisch nut.
Dit betekent dat afschrijving moet plaatsvinden over de gebruiksduur en dat 
reserves niet meer direct in mindering op de investering mogen worden 
gebracht. Men spreekt in dit verband van de bruto-verantwoording. Op deze 
manier staan de kapitaallasten van het totale investeringsbedrag als lasten in 
de exploitatie. Wel mogen reserves worden ingezet ter dekking van de 
afschrijvingslasten.

Restwaarden
De restwaarde is de waarde van een actief aan het eind van de gebruikstermijn. 
Een restwaarde leidt tot een lagere (totaal-) afschrijving. Indien de restwaarde 
niet of moeilijk is in te schatten wordt op grond van het voorzichtigheidsprincipe 
uitgegaan van een restwaarde van nihil.

Boekwinsten en -verliezen
Bij inruil, verkoop of buitengebruikstelling van een actief wordt de restwaarde 
afgeboekt. De verkoopopbrengst zal in eerste instantie worden aangewend als 
dekking voor het volledig afschrijven van de restant boekwaarde van het actief. 
De verkoopopbrengst van een actief minus de boekwaarde van dit actief wordt 
de boekwinst of het boekverlies genoemd. Op het moment van afstoten moet 
de winst of het verlies in de exploitatie worden verantwoord. De boekwinst of 
het boekverlies mag in geen geval worden verrekend met de aanschaf- of 
verkrijgingsprijs van het nieuwe actief. Een actief dat buiten gebruik wordt 
gesteld moet worden afgewaardeerd op het moment van buitengebruikstelling. 
De eventueel nog resterende toekomstig geraamde kapitaallasten moeten 
worden afgeraamd.

Kosten voor afsluiten geldleningen
De kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de 
exploitatie gebracht. Een uitzondering hierop zijn de kosten die gemaakt 
worden voor het oversluiten van een geldlening. Door deze kosten te activeren 
worden de lasten verspreid over meerdere jaren. Hierdoor zal het 
jaarrekeningsaldo (incidentele last) geen belemmering vormen voor de 
overweging om een geldlening over te sluiten (structurele lasten). De 
afschrijvingstermijn wordt dan ten hoogste gelijk aan de looptijd van de nieuw 
afgesloten lening.

Duurzame waardeverminderingen
De verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa moeten 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking worden 
genomen. Duurzame waardevermindering kan zich o.a. voordoen bij wijziging
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in de gebruiksduur van activa, buitengebruikstelling en aantasting van het 
vermogen van deelnemingen.

Gronden in erfpacht
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste 
uitgifteprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden tegen 
registratiewaarde gewaardeerd, omdat het economische eigendom niet meer bij 
de erfverpachter berust.

Leasen
De objecten waar de gemeente Veldhoven op basis van een financieel lease 
contract het economische risico loopt, worden voor de som van de resterende 
lease termijnen op de balans opgenomen.

Voorraden
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens 
verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, 
wordt gekozen voor het treffen van een verliesvoorziening. Deze wordt 
verantwoord als een waardecorrectie naar analogie van de voorziening voor 
dubieuze debiteuren. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is, dan wordt 
tegen marktwaarde gewaardeerd.

Deelnemingen
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en 
overige verbonden partijen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien 
de marktwaarde duurzaam lager is, dan wordt tegen marktwaarde 
gewaardeerd.

Vorderingen
Vorderingen worden tegen nominale waarde onder aftrek van de voorziening 
voor oninbaarheid gewaardeerd.

Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

ge Veldhoven
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Hoofdstuk 5 Afschrijven

5.1 Afschrijvingsbeleid
In de vorige hoofdstukken is aangegeven wanneer uitgaven worden geactiveerd 
en tegen welke waarde dit moet gebeuren. In dit hoofdstuk komen de 
beleidslijnen van afschrijvingslasten die voortvloeien uit de geactiveerde 
investeringen aan bod. Afschrijven is het tot uitdrukking brengen van de 
waardevermindering van een duurzaam productiemiddel (vast actief), volgens 
een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Omdat 
in het stelsel van baten en lasten het nut van het vast actief zich uitstrekt over 
meerdere jaren, worden de lasten van het gebruik eveneens gedurende 
meerdere jaren ten laste van de exploitatie gebracht.

5.2 Afschrijvingslasten
De hoogte van de jaarlijkse afschrijvingslasten wordt bepaald door:

» De afschrijvingsbasis 
» De afschrijvingsmethode 
» De afschrijvingstermijn 
» De ingangsdatum van het afschrijven

5.2.1 De afschrijvingsbasis
Onder de afschrijvingsbasis wordt verstaan het bedrag waarop wordt 
afgeschreven. De afschrijvingsbasis wordt bepaald door de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs minus de bijdragen van derden en de restwaarde. De 
bijbehorende waarderingsgrondslagen zijn in hoofdstuk 3 uitgewerkt.

5.2.2 De afschrijvingsmethode
Gemeenten zijn vrij om de wijze van afschrijving te bepalen. De 
afschrijvingsmethode is medebepalend voor de afschrijvingscomponent van de 
kapitaallasten. We onderscheiden de volgende meest gebruikte methoden:

De lineaire afschrijvingsmethode
De afschrijvingslasten blijven gedurende de afschrijvingstermijn jaarlijks gelijk. 
De rentelasten nemen jaarlijks af. Het bedrag aan kapitaallasten laat een 
dalend verloop zien.

e 235.000 
e 230.000 
C 225.000
e 220.000
e 215.000
e 210.000
e 205.000
e 200.000
e 195.000
e 190.000
e 185.000

m Rente

■ Afschrijving

2 3 51 4
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De annuïtaire afschriivinasmethode
Het totale bedrag aan afschrijving en rente blijft gedurende de hele 
gebruiksduur jaarlijks gelijk. Naar gelang het rentebestanddeel van de annuïteit 
daalt, stijgt het afschrijvingsbestanddeel.

e 225.000
e 220.000
C 215.000
e 210.000
e 205.000
e 200.000
e 195.000
e 190.000
e 185.000
e 180.000
e 175.000
e 170.000

2 31
--------r

4 5

m Rente 

Afschrijving

In het wijziainasbesluit vernieuwing bbv zijn nadere voorschriften opgenomen 
voor de berekening van de omslagrente. De verplichte wijzigingen hebben een 
flinke impact op de rentecomponent van de kapitaallasten. Met name voor de 
annuïtaire afschrijvingsmethode heeft dit grote gevolgen. Het percentage van 
de omslagrente wordt namelijk gehanteerd bij de berekening van de 
annuïteiten. Deze berekening wordt ieder jaar bij de begroting gemaakt. Zolang 
het rentepercentage van de annuïteit binnen een marge blijft van 0,50Zo van de 
berekende onafgeronde omslagrente, behoeft het rentepercentage van de 
annuïteit niet aangepast te worden. Wanneer het gehanteerde rentepercentage 
van de annuïteit meer dan 0,50Zo afwijkt van de bij de begroting berekende 
(onafgeronde) omslagrente, moet de annuïteit opnieuw worden bepaald. Dit 
betekend voor de annuïtaire afschrijvingsmethode dat de gewenste situatie van 
het jaarlijks gelijkblijvend totaalbedrag aan kapitaallasten niet zeker meer is. 
Bijstelling van de annuïteit is verder verplicht bij de jaarrekening op het 
moment dat de werkelijke (niet afgeronde) omslagrente meer dan 250Zo afwijkt 
van de rente die is gebruikt in de berekening van de annuïteit. Voor de 
volledigheid wordt opgemerkt dat er bij het bepalen van het 
rente(omslag)percentage geen onderscheid wordt gemaakt tussen annuïtaire 
afschrijving en lineaire afschrijving.

Voor de Gemeente Veldhoven wordt voor alle afschrijvingen de lineaire 
afschrijvingsmethode gehanteerd. In bijzondere gevallen kan in een 
raadsvoorstel, mits goed onderbouwd, hier van worden afgeweken.

5.2.3 De afschrijvingstermijn
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt afgeschreven volgens 
een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De 
afschrijvingstermijn dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de feitelijke 
gebruiksduur. Bij de waardedaling moet rekening worden gehouden met de 
technische en economische gebruiksduur. De technische gebruiksduur is de 
periode dat een actief technisch in staat is om te worden gebruikt. De 
economische gebruiksduur is de periode waarbij naar schatting de totale kosten 
van gebruik van het actief het laagste zijn (kapitaallasten en 
onderhoudskosten). In de loop der tijd worden de onderhoudskosten dermate 
hoog dat vervanging van het actief goedkoper is dan doorgaan met het 
bestaande actief. Het actief kan dan technisch gezien nog bruikbaar zijn. Ook
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kunnen (technologische) ontwikkelingen er voor zorgen dat "alternatieve activa" 
lagere lasten met zich meebrengen, waardoor vervanging wenselijk is.

In het kader van het voorzichtigheidsprincipe, de algemeen maatschappelijke 
opvattingen en het BBV wordt de economische gebruiksduur gehanteerd.

Voor het bepalen van de afschrijvingstermijn wordt de afschrijvingstabel 
gehanteerd die is opgenomen in bijlage II. De tabel is niet limitatief en kan 
desgewenst aangevuld worden met nieuwe soorten activa en de bijbehorende 
afschrijvingstermijnen.

5.2.4 De ingangsdatum van het afschrijven
In het eerste jaar van ingebruikname van een investering wordt gerekend met 
een half jaar aan afschrijvingslasten. Deze methodiek ondervangt het feit dat 
investeringen over het algemeen niet direct bij aanvang van het jaar worden 
gepleegd, maar gedurende het jaar. Het begroten van een volledig jaar aan 
afschrijvingslasten staat dan niet in verhouding met de werkelijke 
waardevermindering. Om praktische redenen is het moment van ingebruikname 
gelijkgesteld aan het moment van administratieve afsluiting.

5.3 Overige aandachtspunten afschrijven
Hieronder worden enkele aandachtspunten weergegeven die betrekking hebben 
op het afschrijven van activa.

5.3.1 Gronden
Onder de duurzame productiemiddelen wordt in de bedrijfseconomie aan grond 
een bijzondere plaats toegekend. Gronden en terreinen hebben namelijk een 
onbeperkte gebruiksduur. Grond is niet aan slijtage onderhevig en ondergaat 
dus geen waardevermindering. Grond kan in drie situaties worden gebruikt.

» Grond met economisch nut;
» Grond in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut;
» Grond in de grondexploitatie.

Grond met economisch nut.
Grond is een vestigingsplaats, waarop bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen en 
accommodaties worden gebouwd. Dit zijn investeringen met een economisch 
nut. Deze gronden dienen als aparte component van de betreffende investering 
te worden geactiveerd. Uitgangspunt hierbij is dat dergelijke grond niet aan 
slijtage onderhevig is en geen waardevermindering ondergaat. Op gronden die 
zijn verbonden aan investeringen met een economisch nut wordt niet 
afgeschreven.

Grond in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Als grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld een weg, rotonde of fietspad op aan 
te leggen, dan wordt deze grond onlosmakelijk van de investering gezien en 
wordt als één geheel geactiveerd en afgeschreven in dezelfde periode als de 
betreffende investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Op gronden die niet onlosmakelijk zijn verbonden met een investering 
maatschappelijk nut, zoals openbaar groen, wordt niet afgeschreven.

Grond in de grondexploitatie.
De grond bij de grondexploitatie wordt gebruikt als productiemiddel. Grond 
wordt hierbij beschouwd als voorraad (vlottende activa). Aankopen van deze 
gronden worden direct bijgeschreven op de boekwaarde van de voorraden.
Deze boekwaarde wordt idealiter terugverdiend of door middel van het treffen
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van een verliesvoorziening ten laste van de exploitatie gebracht. Van activering 
en afschrijven is voor deze gronden geen sprake.

5.3.2 Componentenbenadering
Het kan voorkomen dat een investering uit meerdere componenten bestaat, 
waarvoor verschillende afschrijvingstermijnen gelden. Deze opdeling wordt 
gemaakt om de kosten beter toe te rekenen aan de verwachte toekomstige 
levensduur. Dit resulteert ook in een juiste balansweergave. Bij de aanvraag 
van een investering kan het voorkomen dat er budget voor meerdere 
onderdelen wordt aangevraagd, die verschillende afschrijvingstermijnen 
hebben. Denk hierbij aan een multifunctionele accommodatie, waar de 
afzonderlijke componenten grond, casco (buitenschil), installaties en inrichting 
kan bevatten.

Door het werken met meerjarige beheerplannen voor toekomstig (groot) 
onderhoud van kapitaalgoederen, worden de kosten van onderhoud via een 
voorziening gelijkmatig verspreid in de tijd. Deze onderhoudskosten worden dus 
niet afzonderlijk geactiveerd en worden daarmee uitgesloten van de 
componentenbenadering.

5.3.3 Duurzame waardevermindering
De verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa moeten 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking worden 
genomen. Duurzame waardevermindering kan zich o.a. voordoen bij wijziging 
in de bestemming en functie van activa, buitengebruikstelling en verkoop van 
het vast actief.

gc' Veldhoven
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Hoofdstuk 6 Beleidslijnen gemeente Veldhoven

6.1 Beleidslijnen
Alle voorgestelde beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot
investeren-, activeren-, waarderen- en afschrijven van investeringen worden in
de volgende paragrafen weergegeven.

6.2 Beleidslijnen inzake investeren

1 De bevoegdheid voor het autoriseren van investeringen berust bij de 
raad.

2 Aanschaffingen met een levensduur van drie jaar of meer en een 
minimale aanschafwaarde van C 25.000 worden als investeringen 
bestempeld en geactiveerd.

3 Aanschaffingen met een levensduur van minder dan drie jaar en/of een 
aanschafwaarde lager dan C 25.000 worden niet als investering 
aangemerkt, maar ineens als last in de exploitatie verantwoord.

4 Bij de aanvraag van een investering moet het benodigde 
investeringsbudget over de jaren van uitvoering te worden gefaseerd.

5 De componentenbenadering wordt toegepast voor bij complex 
samengestelde investeringen.

6 Overschrijdingen en onderschrijdingen van verschillende investeringen 
mogen niet onderling verrekend worden.

6.3 Beleidslijnen inzake activeren

Immateriële activa:
7 De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het 

saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. De lasten worden 
volledig genomen in het jaar van sluiten van de lening. Uitzondering 
hierop zijn de kosten voor het oversluiten van een geldlening. Deze 
worden wel geactiveerd.

8 De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd als het 
project uiteindelijk tot stand komt.

9 Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden niet geactiveerd.

Materiële activa:
10 Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.
11 Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven worden geactiveerd.
12 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden 

geactiveerd.

Financiële vaste activa:
13 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke 

regelingen en overige verbonden partijen worden geactiveerd.
14 Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige 

verbonden partijen worden geactiveerd.
15 Overige langlopende leningen worden geactiveerd.
16 Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer worden geactiveerd.
17 Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een 

rentetypische looptijd van één jaar of langer worden geactiveerd.
18 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer worden geactiveerd.
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Niet activeerbare kosten:
19 Tekorten, bestemmingsplannen, hertaxatie WOZ, programma stedelijke 

vernieuwingen, bodemsanering, kunstvoorwerpen met cultuurhistorische 
waarde die niet bestemd zijn voor verkoop of uitleen tegen vergoeding, 
kosten van eerste aanleg bij uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel 
indien deze volledig gedekt worden uit de verkregen grondprijzen van 
een grondexploitatie en onderhoudskosten worden niet geactiveerd.

Lease:
20 Overeenkomsten met operationele lease worden niet geactiveerd. Wel 

wordt in de toelichting op de balans melding gemaakt in verband met 
het langdurige karakter van de aangegane verplichtingen.

21 Overeenkomsten met financiële lease worden verplicht geactiveerd.

6.4 Beleidslijnen inzake waarderen

22 De activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of de 
vervaardigingsprijs.

23 Verrekenbare en compensabele BTW worden niet aan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs toegerekend.

24 Bij het waarderen van activa worden de directe lasten (kosten van 
leveringen van producten en/of diensten door derden) en indirecte lasten 
(zoals eigen personeelslasten en overhead) van een investering 
opgenomen.

25 De rentelast van vaste activa (exclusief BGE complexen) die niet 
administratief zijn afgesloten, wordt niet toegevoegd aan de activa op de 
balans.

26 De rentelasten worden toegerekend aan taakvelden op basis van de 
boekwaarde per 1 januari van de vaste activa.

27 Sloopkosten en de afboeking van de huidige boekwaarden behoren tot 
de vervaardigingskosten van het nieuw actief, als deze direct gerelateerd 
zijn aan de nieuwbouw op dezelfde locatie.

28 Sloopkosten en de afboeking van de huidige boekwaarden voor buiten 
gebruik stellen van een actief komen ten laste van de exploitatie, als er 
geen relatie met nieuwbouw is.

29 De bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief 
worden in mindering gebracht op de waardering van dat actief. Dit geldt 
voor zowel de activa met economisch nut als maatschappelijk nut.

30 Restantbudgetten voor investeringen die in een volgend jaar (na de 
geplande realisatiedatum) nog moeten worden ingezet, blijven 
gehandhaafd en vervallen niet bij de jaarrekening.

31 Restantbudgetten voor investeringen hebben geen maximum voor het 
aantal keren dat ze mogen worden overgeheveld.

32 Reserves worden niet in mindering gebracht op investeringen. Een 
eventuele bijdrage uit een reserve wordt afzonderlijk verantwoord. Op 
deze manier staan de kapitaallasten van het totale investeringsbedrag 
als lasten in de exploitatie. Via de resultaatbestemming wordt de 
onttrekking uit de reserve als baat in de exploitatie gebracht.

33 Indien de restwaarde niet of moeilijk is in te schatten wordt uitgegaan 
van een restwaarde van nihil.

34 Op het moment van afstoten van een actief moet de boekwinst of het 
boekverlies in de exploitatie worden verantwoord. De boekwinst of het 
boekverlies mag in geen geval worden verrekend met de aanschaf- of 
verkrijgingsprijs van het nieuwe actief.

35 De kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste 
van de exploitatie gebracht. Een uitzondering hierop zijn de kosten die
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gemaakt worden voor het oversluiten van een geldlening. Deze kosten 
worden wel geactiveerd.

36 De verwachte duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking 
genomen.

37 In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste 
uitgifteprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden tegen 
registratiewaarde gewaardeerd.

38 Overeenkomsten met financiële lease worden geactiveerd tegen de 
resterende jaarlijks te betalen lease termijnen.

39 Overeenkomsten met operationele lease worden niet geactiveerd. Wel 
wordt in de toelichting op de balans melding gemaakt in verband met 
het langdurige karakter van de aangegane verplichtingen.

40 De onderhanden werken grondexploitatie worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst 
wegens verkopen. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is, dan 
wordt tegen marktwaarde gewaardeerd. Indien de boekwaarde de 
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt gekozen voor het treffen 
van een verliesvoorziening. Deze wordt verantwoord als een 
waardecorrectie naar analogie van de voorziening voor dubieuze 
debiteuren.

41 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke 
regelingen en overige verbonden partijen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde duurzaam lager is, dan wordt 
tegen marktwaarde gewaardeerd.

42 Vorderingen worden tegen nominale waarde, onder aftrek van de 
voorziening voor oninbaarheid, gewaardeerd.

43 Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

gc' Veldhoven

6.5 Beleidslijnen inzake afschrijven

44 Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven met 
uitzondering van gronden en terreinen.

45 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden 
afgeschreven met uitzondering van gronden en terreinen die niet 
onlosmakelijk verbonden zijn aan de investering.

46 De afschrijvingsbasis wordt bepaald door de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingsprijs minus bijdrage van derden en de restwaarde.

47 Investeringen worden afgeschreven conform de lineaire 
afschrijvingsmethodiek.

48 De afschrijvingstermijn is gelijk aan de economische gebruiksduur. Voor 
het bepalen van de afschrijvingstermijn wordt de afschrijvingstabel 
gehanteerd die is opgenomen in bijlage II.

49 Voor investeringen geldt dat het moment van ingebruikname 
gelijkgesteld is aan het moment van administratieve afsluiting.

50 In het eerste jaar van ingebruikname wordt gerekend met een half jaar 
aan afschrijvingslasten.

51 Op investeringen wordt resultaatonafhankelijk afgeschreven.
52 Bij duurzame waardevermindering of buitengebruikstelling wordt extra 

afgeschreven.
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Bijlage I: Wetgeving 

Gemeentewet

Artikel 212

1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, 
alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

2. De verordening bevat in ieder geval:

a. regels voor waardering en afschrijving van activa;
b. grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in 

rekening te brengen prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in 
artikel 229b, alsmede, voor zover deze wordt geheven, voor de heffing 
bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

c. regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en 
limieten van de financieringsfunctie.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) van kracht. In het BBV zijn veel richtlijnen 
gegeven omtrent de waardering van vaste activa. De belangrijkste worden hier 
uitgelicht:

Paragraaf 4.5.2. Hoofdindeling van de balans 

Artikel 31

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al 
naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de 
provincie onderscheidenlijk gemeente al dan niet duurzaam te dienen.

Paragraaf 4.5.3. Vaste activa

Artikel 33

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de 
materiële en de financiële vaste activa.

Artikel 34

In de balans worden onder de immateriële vaste activa afzonderlijk 
opgenomen:

a. kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio 
en disagio;

b. kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief;
c. bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Artikel 35

1. In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk 
opgenomen:
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a. investeringen met een economisch nut;
b. investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 

kosten een heffing kan worden geheven;
c. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

2. Van de materiële vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn 
uitgegeven.

Artikel 36

In de balans worden onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

a. kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen;
2. gemeenschappelijke regelingen;
3. overige verbonden partijen;

b. leningen aan:
1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet 

financiering decentrale overheden;
2. woningbouwcorporaties;
3. deelnemingen;
4. overige verbonden partijen;

c. overige langlopende leningen;
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één 

jaar of langer;
e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een 

rentetypische looptijd van één jaar of langer;
f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer;

Paragraaf 4.5.4. Vlottende activa 

Artikel 37

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de 
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide 
middelen en de overlopende activa.

Artikel 38

In de balans worden onder de voorraden afzonderlijk opgenomen:

a. grond- en hulpstoffen;
b. onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie;
c. gereed product en handelsgoederen;
d. vooruitbetalingen.

Artikel 39

In de balans worden onder de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar afzonderlijk opgenomen:

a. vorderingen op openbare lichamen;
b. verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 

1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden;
c. overige verstrekte kasgeldleningen;
d. uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan
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een jaar;

e. rekening-courantverhouding met het Rijk;
f. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
g. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een 

rentetypische looptijd korter dan een jaar;
h. overige vorderingen;
i. overige uitzettingen.

Artikel 40

In de balans worden onder de liquide middelen de kas- en banksaldi 
opgenomen.

Artikel 40a

In de balans worden onder de overlopende activa afzonderlijk opgenomen:

a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met 
een specifiek bestedingsdoel;

b. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die 
ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

Artikel 40b

Aan de actiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag 
opgenomen waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969.

Paragraaf 4.5.7. Toelichting op de balans

Artikel 51

In de toelichting op de balans wordt aangegeven volgens welke methoden de 
afschrijvingen worden berekend.

Artikel 52

1. In de toelichting op de balans worden onder de materiële vaste activa 
afzonderlijk opgenomen:

a. gronden en terreinen;
b. woonruimten;
c. bedrijfsgebouwen;
d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
e. vervoermiddelen;
f. machines, apparaten en installaties;
g. overige materiële vaste activa.

2. In de toelichting op de balans wordt het verloop van de activa, als bedoeld in 
het eerste lid, gedurende het begrotingsjaar, in een sluitend overzicht 
weergegeven. Daaruit blijken, voor zover van toepassing:

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de investeringen of desinvesteringen;
c. de afschrijvingen;
d. bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief;
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f. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar.
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Artikel 52a

1. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek 
bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de ontvangen 
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b, in een overzicht 
weergegeven. Daaruit blijken:

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de ontvangen bedragen;
c. de vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen;
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

2. In de toelichting op de balans wordt per uitkering met een specifiek 
bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen 
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 40a, onderdeel a, in een overzicht 
weergegeven. Daaruit blijken:

a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de toevoegingen;
c. de ontvangen bedragen;
d. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar.

Artikel 52b

De aard en omvang van de aangebrachte dan wel geraamde 
waardeverminderingen van de leningen en vorderingen, bedoeld in artikel 63, 
achtste lid, van de vaste activa, bedoeld in artikel 65, eerste lid, en van de 
deelnemingen en voorraden, bedoeld in artikel 65, tweede lid, worden in de 
toelichting op de balans opgenomen.

Artikel 52c

In de toelichting op de balans wordt vermeld:

a. het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt 
afgelegd; en
b. voor ieder kwartaal van dat jaar, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 
2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader 
van het drempelbedrag door de provincie onderscheidenlijk de gemeente buiten 
's Rijks schatkist is aangehouden.

Artikel 52d

1. In de toelichting op de balans wordt ten aanzien van de bouwgronden in 
exploitatie voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven:

a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar;
b. de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar;
c. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de geraamde nog te maken kosten met een onderbouwing;
e. de geraamde opbrengsten met een onderbouwing;
f. het geraamde eindresultaat en de berekeningswijze die hiervoor is 
gehanteerd met een onderbouwing en de aannames die eraan ten grondslag
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liggen.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn gebaseerd op een waardering per 
complex.

Hoofdstuk V. Waardering, activeren en afschrijven 

Artikel 59

1. Alle investeringen worden geactiveerd.

2. In afwijking van het eerste lid worden kunstvoorwerpen met een cultuur
historische waarde niet geactiveerd.

Artikel 60

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden 
geactiveerd indien:

a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat;
c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal 

genereren en;
d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen 

worden vastgesteld.

Artikel 61

Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, 
indien:

a. er sprake is van een investering door een derde;
b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een 

wijze zoals is overeengekomen en;
d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft 

of de provincie onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden 
op de activa die samenhangen met de investering.

Artikel 62

1. Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen bijdragen van derden die in directe 
relatie staan met een actief op de waardering daarvan in mindering worden 
gebracht.

3. In afwijking van het eerste lid moeten de voorzieningen, bedoeld in artikel 
44, eerste lid, onder d, in mindering gebracht worden op de investeringen, 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

Artikel 63

1. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs.
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2. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

3. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte 
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen 
voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de 
rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden 
toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is 
geactiveerd.

4. Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte 
als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden 
gewaardeerd tegen registratiewaarde.

5. Van activa waarvan de bestemming verandert, wordt de actuele waarde van 
de nieuwe bestemming in de toelichting op de balans opgenomen.

6. In afwijking van het eerste lid is waardering tegen actuele waarde 
toegestaan voor de activa van de Nazorgfondsen bedoeld in artikel 15.47 
van de Wet milieubeheer.

7. Passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met uitzondering 
van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd.

8. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de boekwaarde 
van leningen en vorderingen verrekend.

Artikel 64

1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar.

2. Slechts om gegronde redenen mogen de afschrijvingen geschieden op 
andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande begrotingsjaar zijn 
toegepast. De reden van de verandering wordt in de toelichting op de balans 
uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor de 
financiële positie en voor de baten en de lasten aan de hand van aangepaste 
cijfers voor het begrotingsjaar of voor het voorafgaande begrotingsjaar.

3. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven 
volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige 
gebruiksduur.

4. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële 
vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder a, maximaal gelijk aan de looptijd 
van de lening.

5. In afwijking van het derde lid is de afschrijvingsduur voor de immateriële 
vaste activa, bedoeld in artikel 34 onder b, ten hoogste vijf jaar.

6. Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden, bedoeld in artikel 34, 
onderdeel c, is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die van de activa 
waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Artikel 65

1. Naar verwachting duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden

Nota Activabeleid Gemeente Veldhoven 26



gc' Veldhoven
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

2. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd 
indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

3. Een actief dat buiten gebruik wordt gesteld wordt afgewaardeerd op het 
moment van buitengebruikstelling, indien de restwaarde lager is dan de 
boekwaarde.

Financiële beheersverordening

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa

De waardering en afschrijving van de vaste activa dient te geschieden conform 
de door de raad vastgestelde nota waardering en afschrijving van de gemeente 
Veldhoven.
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Bijlage II: Tabel afschrijvingstermijnen

In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen van activa weergegeven in aantal 
jaren. De vermelde afschrijvingstermijnen zijn bindend. Wanneer het gewenst is 
om af te wijken van de aangegeven afschrijvingstermijnen kan de raad 
besluiten een afwijkende afschrijvingstermijn te hanteren. De tabel is niet 
limitatief en kan desgewenst aangevuld en/of aangepast worden.

Omschrijving Ba la nscategorie Afschrijvingstermijn

Immateriële vaste activa

Sluiten geldlening, agio en disagio 
Onderzoek en ontwikkeling
Bijdrage activa in eigendom derden

looptijd nieuwe lening
5

niet activeren

Betaalde boeterente bij vervroegd aflossen
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Materiele vaste activa

Activa met economisch nut
Gronden en terreinen

Woningen (geëxploiteerd)
Woonchalets
Woonwagens
Verbouwing I renovatie woning

Bedrijfsgebouwen (algemeen)
Schoolgebouwen MFA's
Verbouwing I renovatie van bedrijfsgebouw

Parkeergarage
Reconstructie of aanleg parkeerterreinen 
Reconstructie I aanleg rioleringen 
Drukriool (bouwkundig gedeelte)
Drukriolering (leidingen)
Drukriolering (elektromechanisch gedeelte)
Gemengd en dwa gemaal (electromechanisch gedeelte) 
Gemengd en dwa gemaal (bouwkundig gedeelte)
RWA gemaal (elektromechanisch gedeelte)
RWA gemaal (bouwkundig gedeelte)
Vijzelgemaal (electromechanisch gedeelte)
Vijzelgemaal (bouwkundig gedeelte)
Aanleg grasvelden
Aanleg kunstgrasvelden (bovenbouw)
Aanleg kunstgrasvelden (onderbouw)
Aanleg begraafplaats

Ve rreiker
Aanhangwagen
Vrachtwagen
Heftruck
Veegmachines
Zoutstrooier
Personenauto
Bestelbus

Gronden en terreinen geen afschrijving

Woonruimten 45
Woonruimten 25
Woonruimten 20
Woonruimten 20

Bedrijfsgebouwen 45
Bedrijfsgebouwen 45
Bedrijfsgebouwen 20

Grond, weg- en waterwerken 40
Grond, weg- en waterwerken 25
Grond, weg- en waterwerken 60
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 60
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 20
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 60
Grond, weg- en waterwerken 20
Grond, weg- en waterwerken 15
Grond, weg- en waterwerken 30
Grond, weg- en waterwerken 30

Vervoermiddelen 10
Vervoermiddelen 10
Vervoermiddelen 10
Vervoermiddelen 10
Vervoermiddelen 8
Vervoermiddelen 8
Vervoermiddelen 7
Vervoermiddelen 7
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Turninstallaties (paard-brug) Z tribunes sport Machines, apparaten en installaties 30
Plafondrails Z scheidingswand sport Machines, apparaten en installaties 20
Technische installaties algemeen Machines, apparaten en installaties 15
Machines algemeen Machines, apparaten en installaties 10
Parkeermeters Machines, apparaten en installaties 10
Lektriever Machines, apparaten en installaties 10
Noodstroomvoorziening Machines, apparaten en installaties 10
Stemsysteem Machines, apparaten en installaties 10
Telefooninstallatie en toestellen Machines, apparaten en installaties 7
Gereedschap algemeen Machines, apparaten en installaties 5
Kasregister Machines, apparaten en installaties 5
Snij- en bindmachines Machines, apparaten en installaties 5
Kopieermachines Machines, apparaten en installaties 5
Foto- en video apparatuur Machines, apparaten en installaties 5
Hardware Machines, apparaten en installaties 5-10

Ondergrondse voorziening afvalinzameling Overige mat. vaste activa 15
Papiercontainers Overige mat. vaste activa 15
Chemische afvalboxen Overige mat. vaste activa 10
Meubilair Overige mat. vaste activa 10
Datacommunicatie netwerk Overige mat. vaste activa 10
Klimtouw Z springplank Z matten sport Overige mat. vaste activa 10
Software Overige mat. vaste activa 5-10
Klein spelmateriaal sport Overige mat. vaste activa 5

Activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen onlosmakelijk met investering Gronden en terreinen zelfde als investering
Gronden en terreinen niet onlosmakelijk met investering Gronden en terreinen geen afschrijving
Reconstructie Z aanleg wegen Grond, weg- en waterwerken 25
Reconstructie Z aanleg fietspad Grond, weg- en waterwerken 25
Reconstructie Z aanleg voetpad Grond, weg- en waterwerken 25
Ve rblijfsgebied Grond, weg- en waterwerken 50
Brandkranen Grond, weg- en waterwerken 50
Openbare verlichting: Mast Grond, weg- en waterwerken 45
Openbare verlichting: Armaturen Grond, weg- en waterwerken 22
Speelvoorzieningen Grond, weg- en waterwerken 15
Verkeersregelinstallaties (VRI) Machines, apparaten en installaties 15
Bomen Grond, weg- en waterwerken 50
Openbaar groen Grond, weg- en waterwerken 25

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen Kapitaalverstrekkingen
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden parijen Kapitaalverstrekkingen
Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen
Leningen aan deelnemingen Leningen
Leningen aan overige verbonden partijen Leningen
Uitzettingen schatkist Uitzettingen
Uitzettingen Nederlands schuldpapier Uitzettingen
Uitzettingen overig Uitzettingen

De hoofdregel blijft:
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt afgeschreven volgens 
een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De 
verwachte toekomstige gebruiksduur wordt gelijk gesteld aan de economische 
gebruiksduur van een actief.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Veldhoven

1.1 Aanleiding
Het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is met ingang van het 
begrotingsjaar 2017 ingrijpend gewijzigd. De wijziging in de rentetoerekening 
bij grondexploitaties is al vanaf 2016 van toepassing. Door deze wijzigingen is 
het noodzakelijk om de nota rentebeleid en -toerekening te actualiseren.

De laatste wijziging dateert uit 2014. Toen zijn de financiële beleidsnota's 
waardering & afschrijving, rentebeleid &-toerekening, kostentoerekening en 
reserves & voorzieningen geactualiseerd. Enerzijds om de financiële kaders te 
verbeteren c.q. aan te passen aan nieuwe behoeften, inzichten en 
ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven. Anderzijds om de financiële 
kaders te actualiseren op basis van de aangepaste financiële wet- en 
regelgeving.

1.2 Inleiding
Rente is een belangrijke kostenpost in de begroting van onze gemeente, maar 
kan ook een inkomstenpost zijn. Verandering van de rentestanden kan grote 
financiële consequenties hebben. De wijze waarop de rentelasten en rentebaten 
in de begroting van gemeenten zijn opgenomen roept nogal eens vragen op in 
verband met complexiteit van de verwerking en door begrippen als 
renteresultaat, omslagrente en rente over de eigen (interne) financierings
middelen (ook wel interne rente genoemd).

De keuzevrijheid van gemeenten om op verschillende manieren om te gaan met 
het verwerken en verdelen van rente in de jaarrekening en begroting is door 
het nieuwe BBV behoorlijk ingeperkt. In deze beleidsnota geven we inzicht in de 
diverse begrippen en leggen we de voorgeschreven wijze van verwerken (en 
verdelen) van rente in de begroting en jaarrekening uit. Daar waar nog 
keuzevrijheid bestaat geven we gemotiveerd aan voor welke wijze de gemeente 
Veldhoven kiest.

Richtlijnen en kaders met betrekking tot het aantrekken van financiering of het 
uitzetten van tijdelijk overtollige middelen liggen reeds vast in het 
Treasurystatuut, dat ook recentelijk is geactualiseerd (Raad van 11 oktober 
2016).

1.3 Wettelijk kader
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit gebeurt 
op grond van Gemeentewet artikel 212 en heeft gestalte gekregen in de 
"Financiële beheers verordening". Deze verordening wordt ook geactualiseerd 
en door de gemeenteraad vastgesteld. In artikel 13 kostprijsberekening van 
deze verordening wordt verwezen naar de nota kostentoerekening. Hoewel 
rente een onderdeel is van de kostprijs zijn er specifieke aandachtspunten. 
Vandaar dat deze beleidsnota zowel het rentebeleid als de rentetoerekening 
concretiseert. In de financiële beheers verordening is in artikel 14 een 
verwijzing opgenomen naar de nota rentebeleid en -toerekening.

In het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV zijn bepalingen opgenomen met 
betrekking tot rente. Vanaf de begroting 2017 moet rente worden toegerekend 
aan taakvelden, zoals is voorgeschreven in het besluit. De wijzigingen in de 
rentetoerekening bij grondexploitaties moeten al vanaf het boekjaar 2016
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worden toegepast. De commissie BBV, die als taak heeft zorg te dragen voor 
een eenduidige uitvoering en toepassing van de BBV, heeft in juli 2016 een 
"notitie Rente 2017" uitgebracht, daarin wordt ingegaan op de verwerking van 
de rentelasten en -baten in de begroting en de jaarrekening.
Ook heeft de commissie BBV in maart 2016 een "notitie grondexploitaties 2016" 
uitgebracht, daarin staat onder meer beschreven hoe met rente moet worden 
omgegaan bij de grondexploitatie.

Bij rente is ook de wet Financiering decentrale overheden (Fido) met onder 
andere regelgeving over de kasgeldlimiet en renterisiconorm van belang.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) maakt dat het sturen op het 
EMU-saldo essentieel wordt voor gemeenten. Voor gemeenten komt er met het 
sturen op het EMU-saldo een nieuw kader bij. Het sturen op het EMU-saldo stelt 
hoge eisen aan een goede liquiditeitsplanning en heeft ook gevolgen voor de 
schuldenpositie van de gemeente.

In deze nota wordt niet specifiek ingegaan op regelgeving uit de wet Fido en 
HOF. Dit is meegenomen in het onlangs geactualiseerde Treasurystatuut.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over de begrippen externe rente en rente 
eigen financieringsmiddelen, ook wel interne rente genoemd. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de toerekening van rente aan bouwgrond in exploitatie 
(BIE), rente van projectfinanciering en aan taakvelden toe te rekenen rente. In 
hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe we op de diverse momenten in de planning en 
control (P&C) cyclus omgaan met rente en rentetoerekening. In hoofdstuk 5 
worden tot slot de beleidslijnen samengevat.

1.5 Definities
Om een goed beeld te krijgen van het rentebeleid en rente toerekening beleid 
wordt hieronder een aantal kernbegrippen beschreven.

Vermogen is het totaal van de kapitaalsbestanddelen ter financiering van de 
bezittingen (activa) op de balans. Het vermogen wordt gepresenteerd op de 
passivazijde van de balans.

Eigen vermogen is dat deel van het vermogen waarvoor geen verplichten 
jegens derden bestaan, het saldo van bezittingen en schulden. Niet te 
verwarren met liquide middelen die op de bank staan.

Vreemd vermogen betreft de bestaande verplichtingen van de gemeente aan 
derden die resulteren in een uitstroom van middelen.

Rente externe financiering is de vergoeding die verschuldigd is aan 
kapitaalverstrekkers van vreemd vermogen. Het benodigde kapitaal wordt 
betrokken van buiten de onderneming.

Rente interne financiering is de aan reserves toegerekende rente en bespaarde 
rente.

Bespaarde rente is berekende vergoeding over het eigen vermogen die ten 
gunste komt van de exploitatie.

Rente omslag is de methodiek om rentelasten toe te rekenen op basis van een 
omslagpercentage.

“ Veldhoven
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Renteresultaat is het saldo van de netto rentelasten en de rente die wordt 
toegerekend aan taakvelden en BIE.

*"r'“nt‘ Veldhoven
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Veldhoven
Hoofdstuk 2 Rente

2.1 Externe rentelasten en rentebaten
Voor de financiering van onze activiteiten worden veelal externe 
financieringsmiddelen aangetrokken. Aan deze (externe) financieringsmiddelen 
zijn rentekosten verbonden. De rente is onder te verdelen in korte rente 
(looptijd financiering tot één jaar) en lange rente (looptijd financiering meer 
dan één jaar). Korte rente (geldmarktrente) is de rente, die wordt betaald op 
een vlottende lening. Lange rente (kapitaalmarktrente) is de rente op een vaste 
lening. De hoogte van de rente is afhankelijk van de hoogte van de inflatie, de 
mate waarin de uitlenende partij risico loopt en een eventuele vergoeding voor 
de te leveren diensten.
Alle rentelasten en -baten worden in eerste instantie begroot en verantwoord 
op het taakveld treasury. Dit betekent dat ook alle rentebaten voortkomend uit 
het verstrekken van leningen aan bijvoorbeeld woningcorporaties, starters, etc. 
op het taakveld treasury moeten worden begroot en verantwoord. In de 
berekening van de renteomslag (zie 3.3) worden deze rentebaten dan ook 
volledig gesaldeerd met de rentelasten. De ontvangen baten in verband met 
dividend, winstuitkeringen en koers- en waardeverschillen betreffende financiële 
vaste activa worden wel als baat op het taakveld treasury begroot en 
verantwoord, maar worden in de berekening van de renteomslag niet in 
mindering gebracht op de rentelasten (het betreffen namelijk geen rente baten 
maar wel treasury baten).

2.2 Rente eigen financieringsmiddelen
Bij sommige gemeenten is het gebruikelijk om rente over de interne 
financiering als last in de begroting op te nemen. Hieronder wordt verstaan 
bespaarde rente en aan reserves toegevoegde rente. De bespaarde rente wordt 
vervolgens weer ten gunste van de exploitatie gebracht. De gedachte die 
hierachter zit is dat het feitelijk voor de rentelasten op een taakveld niet 
uitmaakt of hiervoor externe financiering is aangetrokken of dat het uit eigen 
middelen gefinancierd is. De systematiek heeft tot doel de invloed van de 
financieringswijze op de taakvelden te beperken (interne- versus externe 
financiering). Het eigen vermogen als interne financieringsbron houdt overigens 
niet in dat de gemeente dit geld ook daadwerkelijk ter beschikking heeft. Bij de 
bespaarde rente is dan ook sprake van een fictieve rente. De rente toevoeging 
aan reserves heeft vaak als doel om (bepaalde) reserves waardevast te maken.

In het nieuwe BBV is bepaald dat er geen rente over het eigen vermogen aan 
de grondexploitaties mag worden toegerekend. Omdat tegenover de rente die 
over het eigen vermogen wordt berekend geen feitelijke rentelast bestaat (er 
vindt geen uitstroom van geldmiddelen plaats), levert het toerekenen van rente 
over eigen vermogen een rentebate op in de begroting van gemeenten. In feite 
wordt op deze wijze (vervroegd) resultaat genomen op de grondexploitaties. De 
commissie BBV is van mening dat het niet de geëigende weg is om het resultaat 
via rentetoerekening over het eigen vermogen af te romen. Enerzijds omdat dit 
minder inzichtelijk is en anderzijds kan het voorkomen dat hierdoor het 
voorzichtigheidsprincipe onvoldoende in acht wordt genomen. Rentetoerekening 
over het eigen vermogen vindt immers reeds vanaf het startjaar plaats. Op dat 
moment kan het nog onvoldoende zeker zijn of en in welke mate het beoogde 
resultaat kan worden gerealiseerd.
De invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft ook geleid tot 
aanvullende aandachtspunten in de discussie over de toerekening van rente aan 
grondexploitaties. Voor de fiscus is de werkelijk betaalde rente het 
uitgangspunt. Rente over het eigen vermogen is fiscaal gezien niet toegestaan. 
De combinatie van bovengenoemde factoren heeft geleid tot het standpunt dat
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de toe te rekenen rente aan BIE (bouwgrond in exploitatie) moet worden 
gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen.

Wel is de mogelijkheid, in de nieuwe BBV, blijven bestaan om rente over de 
interne financiering (bespaarde rente en aan reserves toe te voegen rente) te 
berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden. Overigens adviseert de 
commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie om 
deze systematiek van rente over interne financiering niet meer toe te passen.
De gemeente Veldhoven deelt dit standpunt, al vanaf 2009 hebben wij het 
toerekenen van rente over eigen financieringsmiddelen afgeschaft.

*"r'“nt‘ Veldhoven
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Veldhoven
Hoofdstuk 3 Toerekenen van rente

3.1 Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend
Investeringen in BIE hebben een langlopend karakter. Om de kosten van het 
kapitaalbeslag in de kostprijs op te nemen wordt over het tijdvak van 
vervaardiging aan het complex rente toegerekend. De rentelast over de 
boekwaarde per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar wordt toegevoegd 
aan het onderhanden werk op de balans.
De toegestane toe te rekenen rente aan een BIE moet worden gebaseerd op de 
daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het 
vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet, conform het nieuwe BBV, 
als volgt worden bepaald:

» Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde 
financiering in het geval van projectfinanciering;

» Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande 
leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd 
vermogen/totaal vermogen1, indien geen sprake is van 
projectfinanciering.

Aangezien wij het principe van totaalfinanciering toepassen is voor de gemeente 
Veldhoven de tweede berekeningswijze van toepassing. In de nieuwe 
regelgeving van het BBV bestaat nog onduidelijkheid over wat moet worden 
verstaan onder bestaande portefeuille. Wij hebben dit als volgt 
geïnterpreteerd:
Een gewogen gemiddeld rentepercentage van de langlopende en kortlopende 
leningenportefeuille over jaar t vermenigvuldigd met verhouding VV/TV per 1-1 
van jaar t+1. Hierbij bestaat de langlopende leningenportefeuille uit reeds 
afgesloten leningen aangevuld met verwachte aan te trekken leningen. Voor 
kortlopende financiering zal dit volledig bestaan uit verwachte aan te trekken 
kasgeldleningen in jaar t+1. Het berekende rentepercentage wordt afgerond op 
een veelvoud van één tiende procent.

Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente 
doorberekend aan de BIE. De rente aan BIE wordt doorberekend over de 
boekwaarde van de BIE (exclusief eventuele verliesvoorzieningen) per 1 januari 
van het betreffende boekjaar. Dit wordt per grondexploitatiecomplex (GREX) 
berekend.

Er wordt geen rente doorberekend aan 'Niet in exploitatie genomen gronden 
(NIEG). Conform de nieuwe BBV voorschriften kennen we deze categorie niet 
meer. Dit soort gronden worden vanaf het boekjaar 2016 geherrubriceerd naar 
gronden en terreinen onder de materiële vaste activa.

Ook wordt geen rente doorberekend aan verspreid liggende percelen. Dit 
betreffen namelijk gronden die worden verkocht of geruild, hier vindt geen 
vervaardigingsproces plaats.

3.2 Rente van projectfinanciering die aan betreffend taakveld moet 
worden doorberekend
Van projectfinanciering is sprake wanneer een lening extern is aangetrokken 
specifiek ten behoeve van de financiering van een project of een activiteit. De 
rentelasten voortkomend uit deze financiering moeten daarom aan die activiteit 
op het betreffende taakveld worden doorberekend (via het taakveld treasury) 
en worden niet meegenomen in de omslagrente over het geheel van de activa. 
Ook wanneer een specifieke lening extern is aangetrokken om deze lening 
vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde partij, 1

1 Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen
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wordt dit aangemerkt als projectfinanciering. Zolang het directe verband tussen 
de aangetrokken lening en de verstrekte lening in stand blijft, is sprake van 
projectfinanciering. De betreffende rentelasten en rentebaten worden in dit 
geval vanuit het taakveld treasury doorberekend naar het taakveld waar de 
verstrekte lening betrekking op heeft (bijvoorbeeld woningbouw, sport, etc.) en 
maken daardoor geen onderdeel uit van de renteomslag. Vanuit het verleden 
zijn er nog twee door verstrekte leningen aan een woningcorporatie die 
kwalificeren als projectfinanciering. In 2019 vindt hierop de laatste aflossing 
plaats.

Voor het aantrekken van nieuwe financiering hanteren wij het principe van 
totaalfinanciering.

3.3 Aan taakvelden toe te rekenen rente middels rente omslag
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de 
wijze van verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te 
harmoniseren, hebben er toe geleid dat in het gewijzigde BBV2 is opgenomen 
dat rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden 
toegerekend met behulp van een renteomslag.
De rentetoerekening vindt derhalve plaats op basis van een bij de begroting 
(voor)gecalculeerd omslag rentepercentage. Dit percentage wordt berekend 
door de werkelijk aan taakvelden toe te berekenen rente in euro's te delen door 
de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd, 
met uitzondering van de aan derden verstrekte leningen. Het bij de begroting 
gecalculeerde omslag rentepercentage mag binnen een marge van 0,5oZo 
worden afgerond. In Veldhoven kiezen wij ervoor om het omslag 
rentepercentage af te ronden op een veelvoud van één tiende procent3. Het 
berekende omslag rentepercentage wordt vervolgens consistent en zonder 
uitzonderingen -behoudens grondexploitaties en projectfinanciering- 
gehanteerd om de rente te verdelen over de taakvelden. Het rentebedrag dat 
wordt toegerekend aan een taakveld is de uitkomst van de boekwaarde van de 
activa behorend bij dat taakveld per 1 januari van het betreffende jaar x het 
omslag rentepercentage.

*"r'“nt‘ Veldhoven

2 Nota van toelichting wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016, pag. 18/19
3 Voorbeeld: een berekend omslagrentepercentage van 1,590Zo mag (binnen een marge van 0,5oZo) 
afgerond worden op 20Zo. In Veldhoven kiezen wij ervoor dit percentage af te ronden op een 
veelvoud van één tiende is 1,6Z.
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Veldhoven
Hoofstuk 4 P&C cyclus
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe we omgaan met de rente van externe 
financiering, de toerekening van rente aan de BIE, de rente van 
projectfinanciering en de berekening van de rente omslag op de diverse 
momenten van de planning en control (P&C) cyclus.

4.1 Bandbreedte en afwijking rente resultaat
Op diverse momenten in de P&C cyclus (voorjaarsnota, begroting en 
tussentijdse rapportages) wordt zowel het rentepercentage voor toerekening 
aan de BIE berekend als het rente omslagpercentage voor toerekening rente 
aan de taakvelden. Deze percentages worden berekend voor jaar t+1 tot en 
met t+4. Als de berekende rentepercentages per jaar binnen een bandbreedte 
van 0,50Zo blijven hanteren we het berekende rentepercentage van jaar t+1 
voor alle jaren (zie voorbeeld 1 bijlage I). Als één of meer van de berekende 
rentepercentages per jaar meer dan 0,50Zo afwijken van één van de berekende 
percentages van de andere jaren dan worden de berekende percentages per 
jaar gehanteerd (zie voorbeeld 2 bijlage I).

Ook wordt steeds getoetst of de afwijking tussen de aan taakvelden toe te 
rekenen rente en de toegerekende rente op basis van het omslag 
rentepercentage kleiner of gelijk is dan 250Zo van de aan taakvelden toe te 
rekenen rente. Als de afwijking groter is dan 250Zo zal het omslag 
rentepercentage worden aangepast (zie bijlage II).

4.2 Financieringsparagraaf
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en 
jaarrekening, naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten 
aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille, ook inzicht moet 
geven in: - de rentelasten

- het renteresultaat
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan

investeringen, grondexploitaties en projecten
- de financieringsbehoefte

Door het opnemen van het renteschema (zie bijlage II) wordt invulling gegeven 
aan de eerste drie punten van dit inzicht. De financieringsbehoefte zal separaat 
worden toegelicht.

4.3 Voorjaarsnota
Bij de voorjaarsnota zal een nieuwe jaarschijf worden toegevoegd (jaar t+4) 
aan de meerjarenbegroting. De begrote rentelast van deze nieuwe jaarschijf is 
gebaseerd op het extrapoleren van de bestaande begrote financierings- 
portefeuille voor zowel lange als korte financiering. De begrote rentebate is 
gebaseerd op het extrapoleren van de bestaande begrote portefeuille aan 
verstrekte geldleningen.

4.4 Begroting
Bij de begroting worden rentelasten en -baten van externe financiering 
geactualiseerd op basis van de uit de liquiditeitsprognose voortvloeiende 
financieringsbehoefte. De liquiditeitsprognose bevat de kasstroom uit 
operationele activiteiten aangevuld met financierings- en investerings- 
kasstromen. De investeringskasstromen zijn gebaseerd op meerjarige 
investeringsplannen en het meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie.

» rentelasten van reeds afgesloten geldleningen worden geraamd tegen 
contractueel overeengekomen percentages, rekening houdend met nog 
te betalen rente;

» rentelasten van nieuwe volgens prognose aan te trekken langlopende 
financiering worden geraamd op basis van, op het moment van opstellen
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van de begroting, actuele percentages behorende bij de looptijd. Het 
rentepercentage wordt naar boven afgerond op 1 decimaal:

o voor het lopende jaar (t) is dit het gepubliceerde tarief voor een 
10-jaars lening met gelijke aflossingen bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten

o voor de komende 4 jaar, jaar (t+1) tot en met jaar (t+4) is dit 
het gemiddelde van de voorspellingen van een aantal grote 
banken voor een 10-jaars SWAP rente over 1 jaar;

» Rentelasten en -baten van (tijdelijke) financieringstekorten en
-overschotten worden geraamd op basis van op dat moment actuele 
percentages (rekening houdend met kaders schatkistbankieren).

4.5 Tussentijdse rapportages
Tussentijds worden de rentelasten en -baten bijgesteld als:

» de liquiditeitsprognose en daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte 
wordt geactualiseerd;

» langlopende financiering is aangetrokken tegen een ander percentage, 
op een ander moment en/of voor een ander bedrag dan begroot;

» het rentepercentage van nog aan te trekken financiering meer dan 0,50Zo 
afwijkt van het begrote percentage.

4.6 Jaarrekening
Rentelasten en -baten worden verantwoord op basis van werkelijke uitgaven en 
inkomsten, rekening houdend met nog te betalen en nog te ontvangen rente.

In de jaarrekening (jaar t) vindt toerekening van rente aan BIE plaats op basis 
van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande 
leningenportefeuille (lang en kort) van de gemeente (over jaar t), naar 
verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen (1 januari van jaar t), indien 
geen sprake is van projectfinanciering. Dit percentage wordt vermenigvuldigd 
met de boekwaarde van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen op 1 
januari van jaar t. In de jaarrekening vindt derhalve altijd toerekening van 
rente aan BIE plaats op basis van nacalculatie.

“ Veldhoven
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Veldhoven
Hoofdstuk 5 Beleidslijnen Gemeente Veldhoven

5.1 Beleidslijnen
Alle voorgestelde beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot
rente en rentetoerekening worden in de volgende paragrafen weergegeven.

5.2 Rente externe en interne financiering
1. Alle rentelasten en -baten van externe financiering worden begroot en 

verantwoord op het taakveld treasury.
2. Voor het aantrekken van nieuwe financiering wordt het principe van 

totaalfinanciering gehanteerd.
3. De systematiek van rente over interne financiering (bespaarde rente en 

aan reserves toe te voegen rente) wordt niet toegepast.

5.3 Rentetoerekening aan bouwgrond in exploitatie (BIE)
4. De rentelast in euro's over de boekwaarde (exclusief eventuele 

verliesvoorzieningen) per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar 
wordt toegevoegd aan het onderhanden werk (BIE) op de balans.

5. Het te hanteren rentepercentage voor toerekening aan BIE is het 
gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande langlopende en 
kortlopende leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding 
vreemd vermogen/totaal vermogen per 1 januari van het betreffende 
begrotingsjaar, tenzij er sprake is van projectfinanciering.

6. De bestaande langlopende leningenportefeuille bestaat uit reeds 
afgesloten leningen aangevuld met verwachte aan te trekken leningen.

7. De bestaande kortlopende leningenportefeuille bestaat uit verwachte aan 
te trekken kasgeldleningen voor het betreffende begrotingsjaar.

8. Het berekende rentepercentage wordt afgerond op een veelvoud van één 
tiende procent.

9. Er wordt geen rente toegerekend aan verspreid liggende percelen 
(gronden die worden geruild of verkocht).

5.4 Rente van projectfinanciering
10. Er is sprake van projectfinanciering wanneer een lening extern is 

aangetrokken specifiek ten behoeve van de financiering van een project 
of een activiteit.

11. De rentelasten voortkomend uit deze financiering moeten (via het 
taakveld treasury) worden doorberekend aan die activiteit op het 
betreffende taakveld en maken derhalve geen onderdeel uit van de 
renteomslag.

12. Wanneer een specifieke lening extern is aangetrokken om deze lening 
vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde 
partij wordt dit aangemerkt als projectfinanciering.

5.5 Renteomslag
13. Rentetoerekening aan taakvelden vindt plaats met behulp van een 

renteomslag.
14. Aan taakvelden toe te rekenen externe rente bestaat uit het saldo van 

externe rentelasten minus -baten, minus rente die aan BIE moet worden 
doorberekend, minus rente van projectfinanciering die rechtstreeks aan 
het betreffende taakveld moet worden doorberekend, plus de rentebate 
van door verstrekte leningen (projectfinanciering).

15. Het (voor)gecalculeerde rente omslagpercentage wordt berekend door 
de werkelijk aan taakvelden toe te rekenen externe rente in euro's te 
delen door de boekwaarde per 1 januari van het betreffende 
begrotingsjaar van die activa die integraal zijn gefinancierd, met 
uitzondering van de aan derden verstrekte leningen.
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16. Het berekende omslag rentepercentage wordt afgerond op een veelvoud 
van één tiende procent.

5.6 Bandbreedte en afwijking rente resultaat
17. Rentepercentages voor toerekening aan BIE en taakvelden, worden 

conform artikel 5 en 15, voor de jaren t+1 tot en met t+4 berekend.
18. Als de berekende percentages voor de jaren t+1 tot en met t+4 binnen 

een bandbreedte van 0,50Zo blijven hanteren we het berekende 
percentage van jaar t+1 voor alle daaropvolgende jaren (zie voorbeeld 1 
bijlage I).

19. Als de berekende percentages voor de jaren t+1 tot en met t+4 niet 
binnen de bandbreedte van 0,50Zo blijven hanteren we de berekende 
percentages per jaar (zie voorbeeld 2 bijlage I). Het percentage van t+4 
zal in het meerjarenperspectief van de BIE worden gehanteerd voor alle 
jaren na t+4.

20. Als het renteresultaat op het taakveld treasury groter is dan 250Zo van de 
aan taakvelden toe te rekenen rente wordt het omslag rentepercentage 
opnieuw berekend en aangepast.

5.7 P&C cyclus
21. De paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening geeft inzicht 

in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente wordt 
toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten en de 
financieringsbehoefte.

22. In de voorjaarsnota wordt een jaarschijf (t+4) toegevoegd aan de 
begroting. De begrote rentelast en -bate van deze jaarschijf is gebaseerd 
op extrapolatie van bestaande portefeuille van opgenomen en verstrekte 
geldleningen.

23. Rentelasten van reeds afgesloten leningen worden geraamd tegen 
contractueel overeengekomen percentages, rekening houdend met nog 
te betalen rente.

24. Rentelasten van nieuwe volgens liquiditeitsprognose aan te trekken 
langlopende geldleningen worden geraamd op basis van actuele 
percentages behorende bij de looptijd. Het rentepercentage wordt naar 
boven afgerond op 1 decimaal

» aan te trekken leningen voor het lopende jaar (t) ^ 
gepubliceerde tarief voor een 10 jaars lening met gelijke 
aflossingen bij BNG;

» aan te trekken leningen voor de komende 4 jaar (t+1 tot en met 
t+4) ^ het gemiddelde van de voorspellingen van een aantal 
grote banken voor een 10 jaars swaprente over 1 jaar.

25. Rentelasten en -baten van (tijdelijke) financieringstekorten en 
-overschotten worden geraamd op basis van op dat moment actuele 
percentages (rekening houdend met kaders schatkistbankieren).

26. Tussentijds worden rentelasten en -baten bijgesteld als:
» de liquiditeitsprognose en daaruit voortvloeiende 

financieringsbehoefte wordt geactualiseerd;
» langlopende financiering is aangetrokken tegen een ander

percentage, op een ander moment en/of voor een ander bedrag 
dan begroot;

» het rentepercentage van nog aan te trekken financiering meer 
dan 0,50Zo afwijkt van het begrote percentage.

27. In de jaarrekening vindt toerekening van rente aan BIE plaats op basis 
van nacalculatie.

28. In de jaarrekening vindt toerekening van rente aan taakvelden alleen 
plaats op basis van nacalculatie als artikel 20 van toepassing is.

^ Veldhoven
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Veldhoven

Bijlage I Voorbeeld toerekening rente aan BIE en taakvelden

Berekende rentepercentages:

Voorbeeld 1
Jaar t+1 2,0 )
Jaar t+2 1,7 )
Jaar t+3 1,7 )
Jaar t+4 1,5 )

Voorbeeld 2
Jaar t+1 2,0 )
Jaar t+2 1,7 )
Jaar t+3 1,5 )
Jaar t+4 1,4 )

Afwijking tussen de jaren ^0,5oZo ^ 
Toerekening aan BIE (0Zo jaar t+1) 2,0oZo voor de 
gehele looptijd van de BIE

Afwijking tussen de jaren ^,50Zo ^ 
Toerekening aan BIE: t+1: 2,00Zo, t+2: 1,70Zo, 
t+3: 1,5Z, t+4: 1,4Z. Toerekening rente 
aan BIE alle volgende jaren 1,4Z

Voor toerekening rente aan taakvelden geldt hetzelfde principe, wel vindt 
aanvullend de toets plaats of het renteresultaat niet groter is dan 25Z van de 
begrote rentelasten. Als dat zo is wordt het omslag rentepercentage aangepast.
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Veldhoven
Bijlage II Renteschema

Renteschema

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering C
b. De externe rentebaten (idem) - -C

c Saldo rentelasten en rentebaten C

De rente die aan de grondexploitaite moet worden 
d1 doorberekend - C -

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende 
d2 taakveld moet worden toegerekend - C -

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een 
specifieke lening voor is aangetrokken 
^projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld 

d3 moet worden toegerekend + -C______-

e Aan taakvelden toe te rekenen externe rente C

f De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) - -C

g Renteresultaat op het taakveld treasury C

Als "g" meer dan 2507o bedraagt van "e" dan wordt het rente omslagpercentage 
aangepast.
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Veldhoven
Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Bij de invoering van het huidige financiële wet- en regelgeving, het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV), in 2004 lag de nadruk op het vergroten 
van de transparantie van het proces van de begroting en de verantwoording en 
het versterken van de positie van raad en provinciale staten.

De aanpassingen die met dit besluit werden ingevoerd hebben geleid tot een 
grotere betrokkenheid van de raad. Er zijn ruim 10 jaar na invoering van het 
BBV diverse ontwikkelingen die vragen om vernieuwing van het BBV. Zo zijn de 
stukken waarmee de raad dit proces kan sturen, de begroting en jaarstukken, 
voor niet financieel specialisten te weinig toegankelijk. Dit belemmert de 
mogelijkheden voor veel raadsleden, maar ook voor andere direct betrokkenen, 
om hier een goede discussie over te voeren.

In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 
(wijzigingsbesluit vernieuwing BBV) geplaatst, houdende wijziging van het BBV 
in verband met de invoering van een aantal wijzigingen die bijdragen aan de 
sturing door de raad, alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen 
gemeenten. Eén van de onderdelen van de wijziging betreft een beter inzicht in 
de overhead. Door de vernieuwing van dit wettelijke kader is het noodzakelijk 
de nota kostentoerekening aan te passen.

1.2 Inleiding
De gemeentelijke rol veranderd constant en hierbij moet het bestuur in staat 
worden gesteld om goede keuzes te maken. Burgers en bedrijven hebben 
hierbij recht op transparantie en inzicht. Een goede financiële 
informatievoorziening is dan van groot belang. Enkele voorbeelden:
» inzicht in en vergelijken van de gemeentelijke heffingen en tarieven. Wat 

doen wij allemaal voor de producten en diensten die geleverd worden? En, 
wellicht net zo belangrijk, wat kost dat?

» inzicht in de financiële haalbaarheid van bouwgrondexploitaties zoals 
bedrijventerrein Habraken;

» inzicht in de financiële haalbaarheid van investeringsprojecten zoals de 
bouw van multifunctionele accommodaties (Mfa's);

» inzicht in nieuwe taken zoals de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ, 
participatiewet);

» inzicht in de totale kosten van een raadsprogramma, zoals bijvoorbeeld het 
sociaal domein, en de bijbehorende taakvelden.

Bovenstaande geeft aan dat een juiste kostentoerekening essentieel is. Het doel 
van deze nota is het zo juist mogelijk toerekenen van kosten aan activiteiten, 
producten, diensten en taken van de gemeente. Deze doelstelling gaat gepaard 
met een drietal voorwaarden:
» eenvoud ^ de juistheid van de systematiek dient in verhouding te staan tot 

de administratieve lasten ervan;
» bedrijfseconomische principes ^ kosteninzicht, transparantie,

informatievoorziening en sturing voor de budgethouder en bestuur;
» voldoen aan wet- en regelgeving.
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Veldhoven
1.3 Wettelijk kader

Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van 
de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die 
kosten te geven, wordt in artikel 8, eerste lid, onderdeel c voorgeschreven dat 
in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de 
kosten van de overhead. In de programma's moeten dan de kosten worden 
opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Voorheen waren 
gemeenten vrij om te bepalen hoe overheadkosten werden opgenomen in de 
begroting en jaarrekening.

Financiële beheersverordening
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit 
gebeurt op grond van Gemeentewet artikel 212 en heeft gestalte gekregen in 
de "Financiële beheersverordening". Deze verordening is door de gemeenteraad 
op 21 februari 2017 vastgesteld.

Artikel 13 van deze verordening geeft aan dat het bepalen van de geraamde 
kostprijs van producten en diensten van de gemeente Veldhoven dient te 
geschieden conform de door de raad vastgestelde nota kostentoerekening.

In artikel 19 (sub c) wordt vermeld dat de administratie zodanig van opzet en 
werking is, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor het verschaffen van 
informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties.

Kostendekkende tarieven
De raad heeft in 2011 de nota kaderstellend legesbeleid vastgesteld. In deze 
nota is aangegeven welke (wettelijke) randvoorwaarden er gesteld worden aan 
de kostendekkendheid van leges en welke kosten mogen worden meegenomen 
in de kostprijsberekening. De nota kostentoerekening zorgt voor de juiste 
systematiek om te voldoen aan de randvoorwaarden van de nota over het 
kaderstellend legesbeleid. Hetzelfde geldt voor de wet- en regelgeving die 
betrekking heeft op andere tarieven zoals b.v. afvalstoffenheffing en 
rioolheffing. In de handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen 
van de VNG worden de wettelijke kaders toegelicht. Deze handreiking dient als 
leidraad bij het opstellen van de kostendekkende tarieven en heffingen.

De Wet markt en overheid
De Wet markt en overheid, die per 1 juli 2012 in werking is getreden, geeft aan 
dat gemeenten voor economische activiteiten ten minste de integrale kostprijs 
inclusief winstopslag in rekening moeten brengen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de wettelijke en theoretische kaders beschreven voor 
het toerekenen van kosten. In hoofdstuk 3 wordt de toe te passen systematiek 
van kostentoerekening toegelicht. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de 
beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot de toerekening 
van kosten samengevat.
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1.5 Definities
De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten 
(directe en indirecte kosten) die gemaakt worden voor het produceren of 
leveren van het product of de dienst.

Onder directe kosten moeten die kosten worden verstaan, waarbij reeds bij hun 
ontstaan het oorzakelijke verband met het product bekend is.

Indirecte kosten (overheadkosten en rentekosten) zijn kosten die mede door 
een organisatie moeten worden gemaakt om het productieproces en dus het 
product te realiseren. Een duidelijke (1 op 1) relatie tussen deze kosten en de 
afzonderlijke producten ontbreekt (geen oorzakelijk verband met product).

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten zijn 
onderdeel van de indirecte kosten.

Cijfer kunnen extracomptabel (buiten de financiële boekhouding en externe 
verslaggeving) en intracomptabel (binnen de financiële boekhouding en externe 
verslaggeving) verwerkt worden.
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Hoofdstuk 2 Kaders kostentoerekening

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de wettelijke en theoretische kaders van 
kostentoerekening verder uitgewerkt. Specifiek wordt hierbij ingegaan op de 
begrippen (kostendrager, overhead, integrale kostprijs) die in de theorie over 
kostentoerekening gehanteerd worden en wat de gemeentelijke financiële 
wetgeving aangeeft over deze begrippen.

2.2 De theorie
Het berekenen van de kostprijs van producten of diensten kent drie stappen:
1. Hoe worden de kostendragers gedefinieerd?
2. Wat zijn de directe en indirecte kosten die gerelateerd zijn aan de 

kostendrager?
3. Op welke wijze wordt indirecte kosten (overhead en rente) aan een 

kostendrager toegerekend?

De kostendragers zijn de producten of diensten van een organisatie waarvan de 
kostprijs berekend wordt. Wanneer een integrale kostprijs per product/dienst 
berekend wordt, wordt er een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 
kosten. Het criterium is of de kosten een direct oorzakelijk verband hebben met 
de producten (zie onderstaande afbeelding).

Directe Kostendrager
kosten W

Oorzakelijk verband

Geen oorzakelijk verband

Indirecte
kosten

Kostentoe
rekening

Kostendrager

Afbeelding 1: positionering kostentoerekening.

Directe kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de kostendragers. Stap 3 
gaat over de allocatiesystematiek (de toerekening) waarmee organisaties de 
indirecte kosten (overhead en rente) aan de kostendragers toekennen, ofwel de 
kostentoerekening. De kostentoerekening van de rente wordt beschreven in de 
beleidsnota rentebeleid en -toerekening.

2.3 Kostendragers
In het BBV is opgenomen dat raad en college elk hun eigen 
informatievoorziening kennen, toegespitst op de rollen en taken van deze 
bestuursorganen. De raad stuurt op programma's en het college op taakvelden. 
Taakvelden kunnen worden gespecificeerd naar één of meerdere deeltaken. De 
ambtelijke organisatie is vrij om naar eigen inzicht de deeltaken te definiëren. 
Kostensoorten in combinatie met de deeltaken is het niveau waarop baten en 
lasten binnen de gemeentelijke administratie worden verantwoord. Daarnaast 
worden baten en lasten verantwoord op investeringen, bouwgrondexploitaties 
en voorzieningen1.

1 Investeringen en voorzieningen zijn gekoppeld aan taakvelden. Bijvoorbeeld: de kapitaallasten 
(afschrijving en rente) van een vervangingsinvestering riolering valt onder taakveld 7.2 riolering en 
de storting in de onderhoudsvoorziening wegen valt onder taakveld 2.1 verkeer en vervoer.
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De kostendragers van de gemeente Veldhoven zijn: deeltaken, 
bouwgrondexploitaties, investeringen en voorzieningen._______________________
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Veldhoven

De kostensoorten bij gemeenten zijn ingedeeld conform bedrijfseconomische 
principes (loonkosten, inhuurkosten, subsidie, goederen van derden, 
afschrijvingskosten, huurinkomsten etc.). In het BBV is opgenomen dat de 
kaders voor indeling van de kostensoorten worden voorgeschreven in de 
Ministeriële Regeling informatie voor derden (Iv3). Binnen deze kaders is de 
gemeente vrij haar kostensoorten verder te specificeren.

Zie bijlage I voor een schematische weergave van de relatie tussen 
programma's, taakvelden, kostendragers en kostensoorten.

2.4 Overhead
Tot de vernieuwing van het BBV in 2016 gaf het BBV geen richting aan de wijze 
waarop baten en lasten moesten worden toegerekend. Dus ook niet voor 
overhead. De gemeenten waren vrij welke kosten aan te merken als overhead 
en hoe deze te toe te rekenen. Nu heeft het BBV in artikel 1 lid 1 sub l een 
definitie opgenomen van overheadkosten:

Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.________

Deze definitie is door het BBV verder uitgewerkt in een notitie Overhead. Deze 
notitie wordt gebruikt als leidraad voor het bepalen van de hoogte van de 
overhead. In de notitie wordt aangegeven dat overhead bestaat uit de baten en 
lasten van:
1. leidinggevenden primair proces (hiërarchisch);
2. financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
3. P&O Z HRM;
4. inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
5. interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC);
6. juridische zaken;
7. bestuurszaken en bestuursondersteuning;
8. informatievoorziening en automatisering (ICT) (het is exclusief functioneel 

beheer ten behoeve van primaire proces systemen);
9. facilitaire zaken en Huisvesting;
10. documentaire informatievoorziening (DIV);
11. managementondersteuning primair proces.

Ook is in het vernieuwde BBV vastgelegd hoe overhead in de begroting en de 
jaarrekening moet worden opgenomen.

De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead 
via taakveld 0.4 Overhead.

2.5 Integrale kostprijs
De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten 
(directe en indirecte kosten) die gemaakt worden voor het produceren of 
leveren van het product of de dienst. Dus inclusief de overhead. In de volgende 
paragrafen wordt beschreven waar een integrale kostprijs voor dient en welke 
kaders worden toegepast.

Nota Kostentoerekening Gemeente Veldhoven 7



îtneente \ \

Veldhoven
2.5.1 Externe verslaggeving (P&C-cyclus)
De consequentie van de in de paragraaf 2.4 beschreven wetgeving is dat geen 
integrale kostprijs wordt toegepast bij het opstellen van de programma's en 
taakvelden binnen de producten van de P&C-cyclus (o.a. begroting, tussentijdse 
rapportages en jaarrekening). Overhead wordt immers op een apart taakveld 
begroot en verantwoord. In de programma's (overige taakvelden) moeten 
alleen de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire 
proces.

Voorheen mocht een gemeente zelf bepalen hoe en of men indirecte kosten 
(overhead) toerekende aan de programma's. Elke gemeente ging hier op een 
verschillende manier mee om wat benchmarking tussen gemeente op basis van 
de externe verslaggeving heel moeilijk maakte. Nu krijgt de raad op eenvoudige 
wijze meer inzicht in de totale kosten van de overhead voor de gehele 
organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten. En, door de eenduidige 
systematiek, kan er een beter financieel vergelijk gemaakt worden tussen 
gemeenten op basis van de externe verslaggeving.

In het BBV is één uitzondering gemaakt op voorgaande. Er mag wel een 
integrale kostprijs berekend worden voor grondexploitaties, investeringen en 
andere projecten (b.v. groot onderhoudsprojecten ten laste van een 
voorziening). Deze uitzondering is gemaakt, omdat bijvoorbeeld het niet 
toerekenen van overhead aan investeringen anders zou leiden tot een 
begrotingstekort. De jaarlijkse overheadlasten van deze investeringen zouden 
dan namelijk in één keer ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht, 
in plaats van deze te activeren en meerjarig af te schrijven. Uitgangspunt is om 
gebruik te maken van deze mogelijkheid in de wetgeving en zodoende op te 
nemen in de boekhouding en externe verslaggeving.

Overhead wordt toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere 
projecten (voorzieningen) en wordt verwerkt in de boekhouding en externe 
verslaggeving.________________________________________________________

Om het inzicht te behouden in het totaal van de overhead, worden alle baten en 
lasten m.b.t. overhead in het overzicht overhead gepresenteerd. De overhead 
die wordt toegerekend aan de voorzieningen, grondexploitaties en investeringen 
wordt apart als negatieve last in het overzicht overhead opgenomen. In de 
praktijk zal dit gebeuren door op het taakveld 0.4 overhead onder de lasten een 
negatief bedrag op te nemen en dit bedrag op het betreffende kostendrager 
weer als last te verantwoorden. Hierdoor wordt voorkomen dat de exploitatie 
onnodig wordt opgeblazen.

2.5.2 Kostendekkende tarieven en heffingen
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben 
op het primaire proces. Bij de berekening van kostendekkende tarieven en 
heffingen mag worden uitgegaan van een integrale kostprijs (inclusief 
overhead). Om uitvoering te geven aan wet- en regelgeving (o.a. welke kosten 
in tarieven mogen worden opgenomen) wordt de handreiking 
kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen van de VNG als leidraad 
gebruikt. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het 
niet langer mogelijk is om uit de taakvelden (voorheen de producten) alle 
tarieven te kunnen bepalen. Daarom zal de berekening van kostendekkende 
tarieven en heffingen bij de primitieve begroting extracomptabel (buiten de 
boekhouding en externe verslaggeving) plaatsvinden. Het gaat hier o.a. om 
leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
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Desondanks is het wel belangrijk om het bestuur, burgers en bedrijven in de 
begroting inzicht te geven hoe de tarieven worden berekend en welke 
beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. In het BBV is opgenomen dat 
deze informatie moet worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
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In de paragraaf lokale heffingen van de begroting wordt opgenomen hoe de 
kostendekkende tarieven en heffingen worden berekend en welke beleidskeuzes 
bij die berekening zijn gemaakt.

Uit oogpunt van transparantie is voorgeschreven dat deze toelichting niet alleen 
op het niveau van de verordeningen moet plaatsvinden, maar ook op een meer 
gedetailleerd niveau, zijnde de onderliggende hoofdstukken of onderdelen. Ook 
de mate van kruissubsidiëring tussen de hoofdstukken of onderdelen binnen 
een verordening en binnen de hoofdstukken of onderdelen moet worden 
toegelicht.

2.5.3 Overige kostencalculaties
Voor het opstellen van kostencalculaties (kostenanalyses) is het vaak belangrijk 
om inzicht te hebben in de integrale kostprijs van een product of dienst. Wat 
kost ons de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), wat zijn de kosten 
van onderwijshuisvesting of wat zijn de kosten van een
bestemmingsplanverzoek aangevraagd door derden? Allemaal vragen waarbij 
een integrale kostprijs berekend kan worden. Zoals aangegeven in dit 
hoofdstuk, is dit niet meer mogelijk vanuit de programma's en taakvelden 
opgenomen in de externe verslaglegging. De systematiek van 
kostentoerekening uit hoofdstuk 3 zal hierin voorzien zodat een integrale 
kostprijs voor dergelijke calculaties en analyses extracomptabel bepaald kan 
worden.

2.6 Keuze systematiek
Bij de keuze van een systematiek voor kostentoerekening moet een afweging 
gemaakt worden tussen de nauwkeurigheid van de toerekening in relatie tot de 
administratieve last die hiermee gemoeid is (zie onderstaande afbeelding 3). 
Hierbij moet de nauwkeurigheid van het systeem in balans zijn met de 
administratieve last die hiermee is gemoeid.

Administratieve lasten

Nauwkeurigheid van de toerekening

Afbeelding 2: Administratieve last in verhouding tot nauwkeurigheid.

Bij de uitwerking van een systematiek voor kostentoerekening in het volgende 
hoofdstuk wordt een juiste balans tussen nauwkeurigheid en administratieve 
last gewaarborgd.
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Hoofdstuk 3 Systematiek voor kostentoerekening

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs uitgelegd hoe directe en indirecte kosten 
worden toegerekend. Stappen:
1. toerekenen van loonkosten;
2. toerekenen van directe kosten;
3. toerekenen van indirecte kosten (overhead).
Vervolgens wordt er nog kort ingegaan op het bepalen van de kostendekkende 
tarieven en tot slot wordt aangegeven wanneer (frequentie) de systematiek 
wordt toegepast.

3.2 Stap 1: Toerekenen van loonkosten
De eerste stap is het verdelen van loonkosten, één van de grootste 
kostenposten van een gemeente, over de kostendragers. Loonkosten kunnen 
zowel direct als indirect (overhead) zijn. Loonkosten van overhead worden 
conform de definitie en uitleg uit paragraaf 2.4 toegerekend aan taakveld 0.4 
Overhead.

\ t 1 II ^ ^

Veldhoven

De begrote/gerealiseerde loonkosten worden per organisatieonderdelen (op 
kostenplaatsen) verzameld. Vervolgens worden de loonkosten o.b.v. capaciteit 
(uren) per formatie/bezetting verdeeld naar de kostendragers.

Door de loonkosten per formatie/bezetting toe te rekenen wordt rekening 
gehouden met differentiatie binnen het functiegebouw van het personeel. 
Concreet: formatie/bezetting met schaal 10 is duurder dan formatie/bezetting 
met schaal 6. Dit verhoogd de nauwkeurigheid van de toegerekende loonkosten 
op een taakveld of project.

Voorcalculatie (begroting)______________________________________________
De geraamde loonkosten worden per formatieplaats toegerekend aan de 
kostendragers o.b.v. uren uit een capaciteitsplanning.

Uitgangspunten bij het opstellen van een capaciteitsplanning worden gegeven in 
bijlage II.

Nacalculatie (realisatie)________________________________________________
De gerealiseerde loonkosten worden per persoon (bezetting) toegerekend aan 
de kostendragers o.b.v. uren uit de capaciteitsplanning opgesteld bij de 
begroting.________________________________________________________________

Met andere woorden: de gerealiseerde loonkosten worden doorbelast o.b.v. de 
begrote uren.

Uitzondering hierop zijn de loonkosten van personen die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan bouwgrondexploitaties, investeringen en overige projecten 
(voorzieningen). Deze worden toegerekend o.b.v. gerealiseerde capaciteit 
(uren).__________________________________________________________________

Bijvoorbeeld met behulp van tijdregistratie of een inschatting van de 
uitgevoerde werkzaamheden in uren.
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3.3 Stap 2: Toerekenen van directe kosten
De directe en indirecte loonkosten zijn nu verdeeld naar de kostendragers.

Uitgangspunt binnen het BBV is om zoveel mogelijk directe kosten direct toe te 
rekenen aan de kostendragers.

Bijvoorbeeld, de stortkosten van de afvalinzameling worden rechtstreeks 
toegerekend aan het taakveld 7.3 Afval. De onderhoudskosten van de scholen 
worden rechtstreeks begroot en verantwoord op het taakveld 4.2 
Onderwijshuisvesting. De kosten van de aanleg van een weg worden 
rechtstreeks geraamd en geboekt op het investeringsnummer.

3.3.1 Hulpkostenplaats
Echter, een aantal taken en activiteiten wordt aangemerkt als directe kosten 
(geen overhead), maar kan niet rechtstreeks worden toegerekend (begroot en 
verantwoord) aan de kostendragers.

Concreet zijn dit activiteiten of taken waarvan het budget en/of de realisatie 
(een factuur of de kapitaallasten van een investering) niet direct opgesplitst kan 
worden naar meerdere taakvelden. Enkele voorbeelden:
» De kosten van de gemeentewerf en de tractiemiddelen gebruikt door de 

buitendienst worden aangemerkt als directe kosten voor de producten en 
diensten die door de buitendienst worden geleverd (geen overhead). De 
buitendienst werkt aan meerdere taakvelden zoals taakveld 2.1 Verkeer en 
vervoer en 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie etc. Alleen 
bijvoorbeeld een factuur voor brandstof van een voertuig of de 
elektriciteitskosten van de gemeentewerf is niet rechtstreeks toe te rekenen 
aan deze taakvelden. M.b.v. een verdeelsleutel (uren buitendienst) worden 
de baten en lasten verdeeld naar de betreffende taakvelden.

» Wanneer het belastingsysteem meerdere taakvelden (OZB woningen, OZB- 
niet woningen, afvalstoffenheffing, rioolheffing) bedient, dan moeten de 
kosten over deze betreffende taakvelden worden verdeeld. Hierbij wordt een 
praktische verdeelsleutel gehanteerd (bijv. naar rato van de opbrengsten uit 
de heffingen/belastingen).

De baten en lasten van niet direct toerekenbare directe activiteiten en taken 
worden eerst verzameld op een hulpkostenplaats en met behulp van een 
verdeelsleutel toegerekend aan de kostendragers.________________________

Het gebruik van deze systematiek van verzamelkostenplaatsen zal alleen 
worden toegepast indien geen andere (administratieve) oplossing te vinden is.

3.4 Stap 3: Toerekenen van indirecte kosten (overhead)
De overhead moet op een consistente wijze worden toegerekend. Een methode 
wordt niet door de wetgever voorgeschreven, maar moet door de raad worden 
vastgesteld en opgenomen in de financiële verordening. Bij de methodiek kan 
gedacht worden aan de door het CBS gehanteerde techniek (naar rato van 
personeelskosten) of bijvoorbeeld naar rato van de omvang van de taakvelden.

Omdat er geen causaal verband is tussen de omvang van de taakvelden t.o.v. 
de toe te rekenen overhead wordt deze methode niet gevolgd. De door het CBS 
gehanteerde methode, naar rato van personeelskosten, is niet voldoende 
nauwkeurig. Er wordt geen recht gedaan aan het feit dat inhuur vaak duurder is 
dan het vast personeel en dat binnen het vaste personeel sprake is van 
loondifferentiatie. Daarom wordt gekozen voor onderstaande methode:
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Het saldo van baten en lasten toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead wordt 
toegerekend aan de kostendragers op basis van arbeidsintensiviteit (een 
overheadtarief).
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Het overheadtarief wordt als volgt berekend:

______ Saldo van baten en lasten toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead______
Overheadtarief = Aantal productieve uren van vast personeel plus

het aantal productieve uren van ingehuurd personeel

Voor het toerekenen van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van een 
capaciteitsplanning/gerealiseerde capaciteit vast personeel op basis van het 
aantal productieve uren. Deze input wordt gebuikt voor het toerekenen van de 
overhead. Ook externe inhuur maakt gebruik van de faciliteiten (werkplek, 
ondersteuning, advies etc.) van de organisatie. Vanuit deze optiek wordt 
overhead toegerekend aan de kostendrager(s) waar de inhuurcapaciteit aan 
werkt.

Zoals vermeld in paragraaf 2.5.1 wordt alleen de overhead aan 
grondexploitaties, investeringen en andere projecten (voorzieningen) verwerkt 
in de boekhouding en externe verslaggeving.

3.5 Kostendekkende tarieven en heffingen
Kostendekkende tarieven en heffingen worden op basis van de primitieve 
begroting bepaald. In paragrafen 3.3 en 3.4 zijn de directe en indirecte kosten 
toegerekend en is er (extracomptabel) inzichtelijk wat de integrale kostprijs is 
van alle taakvelden, bouwgrondexploitaties, (onderhouds)voorzieningen, 
investeringen etc. Dit is een te hoog abstractieniveau voor het bepalen van o.a. 
de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarom wordt in de 
financiële administratie vastgelegd welke kosten mogen worden meegenomen 
in de kostendekkendheid van leges en tarieven. Alleen de kosten van 
activiteiten en taken die mogen worden opgenomen in tarieven en heffingen 
worden toegerekend aan de kostprijs van de kostendekkende tarieven en 
heffingen. Hier wordt bij het opstellen van de capaciteitsplanning nauwkeurig 
naar gekeken.

Alle baten en lasten van overhead moeten worden opgenomen op taakveld 0.4 
Overhead en doorbelast naar de kostendragers. De stortingen en onttrekkingen 
in reserves t.b.v. van de overhead maken hier geen onderdeel vanuit. Deze 
baten en lasten worden opgenomen op taakveld 0.10 Mutaties reserves, maar 
mogen wel worden meegenomen in de bepaling van de kostendekkende 
tarieven en heffingen.

3.6 Frequentie van kostentoerekening
In bijlage III wordt een voorbeeld gegeven van de systematiek beschreven in 
dit hoofdstuk. Het betreft een consistente methode waarbij de overhead o.b.v. 
arbeidsintensiviteit wordt toegerekend aan de kostendragers. Deze systematiek 
wordt toegepast bij zowel de voorcalculatie als de nacalculatie. Hieronder de 
frequentie:

Voorcalculatie (begroting)
Eenmaal per jaar bij het opstellen van de primitieve begroting.

Nacalculatie (realisatie)
Bij elke tussentijdse rapportage o.b.v. de realisatie tot dat moment en bij de 
jaarrekening.
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Hoofdstuk 4 Beleidslijnen gemeente Veldhoven

4.1 Beleidslijnen
Alle voorgestelde beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot
toerekening van kosten worden in de volgende paragrafen weergegeven.

KADERS
4.2 Kostendragers
1. De kostendragers van de gemeente Veldhoven zijn; deeltaken, 

bouwgrondexploitaties, investeringen en voorzieningen.

4.3 Overhead
2. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en 

ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
3. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht 

overhead via taakveld 0.4 Overhead.

4.4 Integrale kostprijs
Externe verslaggeving (P&C-cyclus)
4. In de externe verslaggeving wordt geen integrale kostprijs toegepast.
5. Overhead wordt toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere 

projecten (voorzieningen) en wordt verwerkt in de boekhouding en externe 
verslaggeving.

Kostendekkende tarieven en heffingen
6. Voor de berekening van kostendekkende tarieven en heffingen bij de 

primitieve begroting wordt extracomptabel een integrale kostprijs berekend.
7. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting wordt opgenomen hoe de 

kostendekkende tarieven en heffingen worden berekend en welke 
beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.

SYSTEMATIEK

4.5 Loonkosten
Algemeen
8. Loonkosten zijn zowel directe als indirecte kosten.
9. De begrote/gerealiseerde loonkosten worden per organisatieonderdelen (op 

kostenplaatsen) verzameld. Vervolgens worden de loonkosten o.b.v. 
capaciteit (uren) per formatie/bezetting verdeeld naar de kostendragers.

Voorcalculatie (begroting)
10. De geraamde loonkosten worden per formatieplaats toegerekend aan de 

kostendragers o.b.v. uren uit een capaciteitsplanning.

Nacalculatie (realisatie)
11. De gerealiseerde loonkosten worden per persoon (bezetting) toegerekend 

aan de kostendragers o.b.v. uren uit de capaciteitsplanning opgesteld bij de 
begroting.

12. Uitzondering hierop zijn de loonkosten van personen die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan bouwgrondexploitaties, investeringen en andere 
projecten (voorzieningen). Deze worden toegerekend o.b.v. gerealiseerde 
capaciteit (uren).
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4.6 Directe kosten
13. Uitgangspunt binnen het BBV is om zoveel mogelijk directe kosten direct toe 

te rekenen aan de kostendragers.

Hulpkostenplaatsen
14. Hulpkostenplaatsen zijn verzamelingen van directe kosten die niet 

rechtstreeks aan een kostendragers kunnen worden toegerekend.
15. De baten en lasten van deze activiteiten of taken worden eerst verzameld 

op een hulpkostenplaats en met behulp van een verdeelsleutel toegerekend 
aan de kostendragers.

4.7 Indirecte kosten (overhead)
16. Het saldo van baten en lasten toegerekend aan taakveld 0.4 Overhead 

wordt toegerekend aan de kostendragers op basis van arbeidsintensiviteit 
(een overheadtarief).

17. Het overheadtarief wordt bepaald door het saldo van baten en lasten van de 
overhead te delen door het aantal productieve uren van vast personeel plus 
het aantal productieve uren van ingehuurd personeel.

4.8 Kostendekkende tarieven en heffingen
18. De stortingen en onttrekkingen in reserves t.b.v. van de overhead worden 

opgenomen op taakveld 0.10 Mutaties reserves (niet taakveld 0.4 
Overhead), maar mogen wel worden meegenomen in de bepaling van de 
kostendekkende tarieven en heffingen.

4.9 Frequentie van kostentoerekening
Voorcalculatie (begroting)
19. Eenmaal per jaar bij het opstellen van de primitieve begroting.

Nacalculatie (realisatie)
20. Bij elke tussentijdse rapportage o.b.v. de realisatie tot dat moment en bij de 

jaarrekening.
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Bijlage I: Verantwoordelijkheden baten en lasten

Programma

Taakveld

Kostendrager

Raad

^ College

Budgethouder

Baten en lasten (kostensoorten)
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Bijlage II: Uitgangspunten capaciteitsplanning

De loonkosten worden per organisatieonderdeel verzameld op een kostenplaats. 
De begrote loonsom wordt opgesteld o.b.v. formatie. Per functieschaal wordt 
een uurtarief opgesteld. Dit uurtarief dient als basis, samen met een 
capaciteitsplanning, voor de voorcalculatorische toerekening van loonkosten aan 
de kostendragers. De capaciteitsplanning wordt eenmaal per jaar opgesteld in 
aanloop naar de begroting.

De basis om het uurtarief te bepalen is het aantal direct productieve uren. Dit 
wordt als volgt bepaald:

Werkbare uren
______ Improductieve uren -/

Productieve uren

De werkbare uren van een fulltime formatieplaats (36 uur per week) op 
jaarbasis zijn het aantal werkbare dagen per jaar vermenigvuldigd met 7,2 uur. 
De improductieve uren zijn de uren van verlofdagen (vakantie, buitengewoon, 
etc.), feestdagen, dagen ziekteverzuim en dagen kort verzuim.
De productieve uren zijn de werkbare uren minus de improductieve uren. De 
productieve uren worden doorbelast naar de kostendragers zijnde de deeltaken 
(taakvelden en programma's), bouwgrondexploitaties, investeringen en 
voorzieningen.
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Bijlage III: Voorbeeld kostentoerekening
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Programma 8 Programma 15 Programma 1

Stortkosten Loonkosten Verkoopopbgrengsten

Taakveld FysiekeTaakveld Afval Taakveld Overhead bedrijfsinfrastructuur

Deeltaak Milieustraat ^ Dee taak HRM BGE Habraken

- Programma's

- Taakvelden

- Kostendragers

_ Kostensoorten (baten en lasten)

- Indirecte kosten

^ Intracomptabel (weļ opgenomen in boekhouding en externe verslaggeving) 

■ÿ» Extracomptabel (niet opgenomen in boekhouding en externe verslaggeving)
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1. Inleiding

Veldhoven

1.1 Aanleiding

Het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar 
2017 ingrijpend gewijzigd. Door deze wijzigingen is het noodzakelijk om de nota 
risicomanagement en weerstandsvermogen te actualiseren.

De laatste wijziging dateert uit 2014. Toen zijn alle financiële beleidsnota's 
(waardering & afschrijving, rentebeleid &-toerekening, kostentoerekening en reserves 
& voorzieningen) geactualiseerd. Enerzijds om de financiële kaders te verbeteren c.q. 
aan te passen aan nieuwe behoeften, inzichten en ontwikkelingen binnen de gemeente 
Veldhoven. Anderzijds om de financiële kaders te actualiseren op basis van de 
aangepaste financiële wet- en regelgeving.

1.2 Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht provincies en gemeenten tot 
het opnemen van een paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing in de 
programmabegroting en het jaarverslag. Het doel van de paragraaf is de raad een 
instrument te geven om de beleidskaders voor weerstandsvermogen vast te stellen en 
om de uitvoering te kunnen controleren. Naast een inventarisatie van de risico's en de 
weerstandscapaciteit dient deze paragraaf ook het beleid omtrent de 
weerstandscapaciteit en de risico's te bevatten.

Het opstellen van dit beleid is dus een verplichting, maar in de manier waarop het 
weerstandsvermogen en risicomanagement ingevuld worden, zijn gemeenten vrij. 
Hiervoor zijn geen richtlijnen vastgelegd. Gemeenten moeten zelf een beleidslijn 
formuleren over de noodzakelijk geachte weerstand in relatie tot de risico's.

Door het beleid in een afzonderlijke nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 
vast te leggen kan de weerstandsparagraaf kort zijn en een dynamisch karakter 
hebben dat meer gericht is op de controlerende rol van de raad.
In deze beleidsnota ligt het accent op die onderdelen van de paragraaf 
weerstandsvermogen & risicobeheersing die voor meerdere jaren vastgelegd kunnen 
worden. Verder concentreert deze nota zich op de risico's met financiële gevolgen. 
Daarnaast bestaan er ook risico's met imago- en tijdgevolgen.

1.3 Wettelijk kader

Volgens het BBV is de paragraaf weerstandsvermogen een van deze zeven verplichte 
paragrafen. Volgens artikel 11 van het BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen 
ten minste:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. een kengetal voor de: 

netto schuldquote;
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
solvabiliteitsratio;
grondexploitatie;
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structurele exploitatieruimte en 
belastingcapaciteit.

e. een beoordeling van de onderlinge verhoudingen tussen de kengetallen in 
relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 

gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele 

betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

In de toelichting op artikel 11 staat dat er voor de relevantie van risico's en wat tot de 
weerstandscapaciteit wordt gerekend geen algemeenheid kan worden aangegeven. 
Gemeenten dienen de capaciteit en de risico's zelf na te lopen en in kaart te brengen. 
Doordat de risico's die gemeenten lopen, verschillen is het niet mogelijk een algemene 
norm te stellen voor de omvang van de weerstandscapaciteit van een gemeente. Het 
is aan de gemeente zelf om een beleidslijn te formuleren over de in de organisatie 
noodzakelijke geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's.

De "handreiking duale begroting" van het Ministerie van BZK is een handreiking voor 
gemeenten om te komen tot een optimale inrichting van de begroting, rekening 
houdend met de Gemeentewet en het BBV.
Volgens deze handreiking brengt het opnemen van de beleidskaders in een paragraaf 
het gevaar met zich mee dat de paragraaf al snel het karakter krijgt van een jaarlijkse 
beleidsnota en uitdijt tot omvangrijke onderdelen, herhalingen bevat en daardoor 
minder effectief is. De handreiking geeft een alternatief in de vorm van een 
beleidsnota op het terrein van de desbetreffende paragraaf. Zo'n nota geeft dan 
bijvoorbeeld ontwikkelingen aan die van belang zijn, uitgangspunten, een visie, een 
lange termijn aanpak en prioriteiten. De nota is leidend bij het opstellen van de 
paragrafen.
Dit alternatief heeft onze voorkeur, wat inhoudt dat we dit beleid vastleggen in deze 
nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. In de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en jaarstukken wordt 
vervolgens een actualisatie en verantwoording vermeld van het weerstandsvermogen 
en risicomanagement.
Om de actualiteit van de beleidsnota te waarborgen wordt deze nota elke vier jaar 
geactualiseerd.

1.4 Leeswijzer

Ten eerste wordt in hoofdstuk 2 gestart met de doelstellingen van risicomanagement. 
Vervolgens komt in hoofdstuk 3 aan de orde hoe we dit instrument in Veldhoven 
toepassen waarbij wordt begonnen met een kleine terugblik.
Het weerstandsvermogen wordt behandeld in hoofdstuk 4.
De rapportage komt in hoofdstuk 5 aan de orde en de taken en verantwoordelijkheden 
in hoofdstuk 6. Tot slot worden de beleidslijnen in hoofdstuk 7 samengevat.

1.5 Definities

Om een goed beeld te krijgen van het beleid voor risicomanagement en 
weerstandsvermogen, wordt hieronder een aantal kernbegrippen beschreven.

Netto schuldquote. Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een 
percentage van de totale baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in
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mindering gebracht, behalve de langlopend verstrekte leningen, zoals 
startersleningen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen. Hier wordt hetzelfde 
aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de langlopend verstrekte 
leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.

Solvabiliteitsratio. Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is 
om aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Deze ratio geeft het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het 
balanstotaal weer.

Structurele exploitatieruimte. Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten 
kunnen worden gedekt met structurele baten.

Grondexploitatie. Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer 
in verhouding tot de totale baten.

Belastingcapaciteit. Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing 
voor een gemiddeld gezin opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Het 
landelijk gemiddelde wordt door het Rijk bekendgemaakt. Dit percentage kan 
geïnterpreteerd worden als de benutte belastingcapaciteit.

Bovenstaande kengetallen en definities zijn ontleend aan de wet. Eventuele 
wetswijzigingen worden verwerkt in de begroting en jaarstukken.

Risico: de kans op een ongewenste gebeurtenis met een negatief gevolg voor de 
gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. Hierbij gaat het om een 
risicogebeurtenis waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen of uitgeoefend 
heeft. Wel kan de gemeente invloed hebben (gehad) op de oorzaak en het gevolg van 
de risicogebeurtenis.

Risicomanagement is een continu en systematisch proces van het identificeren en 
kwantificeren van risico's en het bepalen van activiteiten (maatregelen) die de kans 
van optreden en/ of de gevolgen van risico's beheersbaar houdt.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente zowel een financieel als 
een bestuurlijk belang heeft.

Weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te 
dekken, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de 
programma's.

Weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te 
maken om onverwachte financiële tegenvallers (risico's) op te vangen, zonder dat dit 
betekent dat het beleid veranderd moet worden.
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2. Doelstellingen

Veldhoven

2.1 Risico

Voordat wordt ingegaan op de doelstellingen van risicomanagement en de bepaling 
van het weerstandsvermogen is het van belang eerst duidelijkheid te hebben over het 
begrip risico.
Wij gebruiken de volgende definitie:

Een risico is de kans op een ongewenste gebeurtenis met een negatief 
gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
Hierbij gaat het om een risicogebeurtenis waar de gemeente geen invloed 
op kan uitoefenen of uitgeoefend heeft.
Wel kan de gemeente invloed hebben (gehad) op de oorzaak en het gevolg 
van de risicogebeurtenis.

Het gaat dan om die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen (er zijn 
geen maatregelen getroffen) en die een negatief gevolg kunnen hebben. Daarbij kan 
worden gedacht aan open-eind regelingen, publiek-private samenwerking (PPS) - 
constructies, omvangrijke investeringsprojecten, grote calamiteit binnen de 
gemeentegrenzen en dergelijke.

Voor gebeurtenissen die zich (zo goed als) zeker gaan voordoen en veelal goed te 
kwantificeren zijn, worden maatregelen getroffen door een voorziening te vormen.
In dit geval spreken we niet van een risico maar van een 'onzekerheid', oftewel een 
zekere gebeurtenis met onzekere financiële consequenties.

Ook nieuw beleid wordt niet als een risico aangemerkt. Voor nieuw beleid wordt 
namelijk altijd bewust gekozen en in die zin is het geen risico (actie wordt zelf in gang 
gezet).

2.2 Beleidsdoelstellingen

Met het vaststellen van een beleid voor risicomanagement streven we continuering 
van de volgende doelstellingen na:

1. Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten
De raad is verantwoordelijk voor een sluitende begroting. Een exact sluitende 
begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat ieder risico dat optreedt een 
probleem gaat opleveren. In dat geval staan de programma's en daarmee het beleid 
van de gemeente onder druk. Daarom heeft een gemeente weerstandsvermogen 
nodig. In het duale stelsel heeft de raad een kaderstellende, budgetbepalende en 
controlerende taak. Met deze nota geeft de raad de kaders voor het 
weerstandsvermogen en het risicomanagement aan en stelt de raad het beleid vast 
waarbinnen de gemeente Veldhoven opereert. De kaders en beleidsuitgangspunten 
moeten ervoor zorgen dat risicomanagement een structureel onderdeel vormt van de 
planning & controlcyclus en dat Veldhoven voldoende weerstandsvermogen heeft.

2. Voldoen aan wet- en regelgeving
Door het vaststellen van deze geactualiseerde nota voldoet de gemeente Veldhoven 
aan haar wettelijke verplichtingen.
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3. Verhogen en borgen van het risicobewustzijn
Naast de kaderstelling en het voldoen aan wet- en regelgeving, is het verhogen en 
borgen van het risicobewustzijn een belangrijk doel van deze nota. Dit is zowel van 
belang op het niveau van bestuur (raad/college) als management. Voor het bestuur 
geldt dit vooral bij het stellen van kaders en het nemen van belangrijke besluiten. Het 
management zorgt voor een goede informatieverstrekking over risico's richting 
bestuur ten behoeve van de besluitvorming.
Daarnaast is het management verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's. Dit 
betekent dat bij de dagelijkse uitvoering van zijn taak het management oog heeft voor 
mogelijke risico's.
Ook dient de organisatie zich er van bewust te zijn dat het risicomanagement een 
belangrijke plek heeft in de besluitvorming en de planning & control cyclus.

4. Beheersing van de risico's
Risico's kunnen het halen van doelen belemmeren. Om de effecten te beheersen is het 
noodzakelijk inzicht te krijgen in de risico's die de organisatie loopt. Naast het 
bewustzijn dat risico's zich kunnen voordoen, is het zaak om maatregelen te nemen 
om de risico's te signaleren, te voorkomen, te reduceren of te elimineren. Te denken 
valt aan onder andere het afsluiten van verzekeringen, financiële middelen (reserves) 
achter de hand houden, het aanpassen van producten, processen of projecten en 
interne controle maatregelen.

5. Weerstandsvermogen binnen de vastgestelde bandbreedtes houden
Het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit van de organisatie moeten geanalyseerd 
worden om inzicht te krijgen in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen 
vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement om de risicokosten op 
te vangen. Het geeft een indicatie voor de financiële gezondheid van de organisatie.
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3. Risicomanagement

Veldhoven

3.1 Inleiding

Voor het begrip risicomanagement is een duidelijke definitie van belang. Wij gebruiken 
de volgende omschrijving:

Risicomanagement is een continu en systematisch proces van het identificeren 
en kwantificeren van risico's en het bepalen van activiteiten (maatregelen) die de 
kans van optreden en/ of de gevolgen van risico's beheersbaar houdt.

Het doel van risicomanagement is gestructureerd en systematisch risico's beheersen 
om de organisatiedoelstellingen effectiever en efficiënter te bereiken. 
Risicomanagement is gebaseerd op het maken van risicoanalyses. Risico's worden 
geïnventariseerd, voor zover mogelijk worden er gevolgen aan de risico's toegekend 
en er worden maatregelen aan verbonden. Door al in een vroeg stadium na te denken 
over de mogelijke risico's van bepaald beleid, zijn deze nog te voorkomen of zijn 
eventuele ernstige gevolgen nog te beperken.

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Pas wanneer de risicoanalyse 
regelmatig herhaald en geactualiseerd wordt en de beheersingsmaatregelen een 
integraal onderdeel van de activiteiten worden, is er sprake van
risicomanagement. Het gaat bij risicomanagement dus om een cyclisch proces en is in 
die zin goed vergelijkbaar met de keten: plan-do-check-act, zoals deze in de 
kwaliteitsliteratuur is ontwikkeld.
Om dit proces te ondersteunen hebben we in Veldhoven gekozen voor een praktische 
risicomanagement methode, ontwikkeld door het Nederlandse bureau NARIS.
Dit hoofdstuk gaat in op de fasen in het risicomanagementproces en de manier 
waarop we dit in de gemeente Veldhoven uitvoeren.

3.2 Terugblik

De afgelopen 7 jaren is gewerkt volgens de nota Risicomanagement.

Hieronder volgt een grafische weergave van het verloop van het risicoprofiel van 
gemeente Veldhoven:
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Grafiek 1: verloop risico's

Volgens het huidige beleid kennen we jaarlijks 2 actualisatiemomenten, namelijk de 
Jaarstukken en de Begroting.

Bovenstaande grafiek betreft de risico's die meetellen bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit (reserve benoemde risico's). Ook kunnen risico's onderkend 
worden die hierop geen invloed hebben. Deze risico's worden wel vastgelegd zodat 
deze in beeld blijven voor de afdelingen, ondanks dat er geen directe financiële 
consequenties zijn. Dit draagt bij aan het risicobewustzijn binnen onze organisatie.

Opvallend is een dalende trend van het maximale (financiële) schadegevolg bij een 
beperkt dalend aantal risico's.
Verder zijn in de afgelopen periode in totaal 9 risico's opgetreden waarvoor een 
beroep is gedaan op de reserve benoemde risico's. Van deze 9 risico's hebben 4 
risico's betrekking op bouwgrondexploitatie.

Zoals aangegeven is het aantal risico's de afgelopen 7 jaren licht dalend. Hierbij gaat 
het nadrukkelijk om het aantal risico's. In de afgelopen jaren is sprake geweest van 
het vervallen van risico's en werden ook nieuwe risico's onderkend.
Daarbij is het maximale schadegevolg wel substantieel gedaald. Van C 65 mln in 2009 
naar C 12 mln in 2016.
Verder zijn de afgelopen 7 jaren, zoals aangegeven, 9 risico's opgetreden.

Deze gegevens geven het teken dat het beleid werkt! Met de beleidsnota 
Risicomanagement en weerstandsvermogen is een goede basis gelegd.

3.3 Het risicomanagementproces

Het risicomanagementproces bestaat uit drie fases:
1. Identificatie van risico's
2. Analyse en beoordeling van risico's
3. Beheersing van risico's
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Ad. 1 Identificatie
In deze fase worden alle potentiële risico's geïnventariseerd. Te denken valt aan 
aansprakelijkheidsrisico's, financiële risico's, informatierisico's en milieurisico's.

Ad 2. Analyse en beoordeling
Als de risico's zijn geïnventariseerd is het mogelijk deze te analyseren. De analyse 
bestaat uit een inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt en de gevolgen 
ervan. Wij beperken ons tot de drie meest algemene gevolgcategorieën financieel, 
imago en tijd. Deze uitkomsten bieden beslissingsondersteunende informatie bij het 
bepalen van de beheersmaatregelen.

Ad 3. Beheersing
In de derde fase worden maatregelen gedefinieerd om de risico's te beheersen. 
Gedacht kan worden aan beheersmaatregelen zoals procedures, zorgsystemen, 
risicofinanciering en andere praktische oplossingen. Nadat mogelijke maatregelen met 
bijbehorende kosten in beeld zijn gebracht is het mogelijk een kosten-batenanalyse uit 
te voeren om op grond hiervan te kunnen bepalen welke maatregelen wel en welke 
niet worden ingevoerd.

Maatregelen
implementeren

Evaluatie en 
rapportage

Beleid I 
Doelstellingen

Risico
beoordeling

Maatregelen
ontwerpen

Risico-analyse

Risico-
identificatie

Figuur 1: Het risicomanagementproces

In de volgende paragrafen worden de verschillende fases uitgewerkt.

3.4 Identificatie van risico's

In deze fase worden alle potentiële risico's geïnventariseerd en per risico een 
verantwoordelijke benoemd en een omschrijving gegeven.

Uit de definitie van risico, volgt dat een goede omschrijving van een risico drie 
elementen bevat:

1. Een kans op het optreden van een gebeurtenis. het gaat dus om een mogelijke 
gebeurtenis. Als iets 100o7o zeker is, is het geen risico meer.

2. Negatieve gevolgen. De gevolgen van een risico kunnen zowel financieel als 
niet-financieel zijn. In het kader van risicomanagement nemen we alle risico's
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mee; voor het weerstandsvermogen richten we ons alleen op de risico's met 
financiële gevolgen.

3. Een betrokkene, voor wiens rekening de negatieve gevolgen komen. De 
betrokkene is de gemeente als organisatie of een specifieke afdeling.

De inventarisatie van risico's, het indelen in categorieën en het eraan koppelen van 
verantwoordelijken gebeurt door middel van gesprekken met verschillende 
medewerkers in de gemeentelijke organisatie die op hun beleidsterrein met risico's in 
aanraking kunnen komen. Samen met de risico-verantwoordelijke is tevens voor elk 
risico een omschrijving gegeven, zodat duidelijk is wat het risico precies inhoudt.

Risico's en getroffen maatregelen worden op afdelingsniveau vastgelegd in het 
systeem NARIS.

\ t 1 11 ^ ^
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3.5 Risico's samenhangend met verbonden partijen

Risico's die samenhangen met verbonden partijen nemen binnen deze nota een 
bijzondere plaats in. Hieronder wordt beschreven hoe binnen gemeente Veldhoven 
wordt omgegaan met risico's en het risicobeheer samenhangend met verbonden 
partijen.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of 
voeren dat uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig 
verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de programma's.

Voor een compleet overzicht van de verbonden partijen van de gemeente wordt 
verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen, die elk jaar in de Jaarstukken en 
Begroting wordt opgenomen. Voorbeelden van verbonden partijen zijn Ergon en 
Brabant Water.

Risico's die samenhangen met verbonden partijen worden onderscheiden in financiële 
risico's en overige risico's.

Financiële risico's:
Financiële risico's zijn risico's die samenhangen met het financiële belang in de 
betreffende verbonden partij. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten 
verbonden partijen, namelijk gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en 
coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.

Financiële risico's bij gemeenschappelijke regelingen
Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente 
verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een samenwerkings
verband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een samenwerkings
verband behoudt Veldhoven invloed waarmee financiële risico's beheerst kunnen 
worden. De jaarverslagen van de verbonden partijen komen na beoordeling door het 
college in de raad. Opgemerkt wordt verder dat de verbonden partijen beschikken 
over reserves om risico's op te kunnen vangen. Hierbij is het overigens het beleid deze 
reserves te beperken.

Financiële risico's bij vennootschappen en coöperaties
Als de verbonden partij een vennootschap is, zoals een Naamloze Vennootschap, dan 
heeft de gemeente de waarde van haar aandelen (financieel belang) als bezitting op 
de balans opgenomen. Als een dergelijke verbonden partij failliet gaat, moet de 
gemeente in het slechtste geval de waarde van de aandelen afboeken. Dit is het 
eerste (financiële) risico. Het tweede risico kan zijn dividenduitkeringen (opbrengsten)
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die in de begroting zijn verwerkt. De ramingen van dividenduitkeringen in de 
begroting worden in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende 
deelnemingen.

Wanneer de verbonden partij een coöperatie is, is dat een coöperatie met wettelijke of 
beperkte aansprakelijkheid. Bij deze rechtsvormen is sprake van een aandeel in 
(eventuele) tekorten en daarmee een financieel belang. Bij een coöperatie met 
uitgesloten aansprakelijkheid is geen sprake van een verbonden partij.

Financiële risico's bij stichtingen, verenigingen en overige verbonden partijen.
Bij de verbonden partijen met deze rechtsvorm bestaat het financiële risico ook uit 
eventuele aandelen in tekorten.

Overige risico's:
Verbonden partijen kunnen overige risico's voor de gemeente met zich meebrengen.
Hiermee worden alle mogelijke andere risico's bedoeld dan de hierboven aangegeven 
financiële risico's. Uitgangspunt is dat deze overige risico's binnen de 
verantwoordelijkheid en begroting van de verbonden partij zelf moeten kunnen 
worden opgevangen.

Als deze overige risico's niet binnen de verbonden partij zelf kunnen worden 
opgevangen, worden deze meegenomen binnen het reguliere risicomanagement. Dit 
betekent dat de afdelingshoofden voor wie een verbonden partij relevant is, de risico's 
identificeren, rapporteren en beheersen (inclusief het treffen van maatregelen).

Uitvoering
Afdelingshoofden betrekken ook de risico's die samenhangen met verbonden partijen 
in hun reguliere risicobeoordeling.
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3.6 Analyse en beoordeling van risico's

In de tweede fase worden risico's geanalyseerd en beoordeeld. De analyse bestaat uit 
het inschatten van:

4 de kans dat een gebeurtenis optreedt;
4 de gevolgen die dat met zich mee brengt.

Wij beperken ons tot drie gevolgcategorieën: financieel gevolg, imago gevolg en tijd 
gevolg. Het financiële gevolg is van belang voor bepaling van het 
weerstandsvermogen (zie hoofdstuk 4). Het imagogevolg en het tijdgevolg leiden in 
veel gevallen niet direct tot financiële gevolgen maar dragen wel bij aan een zo 
compleet mogelijk beeld van alle risico's en beheersmaatregelen.

Kans
Voor de beoordeling van de kans gebruiken we de volgende 5 klassen met 
bijbehorende referentiebeelden om de inschatting te vergemakkelijken:

Klasse Referentiebeeld Percentage
1 c of 1 maal per 10 jaar 107
2 1 maal per 5 - 10 jaar 307
3 1 maal per 2 - 5 jaar 507
4 1 maal per 1 - 2 jaar 7007o
5 1 maal per jaar of 9007o
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Financieel gevolg
Voor de beoordeling van het financieel gevolg hanteren we 5 klassen met de volgende 
indeling:
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Klasse Financieel gevolg (X)
1 X < C 50.000
2 C 50.000 < X < C 200.000
3 C 200.000 < X < C 500.000
4 C 500.000 < X < C 1.000.000
5 C 1.000.000 < X

Als het financieel gevolg in klasse 5 valt (en dus groter is dan C 1.000.000) dient voor 
dat risico ook het maximale gevolg in euro's te worden weergegeven.
Indien bekend, wordt ook het verwachte financieel gevolg van een risico, binnen de 
gekozen klasse, specifiek aangegeven.
Voor het weerstandsvermogen zijn uitsluitend de financiële gevolgen van een risico 
relevant.

Het selecteren en kwantificeren van het imagogevolg en het tijdgevolg is niet 
verplicht. We gebruiken deze gevolgcategorieën uitsluitend als we ook op imago en/of 
tijd willen sturen met bijbehorende specifieke beheersmaatregelen.

Imago gevolg
Als een gebeurtenis leidt tot negatieve publiciteit waardoor het vertrouwen in onze 
organisatie wordt aangetast is sprake van een imagogevolg. De ernst van dit gevolg 
schatten we in binnen één van onderstaande klassen.

Klasse Referentiebeeld Imago
gevolg

1 Individueel Zeer klein
2 Persoonlijke kring Klein
3 Plaatseljke pers Midden
4 Regionale pers Groot
5 Landelijke pers Zeer groot

Tijd gevolg
Het tijdgevolg heeft betrekking op het risico van vertraging en uitstel van het project, 
het werk of het beleid. Zo kan bijvoorbeeld een archeologische vondst bij een 
bouwproject een aanzienlijke vertraging opleveren van de voortgang van het project, 
waardoor de baten later worden ontvangen dan gepland. Een ander voorbeeld is een 
gerechtelijke procedure die tot vertraging leidt.
Een tijdgevolg is vaak ook te vertalen in een financieel gevolg. In dat geval zal het 
financiële gevolg ook worden meegenomen.

Klasse Tijd gevolg
1 1-4 weken
2 4-8 weken
3 8-26 weken
4 26-52 weken
5 > 52 weken

Voor de analyse en beoordeling wordt de kennis van de verschillende 
risicoverantwoordelijken gebruikt.

14 7 27



Veldhoven
Risicoprofiel
Het resultaat van de tweede fase is een verzameling van gekwantificeerde risico's van 
de organisatie of een organisatieonderdeel. Dit noemen we een risicoprofiel en bestaat 
minimaal uit risico omschrijvingen met de bijbehorende inschatting van de kansen en 
gevolgen. Om de risico's te kunnen beheersen is het belangrijk dat het risicoprofiel zo 
volledig mogelijk wordt beschreven.

Rangschikken van risico's
Een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de risicoscores is de risicokaart. De risicokaart 
geeft aan de hand van kleuren inzicht in de spreiding van de risico's naar kans en 
gevolg. De risico's die in het groene gedeelte van de risicokaart (linksonder) te vinden 
zijn, vallen onder de kleine risico's. De risico's in het rode gebied (rechtsboven) 
hebben een grote kans en een groot gevolg. Deze risico's komen het eerst in 
aanmerking voor het treffen van beheermaatregelen.
Bij een risicoanalyse wordt per risicoscore aangegeven hoeveel risico's zich in dat 
vakje bevinden. In de figuur hieronder is een voorbeeld van een risicokaart gegeven.

Financieel gevolg

5 2 0 0 2 1

4 6 1 2 0 0

3 3 3 1 0 1

2 2 5 2 1 0

1 12 9 1 1 2

1 2 3 4 5 Kans

Figuur 2: Voorbeeld van een risicokaart

3.7 Beheersen van risico's

In de derde fase worden maatregelen gedefinieerd om de geïdentificeerde risico's te 
beheersen. Het is niet voldoende als in de paragraaf weerstandsvermogen jaarlijks de 
risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit worden opgenomen. Het is van belang 
dat er ook iets met de risico's gebeurt. Daarom is het noodzakelijk dat wordt 
aangegeven hoe met risico's wordt omgegaan. De meest voor de hand liggende 
manier is het invoeren van beheermaatregelen om het risico te beperken. Maar risico's 
hoeven niet altijd beperkt te worden.
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Categorieën van beheersingsmaatregelen
Er zijn ruwweg de volgende vier manieren om met een risico om te gaan:

1. vermijden. Dit houdt in dat een activiteit en/of beleid waar een risico door 
ontstaat, niet wordt gestart of wordt gestaakt. Ook kunnen werkprocessen zodanig 
worden aangepast dat bepaalde risico's worden vermeden. Vermijden is niet altijd 
een relevante strategie. Het kan tot gevolg hebben dat doelstellingen niet kunnen 
worden gerealiseerd of dat nieuwe risico's ontstaan die mogelijk groter zijn. Als 
gemeente hebben we vaak de plicht een bepaalde taak uit te voeren of heeft de 
samenleving zeer veel baat bij de taakuitvoering waardoor stopzetting van 
activiteiten geen optie is.
Deze maatregel wordt vastgesteld en genomen voordat het risico is opgetreden 
(preventief).

2. verminderen. Hierbij zijn oorzaakgerichte en gevolggerichte maatregelen te 
onderscheiden.
4 Oorzaakgericht; maatregelen die de kans van optreden van een risico 

verminderen. Kansverlagende maatregelen zijn per definitie preventief van 
aard. Een voorbeeld van een preventieve maatregel om de kans op claims te 
verminderen is het uitvoeren van voldoende onderhoud.

4 Gevolggericht: maatregelen die de gevolgen van een risico reduceren. Deze 
maatregelen kunnen zowel preventief als repressief van aard zijn. Meestal is dit 
een vorm van schadebeperken: door bijvoorbeeld reservematerieel in te 
zetten; hoewel de kans op een defect in dit geval onveranderd blijft, heeft het 
defect nauwelijks gevolgen voor de planning doordat direct reservematerieel 
ingezet kan worden. Een voorbeeld van een preventieve maatregel is het 
beperken van de aansprakelijkheid tot een maximum.

Verminderen van een risico kan ook door technische maatregelen te treffen, het 
werkproces aan te passen, door het verhogen van bewaking, door organisatorische 
aanpassingen of door het reduceren van de activiteit.
Maatregelen kunnen tegelijkertijd oorzaak- en gevolggericht zijn.

3. overdragen. Overdragen van risico's leidt niet direct tot het wegnemen van
de oorzaken voor risico's, maar wel tot een risicovermindering omdat een andere 
partij verantwoordelijk is voor het beheersen of het dragen van het risico. 
Overdragen kan plaatsvinden door:
4 de activiteiten of bezittingen die risico's met zich meebrengen over te dragen 

aan anderen (bijv. uitbesteding),
4 het risico zelf over te dragen aan anderen (bijv. opdrachtnemer, opdrachtgever 

of verzekeraar) door het wegnemen of verminderen van de aansprakelijkheid 
voor verliezen, vastgelegd in contract of overeenkomst. De eventuele schade 
die ontstaat door het optreden van het risico wordt dan vergoed, hoewel 
overige nadelige consequenties (zoals vertraging) natuurlijk wel blijven 
bestaan. Wanneer een verzekering is afgesloten kan nog steeds een deel van 
de schade voor rekening van de verzekeringnemer komen. Het is van belang 
dit restrisico ook te beoordelen en er voor te zorgen dat men deze schade ook 
zelf kan dragen. Analyse van bestaande verzekeringen is dus ook een element 
van risicomanagement.

Deze beheersingsmaatregel wordt vastgesteld en uitgevoerd voor het optreden 
van het risico, maar treedt in werking nadat het risico is opgetreden.

4. accepteren. Als een risico niet wordt vermeden, verminderd of overgedragen, dan 
wordt een risico geaccepteerd en zal de eventuele financiële schade volledig via de 
weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt. Dit betekent niet dat het risico niet 
beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden. Het betekent dat 
het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is 
afgedekt.
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Deze categorie van beheersmaatregelen wordt gekozen als:
4 de kans of het gevolg verwaarloosbaar klein zijn;
4 de andere categorieën beheersmaatregelen niet mogelijk of te duur zijn in 

verhouding tot de vermindering van het risico.

Bij het identificeren van beheermaatregelen is deze indeling in categorieën handig, 
zodat in alle categorieën naar beheersmaatregelen kan worden gezocht en de beste 
manier van beheersen kan worden vastgesteld.

Kiezen van beheersmaatregelen
Nadat de risico's en bijbehorende mogelijkheden voor wat betreft beheersmaatregelen 
in kaart zijn gebracht dient een keuze gemaakt te worden welke van de 
beheermaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hierbij spelen onder meer het 
verwachte netto effect, de kosten van invoering en de uitvoerbaarheid van de 
maatregel een rol.
Bij de keuze gebruiken we onderstaande globale kans/gevolgmatrix als hulpmiddel:

Gevolg ____________ ______________

hoog III IV

laag I II

Kans

1—
1

1—
1

1—
1 IV

1—
1 II

laag hoog

Figuur 3: Kans/gevolg-matrix

Risico's die in groep I vallen hebben een kleine kans en gevolg waardoor beïnvloeden 
hiervan alleen zinvol is als de beheersingsmaatregelen eenvoudig zijn in te voeren en 
lage kosten met zich meebrengen. Omdat deze risico's als kosten goed binnen de 
organisatie opgevangen kunnen worden is accepteren een voor de hand liggende 
beheersingsstrategie.
De risico's in groep II zijn per gebeurtenis klein maar veel kleine schaden kunnen bij 
elkaar opgeteld een grote impact op de organisatie hebben. Zowel het verminderen 
van de kans als van het gevolg is hier lonend. Een kosten-batenanalyse helpt hier bij 
het kiezen van beheersmaatregelen.
Door de onvoorspelbaarheid van de risico's in groep III komen deze in aanmerking 
voor overdracht aan derden, door bijvoorbeeld verzekering. Tegelijkertijd is het 
nemen van beheersmaatregelen binnen deze groep zinvol omdat de kosten van 
verzekering hierdoor verlaagd kunnen worden.
Voor de risico's in groep IV zullen kans en gevolg verminderd moeten worden omdat 
overdragen van deze risico's zonder het nemen van beheersmaatregelen vaak niet 
tegen een redelijke prijs mogelijk is.

Opgemerkt moet worden dat het nooit mogelijk is om risico's volledig te elimineren. 
Ook zal het niet mogelijk zijn alle risico's te voorzien. Er zal altijd een restrisico blijven 
bestaan dat dient te worden opgevangen via het weerstandsvermogen.
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Per beheersmaatregel leggen we minimaal vast: het verwachte voordeel, de afdeling 
die verantwoordelijk is voor uitvoering van de beheersmaatregel en de status.
Als we er voor kiezen een risico te accepteren wordt deze keuze expliciet bij het risico 
vastgelegd.

Uitvoeren en evalueren van beheersmaatregelen
Zodra de beheersmaatregelen voor risico's gekozen zijn en gekoppeld zijn aan een 
verantwoordelijke afdeling, kunnen de maatregelen in uitvoering worden genomen.
De stand van zaken van de beheersmaatregelen wordt regelmatig gevolgd. Zijn of 
worden de maatregelen uitgevoerd en hebben zij het gewenste effect? De activiteiten 
die we met betrekking tot het evalueren van beheersmaatregelen uitvoeren, zijn:

4 volgen van de status van beheermaatregelen;
4 vaststellen effect beheermaatregelen;
4 analyseren van afwijkende resultaten.

Niet alleen door het treffen van beheermaatregelen kunnen risico' s verdwijnen, maar 
ook door het verstrijken van de tijd of door veranderingen in de in- en externe 
omgeving van de gemeente. Daarnaast kunnen ook nieuwe risico's onderkend worden.
Het is dus van belang om regelmatig de risicoanalyse te actualiseren.
Aansluitend op de wettelijke verplichting vanuit het BBV om twee maal per jaar te 
rapporteren over risico's en weerstandsvermogen actualiseren we de risico- 
inventarisatie en analyse op die twee momenten. Ook evalueren we dan voor alle 
risico's de beheersmaatregelen.
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3.8 Risico's bouwgrondexploitatie

Het financiële belang van bouwgrondexploitatie (BGE) is van een heel andere orde dan 
de reguliere baten en lasten van een gemeente. Daarom verdienen de risico's met 
betrekking tot de BGE in de risicobepaling bijzondere aandacht. Bouwgrondexploitatie 
gaat gepaard met onzekerheden en lange doorlooptijden. Deze kunnen effect hebben 
op de verwachte tijdstippen van realisatie en de omvang van grondopbrengsten. 
Resultaten bij het afsluiten van complexen gaan direct naar de vrije reserve. 
Tegelijkertijd is in ons financiële beleid vastgesteld dat de risico's van BGE worden 
meegenomen bij de bepaling van de risicoreserve, als het gekwantificeerde risico het 
verwachte (en in begroting opgenomen) resultaat overstijgt.

Om een goed beeld te krijgen van de risico's van BGE, worden de risico's per 
afzonderlijk BGE-project geïnventariseerd. Het gaat hierbij om de in exploitatie 
genomen BGE's. Aan de hand van een eerste risicosimulatie wordt per BGE-project 
een integraal risico bepaald. Als dit risico het verwachte BGE-resultaat niet overstijgt, 
wordt er geen risicoreserve gevormd. Als dit risico het verwachte BGE-resultaat wel 
overstijgt, is voor dit verschil een risicoreserve gevormd, door dit als risico met een 
kans van 990Zo op te nemen.

3.9 Structurele inpassing in beleid

Met het hiervoor beschreven proces is het grootste deel, van wat de gemeente 
Veldhoven onder risicomanagement verstaat, aangegeven. Om risicomanagement ook 
structureel in het gemeentelijke beleid te borgen, blijven de volgende 
randvoorwaarden van belang. De kern bestaat uit de doorgaande ontwikkeling in de 
richting van integraal risicomanagement. Integraal risicomanagement wordt 
gecoördineerd vanuit de directie/het bestuur en is volledig geïntegreerd in de 
organisatie van het concern en de afdelingen. Er vindt structureel identificatie plaats 
van nieuwe risico's en alle organisatierisico's worden in het proces betrokken. Het 
bestuur heeft daarin een cruciale rol. Zij draagt het risicomanagementbeleid uit. Op 
bestuursniveau worden relevante risico's meegenomen in de afwegingen. In
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voorstellen voor nieuw beleid die aan college of raad worden voorgelegd wordt 
systematisch ingegaan op eventuele risico's die met dit beleid zijn gemoeid. Het is van 
belang dat risicomanagement een structurele plaats in het beleid (planning ŭ 
controlcyclus) houdt. De volgende werkwijzen zijn en blijven hierbij belangrijk:

1. In college- en raadsvoorstellen blijft, waar dat van toepassing is, een onderdeel 
risico's opgenomen. Deze risico's worden vervolgens vastgelegd in de applicatie 
NARIS. De risico's met een financieel gevolg maken onderdeel uit van de paragraaf 
weerstandsvermogen. Bij elk advies waarbij risico's aan de orde zijn dienen bij het 
kopje risico's drie stappen worden doorlopen:

a. Identificatie van risico's
b. Analyse en beoordeling van risico's
c. Beheersing van risico's

De invulling van deze stappen gebeurt aan de hand van de fases zoals 
aangegeven in de paragrafen 5.3 tot en met 5.6 en 5.8.

2. De verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 
en het jaarverslag heeft de voorgaande beschreven fases als ijkpunt. Dit houdt in dat 
de opzet van de paragraaf volgens deze fases zal zijn. Ook gaan deze paragrafen in op 
wijzigingen in het risicobeleid en mutaties in risico's.
Ook via tussentijdse rapportages kan gerapporteerd worden over opgetreden risico's.
Hoofdstuk 5 gaat specifiek in op de rapportage.

3. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt elke vier 
jaar geactualiseerd.
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gemeenti Veldhoven
4. ^Weerstandsvermogen

4.1 Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is 
middelen vrij te maken om substantiële gevolgen van opgetreden risico's op te 
vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.
In dit hoofdstuk gaan we in de eerste paragrafen in op de weerstandscapaciteit. In de 
overige paragrafen komt de relatie tussen de risico's en de weerstandscapaciteit, 
oftewel het weerstandsvermogen, aan de orde.
Dit hoofdstuk heeft een directe relatie met de Nota Reserves en voorzieningen. In 
deze Nota zijn de kaders gegeven voor het omgaan met de risicoreserve. De 
uitwerking in dit hoofdstuk sluit op deze kaders aan.

4.2 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden 
waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en 
substantieel zijn, te dekken, zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de 
voorzieningenniveaus van de programma's.

Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met 
het eerste wordt bedoeld het vermogen om rekeningtekorten, calamiteiten en andere 
eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de 
uitvoering van de taken op het bestaande niveau. De structurele weerstandscapaciteit 
bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden om risico's die zich in 
een jaar voordoen op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 
de bestaande taken.
De weerstandscapaciteit drukken we uit in een bedrag.

4.3 Beschikbare weerstandscapaciteit

In het BBV is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de 
weerstandscapaciteit. Mogelijke onderdelen zijn:

Onderdeel Incidentele Structurele
weerstandscapaciteit weerstandscapaciteit

Algemene reserves X
Stille reserves X
Onbenutte belastingcapaciteit X
Begrotingsruimte:

- Onvoorzien X
- Besparingen X

In het kader van ons risicomanagement gaan we met deze onderdelen voor de 
beschikbare weerstandscapaciteit als volgt om:
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Algemene reserves
In de Nota Reserves en voorzieningenis als onderdeel van de algemene reserves een 
risicoreserve gevormd die is samengesteld uit twee delen:

1. Reserve benoemde risico's
2. Reserve onbenoemde risico's

De hoogte van de reserve benoemde risico's wordt met behulp van risicomanagement 
en simulatie met NARIS berekend. Dit bedrag wordt verminderd met de eventuele 
andere onderdelen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen is in de nota 
Reserves en voorzieningen juli 2014 vastgelegd naast de reserve benoemde risico's 
ook een reserve onbenoemde/onvoorziene risico's aan te houden. Deze reserve heeft 
een vaste hoogte van C 10.000.000.

Aangezien we bij de berekening van het weerstandsvermogen uitsluitend uitgaan van 
de benoemde risico's laten we de reserve onbenoemde risico's ook buiten 
beschouwing bij de weerstandscapaciteit.

Stille reserves
Stille reserves zijn activa die onder de opbrengstwaarde of tegen nul zijn 
gewaardeerd, en direct verkoopbaar zijn. Bij verkoop van deze bezittingen ontstaan 
dus winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen over het algemeen 
twee soorten stille reserves: stille reserves in financiële bezittingen (deelnemingen) en 
stille reserves in materiële bezittingen (gemeentelijke eigendommen zoals gebouwen 
en gronden). In de praktijk is gebleken dat er voor gemeenten slechts beperkte 
mogelijkheden zijn voor verkoop. De stille reserves maken deel uit van de 
weerstandscapaciteit als het activa betreft die snel te verkopen zijn, of waarvoor 
expliciet al een besluit tot verkoop is genomen, zonder dat de uitoefening van de 
taken en activiteiten daar hinder van ondervindt. Dat betekent dat bijvoorbeeld 
overwaarde op gemeentelijke gebouwen niet meegeteld kan worden omdat deze 
duurzaam verbonden zijn aan de bedrijfsuitoefening. De strategische aankopen binnen 
de grondexploitatie zijn bedoeld om op termijn in de ontwikkeling van woninglocaties 
of bedrijventerreinen te worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen 
beschouwd als duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening. Bij de financiële 
bezittingen gaat het om deelnemingen in bedrijven die het publiek belang dienen.
Deze deelnemingen zijn nog niet verhandelbaar.
Als de stille reserve wel meetelt in het weerstandsvermogen wordt in de paragraaf 
weerstandsvermogen inzicht gegeven in het verschil tussen de boekwaarde en de 
verwachte verkoopprijs.
Omdat stille reserves niet met volledige zekerheid beschikbaar zijn nemen wij ze niet 
mee bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit
De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 komen te vervallen. Om 
onevenredige stijging van de lastendruk voor burgers te voorkomen heeft het Rijk een 
macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar 
aangeeft. De macronorm wordt periodiek bekendgemaakt via de 
gemeentefondscirculaires. Als alle gemeenten in Nederland boven deze macronorm 
uitkomen met de OZB-opbrengst, vindt een korting plaats op het gemeentefonds. De 
verhogingsruimte die Veldhoven heeft tot de macronorm noemen we de onbenutte 
belastingcapaciteit.

Begro tingsruimte
Met de begrotingsruimte worden posten in de begroting bedoeld die ingezet kunnen 
worden voor het opvangen van negatieve financiële gevolgen. Het meest bekende 
voorbeeld is de post onvoorzien. De gemeente Veldhoven neemt jaarlijks een bedrag 
in de begroting op om onvoorziene incidentele financiële tegenvallers in het
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begrotingsjaar op te kunnen vangen. Doel hiervan is dat de geplande 
programmadoelstellingen gehandhaafd kunnen worden waardoor dit bijdraagt aan een 
soepele uitvoering van de begroting. De post onvoorzien is onderdeel van de 
beschikbare weerstandscapaciteit.

Binnen dit beleid bestaat de weerstandscapaciteit die ingezet kan worden dus uit 3 
componenten;
1. De reserve benoemde risico's
2. Onbenutte belastingcapaciteit en
3. Begrotingsruimte
Van deze componenten is de reserve benoemde risico's in omvang het grootst. 
Hierdoor bestaat de weerstandscapaciteit voornamelijk uit incidentele middelen. Met 
incidentele middelen kunnen geen structurele lasten worden gedekt. Dit betekent dat 
als een risico optreedt en financieel structurele effecten heeft, er eenmalig incidentele 
dekking is vanuit de weerstandscapaciteit. Voor het resterende structurele effect zal 
binnen de begroting een oplossing moeten worden gezocht.
Als een risico optreedt wordt als eerste bezien of het financiële gevolg binnen de 
begroting kan worden gedekt. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt bezien of het gevolg 
kan worden gedekt uit de post onvoorzien. Het gaat hier dan om het maximale 
geldgevolg dat is vastgelegd in NARIS. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt de reserve 
benoemde risico's aangesproken door een begrotingswijziging aan de raad voor te 
leggen.

4.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare 
weerstandscapaciteit worden afgezet tegen de gekwantificeerde risico's (de benodigde 
weerstandscapaciteit). De risico's die de gemeente loopt zijn bepalend voor de hoogte 
van de benodigde weerstandscapaciteit. Om de hoogte van de benodigde 
weerstandscapaciteit te bepalen is het noodzakelijk de risico's te analyseren en 
beoordelen (zie paragraaf 5.5).

Door de maximale gevolgen van de individuele risico's bij elkaar op te tellen ontstaat 
een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen. Het is immers vrijwel zeker dat 
niet alle risico's zich tegelijkertijd en met een maximale omvang zullen voordoen. Om 
deze overschatting van de risico's te voorkomen maken we met het model NARIS 
gebruik van risicosimulatie. Bij een risico-simulatie wordt denkbeeldig op basis van 
individuele kansverdelingen per risico duizenden keren de werkelijkheid nagebootst.
Dit leidt tot een nieuwe gezamenlijke kansverdeling, die alle risico's uit het gehele 
risicoprofiel omvat.
Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen moet met behulp van de 
simulatie een keuze worden gemaakt met welke mate van zekerheid de 
geïdentificeerde risico's worden afgedekt. We noemen dit ook wel het 
zekerheidspercentage. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 
adviseert een zekerheidspercentage van 900Zo voor het afdekken van de 
geïdentificeerde risico's. De achterliggende gedachte bij dit percentage is, dat wat 
voor een ramp er ook gebeurt, de gemeente altijd een basisstructuur moet handhaven 
en basisvoorzieningen verstrekken, zonder dat dit tot zeer strenge bezuinigingen en 
het terugtreden van de lokale overheid op een groot aantal terreinen moet leiden.
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4.5 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. We gebruiken 
de volgende definitie:

Weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij 
te maken om onverwachte financiële tegenvallers (risico's) op te vangen, zonder 
dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.

Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico's 
van belang.
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico's (de benodigde 
weerstandscapaciteit), en wordt uitgedrukt in een getal.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen =

Benodigde weerstandscapaciteit

Naarmate de weerstandscapaciteit toeneemt in verhouding tot de risico's is er sprake 
van een groter weerstandsvermogen.

4.6 Beoordeling van het weerstandsvermogen

Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om 
het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande 
normering van het NAR:

Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis
> 2,0 Uitstekend

1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
1,0 < x < 1,4 Voldoende
0,8 < x < 1,0 Matig
0,6 < x < 0,8 Onvoldoende

< 0,6 Ruim onvoldoende

Dit betekent dat bij een ratio van 1 het weerstandsvermogen voldoende is om alle 
optredende risico's met een zekerheid van 900Zo op te kunnen vangen.

Ons streven is gericht op een ratio van 1,7. Op basis van dit streefratio berekenen we 
de benodigde weerstandscapaciteit. Om ongewenste schommelingen in de benodigde 
risicoreserve te voorkomen is een minimum en maximum ratio vastgesteld, 
respectievelijk op 1,4 en 2,4. Zolang de stand van de benodigde weerstandscapaciteit 
ten opzichte van de meest recente risico-inventarisatie zich binnen deze marges 
beweegt, wordt geen aanvulling of afroming van de risicoreserve uitgevoerd.

De berekening van het weerstandsvermogen wordt voor wat betreft de reserves alleen 
de reserve benoemde risico's in aanmerking genomen. Voor de onbenoemde risico's is 
een afzonderlijke reserve onbenoemde/onvoorziene risico's ingesteld zoals vastgelegd 
in de nota Reserves en voorzieningen juli 2014, met een vaste hoogte van C 
10.000.000. Dit onderdeel van de risicoreserve valt buiten de beoordeling van het 
weerstandsvermogen aan de hand van de ratio.
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5. Rapportage

5.1 Inleiding

De gemeente Veldhoven is gebaat bij de juiste informatie over de risico's, die het 
realiseren van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren. Door risico's 
vroegtijdig te onderkennen kunnen adequate maatregelen worden genomen, die 
minder kosten dan de gevolgen wanneer een risico zich voordoet.
Daarnaast is het volgens het BBV verplicht om periodiek de raad te informeren over 
de risico's en weerstandsvermogen. In dit hoofdstuk komt de rapportage aan de orde.

5.2 Rapportage aan de raad

Op grond van het BBV zijn we verplicht twee maal per jaar te rapporteren over risico's 
en weerstandsvermogen. Zowel in de begroting als in het jaarverslag moet een 
paragraaf weerstandsvermogen zijn opgenomen, waarin minimaal aan de orde 
komen:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Concreet betekent dit dat we in de weerstandsparagraaf de volgende elementen 
opnemen:

4 een korte toelichting op het doorlopen proces;
4 de 10 (financieel) belangrijkste risico's;
4 beheermaatregelen voor deze risico's;
4 de benodigde weerstandscapaciteit op basis van alle geïdentificeerde risico's;
4 de beschikbare weerstandscapaciteit;
4 een oordeel over het weerstandsvermogen;
4 vervallen en nieuw onderkende risico's.

Voor het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's verwijzen we in de 
paragraaf weerstandsvermogen naar deze nota.
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Taken en verantwoordelijkheden

6.1 Inleiding

Risicomanagement heeft drie gebruiksniveaus: het bestuur (raad/college) als 
eindverantwoordelijke om de doelstellingen te realiseren, het management om de 
organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten en de afdelingen om de 
producten/projecten te realiseren. Deze actoren hebben vanuit hun 
verantwoordelijkheid een inhoudelijke rol binnen risicomanagement. Naast deze 
inhoudelijke rol is er ook een verantwoordelijkheid voor de coördinatie en het proces 
van risicomanagement.
In dit hoofdstuk worden de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de 
verschillende rollen aangegeven.

6.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Gemeenteraad
De gemeenteraad stelt het risicomanagementbeleid vast voor een periode van vier 
jaar. Ook stelt zij de begroting en het jaarverslag met de paragraaf over het 
weerstandsvermogen vast. De raad is daarmee bevoegd te oordelen over de 
verhouding tussen alle gezamenlijke risico's en de vermogenspositie van de 
gemeente.

College van burgemeester en wethouders
Het college is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente 
Veldhoven en daarmee voor de uitvoering van al haar beleid en de bijkomende 
risico's. Elk jaar wordt de weerstandsparagraaf in het jaarverslag en de begroting 
opgesteld. Daarnaast dient het college ervoor te zorgen dat de doelstellingen van 
risicomanagement worden bereikt. Het college rapporteert aan de raad conform 
hoofdstuk 5.

6.3 Verantwoordelijkheid

Volgens het besturingsconcept van de gemeente Veldhoven is het afdelingshoofd 
"verantwoordelijk voor de horizontale en verticale afstemming en consistentie van de 
output van de afdeling en de inzet van personeel en middelen daarbij binnen de door 
de organisatie afgesproken kaders" Hieruit afgeleid valt ook het beheersen van risico's 
onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

Binnen integraal management is 'de lijn' verantwoordelijk voor de risico's.
Om het risicobewustzijn in de organisatie te vergroten, is het van belang dat 
afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun risico's en het implementeren van 
maatregelen. Op afdelingsniveau zijn de risico's vaak ook eerder inzichtelijk te maken. 
De verantwoordelijkheden van de afdelingen zijn dan ook:

4 Opstellen risicoprofiel van de afdeling.
4 Halfjaarlijkse actualisering ten behoeve van de weerstandsparagraaf in 

begroting en het jaarverslag.
4 Ontwerpen en invoeren van beheersmaatregelen.
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Individuele medewerkers staan vaak aan de basis van het ontwikkelen en uitvoeren 
van beleid en opzet en uitvoering van projecten. Zij komen in de dagelijkse praktijk 
situaties tegen, die risico's in zich dragen. De eerste signalering zal in de 
regel van deze laag in de organisatie komen. Om het proces van risicomanagement 
binnen een afdeling af te stemmen heeft iedere afdeling een aanspreekpunt. Hij/zij 
draagt zorg voor invoer van de noodzakelijke onderdelen van het risicomanagement 
proces in NARIS en voor het informeren van het afdelingshoofd over het risicoprofiel 
en de beheersing van de risico's van de afdeling.

De toewijzing van een risico aan een afdeling is niet altijd eenduidig. Omdat het 
beheersen van risico's een belangrijke doelstelling is van deze nota kiezen we ervoor 
de risico's aan díe afdeling toe te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor de 
uitvoering van de beheersmaatregelen.

De afdelingshoofden vormen het MT, waarmee ook de MT-verantwoordelijkheid is 
geregeld.

\ t 1 11 ^ ^
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6.4 Cluster financiën

Cluster Financiën ondersteunt de afdelingen, het management en het college bij de 
uitvoering van het beleid. Dit betekent het opstellen van een risicomanagementbeleid, 
het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente, adviseren van de 
organisatie en coördinatie van het proces. Hiervoor is een
risicomanagementcoördinator aangewezen. Deze coördinator houdt overzicht over het 
totale risicoprofiel van de gemeente, is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
kwaliteit en de risicosimulaties voor de verplichte paragraaf in de programmabegroting 
en -rekening.
De risicomanagementcoördinator bewaakt ook de onderlinge samenhang van risico's 
en beheersmaatregelen. Tenslotte is de coördinator applicatiebeheerder van het 
programma NARIS.
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7. Beleidslijnen
In dit hoofdstuk worden de beleidslijnen van de gemeente Veldhoven weergegeven

» Het beleid over risicomanagement en weerstandsvermogen ligt vast in deze 
nota. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 
en jaarstukken wordt een actualisatie en verantwoording vermeld;

» Nieuw beleid wordt niet als risico aangemerkt;
» Risico's worden geïnventariseerd en voor zover mogelijk worden er gevolgen 

aan de risico's toegekend en worden er maatregelen aan verbonden;
» Risico's en getroffen maatregelen worden vastgelegd op afdelingsniveau;
» Risico's van bouwgrondexploitatie worden per afzonderlijk project

geïnventariseerd. Het gaat hierbij om in exploitatie genomen BGE's. Aan de 
hand van een eerste risicosimulatie wordt per BGE project een integraal risico 
bepaald. Als dit risico het verwachte BGE-resultaat niet overstijgt, wordt er 
geen risicoreserve gevormd. Als dit risico het verwachte BGE-resultaat wel 
overstijgt, wordt voor dit verschil een risicoreserve gevormd, door dit risico 
met een kans van 990Zo op te nemen.

» De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende 3 componenten:
1. De reserve benoemde risico's
2. Onbenutte belastingcapaciteit
3. Begrotingsruimte.

» Wanneer een risico optreedt, wordt eerst bezien of het financiële gevolg binnen 
de begroting kan worden gedekt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt bezien of 
het gevolg kan worden gedekt uit de post onvoorzien. Het gaat hier dan om het 
maximale geldgevolg dat is vastgelegd in NARIS. Als dit niet mogelijk blijkt, 
worde de reserve benoemde risico's aangesproken door een 
begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

» Bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt voor wat betreft 
reserves alleen de reserve benoemde risico's in aanmerking genomen;

» De streefratio van het weerstandsvermogen is 1,7, met een minimum van 1,4 
en een maximum van 2,4.

» Het identificeren en beheersen van risico's valt onder de verantwoordelijkheid 
van het afdelingshoofd.
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Financiële beheersverordening
Gemeente Veldhoven

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:

» administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken 
van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de 
gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd; 

» overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet 
zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al 
dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat 
is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een 
personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt;

» administratieve organisatie: het gehele complex van organisatorische maatregelen 
dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van de administratie.

» Bbv:het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
» doelmatigheid:het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke 

inzet van middelen;
» doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het 

beleid ook daadwerkelijk worden behaald;
» financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het 

systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële 
gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Veldhoven, teneinde 
te komen tot een goed inzicht in -en het afleggen van rekening en verantwoording 
over-:

a. de financieel-economische positie;
b. het financiële beheer;
c. de uitvoering van de begroting;
d. het afwikkelen van vorderingen en schulden;

» meetindicator: de streefwaarde die aangeeft wat bereikt moet worden c.q. wat
bereikt is binnen een bepaalde periode en voor een bepaald budget, voor de beoogde 
doelstellingen en te leveren prestaties.

» rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, 
waaronder gemeentelijke verordeningen en raadsbesluiten.

* verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 
gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Voorjaarsnota
1. Het college biedt de raad jaarlijks een voorjaarsnota aan met daarin opgenomen de 

kaderstelling en de financiële begrotingskaders voor het volgende begrotingsjaar en 
minstens drie daaropvolgende jaren.

2. In deze voorjaarsnota worden de bevindingen betrokken uit de laatst vastgestelde 
programmabegroting, alsmede uit de programmaverantwoording (jaarverslag/ 
jaarrekening) als bedoeld in artikel 9.



3. De raad stelt hier genoemde voorjaarsnota vast.

Artikel 3. Programma-indeling
1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die 

raadsperiode vast.
2. De raad stelt per programma vast:

a. hoofdkader en doelstellingen (wat willen we bereiken?);
b. de te leveren prestaties (wat doen we daarvoor?);
c. de baten en lasten (wat mag het kosten?)

3. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op voorstel van het college de 
taakvelden per programma vast.

4. De raad stelt op voorstel van het college per programma de beleidsindicatoren vast. Het 
voorstel van het college bevat ten minste de verplichte beleidsindicatoren, bedoeld in 
artikel 25, tweede lid, onder a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten.

5. De raad stelt per programma meetindicatoren vast met betrekking tot de doelstellingen 
en de te leveren prestaties/producten.

6. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de 
geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten, zodat de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst.

Artikel 4. Taakvelden
1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de 

taakvelden aan de programma's.
2. De onderverdeling van de programma's in de taakvelden staat voor de raadsperiode 

vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting 
expliciet vermeld.

Artikel 5. Inrichting begroting en jaarstukken
1. De begroting en de jaarstukken worden opgesteld in overeenstemming met de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. Wetgeving gaat altijd voor eigen regelgeving.
2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe 

investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt 
van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van 
de uitputting van het investeringskrediet in het lopende boekjaar weergegeven.

3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het 
bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als 
gevolg van de begroting, de meerjarenraming, de investeringen en de grondexploitatie.

4. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde 
investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten 
weergegeven.

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten
1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per 

programma.



2. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij 
op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet 
wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling 
met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

3. Het college informeert de raad als ze verwacht, dat de lasten van een taakveld of een 
prioriteit de geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven 
van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te 
overschrijden, of de baten van een taakveld of een prioriteit de geautoriseerde baten 
dreigen te onderschrijden. De raad geeft aan of hij een voorstel wil voor het wijzigen 
van de geautoriseerde lasten van het taakveld of de prioriteit, voor het wijzigen van 
het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid.

4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad bedoeld in artikel 8, lid 1, 
doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten, 
het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten en het bijstellen van het 
beleid. In geval van investeringen met een meerjarig karakter doet het college indien 
nodig ook bij iedere begroting op grond van geactualiseerde ramingen voorstellen 
voor het wijzigen van de geautoriseerde investeringskredieten.

5. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de 
begroting is geautoriseerd, legt het college voorafgaand aan het aangaan van 
verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een 
investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 7. Uitvoering begroting
1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, 

doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt ten aanzien van de raming van de taakvelden er zorg voor dat:

a. de budgetten uit de raming van de taakvelden en kredieten voor investeringen 
passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting 
van de financiële positie;

b. de lasten van de taakvelden niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van 
andere taakvelden binnen hetzelfde programma onder druk komt.

3. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma's zoals geautoriseerd in 
de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

4. Voorzienbare mutaties in de totale lasten en baten per programma in de loop van het 
begrotingsjaar worden door het college ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Artikel 8. Tussentijdse rapportage
1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de 

realisatie van de programmabegroting ter beheersing en bijsturing van die uitvoering. De 
vorm, inhoud en frequentie van de tussentijdse rapportages wordt gebaseerd op de nota 
P&C Cyclus 2014.

2. De rapportages gaan in op afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel voor wat 
betreft hetgeen uitgevoerd dient te worden om de programma's te realiseren als hetgeen 
die uitvoering mag kosten (de baten en lasten) en indien daar aanleiding voor is, 
hetgeen per programma bereikt dient te worden (de geleverde prestaties en 
maatschappelijke effecten). De rapportage bevat eventueel voorstellen om 
dienovereenkomstig aanpassingen te plegen.



Artikel 9 Jaarstukken
1. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma's en behandelt 

daartoe in de programmaverantwoording (jaarverslag/ jaarrekening) minstens de 
volgende zaken:
a. wat is bereikt?
b. welke prestaties zijn geleverd?
c. wat zijn de kosten?
d. hoe verhouden zich de resultaten tot de in de begroting gestelde doelen?

2. De raad bepaalt aan de hand van de programmaverantwoording of de uitvoering van de 
programma's of de beleidsdoelen van de programma's voor het lopende jaar bijstelling 
behoeven.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa
De waardering en afschrijving van de vaste activa dient te geschieden conform de door de 
raad vastgestelde nota activabeleid van de gemeente Veldhoven.

Artikel 11. Voorziening voor oninbare vorderingen
1. Het college stelt regels omtrent privaatrechtelijke invordering;
2. Openstaande vorderingen worden beoordeeld op oninbaarheid. Op basis van deze 

beoordeling wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd.

Artikel 12. Reserves en voorzieningen
1. Voor het algemene beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen geldt het beleid 

zoals geformuleerd in de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen.
2. Het college neemt jaarlijks in de programmabegroting en programmaverantwoording een 

afzonderlijke overzicht op aangaande reserves en voorzieningen.

Artikel 13. Kostprijsberekening
Het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente 
Veldhoven dient te geschieden conform de door de raad vastgestelde nota 
kostentoerekening.

Artikel 14. Financieringsfunctie en rentebeleid
1. De uitoefening van de financieringsfunctie dient te geschieden conform het vastgestelde 

treasurystatuut.
2. Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de raad.
3. De wijze van begroten, verantwoorden en toerekenen van rentelasten en rentebaten 

dient te geschieden conform de door de raad vastgestelde nota rentebeleid en 
rentetoerekening.



4. De interne regels voor taken, bevoegdheden, verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in het 
treasurystatuut.

Artikel 15. Borgstelling
1. Het borgstellen door de gemeente dient plaats te vinden volgens de richtlijnen 

opgenomen in het Treasurystatuut gemeente Veldhoven.
2. Het Borgstellingenbeleid wordt vastgesteld door de raad.

Artikel 16. Prijzen economische activiteiten
1. Voor de levering van goederen, diensten of werken door de gemeente aan 

overheidsbedrijven en derden waarbij de gemeente in concurrentie met marktpartijen 
treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij 
afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf voor elk van deze 
activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang 
van de levering van de desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd.

2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven 
en derden worden ten minste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij 
afwijking vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een 
raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of de garantie wordt gemotiveerd.

3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden 
gaat het college uit van een vergoeding van ten minste de geraamde integrale kosten 
van de verstrekte middelen. Bij afwijking vanwege een publiek belang doet het college 
vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de 
kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.

4. Raadsbesluiten met de motivering van het publiek belang als bedoeld in de vorige leden 
zijn niet nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake 
is van:

a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, 
garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en 
verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die 
andere overheid;

b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen 
publiekrechtelijke taak;

c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of 
uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;

d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het 

Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.

Artikel 17. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke 

tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing,begraafrechten, 
marktgelden, dienstverlening aan derden en leges.

2. De legestarieven worden bepaald conform de nota Kaderstellend legesbeleid.



Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 18. Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid

1. Bij de begroting verstrekt het college in de betreffende paragrafen de informatie als 
bedoeld in de artikelen 10 tot en met 16 van het Bbv.

2. In de programmaverantwoording legt het college verantwoording af over hetgeen in 
de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen.

3. De raad kan het college verzoeken om een afzonderlijke nota uit te brengen over een 
specifiek onderwerp als genoemd in de artikelen 10 tot en met 16 van het Bbv.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 19. Administratie
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel 
en in de organisatorische eenheden;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste 
activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, enzovoorts;

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 
investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke 
productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het 
gemeentelijke beleid;

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 
begroting en relevante wet- en regelgeving; en

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 
informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 
begroting en relevante wet- en regelgeving;

g. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 
het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter 
zake van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 20. Financiële administratie
Het college draagt er zorg voor dat:
a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Bbv en

andere relevante wet- en regelgeving;
b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie,

alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen
aan gemeenten.

Artikel 21. Financiële organisatie
Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast:
a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie;



b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 
zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de 
verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste 
van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

Artikel 22. Aanbesteding en inkoop
1. Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) voor 

de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt 
gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.

2. Het college draagt zorg voor het vaststellen van de gemeentelijke inkoopdoelstellingen 
en het inkoopbeleid en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad.

Artikel 23. Subsidieverstrekking en steunverlening
Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) voor de 
toekenning van steunverlening en subsidies aan ondernemingen en instellingen. De regels 
waarborgen dat gehandeld wordt in overeenstemming met de regels van de Europese Unie 
en de subsidieverordening van de gemeente Veldhoven.

Artikel 24. Misbruik en oneigenlijk gebruik
Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels (protocol) voor het 
voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en 
eigendommen.

Artikel 25. Interne controle
1. Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in 

artikel 213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten 
en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de 
Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de 
informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen 
neemt het college maatregelen tot herstel.

2. Het college draagt zorg voor de periodieke interne toetsing van de organisatie op 
juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de 
rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de 
gemeentelijke regelingen. Periodiek wordt ieder onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie getoetst.

3. Het college zorgt op basis van de resultaten van de toets bedoeld in het tweede lid indien 
nodig voor een plan van verbetering. Het college neemt op basis van het plan van 
verbetering maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht
1. De Financiële beheersverordening wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van 

toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het 
begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en 
op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het 
begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.



2. Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor 1 januari 2017 
zijn gedaan, blijft de Financiële beheersverordening van toepassing zoals deze gold op de 
dag voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële beheersverordening 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 21 februari 201 7.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Bijlage Paragraaf 1.3.2 Begroting

1.3.2 Aanpassingen in de financiële wet- en regelgeving

Zoals al uitgebreid is toegelicht in de voorjaarsnota 2017 is het besluit begroting en 
verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Dit is dan ook de eerste begroting die 
conform de nieuwe regelgeving is opgesteld. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de 
veranderingen die op diverse plaatsen in de begroting zichtbaar zijn.

Uniforme indeling taakvelden
De raad stuurt op programma's, met sturingsinformatie op een hoog 
aggregatieniveau. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt voor de 
sturing van de uitvoering van de programmabegroting, de productenraming en de 
productenrealisaties een meer gedetailleerde indeling. Voor de interne aansturing 
wordt een nog meer gedetailleerde indeling gehanteerd in subproducten.

Elke gemeente kan naar eigen keuze en inzicht de programma's onderverdelen naar 
producten. Om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende derden 
gebruikers, zoals het CBS en ministerie BZK (in verband met het onderhoud van het 
gemeentefonds) moeten gemeenten de zelf gekozen producten ombouwen naar een 
voorgeschreven overzicht met Informatie voor derden (Iv3), de functies. Dit betreft 
een extra vertaalslag vanuit de financiële administratie die aanzienlijke 
administratieve lasten meebrengt. Ook is door de diversiteit van productindelingen, 
benchmarking tussen gemeenten heel moeilijk.

Om dit op te lossen is voorgeschreven dat het college van burgemeester en 
wethouders de ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering 
opstellt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden.

Bijlage A van deze begroting bevat een totaaloverzicht van de geraamde baten en 
lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de 
programma's zijn verdeeld. De verplichte taakvelden zijn gekoppeld aan de huidige 
programma's. De bestaande programmaopbouw (15 programma's) is hierbij in tact 
gebleven.

Uniforme basisset beleidsindicatoren
Als onderdeel van onze kaderstelling hebben wij in onze begroting en jaarrekening al 
een aantal meetindicatoren benoemd bij doelstellingen binnen de programma's.
Met de wijziging van het BBV zijn we als gemeente verplicht om vanaf de begroting 
2017 (en daarmee ook de jaarstukken) 39 indicatoren op te nemen en daarmee 
maatschappelijke effecten (doelstellingen) toe te lichten. Hiertoe is besloten om de 
resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken. Naast deze set van 39 verplichte 
indicatoren mogen gemeenten eigen indicatoren opnemen in de 
begroting/jaarrekening.
De verplichte indicatoren zijn verwerkt in de kaderstelling van de voorjaarsnota 2017. 
In deze begroting zijn de indicatoren toegevoegd aan de programma's (zie asterisk) 
waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij bestaande doelstellingen. Daar waar dit 
op dit moment niet mogelijk is, zijn de verplichte indicatoren in de programma's 
toegevoegd als nieuwe doelstelling.

Uniforme basisset financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2016 (en jaarrekening 2015) is vastgesteld dat in elke begroting 
en jaarrekening een aantal verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. De 
wijze van berekening is voorgeschreven. Het doel is om de financiële positie 
inzichtelijk te maken voor raadsleden en inwoners. Ook kan de raad deze kengetallen 
gebruiken om te vergelijken met andere gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing:
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» netto schuldquote;
» netto schuldquote, gecorrigeerd met verstrekte leningen;
» solvabiliteitsratio;
» grondexploitatie;
» structurele exploitatieruimte;
» belastingcapaciteit (meerpersoons huishoudens).
Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de kengetallen in relatie tot de financiële 
positie van de gemeente. De regeling wordt nu uitgebreid. In deze begroting wordt 
voor het eerst behalve inzicht in de financiële kengetallen van 2017 ook inzicht 
gegeven in de financiële kengetallen van 2018 t/m 2020.

Verbeterde informatie verbonden partijen
In het gewijzigde BBV is voorgeschreven dat, vanaf de begroting 2017, bij de 
beschrijving (Wat gaan we daarvoor doen?) van het bereiken van de doelstellingen op 
de programma's de betrokkenheid van verbonden partijen wordt opgenomen.

Overhead
Ten eerste is er een nieuwe definitie van overhead, deze luidt: alle kosten die 
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 
proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het 
primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. Overhead wordt nog wel 
toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Ook 
in de relevante tarieven worden overheadkosten verwerkt.
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in programma 15.

Rente
De toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie is gebaseerd op de werkelijk te 
betalen rente over vreemd vermogen, en niet meer op basis van de rekenrente

Investeringen maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen en parken) werden niet 
geactiveerd en in één keer gedekt uit een reserve of voorziening. In het gewijzigde 
BBV worden deze investeringen (net als investeringen met economisch nut) 
geactiveerd en afgeschreven gedurende de toekomstige gebruiksduur.

EMU saldo en balans
Het EMU saldo werd tot nu toe voor het eerstkomende begrotingsjaar weergegeven. 
Met de wijziging wordt het EMU saldo meerjarig weergegeven. Ook wordt over de 
meerjarige begrotingsperiode een geprognosticeerde balans weergegeven.

Bouwgrondexploitatie
In het gewijzigde BBV komen geen NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) 
gronden meer voor. Overigens heeft Veldhoven deze niet meer. Ook is toerekening 
van rente aan kosten niet meer toegestaan aan gronden die geen in exploitatie 
genomen bouwgrond zijn.

Voor de BIE gronden (Bouwgronden In Exploitatie) gelden de volgende wijzigingen:
» richttermijn van 10 jaar duur grondexploitatie. Alleen een gemotiveerde afwijking 

^ 10 jaar) middels raadsbesluit is mogelijk;
» kostentoerekening aansluiten bij kostenverhaalsmogelijkheden conform wet en 

besluit ruimtelijke ordening. Kosten van bovenwijkse voorzieningen (bovo) maken 
nog steeds onderdeel uit van een bouwgrondexploitatie, echter een bijdrage aan 
een voorziening is niet meer toegestaan. De systematiek bovo moet worden 
geactualiseerd;

Voorheen bestonden er geen nadere voorschriften over de wijze waarop de hoogte van 
de aan grondexploitaties toe te rekenen rente moet worden bepaald. Nu moet de
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toegestane toe te rekenen rente aan BIE worden gebaseerd op de daadwerkelijk te 
betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het 
eigen vermogen toe te rekenen aan BIE (Veldhoven deed dit al niet).
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Adviesnota raad
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Ergon

Samenvatting

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
(GRWRE) in werking getreden. Deze gemeenschappelijke regeling (hierna te noemen 
Gemeenschappelijke Regeling Ergon) is voor het laatst gewijzigd in 2005. De 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling, die in 2006 in werking is getreden, is 
sindsdien een regeling die is aangegaan door de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten.

In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht per 1 
januari 2016 te zijn aangepast aan de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
(WGR). De wijziging van de WGR heeft een aantal bescheiden consequenties voor de 
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Ergon.

Beslispunten

1. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven vast te stellen

Inleiding

Onder de oude Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) was het de 
verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking 
aangepast, begeleid of beschut werk te bieden. In de regio Eindhoven is deze 
verantwoordelijkheid door colleges gezamenlijk opgepakt en in een 
gemeenschappelijke regeling met daaronder een uitvoeringsorganisatie vorm 
gegeven.

Per 1 januari 2015 is de WSW vervallen en wordt de doelgroep van deze wet 
ondergebracht bij de Participatiewet. De mensen met een plaatsing onder de WSW 
houden deze rechten voor de duur van hun dienstverband. De mensen op de 
wachtlijst voor de WSW vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

De Gemeenschappelijke Regeling Ergon blijft behouden voor de medewerkers die 
reeds een SW-dienstverband bij Ergon hebben.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
Wet op de Sociale Werkvoorziening
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 2006



Beoogd effect

Werkgelegenheid en werkgeverschap bieden voor mensen met een indicatie voor 
aangepast of begeleid werk van vóór januari 2015.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling is een collegebevoegdheid, 
nadat toestemming is verleend door de raad.

Op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan het college de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling pas vaststellen nadat uw raad hiermee heeft 
ingestemd.

1.2 Door een wijziging van de wet is aanpassing van de huidige GR nodig.

Door een herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk 
dat de Gemeenschappelijke Regeling Ergon wordt gewijzigd. De wijzigingen betreffen 
in hoofdzaak het onderscheid in het algemeen en dagelijks bestuur. Door deze 
wijziging wordt het Algemeen bestuur gevormd door 2 leden van iedere deelnemende 
gemeente waarmee de portefeuillehouder een formeel lid van het Algemeen bestuur is 
geworden in plaats van een plaatsvervangend lid. Daarnaast is een aantal technische 
wijzingen doorgevoerd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden aan het verlenen van toestemming 
aan het college of het vaststellen van de gewijzigde regeling.

Financiën

Aan het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn geen directe 
financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

De wijzigingen zijn in een werkgroep met juristen uit de deelnemende gemeenten 
besproken.

De vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal door de gemeente 
Eindhoven als centrumgemeente op de daartoe voorgeschreven wijze worden 
bekendgemaakt.

Uitvoering Z planning

De gewijzigde regeling zal begin 2017 door de deelnemende colleges worden 
vastgesteld, waarna de regeling van kracht kan gaan.

Bijlagen

- Voorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling
- Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Ergon
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

17.012| 16bs00574 
21 februari 2017 
14
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2017, 17.011 

overwegende dat
- het bestuur van Ergon aan het college heeft verzocht om de Gemeenschappelijke 

Regeling Ergon gewijzigd vast te stellen;
- de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen enkel tekstuele en 

technische aanpassingen betreffen;
- het college deze wijziging niet kan vaststellen zonder onze instemming; 

gelet op
- de Wet gemeenschappelijke Regelingen;
- de Wet op de Sociale Werkvoorziening;
- de besluiten van de raden van de deelnemende gemeenten ter vaststelling van de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven;
- besluiten van de colleges om deze gemeenschappelijke regeling om te zetten naar 

een zuivere collegeregeling;

b e s l u i t :

Toestemming geven aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Ergon vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP REGIO EINDHOVEN

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, 
Waalre, Valkenswaard en Heeze-Leende;

Gelet op de Gemeentewet, de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet 
sociale werkvoorziening;

Gelet op de besluiten van de raden van deze gemeenten in 1999 ter vaststelling van de 
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven en

Gelet op de besluiten van de colleges van deze gemeenten in 2006 om deze 
gemeenschappelijke regeling om te zetten naar een zuivere collegeregeling;

Besluiten:

De navolgende gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap regio 
Eindhoven vast te stellen
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Concept

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP
REGIO EINDHOVEN

Versie 5 december 2016
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Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Begripsomschrijving 

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap regio Eindhoven;
b. het openbaar lichaam: het Werkvoorzieningschap regio Eindhoven (Ergon);
c. de Wet: de Wet sociale werkvoorziening
d. de (deelnemende) gemeenten: de gemeenten die deze regeling hebben vastgesteld, te 
weten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre;
e. het college: het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34 
Gemeentewet;
f. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- 
Brabant;

Instelling Openbaar lichaam 

Artikel 2
Er is een openbaar lichaam genaamd Werkvoorzieningschap regio Eindhoven (Ergon) 
gevestigd in Eindhoven.

Bestuursorganen 

Artikel 3
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks 
Bestuur en de Voorzitter.

Hoofdstuk 2 Belangen, taken en bevoegdheden

Artikel 4
1. Het openbaar lichaam behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.
2. Het openbaar lichaam kan de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten op het gebied van andere vormen van gesubsidieerde arbeid anders dan op het 
gebied van sociale werkvoorziening behartigen.
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Artikel 5
1. Ter verwezenlijking van de in artikel 4, eerste lid genoemde gemeenschappelijke belangen 
dragen de deelnemende gemeenten de uitvoering van de Wet en van de uit de Wet 
voortvloeiende uitvoeringsregelingen over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemende gemeenten kunnen aan het openbaar lichaam ter verwezenlijking van de 
in artikel 4, tweede lid genoemde gemeenschappelijke belangen, de uitvoering van wetten 
betreffende andere vormen van gesubsidieerde arbeid en uit deze wetgeving voortvloeiende 
uitvoeringsregelingen overdragen, voor zover de wetgeving daartoe de mogelijkheid biedt.

Artikel 6
Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komen aan de bestuursorganen van 
het openbaar lichaam ter uitvoering van de in artikel 5 eerste lid genoemde taken de 
bevoegdheden toe die aan de colleges van de deelnemende gemeenten behoren.

Hoofdstuk 3 Het Algemeen Bestuur

Samenstelling 

Artikel 7
1. De leden van het Algemeen Bestuur zijn altijd leden van de colleges van de deelnemende 
gemeenten
2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, aangewezen door en uit elk van de colleges 
van de deelnemende gemeenten, de voorzitter inbegrepen. Elk college wijst twee leden uit 
zijn midden aan.

Zittingsduur 

Artikel 8
Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt onverminderd het bepaalde in artikel 9 
derde lid, op de dag waarop de zittingsperiode van de colleges van de gemeenten afloopt.

Benoeming en ontslag 

Artikel 9
1. In de eerste vergadering van de colleges in de nieuwe zittingsperiode wijzen zij de nieuwe 
leden van het Algemeen Bestuur aan. Aftredende leden kunnen opnieuw worden 
aangewezen.
2. Totdat de colleges in hun opvolging hebben voorzien, blijven de eerder aangewezen 
leden, die op grond van artikel 8 hadden moeten aftreden, als zodanig functioneren.
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3. Het college van een gemeente kan de aanwijzing van een door hem aangewezen lid van 
het Algemeen Bestuur te allen tijde intrekken. Hiervan wordt onmiddellijk mededeling qedaan 
aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur.
4. Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen Bestuur ter beschikking komt 
wijst het betreffende college in zijn eerstvolgende vergadering of, zo dit niet mogelijk mocht’ 
zijn, ten spoedigste een nieuw lid aan.
5. In het geval dat het gaat om een tussentijdse ontslagname, stelt het lid de voorzitter van 
het Algemeen Bestuur en het desbetreffende college hiervan op de hoogte. De tussentijdse 
ontslagname is onherroepelijk. De leden, die tussentijds ontslag hebben genomen, 
behouden hun lidmaatschap, totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien.
6. Elke aanwijzing tot lid van het Algemeen Bestuur delen de deelnemende gemeenten 
binnen 8 dagen na de datum van aanwijzing schríftelijk mede aan de voorzitter van het 
Algemeen Bestuur.

Werkwijze

Artikel 10
1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en verder zo vaak de 
voorzitter dit bepaalt.
2. De vergadering wordt tevens gehouden, wanneer tenminste vier leden van het Algemeen 
Bestuur dit, onder opgaaf van redenen aan de voorzitter, schríftelijk verlangen.
3. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden in het openbaar gehouden.
4. De vergadering vindt doorgang, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
leden is opgekomen.
5. De deuren worden gesloten, wanneer tenminste vier leden daarom verzoeken of de 
voorzitter het nodig oordeelt.
6. Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens, of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
7. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat 
met openbaar mag worden gemaakt, tenzij het Algemeen Bestuur anders beslist.
8. Het Algemeen Bestuur kan conform artikel 23 Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
ínhoud van de stukken.
9.In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaaqd of 
besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van het Strategisch Plan met inbegrip van de begroting en de 
vaststelling van de jaarrekening;
b. de benoeming en ontslag van de voorzitter en van de leden van het Dagelijks Bestuur.

Reglement van orde 

Artikel 11
1. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
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Artikel 12
1. leder lid van het Algemeen Bestuur brengt een stem uit.
2. Een besluit komt tot stand wanneer meer dan de helft van het aantal stemmen die meer 
dan de helft van het totaal aantal inwoners van de gemeenten die deelnemen in deze 
gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen, zich voor het voorstel heeft verklaard.
3. Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Oprichten van en deelnemen in rechtspersonen 

Artikel 13
1. Het Algemeen Bestuur kan ingevolge artikel 31a van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen besluiten tot oprichting van dan wel deelneming in rechtspersonen ten behoeve 
van de realisering van in de Wet opgedragen taken.
2. Het Algemeen Bestuur kan met in achtname van artikel 31a van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen besluiten tot oprichting van en tot deelneming in 
rechtspersonen, ter realisering van taken die voortvloeien uit andere wetten in het kader van 
gesubsidieerde arbeid.

Hoofdstuk 4 Het Dagelijks Bestuur

Artikel 14
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit drie leden van het 
Algemeen Bestuur.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de datum, waarop de zittingsperiode van 
het Algemeen Bestuur eindigt.
3. De aftredende leden van het Dagelijks Bestuur blijven hun functie vervullen, totdat hun 
opvolgers hun lidmaatschap hebben aanvaard.
4. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal zes keer perjaar.
5. De voorzitter stelt dag en plaats van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vast en 
tevens het tijdstip van opening.
6. Artikel 9 tweede tot en met zesde lid en artikel 10 tweede tot en met negende lid van deze 
regeling zijn van overeenkomstige toepassing.
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Hoofdstuk 5 De voorzitter

Artikel 15
1. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het Algemeen Bestuur
die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een lid tot plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 16
1. De voorzitter bevordert een goede behartiging van de zaken van het openbaar lichaam.
2. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in- en buiten rechte. Hij kan deze
vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde.

Hoofdstuk 6 De commissies

Artikel 17
Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter kunnen, met inachtneming van 
artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, commissies van advies instellen 
voorzover zij daartoe bevoegd zijn.

Hoofdstuk 7 Inlichtingen en verantwoording

Artikel 18
1. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het 
bestuur gevoerde en te voeren beleid noodzakelijk is.
2. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de colleges en raden van 
de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door deze colleges worden verlangd.

Artikel 19
1. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt het college dat dit lid heeft aangewezen alle 
inlichtingen die door dit college worden verlangd.
2. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het college dat hem/haar heeft aangewezen 
verantwoording verschuldigd voor het door hem/haar in dat bestuur gevoerde beleid.
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Hoofdstuk 8 Personeel en organisatie

Algemeen directeur 

Artikel 20
1. Het openbaar lichaam kent een uitvoeringsorganisatie genaamd Ergon
2. Ergon kent een algemeen directeur.
3. De algemeen directeur wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door het Dagelijks 
Bestuur, gehoord hebbende het Algemeen Bestuur.
4. De arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van de algemeen directeur genoemd in lid 2 
worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.
5. De bevoegdheden van de algemeen directeur worden vastgelegd in een Mandaatbesluit.
6. De taken van de algemeen directeur worden vastgelegd in een directiereglement.
7. De algemeen directeur is de eerste adviseur van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks 
Bestuur en is daarom in alle vergaderingen aanwezig.
8. Bij langdurige afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze functie waargenomen 
door een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen waarnemend algemeen directeur.

Concerncontroller 

Artikel 21
1. Ergon heeft een concerncontroller, die lid is van het managementteam.
2. De concerncontroller draagt zorg voor ontwikkeling, invoering, beheer en toepassing van 
adequate analyse- en besturingssystemen welke ten dienste staan van de bestuursorganen 
en het concern van Ergon en die gericht zijn op het effectief en efficiënt ontwikkelen en 
realiseren van bestuurlijke doelstellingen.
3. In een controllersreglement, vervat in de verordening zoals bedoeld in artikel 28 van deze 
regeling, dat op voorstel van de algemeen directeur wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur, worden de taken en bevoegdheden van de controller nader geregeld.

Secretariaat 

Artikel 22
1. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de commissies worden 
secretarieel ondersteund bij de uitoefening van hun taak. De vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de commissies als bedoeld in artikel 17 van deze 
regeling worden voorzien van een adequate verslaglegging van hetgeen is besloten.
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2. De algemeen directeur draagt in overleg met de voorzitter zorg voor een adequate 
vervulling van het secretariaat.

Managementteam 

Artikel 23
1. Ergon kent een managementteam onder leiding van de algemeen directeur.
2. Het managementteam adviseert de algemeen directeur.
3. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de samenstelling en taken van het 
managementteam, waarbij het aanstellen, schorsen of beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten van leden van dit team geschiedt nadat hij het gevoelen van het 
Dagelijks Bestuur heeft ingewonnen en -ingeval van beëindiging- betrokkene heeft gehoord.

Benoeming, schorsing, ontslag van de overige medewerkers

Artikel 24
1. Ergon kent:
a. medewerkers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht die behoren tot de 
doelgroep van de Wet;
b. medewerkers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en
c. medewerkers met een ambtelijke aanstelling.
2. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1a zijn met in achtneming van Wet de 
arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst sociale werkvoorzieninq van 
toepassing.
3. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1. b zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing 
waarmee de arbeidsovereenkomst is aangegaan.
4. Op de medewerkers bedoeld onder lid 1 c zijn de arbeidsvoorwaarden van de qemeente 
Eindhoven van toepassing.
5. Aanstelling, schorsing en ontslag van medewerkers in dienst van Ergon en andere 
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 13 geschiedt op basis van mandaat door de 
algemeen directeur danwel daarvoor door hem of daartoe bevoegde organen 
gemandateerde personen.

Organisatieverordening 

Artikel 25
Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de organisatie van Ergon vast, en regelt de 
verhouding met de privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 13.
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Archief Artikel 26
1. Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor het archief van Erqon
alsmede op het beheer en toezicht. ’
2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het 
beheer van de archiefbescheiden van Ergon en zijn organen, overeenkomstig de door het 
Algemeen Bestuur, met inachtneming van de Archiefwet vast te stellen regelen.

Hoofdstuk 9 Het Strategisch Plan

Artikel 27
1. Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks, procedureel overeenkomstig artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, een concept Strategisch Plan voor een periode van vier jaar 
naar de colleges, waarin een samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzen is 
opgenomen omtrent te verrichten handelingen teneinde de doelstellingen van het openbaar 
lichaam te bereiken.
2. Het Algemeen Bestuur stelt dit Strategisch Plan jaarlijks vast.
3. Het Strategisch Plan bevat ten behoeve van het volgende kalenderjaar een beleidsplan en 
begroting.

Hoofdstuk 10 Financiële bepalingen

Verordeningen 

Artikel 28
Het Algemeen Bestuur stelt, overeenkomstig artikel 212 van de Gemeentewet, bij 
verordening de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van het openbaar lichaam vast. 
Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en 
controle wordt voldaan.

Artikel 29
Het Algemeen Bestuur stelt, overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet, bij 
verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie van het openbaar lichaam. Deze verordening waarborgt dat de 
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie 
wordt getoetst.

11



Bestuur
Ergongrwre

Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio eindhoven 
Postbus 601 
5600 AP Eindhoven 
Rooijakkersstraat 3 
5652 BA Eindhoven 
T 040 2 387 268 
F 040 2 510 660
E bestuur@ergon.nu

Begroting, jaarrekening en jaarverslag 

Artikel 30
1. Het begrotings- en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2-Het Dagelijks Bestuur zendt conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in ieder 
geval vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden 
van deelnemende gemeenten.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, 
waarop de raden desgewenst hun zienswijzen kenbaar kunnen maken.
4. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na 
vaststelling, doch uiterlijk 1 augustus voor het jaar waarvoor zij dienen, aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant.

Artikel 31
1. Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 
verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van jaarrekening en het 
jaarverslag.
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden aan het Algemeen Bestuur en de raden van de 
deelnemende gemeenten toegezonden, uiterlijk op 1 april volgende op het jaar waarop zij 
betrekking hebben.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen twee maanden, nadat de in lid 
2 bedoelde stukken zijn toegezonden aan het Algemeen Bestuur van hun zienswijze ter zake 
doen blijken.
4. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast voor 1 juli in het jaar volgende op het jaar 
waarop deze betrekking heeft.
5. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in 
ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening betrekkinq 
heeft aan Gedeputeerde Staten.
6. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast het besluit tot vaststelling 
van de jaarrekening de leden van het Dagelijks Bestuur, de algemeen directeur, de 
concerncontroller en de in de in de artikelen 28 en 29 bedoelde verordeningen genoemde 
werknemers ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.
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Bekostiging 

Artikel 32
1. De kosten van de uitvoeringsorganisatie worden, voor zover zij niet op andere wijze 
worden gedekt, door de deelnemende gemeenten gedragen door een mogelijk 
exploitatietekort voor de helft naar rato van het aantal inwoners en voor de helft naar rato 
van het aantal geplaatste werknemers te verdelen over de deelnemende gemeenten.
2. Indien er sprake is van andere kosten, die niet reeds op enige wijze worden gedekt, zal in 
de jaarlijkse begroting een voorstel voor dekking van deze kosten worden opgenomen.
3. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam 
te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden 
te kunnen voldoen.
4. Indien aan het Algemeen Bestuur van openbaar lichaam blijkt dat een gemeente weigert 
deze uitgave op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan 
Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 
van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 11 Vergoedingen

Artikel 33
Het Algemeen Bestuur kan met inachtneming van artikel 24 lid 4 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen aan de leden van de in artikel 16 bedoelde commissies die 
geen burgemeester, wethouder of lid van de gemeenteraad zijn een vergoeding voor het 
bijwonen van de vergaderingen van de commissies toekennen.

Hoofdstuk 12 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Toetreding 

Artikel 34
1. Het college van een gemeente die wenst toe te treden, richt ter zake een verzoek aan het 
Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur stelt na overleg met de betrokken gemeente, de voorwaarden voor 
die toetreding vast.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het 
Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van de gemeenten.
4. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de colleges van drie deelnemende gemeenten daarin 
met toestemming van hun gemeenteraden hebben bewilligd. Het Algemeen Bestuur stelt 
vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.
5. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op die van opname in het 
register, bedoeld in artikel 26, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij
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het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, een andere datum heeft 
bepaald.

Uittreding 

Artikel 35
1. Uittreding van een gemeente die deelneemt aan deze regeling kan geschieden bij besluit 
van het college en met toestemming van de gemeenteraad van de betreffende gemeente.
2. Een besluit tot uittreding treedt in werking per 31 december van het jaar volgend op het 
jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen en na opname in de registers als bedoeld in 
artikel 27, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de raden van 
de gemeenten.
4. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het mogelijke 
exploitatietekort en in de als gevolg van de uittreding mogelijk ontstane desintegratiekosten 
van het laatste jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volle 
aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75 procent van het aandeel, in het derde jaar na 
uittreding 50 procent van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25 procent van het 
aandeel. De bijdrage van de uittredende gemeente wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur.

Wijziging en opheffing

Wijziging

Artikel 36
1 . Zowel het Dagelijks Bestuur als het college van een gemeente kunnen aan het Algemeen 
Bestuur voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
2. Indien het Algemeen Bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks 
Bestuur het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel toekomen ter besluitvorming 
aan de colleges van de gemeenten. De colleges besluiten tot wijziging na hiervoor 
toestemming te hebben verkregen van hun raad.
3. Een wijziging komt tot stand wanneer de colleges van drie deelnemende gemeenten zich 
daar voor hebben verklaard.
4. Van de wijziging wordt het college van Gedeputeerde Staten in kennis gesteld.
5. De wijziging van de regeling gaat in op de dag nadat deze conform artikel 26 Wet 
Gemeenschappelijke Regeling bekend is gemaakt.

Opheffing

Artikel 37
1. De regeling wordt opgeheven, wanneer de colleges van drie deelnemende gemeenten 
daartoe besluiten.
2. Van de opheffing wordt het college van Gedeputeerde Staten in kennis gesteld.
3..De opheffing gaat niet eerder in dan op de dag volgende op die waarop is voldaan aan de 
vereisten genoemd in artikel 26 vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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4. In geval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tegelijkertijd tot 
liquidatie en stelt daarvoor direct de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze 
regeling worden afgeweken.
5. Het Algemeen Bestuur stelt, gehoord de colleges van burgemeester en wethouders van 
de gemeenten, het liquidatieplan vast, dat voorziet in de verplichtingen van de deelnemende 
gemeenten in de financiële gevolgen van de opheffing. Het college van Gedeputeerde 
Staten wordt van het liquidatieplan in kennis gesteld.
6. De gemeenten verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam aan alle 
rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam zoals die over de gemeenten worden 
verdeeld in het onder lid 5 bedoelde plan.
7. Het Dagelijks Bestuur is belast met de liquidatie.
8. Zo nodig blijven de overige organen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van 
opheffing in functie totdat de liquidatie is vervuld.

Hoofdstuk 13 Overgangs- en slotbepalingen

De duur en inwerkingtreding van de regeling 

Artikel 38
1. De regeling is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Naam 

Artikel 39
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Gemeenschappelijke regeling Ergon'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 
de
gemeente Eindhoven van--------------------------------- .

De burgemeester,

De secretaris,
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VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE GRWRE VAN

Agendapunt: 7

Betreft:
Aanpassing 2015 Gemeenschappelijke Regeling.

Probleemstelling:
Per 1-1-2015 is de WGR, de wet op de gemeenschappelijke regelingen, gewijzigd.
De wijzigingen in De Wet gemeenschappelijke Regelingen betreffen in hoofdzaak drie onderdelen :

1. Verwijzingen naar de oude Gemeentewet zijn verdwenen, waardoor de WGR op zichzelf 
leesbaarder wordt geacht.

2 Mogelijkheid tot invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het betreft hier een nieuwe
samenwerkingsvorm. Hieraan mogen alleen bedrijfsvoerings-en andere uitvoerende taken worden 
toegekend.

3. Controlerende) positie van de gemeenteraad en algemeen bestuur wordt versterkt.
Dit vertaalt zich met name in termijnstelling ten aanzien van het aanleveren van beleidsmatige en 
financiële stukken alsmede de verhouding tussen het algemeen en dagelijks bestuur.

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) in werking 
getreden. Deze gemeenschappelijk regeling is voor het laatst gewijzigd in 2005. De gewijzigde GRWRE, die 
in 2006 in werking is getreden, is sindsdien een regeling aangegaan door de Colleges van Burgemeester en 

Wethouders.

In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht per 1-1-2016 te zijn 
aangepast. De wijziging van de WGR heeft een aantal bescheiden consequenties voor de tekst van onze 
gemeenschappelijke regeling.

Voor onze regeling beperken de wijzigingen zich voornamelijk tot een onderscheid tussen het DB en het AB 
en tot aanpassing van termijnen. Ook zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Hiermee loopt de 
GRWRE weer in de pas, voor zover dit nog niet het geval was, met de nWGR.
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Voorstel:
Gelet op bovenstaande is het voorstel de GRWRE aan te passen. De eerste twee genoemde punten vragen 
geen wijziging. Het derde punt vraagt, nu het algemeen bestuur niet meer gelijk mag zijn aan het dagelijks 
bestuur, een aanpassing qua de bestuurssamenstelling. Verder vraagt het een aanpassing qua termijnen 
voor het aandragen van stukken.
Daartoe wordt voorgesteld de huidige GRWRE te wijzigen:

* Qua bestuurssamenstelling.
Voorgesteld wordt om het algemeen bestuur voortaan te laten bestaan uit twee leden per 
deelnemend college.

* Qua informatieverstrekking en verantwoording.
Voorgesteld wordt om de artikelen 18 en 30 op onderstaande wijze aan te passen aan de nWGR.

Het verzoek is over deze voorgestelde wijzigingen in de colleges en raden van de deelnemende gemeenten 
besluitvorming te laten plaatsvinden.

Ing. P.A. Quik 
algemeen directeur

Besluit:

Datum:
15 december 2016

Voorzitter,

drs. J.M.L.N. Mikkers



Aan het algemeen bestuur 
van de GRWRE 
Postbus 601 
5600 AP EINDHOVEN

datum 
uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage 
onderwerp

22 februari 2017

16UIT17880

behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Esther van Kruijsdijk 
Regie & Ontwikkeling 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek, delen wij u hierbij mee dat het college van de 
gemeente Veldhoven na toestemming van de raad op 21 februari 2017 de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven heeft 
vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter 
secretaris

Jack Mikkers 
burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Rapport Rekenkamercommissie Veldhoven "Samenspraak 
Loslaten in vertrouwen"

De raad van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat;
- De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan de 

raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het 
gemeentelijke beleid en beheer.

- De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het 
uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk lerend 
effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;

- De rekenkamercommissie Veldhoven de raad op 11 november 2016 het rapport 
"Samenspraak = Loslaten in vertrouwen" heeft aangeboden.

- In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van 
samenspraakprocessen met betrekking tot agendering, richting vinden, beslissen 
en uitvoering.

Gelet op;
- de Gemeentewet;
- de verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie (06.349);

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven "Samenspraak = Loslaten in 
vertrouwen" voor kennisgeving aan te nemen;

2. De aanbevelingen uit het rapport "Samenspraak = Loslaten in vertrouwen" over te 
nemen:

1. Maak een keuze van de rol die het lokaal bestuur van Veldhoven wil vervullen.
2. Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakprocessen.
3. Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie voor het vastleggen van 

rollen, verantwoordelijkheden en procesverloop.
4. Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet aan de regels van 

samenspraak. Hou daarbij rekening met aanbeveling 3
5. Maak een zorgvuldige afweging van degenen, die uitgenodigd worden aan een 

samenspraakproces deel te nemen, screen of zij de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen en maak afspraken over 
tussentijdse achterbanraadpleging.

6. Neem in het procesontwerp altijd een communicatieparagraaf op.
7. Betrek externe participanten zo veel als mogelijk ook bij de uitvoering van een 

samenspraakproces.
8. Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces en stel leerpunten daaruit vast.

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de aanbevelingen in de 
praktijk te brengen en de raad te informeren over de voortgang ervan.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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"Veldhoven
Rekenkamercommissie

Samenspraak =
Loslaten in vertrouwen
Onderzoek van de rekenkamercommissie 
Veldhoven naar de werking van de Ka- 
dernota en het Praktijkprogramma Sa
menspraak.
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1. INLEIDING.
1.1 Aanleiding.
In het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie Veldhoven is het onderwerp 
evaluatie kadernota Samenspraak opgenomen. De gemeente Veldhoven wil belangheb
benden (burgers, bedrijven, instellingen) nauwer betrekken bij de lokale besluitvorming. 
De gemeente wil daarbij niet alleen de burger horen of zich door hem of haar laten advi
seren, maar vooral die burger actief betrekken bij projecten, meer in het bijzonder bij de 
probleemanalyse en het bepalen van doelstellingen.

De rekenkamercommissie heeft mede voor dit onderwerp gekozen, vanwege de raak
vlakken van dit onderwerp met verschillende andere onderwerpen, die door fracties tij
dens de werkbezoeken van de rekenkamercommissie zijn ingebracht. Zo raakt dit onder
werp bv. ook:
- De invulling van de regiegemeente
- Effectiviteit van informatieverstrekking
- Autonomie burgers in relatie tot loslaten door organisatie
- Communicatiestromen

De rekenkamercommissie verwacht, dat de wijze waarop en de mate waarin burgers 
gaan participeren sterk zullen veranderen. Technologische ontwikkelingen en sociale me
dia zullen ook daar hun invloed op hebben. Naast een terugkijken op de gang van zaken, 
zal in dit onderzoek ook enige aandacht worden gegeven aan mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen.

1.2 Aanpak onderzoek.
Wij zijn het onderzoek zoals gebruikelijk begonnen met het opstellen van een Onder
zoeksplan. In dit Onderzoeksplan is als algemene doelstelling van het onderzoek aange
geven

"Het verkrijgen van inzicht in de wijze van toepassing van de kadernota Samen
spraak, hoe de werking daarvan wordt ervaren en welke veranderingen daarin in de 
komende periode zullen (kunnen) optreden".

Deze doelstelling is vervolgens vertaald in een aantal onderzoeksvragen. Daarnaast heb
ben wij een normenkader geformuleerd teneinde een waardeoordeel aan de bevindingen 
te kunnen koppelen. Het Onderzoeksplan ligt ter inzage. Kortheidshalve wordt daarnaar 
verwezen.

Voor het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen hebben wij een viertal 
samenspraakprocessen nader geanalyseerd. Dit is gebeurd door middel van een nadere 
analyse van dossiers en documenten en ambtelijke en bestuurlijke interviews. Daarnaast 
is onder de deelnemers aan deze samenspraakprocessen een digitale enquête gehouden. 
Deze vier processen waren:

- Alderstafel;
- Overlast kermis Zeelst;
- Stadsvisie;
- Parkeerbeleid.

Door deze keuze heeft een zekere spreiding plaatsgevonden over de verschillende be
leidsterreinen. De Alderstafel is geen lokaal Samenspraakproces geweest, maar de tech-

Samenspraak =
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niek van Samenspraak is gebruikt om een bijenkomst van de raadsleden van alle betrok
ken gemeenten te organiseren. Dit proces is toch meegenomen, teneinde na te gaan in 
hoeverre deze aanpak ook bruikbaar is voor gemeenschappelijke projecten met andere 
gemeenten.

Naast de interne toets zijn ook extern de ervaringen met de genoemde samenspraakpro- 
cessen gemeten. De bedoeling van Samenspraak is immers de burgers, organisaties, 
bedrijven en instellingen uit Veldhoven nauwer bij de lokale besluitvorming betrekken. 
Niet alleen door deze te horen en advies te vragen maar door deze actief in het proces te 
betrekken.

Het succes van Samenspraak wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door de erva
ringen van deze externe participanten. Wat is hun daadwerkelijke invloed op het besluit
vormingsproces geweest, hoe serieus is hun inbreng genomen en wat is het totaaloordeel 
over het samenspraakproces? Om dit te meten is een digitale enquête uitgezet onder 
degenen, die als externen bij een van de lokale processen betrokken zijn geweest. Het 
enquêteformulier is als bijlage 1 bij dit rapport opgenomen.

De interviewverslagen alsmede enkele andere relevante stukken hebben wij op de ge
bruikelijke wijze ter inzage gelegd.

1.3 Rapportopzet.
Uit de onderzoeksvragen, zoals die in het onderzoeksplan zijn geformuleerd, kan een 
viertal hoofdthema's worden benoemd. Dit zijn:
- agendering;
- richting vinden;
- beslissen;
- uitvoering.

Deze 4 hoofdthema's zijn zo benoemd in de Nota Samenspraak en in dit rapport zal een
zelfde onderverdeling worden aangehouden. Per hoofdstuk zullen achtereenvolgens de 
bevindingen en de conclusies en aanbevelingen worden weergegeven. Bij elk hoofdstuk 
worden aan het begin de onderzoeksvragen vermeld en welk normenkader wij hebben 
gehanteerd voor het uitspreken van een waardeoordeel over de bevindingen.

Deze 4 hoofdthema's worden voorafgegaan door een hoofdstuk waarin wij een algemeen 
beeld van de antwoorden op onze onderzoeksvragen geven.

Samenspraak
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2. ALGEMEEN.

Onderzoeksvragen:

* Wordt in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen de leidraad gehanteerd om te 

bepalen of een onderwerp voor samenspraak in aanmerking komt en wordt onderscheid 

gemaakt op basis van de "zwaarte" van een bepaald onderwerp ?

* Worden de gevolgde processen en de bereikte resultaten door betrokken partijen als 

positief beoordeeld en heeft dat geleid tot een betere acceptatie van en een groter 

draagvlak voor de op basis daarvan genomen besluiten ?

* Welke veranderingen zijn in de toekomst wenselijk gelet op de veranderende rol van de 

(lokale) overheid in de samenleving ?

Normenkader:

* De leidraad wordt consequent gehanteerd om te bepalen of een onderwerp voor samen

spraak in aanmerking komt;

* Samenspraak wordt door de participanten als een meerwaarde ervaren bij de beleids

vorming en vergroot het draagvlak;

2.1 Algemeen beeld bevindingen.
2.1.1 Intern.

Relatie met andere ontwikkelingen.

Samenspraak is geen stand-alone proces maar past binnen een groter geheel, namelijk 
de ontwikkelingen richting regiegemeente en netwerkorganisatie. Daarbinnen moet de 
kadernota Samenspraak slechts gezien worden als een instrument, zij het dat het wel 
een belangrijk instrument is.

Naast de invulling van de regiegemeente heeft Samenspraak ook raakvlakken met de 
effectiviteit van informatieverstrekking; autonomie burgers in relatie tot loslaten door 
organisatie, bestuur (college/raad) en communicatiestromen. Vertrouwen en loslaten zijn 
daarbij kernbegrippen en dat vereist anno 2016 een heel andere opstelling van lokaal 
bestuur en organisatie.

Uit de interviews is naar voren gekomen, dat de begrippen regiegemeente en netwerkor
ganisatie meer leven bij college en ambtelijke organisatie dan bij de raad.

Organisatie samenspraak.

Er is een stevige organisatie opgezet om Samenspraak in Veldhoven in de mindset van 
alle betrokkenen te krijgen. Naast een samenspraakcoördinator, is er in elke afdeling een 
samenspraakregisseur aangesteld. Deze is belast met de procesbewakingZ-begeleiding in 
samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijke ambtenaar. Om vermenging van 
inhoud en proces te voorkomen, opereren deze samenspraakregisseurs niet binnen de 
eigen afdeling. Momenteel zijn er 12 samenspraakregisseurs actief in de organisatie.

Maandelijks vindt er tussen hen overleg plaats, waarbij, naast enkele vaste agendapun
ten, ervaringen worden uitgewisseld en aan de hand van de raads- en collegeplanning 
wordt bewaakt of, en zo ja welke, onderwerpen daarop voorkomen, die voor samen
spraak in aanmerking komen.
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Procesontwerp.

Een goed inzicht in het te volgen samenspraakproces is belangrijk. Daartoe wordt veelal 
een procesontwerp op- en vastgesteld. Dit vaststellen gebeurt door het bestuursorgaan, 
dat beslissingsbevoegd is met betrekking tot het betreffende onderwerp. De rekenka
mercommissie constateert, dat er verschillende instrumenten zijn met een vrijwel gelijke 
inhoudelijke strekking. Daarbij kunnen genoemd:
- Plan van aanpak (bij projectmatig werken)
- Projectplannen (bij projectmatig werken)
- Bestuursopdrachten (zie rapport rekenkamercommissie Proceskwaliteit Majeure Pro

jecten)
- Procesontwerp (bij nota Samenspraak)

In al deze gevallen gaat het er om helderheid te verschaffen over onderwerp, doel, be
trokkenen, rollen en verantwoordelijkheden daarvan, randvoorwaarden en tijdpad. Niet 
valt in te zien wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke diversiteit. In de ogen 
van de rekenkamercommissie is dat alleen verwarrend. Stroomlijning van dit instrumen
tarium is in haar ogen wenselijk.

Rol van de raad/raadsleden.

De volgende aandachtspunten in dit algemene hoofdstuk betreffen de positie van de raad
c.q. de raadsleden. Na amendering is in de beleidsstukken Samenspraak ook ruimte ge
maakt voor een rol van de raadsleden. Wat voor een rol deze daarin kunnen vervullen is 
niet helder. Participeren zij als raadslid, als belangstellende burger of als belanghebben
de? Hoe actief mag die rol zijn en komt men dan niet in conflict met partijstandpunten of 
raadsbeleid? Er is behoefte aan een veel grotere duidelijkheid rondom de rol die 
raad(sleden) in samenspraakprocessen kunnen c.q. mogen vervullen.

Een ander aandachtspunt betreft de beslissing met betrekking tot onderwerpen, waar
over in het samenspraakproces consensus is bereikt. Daarvan heeft de raad uitgespro
ken, dat hij dan nog alleen toetst op de wettelijke regels en het doorlopen proces. De 
raad moet er zich van bewust zijn, dat door deze stellingname hij de inhoudelijke beslis
sing in principe uit handen heeft gegeven.

Welke samenspraakprocessen.

In een notitie van mei 2016 van de samenspraakregisseurs aan het managementteam, 
wordt de stand van zaken met betrekking tot de toepassing van samenspraak verant
woord. Daarin wordt aangegeven, dat in 2015 bij de volgende onderwerpen samenspraak 
(of de methodiek daarvan) is toegepast:

" Kadernota en praktijkprogramma Samenspraak
- Uitwerkingsnotitie Informele Inzet
" Project Veldhoven Vernieuwend Vitaal
" Nadere regels voor Mantelzorgwaardering
" Centrumontwikkelingsprogramma (COPr)
- Herinrichting van het centrum van Zeelst
" Brede Participatieraad 'Veldhoven aan tafel'
- Alders tafel
- Parkeerbeleid
" Visie economisch beleid
- Overlast Horeca Oerle
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" Welstandsbeleid
- Interne aspecten zoals keuze aanschaf nieuwe bureaustoelen, invulling forum nieu

we stijl en nieuwe invulling catering kantine etc.

Voor 2016 wordt het proces samenspraak onder andere toegepast bij:

- Kadernota Sport
" Kadernota Reclamebeleid
- Kadernota Jeugd en Onderwijs
" Kadernota Kunst en Cultuur
- Woonvisie
- Ontwikkelingen zwembad
" Kadernota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

In enkele gevallen is het proces van Samenspraak niet volledig toegepast. Bij de Woonvi- 
sie en Kadernota Jeugd, Onderwijs en Sport is de raad wel geïnformeerd over maar niet 
inhoudelijk betrokken bij een procesaanpak. In deze gevallen had de mening van de re
kenkamercommissie de raad een procesontwerp dienen vast te stellen. Dit is een punt 
van aandacht.

Lokale werking samenspraak.

In het onderzoek is ook meegenomen een bijeenkomst van alle raadsleden van gemeen
ten, die bij de Alderstafel zijn betrokken. Dit om na te gaan of het instrument Samen
spraak ook bruikbaar is bij projecten, waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn. Ge
bleken is dat Samenspraak alleen is toegepast voor het Veldhovense deel. Het is vaak al 
moeilijk genoeg om meerdere gemeenten tot een stellingname te krijgen, laat staan dat 
dit lukt als een samenspraakproces voor meerdere gemeenten zou moeten plaatsvinden; 
gemeenten, die elk hun eigen inspraakprocessen, adviesfuncties e.d. hebben. Daarom is 
geconcludeerd, dat Samenspraak eenvoudiger werkt als het een puur Veldhovense aan
gelegenheid is en men het gehele proces volledig in eigen hand heeft.

Veranderende rol overheid binnen de samenleving.

De rol van de raad (en daarmee ook de rol van de raadsleden) kan niet los gezien wor
den van de veranderende rol van de overheid in de samenleving. De rol van de almachti
ge, allesbepalende overheid verandert steeds meer in de rol van een participerende 
overheid. Daarbij zijn verschillende keuzes mogelijk. Het schema op de volgende pagina 
geeft een viertal mogelijkheden van rolinvulling van overheden.
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Figuur 3. Schematisch overzicht van de vier perspectieven op de rol van de overheid.
(Bron: Rapport "Leren door doen"over overheidsparticipatie door Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

Elementen c.q. vormen van netwerkoverheid en participerende overheid zijn binnen de 
gemeente Veldhoven zichtbaar en herkenbaar. Opgemerkt wordt dat het hier geen kwes
tie is van een éénmalige keuze maken, maar van telkens opnieuw een richting en positie 
bepalen. Per overheidstaak kan de gewenste vorm immers verschillend zijn.

2.1.2 Extern.

Enquête.

Omdat het succes van Samenspraak vooral wordt bepaald door de wijze waarop alle be
trokken partijen hun betrokkenheid bij de samenspraakprocessen hebben ervaren, heeft 
de rekenkamercommissie een digitale enquête uitgezet onder 88 deelnemers aan de sa
menspraakprocessen:
- Overlast kermis Zeelst
- Parkeerbeleid
- Stadsvisie.

Via de media is deze enquête aangekondigd en zijn externe samenspraakparticipanten 
aan de genoemde processen opgeroepen aan deze enquête deel te nemen. De enquête
formulieren zijn op 10 mei uitgezet en de cijfermatige uitkomsten daarvan zijn als bijlage 
2 bij dit rapport opgenomen. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

In de volgende hoofdstukken worden de bevindingen en de daaraan te verbinden conclu
sies besproken. Daarbij zullen, daar waar relevant, ook de uitkomsten van de enquête 
alsmede de gegeven antwoorden op de open vragen worden meegenomen. Relevant voor 
dit onderzoek zijn met name de volgende vragen:
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a. De ruimte voor eigen inbreng;
b. De wijze waarop met die inbreng is omgegaan;
c. De wijze van terugkoppeling met de achterban;
d. Of het proces geleid heeft tot een concreet voorstel
e. In welke mate men de eigen inbreng in dat voorstel terugzag.

Van de 88 uitgezette formulieren zijn er 40 terugontvangen, hetgeen een respons bete
kent van 450Zo. Het overgrote deel van de deelnemers (90oZo) nam deel als vertegen
woordiger van een organisatie, vereniging, bedrijf e.d.

Het oordeel van de externe participanten over de samenspraakprocessen is als volgt. 
100Zo geeft bij vraag 4 aan het samenspraakproces slecht of onvoldoende te vinden, 350Zo 

geeft als oordeel matig, terwijl een kleine meerderheid (55Z) de processen als goed 
kwalificeert. Bij de rapportcijfers (vraag 12) komt het volgende beeld naar voren. Ruim 
720Zo geeft voor dit proces een 6, 7, 8 of 9, 27Z geeft een 5 of lager.

2.2 Processchema.
Men kan 3 soorten van samenspraakprocessen onderscheiden, te weten:
- Onderwerpen, waarbij beslissingsbevoegdheid bij de raad ligt;
- Onderwerpen, waarbij beslissingsbevoegdheid bij het college ligt;
- Onderwerpen, waarbij de beslissing bij de ambtelijke organisatie ligt.

Voor de eerste twee vormen van samenspraak is geregeld, dat de aanpak wordt vastge
legd in een procesontwerp. Op de volgende pagina's brengen wij dit proces schematisch 
in beeld.

In het schema is onderscheid gemaakt tussen de processtappen waar raad/college veel 
invloed hebben en de stappen, waar zij een meer terughoudende positie moeten inne
men. De stappen met meer invloed voor raad en college zijn dik omlijnd, bij de dun om
lijnde stappen past een houding op enige afstand.
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2.3 Conclusies en aanbevelingen algemeen.
Samenspraak is een waardevol instrument voor de participatie van externen.

Uit de documentenstudie van de onderzochte cases alsmede uit de gevoerde interviews 
en de gehouden enquête onder de externe deelnemers, is gebleken dat een samen- 
spraakproces als waardevol wordt ervaren. Erkend wordt dat het een relatief nieuw pro
ces is en dat daarin nog leermomenten optreden.

Het is van belang om die leermomenten te herkennen en te erkennen. Er is een maande
lijks overleg van samenspraakregisseurs en de samenspraakcoördinator. In dit overleg 
worden ervaringen uitgewisseld, waar gaat het goed, waar minder en wat kan daaraan 
gedaan worden. Het is van belang, dat de informatie die daar wordt opgehaald, zijn weg 
weet te vinden naar de procesontwerpen van nieuwe processen. Goede evaluaties zijn in 
dit soort nieuwe processen onontbeerlijk, met name ook waar het de ervaringen van ex
terne participanten betreft.

Ook voor bovengemeentelijke onderwerpen, zou samenspraak in principe moeten kunnen 
worden toegepast. Ervaringen met de Alderstafel leren, dat samenspraak complicerend 
werkt als meerdere gemeenten daarbij betrokken zijn. Het is vaak al erg moeilijk om 
gemeenten bij inhoudelijke beleidsbeslissingen op één lijn te krijgen, nog lastiger wordt 
dit indien verschillende inspraak- en participatiemogelijkheden op elkaar moeten worden 
afgestemd.

De onderzoeksvraag of samenspraak voor bovengemeentelijke onderwerpen toepasbaar 
is, kan niet worden beantwoord, omdat het samenspraakproces alleen voor het Veldho- 
vense deel is toegepast. Dit laat echter onverlet, dat samenspraak, ook bij bovenge
meentelijke onderwerpen, naar onze mening mogelijk is.

Aandacht nodig voor de uitvoering bij veranderende rol lokale overheid.

Bij de "bevindingen" hebben wij aangegeven, dat binnen de gemeente Veldhoven (en 
zeker bij de toepassing van samenspraakprocessen) al ingespeeld wordt op de verande
rende rol van de gemeente.

Wel is nog aandacht vereist voor de uitvoering daarvan. Afhankelijk van het onderwerp 
zal moeten worden bepaald welk type rolinvulling voor dat onderwerp het meest geëi
gend is. Het type rolinvulling is mede afhankelijk van de beleidsvrijheid, die de gemeente 
op dat punt heeft. Bij stringente regelgeving zal meer sprake zijn van de rechtmatige of 
presterende overheid, naarmate de beleidsvrijheid groter is, kan gekozen worden voor de 
netwerkende of participerende overheid

Aanbeveling 1:
Maak bij elk onderwerp van samenspraak een afweging van de rol die het 
lokaal bestuur van Veldhoven wil vervullen .

Toelichting:

De wijze waarop de lokale overheid haar rol wil invullen is medebepalend voor de verdere 

uitwerking van samenspraakprocessen. Om die reden is het ook wenselijk hierin telkens een 

heldere keuze te maken.

Rol van raad en raadsleden in samenspraakprocessen is onduidelijk.

Zowel uit de beleidsstukken Samenspraak als uit de interviews is gebleken, dat de rollen 
en verantwoordelijkheden van de raad en de raadsleden in samenspraakprocessen on
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duidelijk zijn en soms verwarring oproepen. Verduidelijking van die rol is nodig. Daarbij 
dient de veranderende rol van de raad in een regie- of netwerkgemeente, zoals hiervoor 
is aangegeven, in acht te worden genomen.

De kern van de invloedsfeer van raad en college verschuift meer naar het begin van een 
samenspraakproces. Immers, bij het vaststellen van het procesontwerp worden de pro
bleemstelling en de kaders, waarbinnen naar een oplossing kan worden gezocht nader 
gedefinieerd. Teneinde samenspraak voldoende ruimte te geven voor inbreng, moet het 
speelveld niet te krap worden gedefinieerd.

Tijdens het samenspraakproces kan dan door raadsleden worden volstaan met een toe- 
hoorderrol. Het speelveld en de spelregels zijn immers al bepaald door de raad of college 
en vastgelegd in het procesontwerp. In zijn rol als toehoorder kan een raadslid dan als 
een soort procesbewaker optreden.

Wanneer het samenspraakproces tot een eenduidig advies leidt, zal de raad dit advies 
omzetten in formele besluitvorming, tenzij zeer zwaarwichtige redenen zich daartegen 
verzetten. In dat laatste geval zal een duidelijke motivatie van de afwijkende besluitvor
ming worden teruggekoppeld met de deelnemers aan het samenspraakproces.

Aanbeveling 2:
Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakprocessen.

Toelichting:

Het is de rol van de raad om, daar waar het zaken betreft die onder zijn competentie vallen, 

kaders en randvoorwaarden vast te stellen, waarbinnen het samenspraakproces zich dient af 

te spelen. Tijdens dat proces past een terughoudende houding van de raad en dient zijn rol 

zich te beperken tot die van toehoorder. Schenk bij die verduidelijking ook aandacht aan het 

feit, dat de raad zijn beslissingsbevoegdheid heeft ingeperkt door zich te conformeren aan een 

eensluidend advies uit het samenspraakproces.

Procesontwerp kan binnen andere instrumenten worden opgevangen.

Binnen de gemeente Veldhoven worden verschillende instrumenten gehanteerd om hel
derheid te verschaffen over onderwerp, doel, betrokkenen, rollen en verantwoordelijkhe
den daarvan, randvoorwaarden en tijdpad.

Naar de mening van de rekenkamercommissie kan het doel van een procesontwerp ook 
prima worden ingevuld binnen bestaande instrumenten.

Aanbeveling 3:
Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie voor het vastleggen van 
rollen, verantwoordelijkheden en procesverloop.
Toelichting:

Het hanteren van verschillende instrumenten met een vrijwel gelijke inhoudelijke strekking is 

onnodig en kan mogelijk verwarring scheppen. Het hanteren van één instrumentarium ver

dient de voorkeur. Volstaan kan worden met het hanteren van een bestuursopdracht (voor 

raadsaangelegenheden) en projectplannen (voor nadere uitwerking van bestuursopdrachten 

en college^organisatieaangelegenheden)
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3. AGENDERING.

Onderzoeksvragen:

* Zijn het onderwerp, de initiatiefnemer en de te betrekken partijen geïnventariseerd en 

vastgelegd ?

* Zijn hun rollen en taken uitgewerkt ?

* Is er een tijdpad uitgezet ?

* Zijn de belangen van de betrokken partijen voldoende aan bod gekomen ?

Normenkader:

* De eerste begrenzing en betrokkenen zijn vastgesteld;

* De structuur van het proces met rollen, taken en timing is vastgelegd;

3.1 Bevindingen.
Wanneer samenspraak

Hoewel meermalen in de interviews gevraagd, is het de rekenkamercommissie niet dui
delijk geworden, wanneer samenspraak wordt toegepast. Veelal werd daarbij verwezen 
naar de procesleidraad, doch kennelijk is deze multi-interpretabel. Daardoor is een sub
jectieve toets mogelijk die moet leiden tot het antwoord op de vraag, of in een bepaald 
geval de Nota Samenspraak moet worden toegepast.

Mede hierdoor heeft de rekenkamercommissie niet kunnen vaststellen of in alle daarvoor 
in aanmerking komende gevallen een correcte toepassing van Samenspraak heeft 
plaatsgevonden. Een belangrijk deel van de samenspraakprojecten betreft de competen
tie van het college. Het voerde in het kader van dit onderzoek te ver om alle collegebe- 
sluiten binnen een bepaalde periode op deze afweging te doorlopen. Gezien het multi- 
interpretabele karakter van de procesleidraad kan gevoeglijk worden aangenomen, dat 
niet in alle gevallen de Nota Samenspraak is toegepast. Tenslotte, bij spoedeisende za
ken ontbrak soms de tijd om een samenspraakproces te doorlopen.

Procesontwerp.

Het is de bedoeling, dat voor elk samenspraakproces een procesontwerp wordt vastge
steld. Een dergelijk procesontwerp wordt aan het college voorgelegd. Betreft het een 
collegecompetentie, dan wordt dit procesontwerp door het college vastgesteld. Vervol
gens stuurt het college dan een informatienota naar de raad over het te volgen proces. 
Als de raad bevoegd is, dan legt het college het procesontwerp voor aan de gemeente
raad. Het is echter een aantal keren voorgekomen, dat het college besloten heeft om, 
ook als de raad bevoegd is, een informatienota naar de raad te brengen over het door 
het college vastgestelde procesontwerp. Redenen hiervoor waren tijd en planning.

In de interviews is kenbaar gemaakt, dat het vaststellen van een procesontwerp door de 
raad de doorlooptijd van een proces aanzienlijk verlengt. Dit wordt in de organisatie als 
lastig ervaren.

Bij de onderzochte casussen is ook niet in alle gevallen een procesontwerp vastgesteld. 
Voor de Alderstafel had dit als reden, dat Veldhoven geen eigenaar van dit totale proces
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was. Men heeft voor het Veldhovense deel wel de systematiek van samenspraak toege
past.

Bij parkeren is evenmin een procesontwerp vastgesteld. In eerste instantie was alleen 
sprake van vervanging van de parkeerapparatuur. Daarvoor is geen samenspraakproces 
nodig. Later is dit uitgebreid tot parkeerbeleid en is dit project opgehangen aan het Cen- 
trumontwikkelingsprogramma (COPR). Daarmee werd voorkomen, dat daarvoor een ei
gen samenspraakorganisatie moest worden opgestart, men kan aanhaken aan de be
staande organisatie.

Voor de Stadsvisie is, weliswaar in het kader van de kerntakendiscussie, wel een proces
ontwerp vastgesteld en hetzelfde geldt (in wat mindere mate) voor de overlast kermis 
Zeelst. Bij dit laatste project is het procesontwerp min of meer vastgelegd in de uitnodi
ging aan de participanten. Die keuze is bewust zo gemaakt.

Deze procesontwerpen voldoen niet in alle opzichten aan de inhoudseisen. Zo ontbreken 
daarin bv. de financiële randvoorwaarden^start)budgetten. Wel wordt in deze proces
ontwerpen voldoende aandacht geschonken aan welke partijen worden uitgenodigd, rol
len en taken van deze participanten en het tijdpad waarbinnen het samenspraakproces 
moet worden afgerond.

Samenspraakregisseurs.

Een belangrijke rol op het gebied van Samenspraak is weggelegd voor de samenspraak
regisseurs. Men heeft bewust gekozen om een inhoudelijk deskundige en een samen- 
spraakdeskundige samen de kar te laten trekken. De inhoudelijk deskundige blijft ver
antwoordelijk voor de inhoud, de samenspraakregisseur is verantwoordelijk voor het pro
ces.

Als een regisseur het proces ingaat, moet deze zich zo min mogelijk op de inhoud richten 
maar vooral op het samenspraakproces. Daarbij moet men zich afvragen, wat men wil 
ophalen. De regisseur zoekt naar een passende inrichting van proces en methode. Op dit 
moment trekken de regisseurs nog met tweeën op.

Maandelijks houden de samenspraakregisseurs een zogenaamd visieoverleg. Daarin wis
selt men zowel positieve als negatieve ervaringen uit, maar die zijn niet altijd automa
tisch één op één toe te passen op een ander thema.

Structurele onderwerpen die daarin aan de orde komen, zijn de lopende samenspraak- 
processen, de lopende acties, de leidraad en de rol van de raad. Door daarover meer 
informatie te verschaffen probeert men de organisatie meer bij samenspraak te betrek
ken.

Externe initiatieven

Zowel de Nota Samenspraak als het Praktijkprogramma Samenspraak zijn gericht op 
initiatieven, die vanuit de gemeente zelf worden opgestart als op initiatieven vanuit de 
Veldhovense samenleving. In de interviews is nadrukkelijk aangegeven, dat samenspraak 
ook kan worden toegepast op externe initiatieven. Uit het overzicht van samenspraak- 
processen op pagina 10 en 11 blijkt echter, dat het vooral gaat om processen die vanuit 
de gemeente geëntameerd worden.

Door de samenspraakregisseurs wordt bewaakt, welke stukken voor college en/of raad 
voor samenspraak in aanmerking komen. Externe initiatieven die niet in deze routing 
terecht komen, kunnen niet op dezelfde wijze worden bewaakt. Erkend wordt dat samen
spraak vooral een kwestie is van attitude en dat er veel energie in wordt gestoken om dit 
bij ambtenaren en bestuur "tussen de oren" te krijgen.

Samenspraak
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Agendering en selectie deelnemers.

Bijzondere aandacht is vereist voor het agenderen en het selecteren en screenen van 
samenspraakparticipanten. In de interviews is nadrukkelijk naar voren gekomen, dat 
vooral aan de voorkant van het proces zeer zorgvuldig moet worden nagedacht over de 
aanpak, wie men moet uitnodigen, welke rol men aan de betrokkenen toebedeelt en wel
ke tijdsplanning wordt gehanteerd. Daarnaast moet goed worden nagegaan of participan
ten werkelijk bepaalde groepen of organisaties vertegenwoordigen.

Selectie vindt momenteel plaats door vanuit bestaande netwerken na te gaan, wie een 
bijdrage zou kunnen leveren aan het samenspraakproces. In een enkel geval (zo blijkt uit 
de enquête) heeft iemand zich zelf aangemeld. Rollen worden in principe vastgelegd in 
het procesontwerp. Zoals reeds aangegeven, is een procesontwerp niet in alle gevallen 
vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Uit de enquête blijkt, dat 90oZo van de geënquêteerden als vertegenwoordiger van een 
groep/organisatie/instelling deelnam aan het proces. Uit een oogpunt van draagvlak is 
het belangrijk, dat deze vertegenwoordigers tussentijds ruggespraak houden met en te
rugkoppelen naar hun achterban. Toch geeft slechts 37,50Zo aan tussentijds de achterban 
te hebben geraadpleegd/geïnformeerd.

Dit kan negatieve consequenties hebben voor draagvlak en acceptatie van de uitkomst 
van het proces. Dit is o.m. pijnlijk duidelijk geworden bij het proces parkeerbeleid.Nadat 
een raadsbesluit was genomen, kwamen winkeliers en andere belanghebbenden plotse
ling tot een ander standpunt. Kennelijk is nooit helemaal duidelijk geworden, waardoor 
deze koerswijziging werd veroorzaakt. Mogelijk dat het besluit van de raad tot verruiming 
van het aantal uren betaald parkeren daarbij een rol heeft gespeeld.

Daarnaast is gebleken, dat sommigen aangaven een bepaalde groep, wijk of organisatie 
te vertegenwoordigen, terwijl dat niet altijd het geval bleek te zijn.

Inbreng participanten.

Een van de onderzoeksvragen luidt, of de belangen van de betrokken partijen voldoende 
aan bod zijn gekomen. Daarvoor is in de externe enquête een vragen opgenomen. Op de 
vraag over de mogelijkheden van de eigen inbreng tijdens het samenspraakproces gaf 
17,50Zo aan, die mogelijkheden (ruim) onvoldoende te vinden, 550Zo gaf een (ruim) vol
doende, terwijl 27,50Zo neutraal heeft ingevuld. De scores zijn als volgt:

Onderwerp
Ruim
Onvol
doende

Onvol
doende

Neu
traal

Vol
doende

Ruim
Vol
doende

Overlast kermis Zeelst 1 1 1

Parkeerbeleid 4 2 1

Stadsvisie 3 4 6 13 3

Niet ingevuld 1

Totaal 3 4 11 17 5

Op de vervolgvraag hoe serieus de inbreng van de betrokkenen werd genomen, gaf ruim 
620Zo aan, dat deze inbreng goed serieus werd genomen, bijna 38Z gaf aan dit maar ma
tig te vinden.

3.2 Conclusies en aanbevelingen.
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Vaststellen van een procesontwerp vindt niet altijd conform de Nota Samen
spraak plaats.
Voor het voeren van een samenspraakproces is het opstellen van een procesontwerp een 
vereiste. Daarmee worden immers zowel de interne als de externe participanten geïn
formeerd over probleemstelling, opdracht, betrokken en te betrekken partijen, rol en 
positie van betrokken partijen (inclusief de rol van raadsleden), beschikbare middelen 
inclusief een werkbudget op maat, wettelijke en financiële kaders (voor zover bij aan
vang van toepassing).

Doordat in een aantal gevallen dit procesontwerp ontbreekt, ontbreekt bij de deelnemers 
deze relevante informatie. Daardoor ontstaat mogelijk onduidelijkheid over wat van de 
deelnemers wordt verwacht en binnen welke kaders men mag c.q. moet opereren.

In de gevallen, die door de rekenkamercommissie nader zijn onderzocht, ontbreken de 
procesontwerpen (Alderstafel, Parkeren) of voldoen zij niet aan alle elementen, die in een 
procesontwerp behoren te worden opgenomen (Stadsvisie, Kermis Zeelst).

Aanbeveling 4:
Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet aan de regels van 
samenspraak. Hou daarbij rekening met aanbeveling 3

Toelichting:
Voor de proceszuiverheid en de rolduidelijkheid is het noodzakelijk dat alle partici
panten over dezelfde startinformatie beschikken. Door het vooraf goed inkaderen 
van de speelruimte, kan voorkomen worden dat er voor het bestuur onwelgevallige 
uitkomsten uit dat proces komen.

Indien dit wordt ingevuld conform aanbeveling 3 wordt mogelijk ook een oplossing 
gevonden voor de doorlooptijd bij de raad. Een bestuursopdracht is immers op een 
wat hoger abstractieniveau, uitwerking via een projectplan kan dan op collegeniveau 
plaatsvinden.

Vertegenwoordigers hebben actief contact met de achterban nodig.

Gebleken is, dat:

a. Vertegenwoordigers niet altijd de groep/organisatie bleken te vertegenwoordigen, die 
zij aangaven;

b. Slechts een beperkt deel daarvan ruggespraak hield met hun achterbannen.

Voor het welslagen van een samenspraakproces is een zorgvuldige keuze van de partici
panten nodig. Deze zijn immers medebepalend voor het succes van samenspraak. Ver
der is gebleken, dat goed gescreend dient te worden of deelnemers inderdaad de 
groep/organisatie vertegenwoordigen die zij aangeven. Dit om fricties in het verdere ver
loop van het proces te voorkomen.

Aanbeveling 5:
Maak een zorgvuldige afweging van degenen, die uitgenodigd worden aan 
een samenspraakproces deel te nemen, ga na of zij de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegen woordigen en maak afspraken over tus
sen tijdse ach terbanraadpleging.

eldhovenSamensį
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Toelichting:

Deelnemers aan een samenspraakproces vormen een kritische succesfactor. Een 
zorgvuldige overweging, wie bij een proces betrokken moeten worden is een absolu
te voorwaarde. Als deelnemers aangeven als vertegenwoordiger van een groep of 
organisatie op te treden, dienen zij te kunnen aantonen, dat zij daadwerkelijk daar
toe bevoegd zijn. Tussentijdse terugkoppeling naar de achterban over de voortgang 
en resultaten, zal het draagvlak en de acceptatie vergroten.
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4. RICHTING VINDEN.

Onderzoeksvragen:

* Zijn er oplossingsrichtingen en alternatieve mogelijkheden in kaart gebracht ?

* Welke rol en invloed hebben de partijen in dit proces gehad ?

* Hoe stond het met de bereidheid om synergie te realiseren ?

Normenkader:

* Deze fase resulteert in een overzicht van mogelijke oplossingen en consequenties.

* Er wordt een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid en de aantrekkelijkheid van 

de verschillende alternatieven.

4.1 Bevindingen.
Rol en invloed van participanten.

Voor wat betreft de rol en invloed van participanten is het vooral van belang, hoe deze 
dat zelf ervaren hebben. In de enquête is daarom gevraagd om aan te geven, of men iets 
van de eigen inbreng heeft teruggezien in het eindresultaat.

Ruim 600Zo geeft aan, dat deze inbreng van enigszins tot in hoge mate is teruggezien. 
Daarmee kan worden vastgesteld, dat er een reële invloed merkbaar is van de inbreng, 
die door externe participanten is gedaan.

Oplossingsrichtingen en alternatieve mogelijkheden.

a. Stadsvisie:

De samenspraakavonden begonnen met een korte presentatie ter inspiratie, daarna vond 
discussie plaats in verschillende subgroepen. Men heeft dezelfde indeling gehanteerd als 
bij de oude Stadsvisie. In de oude nota stonden bv. de sterke en zwakke punten van 
Veldhoven. In het onderhavige proces is vastgesteld, wat nú de zwakke en sterke punten 
van Veldhoven zijn t.o.v. oude nota. Naast de 6 thema-avonden is er ook een interne 
bijeenkomst geweest voor de organisatie en één avond voor de raad. Aan het eind van 
elke avond is gezegd dat hetgeen is opgehaald verwerkt zou worden in de nieuwe visie.

Het concept is teruggelegd bij de stakeholders om daarop een reactie op te geven. Er zijn 
circa 20 reacties ontvangen, deze zijn in een tabel verzameld en ook aan de raad ken
baar gemaakt. Daarbij werd tevens aangegeven, wat met de betreffende opmerkingen is 
gedaan.

Vervolgens is de nota naar het college gegaan. Daarbij bleek dat niet alle inbreng van het 
college in de nota was opgenomen. Een van de gevolgen van samenspraak is, dat er een 
spanningsveld kan ontstaan tussen wat burgers vinden en wat bestuurders vinden. Bij 
samenspraak is het college niet meer bepalend maar slechts één van de deelnemers.

b. Parkeerbeleid:

Parkeerbeleid was in eerste instantie eigenlijk geen onderwerp voor samenspraak. Pas 
door het aanhaken aan het COPR is het een samenspraakobject geworden. Voor wat 
betreft het proces, zijn, blijkens het interview, de voor- en nadelen per doelgroep goed in

Samenspraak =
loslaten in vertrouwen - 2 1 -

Rekenkamercommissie Veldhoven
September 2016



beeld gebracht. De resultaten zijn ook aan die doelgroepen voorgelegd. Het blijft echter 
een lastige vraag, wie nu wie vertegenwoordigt. Men besteedt daar nu veel meer aan
dacht aan, maar het blijft een lastige materie.

Tijdens het proces heeft er na besluitvorming door de raad een onverwachte switch van 
de mening van de winkeliers en andere belanghebbenden plaatsgevonden. Daardoor is er 
twee keer een besluit over parkeerbeleid door de raad genomen. Pas na het eerste 
raadsbesluit zijn de winkeliers tot een eensluidend standpunt gekomen en kon finale be
sluitvorming plaatsvinden.

c. Overlast kermis Zeelst:

Er is samen met partijen (bewoners, bedrijven, wijkplatform, kermisexploitanten, horeca, 
politie, gemeente) nagedacht over oplossingen om de overlast weer naar een acceptabel 
niveau te brengen. Onderwerpen die daarbij naar voren zijn gekomen: klachtenafhande
ling, communicatie en de inrichting van het terrein.

De gesprekken zijn gefaseerd gevoerd. Er heeft zo bijvoorbeeld eerst een bijeenkomst 
met bewoners plaatsgevonden. Die bijeenkomst was alleen voor bewoners, de horeca 
was daarbij niet uitgenodigd en dus ook niet aanwezig. Vervolgens heeft er een overleg 
met de horeca en daarna met de kermisexploitanten plaatsgevonden.

Tenslotte heeft men een bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen tezamen. Doel van 
dat overleg was:
» Acceptabele oplossingen voor de kermis Zeelst
» Verantwoorde en hanteerbare afspraken met elkaar te maken, waarbij er oog voor 

elkaar is.

Er ligt nu een gedragen en in gezamenlijkheid opgesteld plan van aanpak. Er vinden nog 
gesprekken plaats maar minder frequent met een goed plan van aanpak met blijvende 
afspraken tussen partijen.

Bereidheid tot synergie.

Hoewel de processen Parkeerbeleid en overlast kermis Zeelst in eerste instantie wat 
moeizaam zijn verlopen, is uiteindelijk begrip ontstaan voor elkaars situatie en proble
men en is men bereid gebleken om naar een gezamenlijke oplossing te streven.

Ook in het proces van de Stadsvisie heeft iedereen een eigen inbreng kunnen hebben en 
heeft men op de conceptvisie nog input kunnen leveren. Daardoor is een visie tot stand 
gekomen, die een groot draagvlak heeft binnen de Veldhovense samenleving.

In de processen is wel vast komen te staan, dat een goede communicatie een voorwaar
de is voor het welslagen van samenspraakprocessen. Door het op een goede manier uit
wisselen van standpunten en problemen, ontstaat vaak begrip en is het bereiken van een 
gezamenlijke oplossing beter bereikbaar. (zie ook paragraaf 5.1 en 5.2)

4.2 Conclusies en aanbevelingen.
Richting vinden (uiteindelijk) goed verlopen.

Op basis van de ervaringen bij de onderzochte casussen, kan worden geconcludeerd, dat, 
na het nemen van de nodige hobbels het proces van richting vinden uiteindelijk succesvol 
is verlopen.

Er zijn oplossingen tot stand gekomen, die in grote mate gedragen worden door de parti
cipanten.

Samenspraak
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5. BESLISSEN.

Onderzoeksvragen:

* Hebben de processen geleid tot een (unaniem)onderhandelingsresultaat ?

* Hoe is e.e.a. besproken/verdedigd in de achterbannen en op welke wijze heeft er finale 

besluitvorming plaatsgevonden ?

Normenkader:

* Er wordt een onderhandelingsresultaat bereikt, dat partijen aan hun achterbannen kun

nen voorleggen.

* Bij unanimiteit beslist de raad conform het onderhandelingsresultaat, mits binnen de fi

nanciële kaders wordt gebleven; bij het ontbreken daarvan beslist de raad op eigen af

weging.

5.1 Bevindingen.
Onderhandelingsresultaten.

Voor wat betreft de onderhandelingsresultaten blijft de Alderstafel hier buiten beschou
wing, omdat dit een geheel andersoortig proces was en alleen het instrumentarium van 
de nota samenspraak is toegepast voor het Veldhovense deel van de overlegstructuur.

De overige drie onderzochte projecten hebben tot een feitelijk onderhandelingsresultaat 
geleid.

Bespreking in achterbannen.

Bespreking in en met de achterbannen, heeft blijkens de enquête slechts in beperkte 
mate plaatsgevonden. Opvallend is, dat slechts 350Zo van die deelnemers aangaf, regel
matig een terugkoppeling te hebben gehouden met hun achterban. Dit kan een negatief 
effect hebben op het samenspraakproces. Immers, door de achterban niet op de hoogte 
te houden van het verloop en de vorderingen van het samenspraakproces, kan bij de 
afronding blijken, dat de uitkomst niet gedragen c.q. geaccepteerd wordt door die ach- 
terban(nen).

Besluitvorming

Voor de Stadsvisie en het Parkeerbeleid is het onderhandelingsresultaat geformaliseerd 
in de vorm van een raadsbesluit. Bij de kermis Zeelst is in gezamenlijkheid een plan van 
aanpak opgesteld, dat moet dienen ter bestrijding/voorkoming van overlast.

Ten aanzien van de Stadsvisie wordt opgemerkt, dat dit een visie is van de Veldhovense 
gemeenschap en niet expliciet van het college. Dit heeft enige gewenning bij het bestuur 
nodig gehad. Samenspraakprocessen kunnen leiden tot een onderhandelingsresultaat, 
dat niet altijd in de eigen visie past.

Opvallend is dat de helft (500Zo) van de geënquêteerden aangeeft, dat het samenspraak
proces niet heeft geleid tot een concreet voorstel, dan wel dat men daarmee niet bekend 
is. Dit doet zich met name voor bij de Stadsvisie en Parkeerbeleid. Bij de overlast kermis 
Zeelst zijn de geënquêteerden wél op de hoogte van het feit, dat er een concreet voorstel 
is gevolgd.

Samenspraak =
loslaten in vertrouwen - 2 3 -

Rekenkamercommissie Veldhoven
September 2016



5.2 Conclusies en aanbevelingen.
Communicatie over eindvoorstel is kennelijk onvoldoende.

Als de helft van de externe participanten niet op de hoogte is van het feit, dat het onder
handelingsresultaat is gevolgd door een concreet voorstel, schort er kennelijk iets aan de 
informatie daarover.

In de uitwerkingsnota Samenspraak wordt het belang van een goede communicatie ex
pliciet erkend. Daarbij gaat het zowel over de onderlinge uitwisseling van informatie en 
standpunten als van het communiceren over de al dan niet behaalde successen.

Een goede communicatie met en tussen alle betrokkenen is van essentieel belang voor 
het welslagen van een samenspraakproces. Extra aandacht voor die communicatie is 
daarom wenselijk.

Aanbeveling 6:
Neem in het procesontwerp (of alternatief) altijd een communicatieparagraaf 
op.

Toelichting:

Door een communicatieparagraaf in het procesontwerp (of wat daarvoor in de plaats 
komt) op te nemen, wordt specifiek aandacht gevraagd voor de communicatie. Deze 
paragraaf zou in ieder geval moeten bevatten:

- De wijze van informatieverstrekking aan participanten voor en tijdens het samen
spraakproces;

- De wijze waarop onderlinge informatie wordt uitgewisseld en teruggekoppeld naar 
de respectieve achterbannen;

- De wijze waarop het eindresultaat wordt teruggekoppeld met degenen, die in het 
proces geparticipeerd hebben.
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6. UITVOERING.

Onderzoeksvragen:

* Ligt duidelijk vast wat er gerealiseerd moet worden ?

* Hoe is de uitvoering daarvan geregeld, in bestaande of nieuwe structuren ?

* Hoe is de verantwoording over die uitvoering geregeld ?

Normenkader:

* Er vindt borging plaats van de resultaten in nieuwe of bestaande uitvoeringsstructuren.

6.1 Bevindingen.
Uitvoering onderzochte projecten.

Bij de onderzochte cases is er in slechts 2 gevallen een vorm van uitvoering aan de orde, 
nl. bij het Parkeerbeleid en bij de Overlast Kermis Zeelst. Daarbij zijn 2 verschillende 
vormen van uitvoering aan de orde. Bij de Overlast Kermis Zeelst is de uitvoering in 
handen gelegd van de horecaondernemers van Zeelst. De gemeente heeft daarin slechts 
een bemiddelende en controlerende rol. De ervaringen zijn positief.

Het vaststellen van Parkeerbeleid is een zaak van college en raad. Door strubbelingen 
tijdens het proces is tot driemaal toe een raadsbesluit genomen moeten worden. De ver
dere uitvoering daarvan is vooral een zaak van de gemeente.

De Stadsvisie is, zoals de naam al aangeeft, een visiedocument. De raad heeft vastge
steld, dat een geactualiseerde stadsvisie nodig was om als basis te dienen voor de kern
takendiscussie. Deze geactualiseerde Stadsvisie zelf is niet door de raad vastgesteld, wel 
het daarbij behorende profiel van Veldhoven.

Hoewel het duidelijk de bedoeling was dat de Stadsvisie als toetsingskader zou dienen 
voor de keuzes in het kader van de Kerntakendiscussie, is daarvan niet expliciet en 
zichtbaar gebleken. In hoeverre fracties bij hun interne discussie daarvan gebruik hebben 
gemaakt is niet vastgesteld.

De Alderstafel tenslotte betrof het creëren van een overlegsituatie van meerdere ge
meenten, die bij Eindhoven Airport zijn betrokken. Ook hier is geen sprake van een uit
voeringstraject.

Betrokkenheid externe participanten bij uitvoering.

Zoals hiervoor aangegeven wordt de beperking van de overlast kermis Zeelst uitgevoerd 
door de horecaondernemers. Voor wat betreft de overige cases blijken de externe parti
cipanten in het algemeen niet betrokken te zijn bij de uitvoeringstrajecten.

Evaluatie proces en resultaten

Hoewel in de Uitwerkingsnota Samenspraak is aangegeven, dat elk samenspraakproces 
geëvalueerd wordt, is dit, voor wat betreft een evaluatie met de externe deelnemers, bij 
Stadsvisie en Parkeerbeleid niet vastgesteld kunnen worden. Voor de overlast kermis 
Zeelst heeft wel een evaluatie plaatsgevonden.

Samenspraak =
loslaten in vertrouwen - 2 5 -

Rekenkamercommissie Veldhoven
September 2016



Wel wordt er intern geëvalueerd door de intervisie van de samenspraakregisseurs en de 
samenspraakcoördinator. Deze intervisie vindt maandelijks plaats en daarin wordt o.a. 
afgestemd:

- Welke potentiële onderwerpen voor interne evaluatie door de intervisie van de samen
spraakregisseurs in aanmerking komen;

- Welke leermomenten men uit de lopende porcessen kan trekken ten behoeve van 
nieuwe samenspraakprocessen.

Deze maandelijkse uitwisseling wordt door de deelnemers als waardevol en sterkt hen in 
hun rol als samenspraakregisseur.

6.2 Conclusies en aanbevelingen.
Er is meer aandacht nodig voor de betrokkenheid van externe participanten bij 
de uitvoering.

Samenspraak is meer dan inspraak, samenspraak is samen iets tot stand brengen. In dat 
opzicht is het logisch, dat externe deelnemers aan een samenspraakproces waar mogelijk 
ook bij de uitvoering worden betrokken. In de onderzochte cases is dat slechts in beperk
te mate het geval geweest. De overlast van de kermis in Zeelst is een goed voorbeeld 
van hoe dat wel kan.

De Stadsvisie was bedoeld als een basisdocument, op basis waarvan de Kerntakendiscus
sie gevoerd zou worden. Een groot aantal externe participanten heeft aan het samen
spraakproces Stadsvisie meegewerkt. Het zou in dat verband ook logisch zijn om deze 
deelnemers bij de uitvoering, in casu de keuzes van de kerntakendiscussie, te betrekken.

Aanbeveling 7:
Betrek externe participanten zo veel als mogelijk ook bij de uitvoering van 
een samenspraakproces.

Toelichting:

Het is voor het draagvlak van belang, dat externe participanten zoveel als mogelijk bij 
de uitvoering van samenspraakprocessen te betrekken. Dit vergroot bij de deelnemers 
het gevoel van betrokkenheid.

Evaluatie bij externe deelnemers van samenspraakprocessen is voor verbete
ring vatbaar.

Voor zover viel na te gaan, heeft alleen voor het proces kermis Zeelst een evaluatie bij 
de externe deelnemers plaatsgevonden. Interne evaluaties vinden plaats voor alle pro
cessen en dat is zeker nuttig en leerzaam.

Voor het draagvlak binnen de Veldhovense gemeenschap is het echter ook wenselijk om 
de samenspraakprocessen met de externe partners te evalueren. Bedoeling van Samen
spraak is immers om burgers meer actief bij beleidsontwikkeling en besluitvorming te 
betrekken. Dan is het ook belangrijk om na te gaan, hoe externe partners het proces 
hebben ervaren. Ook uit die evaluaties zijn belangrijke leerpunten te destilleren.
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Aanbeveling 8:
Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces ook met externe deelnemers en 
stel leerpunten daaruit vast.

Toelichting:

Zeker omdat het hier nog een vrij nieuwe vorm van participatie betreft, is het zinvol om elk proces 

ook met de externe deelnemers even door te lichten, teneinde zowel successen als knelpunten te 

kunnen vaststellen. De daarmee vergaarde informatie kan weer als input dienen voor nieuwe sa- 

menspraakprocessen.

Afhankelijk van de zwaarte van het onderwerp kan een lichte of een intensievere evaluatie wor

den gehouden. Geadviseerd wordt om deze evaluatie voorlopig te continueren, totdat samen

spraak volledig in de mindset van organisatie en bestuur is opgenomen en een zeker automatis

me is geworden.

Samenspraak
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7. TOTAALOVERZICHT EN ADRESSERING AANBEVELINGEN
Onderstaand geven wij een totaaloverzicht van de aanbevelingen, die in de eerdere 
hoofdstukken van dit rapport zijn opgenomen. Per aanbeveling is aangegeven of dit een 
aanbeveling aan het adres van de raad of aan het adres van college/ambtelijke organisa
tie is.

Daarnaast is per aanbeveling een beknopte toelichting opgenomen. Voor een uitgebrei- 
dere toelichting en de context, waarin deze moet worden geplaatst, is een paginaverwij
zing toegevoegd.

AANBEVELINGEN
Nr. Omschrijving Gericht aan Blz.
1 Maak een keuze van de rol die het lokaal bestuur 

van Veldhoven wil vervullen.
In het schema op blz. 13 is een viertal mogelijke rollen van 

overheden uitgewerkt, te weten:

- Rechtmatige overheid

- Presterende overheid

- Netwerkende overheid

- Participerende overheid.

De wijze waarop de lokale overheid haar rol wil invullen is mede 

bepalend voor de verdere uitwerking van samenspraakproces- 

sen. Daarom is het wenselijk hierin een heldere keuze te ma

ken.

Raad/College 14

2 Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakpro- 
cessen.
De rol van de raad c.q. de raadsleden is niet duidelijk, met na

me daar waar het gaat om de deelname/inbreng tijdens het 

samenspraakproces. Verduidelijk deze rol door vast te leggen, 

dat bij onderwerpen, waarbij de raad beslissingsbevoegdheid 

heeft, de raad vooraf nauwkeurig de speelruimte bepaalt, maar 

tijdens het proces zelf een terughoudende houding als toehoor

der heeft. De finale besluitvorming is des raads, met de beper

king, dat bij een unaniem onderhandelingsresultaat de raad 

slechts marginaal toetst op wettelijke en financiële kaders en 

een correct procesverloop.

Raad 15

3 Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie 
voor het vastleggen van rollen, verantwoordelijk
heden en procesverloop.
Uitwerking van een procesontwerp kan prima binnen bestaand 

instrumentarium worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan 

een bestuursopdracht voor raadszaken met uitwerking in een 

projectplan. Dit laatste ook voor collegeaangelegenheden.

College 15

4 Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat vol
doet aan de regels van samenspraak. Hou daarbij 
rekening met aanbeveling 3

Voor de proceszuiverheid en de rolduidelijkheid is het 
noodzakelijk dat alle participanten over dezelfde startin- 
formatie beschikken. Door het vooraf goed inkaderen van

Raad/College 19
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de speelruimte, kan voorkomen worden dat er voor het 
bestuur onwelgevallige uitkomsten uit dat proces komen.

Daarbij moet helderheid bestaan over:
- onderwerp,
- doel,
- betrokkenen,
- rollen en verantwoordelijkheden daarvan,
- randvoorwaarden (wettelijk en financieel)
- tijdpad.

5 Maak een zorgvuldige afweging van degenen, die 
uitgenodigd worden aan een samenspraakproces 
deel te nemen, screen of zij de door hen aangege
ven achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen en 
maak afspraken over tussentijdse achterbanraad- 
pleging.

Deelnemers aan een samenspraakproces vormen een 
kritische succesfactor. Zorg daarom voor:

- Een zorgvuldige overweging, wie bij een proces be
trokken moeten worden;

- Een goede screening of deelnemers inderdaad de 
groep vertegenwoordigen die ze aangeven

- Afspraken over tussentijdse terugkoppeling met ach
terbannen.

Dit zal het draagvlak en de acceptatie vergroten.

Raad/College 20

6 Neem in het procesontwerp altijd een communica- 
tieparagraaf op.

Leg in deze paragraaf vast:

- informatieverstrekking aan deelnemers vooraf en tij
dens het samenspraakproces;

- onderlinge informatie-uitwisseling en terugkoppeling 
achterbannen;

- terugkoppeling eindresultaat

College 24

7 Betrek externe participanten zo veel als mogelijk 
ook bij de uitvoering van een samenspraakproces.

Dit vergroot de betrokkenheid van de externe deelnemers 
en het draagvlak voor het uiteindelijke resultaat.

College/ Orga
nisatie

26

8 Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces en stel 
leerpunten daaruit vast.

Totdat samenspraak geheel is ingeburgerd in de manier 
van werken, is het zinvol om elk proces ook extern even 
door te lichten teneinde leerpunten voor nieuwe proces
sen te kunnen vaststellen.

College/ Or
ganisatie

27

Samenspraak
loslaten in vertrouwen - 29 -

Rekenkamercommissie Veldhoven
September 2016



8.1 Reactie college van burgemeester en wethouders

Rekenkamercommissie Veldhoven 
T.a.v. De heer drs. J.J.M. van den Heuvel 
Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

0 

datum 
uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage 
onderwerp

2 november 2016

16UIT16807

behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Francis van Boxtel 
Regie ík Ontwikkeling 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

Reactie op het conceptrapport Rekenkamercommissie: evaluatie Kadernota en het 
Praktijkprogramma Samenspraak

Beste heer Van den Heuvel,

Wij ontvingen van u het conceptrapport over het onderzoek naar de werking van de 
Kadernota en het Praktijkprogramma Samenspraak. U heeft ons college gevraagd het 
rapport te bekijken op feítelijke onjuistheden en een eerste bestuurlijke reactie op de 
conclusies en aanbevelingen te geven.

Ons college heeft het conceptrapport met genoegen gelezen en onderstaand treft u de 
reactie van ons college over de geconstateerde feítelijke onjuistheden aan.

Feitelijke onjuistheden
In het conceptrapport hebben wij de volgende feitelijke onjuistheden aangetroffen:

' Pagina 7, de volgende zin is feitelijk niet juist: "Naast de invulling van de 
regiegemeente heeft Samenspraak ook raakvlakken met de effectiviteit van 
informatieverstrekking; autonomie burgers in relatie tot loslaten door organisatie en 
communicatiestromen". Ons college stelt voor om de zin te veranderen in- "Naast de 
invulling van de regiegemeente heeft Samenspraak ook raakvlakken met de 
effectiviteit van informatieverstrekking; autonomie burgers in relatie tot loslaten door 
organisatie, bestuur (college en raadj en communicatiestromen".

- Pagina 7, de volgende zin is feitelijk niet juist: "Momenteel zijn er 10 
samenspraakregisseurs actief in de organisatie". Ons college stelt voor om de zin te 
veranderen in: "Momenteel zijn er 12 samenspraakreoissfiurs actief". Gelet op het 
belang van het concept regiegemeente, met samenspraak als belangrijk instrument 
daarin, is het aantal samenspraakregisseurs naar twaalf uitgebreid. Alle 
organisatieonderdelen beschikken nu over minimaal één samenspraakregisseur.

- Pagina 7, de volgende zin is feitelijk niet juist: Maandelijks vindt er tussen hen 
overleg plaats waarbij, naast enkele vaste agendapunten, ervaringen worden 
uitgewisseld en aan de hand van de raadsplanning wordt bewaakt of, en zo ja welke, 
onderwerpen daarop voorkomen, die voor samenspraak in aanmerking komen". Ons' 
college stelt voor om de zin te veranderen in: "Maandelijks vindt er tussen hen overleg 
plaats, waarbij, naast enkele vaste agendapunten, ervaringen worden uitgewisseld en 
aan de hand van de raads- en colleaeplanning wordt bewaakt of, en zo ja welke, 
onderwerpen daarop voorkomen, die voor samenspraak in aanmerking komen"/

- Pagina 9, de volgende alinea is feitelijk niet juist: "Voor 2016 wordt het proces 
samenspraak onder andere toegepast bij:

* Kadernota Sport
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* Kadernota Reclamebeleid 
4 Kadernota Jeugd
4 Kadernota Cultuur 
4 Woonvisie
* Renovatie Cultuur
4 Ontwikkelingen zwembad
* Uitwerkingsnotitie Bomenbeleid
« Uitwerkingsnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Ons college stelt voor om de genoemde uitwerkingsnotitie Bomenbeleid van de lijst te 
halen en de Kadernota Jeugd te veranderen in Kadernota Jeugd en Onderwijs. Voorts 
dient Kadernota Cultuur gewijzigd te worden in Kadernota Kunst 81 Cultuur en de 
uitwerkingsnotitie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan in Kadernota Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan. Het college begrijpt niet wat met "Renovatie Cultuur" 
wordt bedoeld. Tot slot wordt aangegeven dat de lijst met genoemde 
samenspraakprocessen 2016 is samengesteld op het moment dat het onderzoek door 
de Rekenkamercommissie van start is gegaan.

- Pagina 9, de volgende zin in feítelijk niet juist: "In enkele gevallen is de Nota 
Samenspraak niet toegepast, terwijl dit wel had gekund (Woonvisie, Jeugd en 
Onderwijs, Sport). Dit is in de ogen van de rekenkamercommissie een punt van 
aandacht". Bij genoemde nota's heeft een volledig proces van samenspraak wel 
degelijk plaatsgevonden. De raad is hierover door ons geïnformeerd via een 
informatienota. Alleen heeft de raad in deze gevallen geen procesvoorstel vastgesteld. 
Dat doet niet af aan het feit dat het samenspraakproces volledig is doorlopen. 
Daarnaast staan de kadernota's Sport, Jeugd en Onderwijs en de Woonvisie ook op 
bladzijde 9 genoemd bij nog toe te passen processen van Samenspraak voor 2016.

- Pagina 9, eerste bullet "Lokale werking samenspraak": "Gebleken is dat 
Samenspraak alleen is toegepast voor het Veldhovense deel". Omdat het college niet 
geheel duidelijk is wat met deze zin wordt bedoeld, kan deze zin niet gecontroleerd 
worden op eventuele feítelijke onjuistheden.

- Pagina 9, eerste bullet "Lokale werking samenspraak": de volgende zin is feítelijk 
niet juist en is weergegeven als een mening. "Daarom is geconcludeerd, dat 
Samenspraak eenvoudiger werkt als het een puur Veldhovense aangelegenheid is en 
men het gehele proces volledig in eigen hand heeft". Het college is van mening dat dit 
een te voorbarige conclusie van de Rekenkamer is na één ervaring.

- Pagina 10, laatste alinea: "Omdat het succes van Samenspraak vooral wordt bepaald 
door de wijze waarop externe participanten hun betrokkenheid bij de 
samenspraakprocessen hebben ervaren, heeft de rekenkamercommissie een digitale 
enquête uitgezet onder 88 deelnemers aan de samenspraakprocessen:

- Overlast kermis Zeelst;
- Parkeerbeleid;
- Stadsvisie".

Het is ons niet geheel duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Daarnaast stelt ons 
college voor om de zin te veranderen in; "Omdat het succes van Samenspraak vooral 
wordt bepaald door de wijze waarop alle betrokken partijen hun betrokkenheid bij de 
samenspraakprocessen hebben ervaren, heeft de rekenkamercommissie een digitale 
enquête uitgezet onder 88 deelnemers aan de samenspraakprocessen:

- Overlast kermis Zeelst;
- Parkeerbeleid;
- Stadsvisie"

- Pagina 15, de volgende zin is feítelijk niet juist: "Naar de mening van de 
rekenkamercommissie kan het doel van een procesontwerp ook prima worden
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10

11

12

13

14

15

ingevuld binnen bestaande instrumenten. Het college geeft hierop aan dat 
projectplannen en plannen van aanpak bij projectmatig werken een intern karakter 
hebben en niet op de agenda van de raad komen. Dit geldt ook voor 
bestuursopdrachten. Het procesontwerp samenspraak is daarmee het instrument dat 
op de agenda van de raad komt en is er voor de raad geen sprake van diversiteit.

- Pagina 17, de volgende zin is feítelijk niet juist: De inhoudelijk deskundige blijft 
verantwoordelijk voor het proces. Wij stellen voor om de zin te veranderen in: De 
inhoudelijk deskundige blijft verantwoordelijk voor de ínhoud. De 
samenspraakregisseur is verantwoordelijk voor het proces.

- Pagina 17, de volgende zin is feitelijk niet juist: "De regisseur zoekt naar een 
methode die daarbij past". Ons college stelt voor om de zin te veranderen in: "De 
regisseur zoekt naar een passende inrichting van proces en methode".

- Pagina 17, "Daarmee werd voorkomen, dat daarvoor een eigen 
samenspraakorganisatie moest worden opgestart, men kan aanhaken aan de 
bestaande organisatie". Het college is van mening dat dit niet bedoeld was om iets te 
voorkomen. Het gaat hier om efficiënt werken met alle betrokkenen die toch al 
georganiseerd zijn.

- Pagina 17, "De kunst is om die inhoudelijk deskundige er van te overtuigen, dat door 
in het begin meer aan de knoppen te draaien, er later in het proces winst wordt 
geboekt". Het college is van mening dat deze zin niet past in dit onderzoek omdat het 
een ambtelijke overweging is.

- Pagina 21, "Bij samenspraak is het college niet meer bepalend maar slechts één van 
de deelnemers". Omdat ons niet geheel duidelijk is wat met deze zin wordt bedoeld, 
kan deze zin niet gecontroleerd worden op eventuele feítelijke onjuistheden.

- Pagina 26, "Welke potentiintern geëvalueerd door de intervisie van de 
samenspraakregisseomen". Omdat niet geheel duidelijk is wat met deze zin c.q. 
woorden wordt bedoeld, kan deze zin door ons niet gecontroleerd worden op 
eventuele feítelijke onjuistheden.

Bestuurlijke reactie
U heeft ons gevraagd om een eerste bestuurlijke reactie te geven op het 
conceptrapport over het onderzoek naar de werking van de Kadernota en het 
Praktijkprogramma Samenspraak. Dit omdat in het conceptrapport al de eerste 
aanbevelingen en conclusies zijn opgenomen. In de vastgestelde procedure reageert 
ons college pas bestuurlijk op de definitieve versie van het rapport. Wij kiezen er 
daarom voor om de gebruikelijke procedure te volgen en dus nog niet bestuurlijk op 
het conceptrapport te reageren. Dit om de zuivere weg te volgen en het definitieve 
rapport niet vooraf te vertroebelen door een vroegtijdige reactie van het college.

Nadere informatie
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Mocht u nog
vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met Francis van Boxtel
van de afdeling Regie en Ontwikkeling, bereikbaar via e-mailadres
f ra nci s. va n boxte I ©veldhoven. n I

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven

Jack Mikkers
burgemeester
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8.2 Nawoord rekenkamercommissie.
Op de eerste plaats wil de rekenkamercommissie het college danken voor de uitvoerige 
reactie op het concepteindrapport. Het college heeft er voor gekozen om nog geen eerste 
inhoudelijke reactie op het rapport te geven, gelet op de vastgestelde procedure.

Onderstaand geven wij een reactie op de door het college ingebrachte opmerkingen. 
Voor de duidelijkheid hebben wij de opmerkingen van het college genummerd en onze 
reactie verwijst naar die nummering.

Ad.1:

Deze opsomming verwijst naar de door de fracties aangedragen onderwerpen, zoals die 
op de groslijst van het Onderzoeksprogramma voorkomen. Wij hebben op verzoek van 
het college "bestuur (college/raad)" aan de tekst toegevoegd.

Ad. 2:

Het genoemde aantal is door de doorlooptijd van het onderzoek ingehaald. We hebben 
dat aantal aangepast.

Ad. 3:

Wij hebben "raads- en collegeplanning" toegevoegd aan de tekst.

Ad. 4:

Deze opsomming is ons door de organisatie zelf aangereikt. Wij kunnen ons voorstellen 
dat door de doorlooptijd van het onderzoek daarin wijzigingen optreden, dan wel een 
breder onderwerp hebben gekregen. Wij hebben er geen probleem mee om dit overzicht 
alsnog te actualiseren. Het rapport is op dat punt aangepast. Verder wijzen wij er op, dat 
dit overzicht reeds van begin dit jaar dateert en een aantal onderwerpen inmiddels al een 
vervolg hebben gekregen.

Ad. 5:

Wij zijn het niet eens met het college, dat een volledig proces van samenspraak heeft 
plaatsgevonden. Daar waar het visie- en kadernota's betreft is het van belang, dat de 
raad bij de start van een proces zijn invloed kan aanwenden in de vorm van vaststelling 
van een procesontwerp. Immers, één van de uitgangspunten van samenspraak is, dat als 
er een unanieme uitkomst uit het proces komt, het bestuur (raad of college, afhankelijk 
van het onderwerp) die uitkomst overneemt. Door de raad alleen te informeren over een 
proces en geen invloed te geven door middel van vaststelling van een procesontwerp, 
wordt zijn invloed aan de voorkant vrijwel teruggebracht tot nihil.

Dat de feitelijke informatie nu anders is dan in eerste instantie aan de rekenkamercom
missie is verstrekt, noopt wel tot een nuancering in de tekst. Wij hebben die zinsnede als 
volgt veranderd:

"In enkele gevallen is het proces van Samenspraak niet volledig toegepast. Bij de Woon- 
visie en Kadernota Jeugd, Onderwijs en Sport is de raad wel geïnformeerd over maar niet 
inhoudelijk betrokken bij een procesaanpak. In deze gevallen had de mening van de re
kenkamercommissie de raad een procesontwerp dienen vast te stellen. Dit is een punt 
van aandacht."

Ad. 6:

Dit is informatie, die uit het interview naar voren is gekomen. Het betrof hier een regio
naal onderwerp, dat een geheel ander karakter heeft dan de andere, lokale onderwerpen.
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Voor de Veldhovense inbreng kon wel Samenspraak worden gebruikt, maar deze kan niet 
zonder meer van toepassing worden verklaard op andere betrokken gemeenten.

Ad. 7:

Naar onze mening is hier enigszins sprake van een inhoudelijke reactie, waarin een con
clusie te voorbarig wordt gevonden. Wij delen deze mening niet. Mede gelet op de op
merking bij ad. 6, kan ook zonder meer praktijkvoorbeelden worden vastgesteld, dat 
toepassen van Samenspraak bij regionale onderwerpen lastiger is. Wil men een gelijk 
samenspraakproces in alle gemeenten toepassen en de uitkomsten daarvan op eenzelfde 
wijze in besluitvorming vertalen, dan zal ook de basis daaronder, te weten een Kadernota 
Samenspraak en de uitwerking daarvan in alle gemeenten vrijwel gelijk moeten zijn. Men 
kan de inhoudelijke keuze voor Samenspraak in Veldhoven niet zonder meer van toepas
sing verklaren op andere gemeenten. Het is aanzienlijk eenvoudiger als het onderwerp 
zich binnen de jurisdictie van een gemeente bevindt. Wij staan derhalve achter onze con
clusie.

Wij zijn overigens van mening, dat het wel aanbeveling verdient om te onderzoeken in 
hoeverre bij enkele onderwerpen wél een regionale aanpak nodig is. Het zal echter de 
nodige energie vergen om betrokken gemeenten op één (samenspraak)lijn te krijgen.

Ad. 8:

Ter verduidelijking van dit punt het volgende. Het succes van samenspraak kan binnen 
de gemeentelijke organisatie/bestuur als succesvol worden ervaren, terwijl dit voor ex
terne participanten niet zo hoeft te gelden. Vandaar dat wij er voor gekozen hebben om 
middels een digitale enquête die ervaring te peilen. Uiteraard geldt dit voor alle partijen, 
die bij een samenspraakproces zijn betrokken. Wij hebben die toevoeging in het rapport 
opgenomen.

Ad.9:

Deze opmerking van het college onderschrijven wij niet. Wij hebben bij de betreffende 
aanbeveling aangegeven, dat dit kan worden opgevangen via een bestuursopdracht als 
het raadscompetentie betreft en via een projectplan als het collegeaangelegenheden be
treft dan wel nadere uitwerking van bestuursopdrachten. Daarmee haken wij aan bij onze 
aanbevelingen in het rapport "Proceskwaliteit majeure projecten" en het op bladzijde 18 
daarvan opgenomen schema. Deze aanbevelingen zijn door de raad bij de behandeling 
van dat rapport overgenomen.

Ad. 10:

Deze tekstaanpassing hebben wij in het rapport overgenomen.

Ad. 11:

Ook deze tekstaanpassing hebben wij overgenomen.

Ad. 12:

Wij hebben deze opmerking voor kennisgeving aangenomen.

Ad. 13:

Wij hebben deze passage uit het rapport verwijderd.

Ad. 14:

Samenspraak gaat verder dan inspraak. Samenspraak betekent samen tot een oplossing 
komen voor een bepaald onderwerp. In het traditionele overheidsdenken had een college
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een sterk sturende rol in de voorbereiding van besluitvorming. Daarop was wel inspraak 
mogelijk, waarna een besluit werd genomen, dan wel een voorstel aan de raad werd ge
presenteerd.

In de nota Samenspraak is vastgelegd, dat als er een unaniem standpunt is met betrek
king tot een bepaald onderwerp het bestuur dit overneemt. Daarmee is het college in een 
dergelijk proces één van de deelnemers en niet de bepalende deelnemer. Theoretisch 
kan het dus voorkomen, dat er een standpunt uitrolt, dat niet of niet geheel door het 
college wordt gedeeld. Op basis van de nota Samenspraak is het college gehouden aan 
het overnemen van dat standpunt.

Ad. 15:

Deze zin was enigszins verminkt. Deze dient te luiden als volgt:

" - Welke potentiële onderwerpen voor interne evaluatie door de intervisie van de sa- 
menspraakregisseurs in aanmerking komen;

We hebben de zin in het rapport aangepast.

Tenslotte wil de Rekenkamercommissie dank uitspreken aan degenen, die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit onderzoek. Constructief en vanuit een open houding is meege
werkt aan dit onderzoek. Een dergelijke open en constructieve houding biedt ook goed 
kansen voor de verdere doorwerking en uitvoering van de aanbevelingen uit dit onder
zoek.

De Rekenkamercommissie wenst hen daarbij succes !

Samenspraak =
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BIJLAGE 9.1

Werking ä resultaten samenspraakprocessen Gemeente 
Veldhoven
De vragenlijst gaat over samenspraakprocessen in Veldhoven en maakt onderdeel uit van 
het onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Veldhoven.

INLEIDING
De gemeente Veldhoven wil belanghebbenden (burgers, bedrijven, instellingen) nauwer 
betrekken bij de lokale besluitvorming. De gemeente wil daarbij niet alleen de burger 
horen of zich door hem of haar laten adviseren, maar vooral die burger actief betrekken 
bij projecten. De basis van deze aanpak is de Nota Samenspraak die de gemeenteraad 
van Veldhoven in 2012 heeft vastgesteld.

De rekenkamercommissie onderzoekt nu de werking van deze Nota samenspraak. Daar
toe analyseert zij de samenspraakprocessen rondom de volgende onderwerpen:
- Overlast kermis Zeelst
- Actualisering Stadsvisie
- Parkeerbeleid

Doel van het rekenkameronderzoek is om na te gaan waar nog verbetermogelijkheden 
liggen m.b.t. samenspraak. Het leerdoel staat dus voorop.
UW DEELNAME
Doordat ook u bij een van bovenstaande onderwerpen betrokken was in het samen- 
spraakproces, is de rekenkamercommissie ook geïnteresseerd in uw mening over het 
proces van samenspraak.
Daarom willen wij u vragen om de volgende vragenlijst te beantwoorden.
De vragenlijst bestaat in totaal uit 12 vragen en neemt maximaal 10 minuten van uw tijd 
in beslag.

De vragenlijst kan tot uiterlijk 17 mei 2016 (nadien verlengd tot 27 mei 2016) worden 
ingevuld, maar wij verzoeken u de vragenlijst direct in te vullen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De rekenkamercommissie van de gemeente Veldhoven.

gemeente \ w -i 11Veldhoven
VOLGENDE
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Werking ä resultaten samenspraakprocessen Gemeente 
Veldhoven
De vragenlijst bestaat in totaal uit 12 vragen. Gelieve alle vragen te beantwoorden.

1. Mijn deelname aan het samenspraakproces was bij het onderwerp:
Q Overlast Kermis Zeelst 

O Stadsvisie 

O Parkeerbeleid 

O Weet ik niet

2. Ik ben als volgt bij dit proces betrokken geraakt:
Q Direct gevraagd

O Via advertentie Z Oproep

O Eigen aanmelding 

O Anders:

3. Ik heb aan het samenspraakproces deelgenomen als...
O Individueel persoon 

O Vertegenwoordiger van:

Hier graag invullen namens wie u deelnam (groep, buurt, instelling, organisa

tie)

Jouw antwoord

4. Ik vond het proces van samenspraak...
O Slecht 

O Onvoldoende 

O Matig 

Q Goed 

Q Uitstekend

Motiveer uw antwoord

Jouw antwoord
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5. De mogelijkheid voor eigen inbreng was...
O Ruim onvoldoende 

O Onvoldoende 

O Neutraal 

O Voldoende 

O Ruim voldoende

6. Mijn inbreng werd door de gemeente...
O Niet serieus genomen 

O Matig serieus genomen

O Goed serieus genomen

Motiveer uw antwoord

Jouw antwoord

7. Tijdens het proces koppelde ik regelmatig terug met mijn achterban
O Ja 

O Nee

O Niet van toepassing

Indien "Ja", geef aan op welke wijze u terugkoppelde

Jouw antwoord

8. Het samenspraakproces heeft geleid tot een concreet voorstel:
O Ja 

O Nee 

O Weet ik niet

9. In welke mate zag u uw inbreng terug in dit voorstel:
O Niet 

Q Enigszins 

O In zekere mate

O In hoge mate

Motiveer uw antwoord

Jouw antwoord

Samenspraak
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10. Ik ben ook betrokken bij de uitvoering van het besluit:
O Ja
Q Nee

Indien "Ja", hier graag aangeven welke taak en speelruimte u heeft

Jouw antwoord

11. Ik zou de volgende verbeterpunten in het samenspraakproces willen 
voorstellen:

Verbeterpunt 1

Jouw antwoord

Verbeterpunt 2

Jouw antwoord

Verbeterpunt 3

Jouw antwoord

12. Mijn algemene rapportcijfer voor het gevoerde samenspraakproces 
betreft:

Hoe hoger het cijfer, hoe hoger uw waardering is.

O 1 

O 2

O 3

O 4
O 5

O 6
O 7

O 8 

9
O 10
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BIJLAGE 9.2

Resultaten digitale enquête externe partners 
samenspraakprocessen.
1. Mijn deelname aan het samenspraakproces was bij het onderwerp:

Onderwerp

A
an

ta
l

fo
rm

ul
ie

re
n

Te
ru

go
nt


va

ng
en

R
es

po
ns

 %

Overlast kermis Zeelst 5 3 60Z

Parkeerbeleid 11 7 64Z

Stadsvisie 72 29 420Zo

Niet ingevuld -- 1 --

Totaal 88 40 450Zo

2. Ik ben als volgt bij dit proces betrokken geraakt:

Onderwerp

G
ev

ra
ag

d

O
pr

oe
p/

 A
d

ve
rt

en
tie

Ei
ge

n aan


m
el

di
ng

A
nd

er
s

Overlast kermis Zeelst 3

Parkeerbeleid 5 1 1

Stadsvisie 27 1 1

Niet ingevuld 1

Totaal 36 2 2

3. Ik heb aan het samenspraakproces deelgenomen als...

Onderwerp In
di

vi
du

ee
l

pe
rs

oo
n

Ve
rt

eg
en


w

oo
rd

ig
er

O
nb

ek
en

d

Overlast kermis Zeelst 3

Parkeerbeleid 7

Stadsvisie 3 26

Niet ingevuld 1

Totaal 3 36 1
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4. Ik vond het proces van samenspraak...

Onderwerp

Sl
ec

ht

O
nv

ol
do

en


de M
at

ig

G
oe

d

U
its

te
ke

nd

Overlast kermis Zeelst 1 2

Parkeerbeleid 1 4 2

Stadsvisie 3 9 17

Niet ingevuld 1

Totaal 1 3 14 22

5. De mogelijkheid voor eigen inbreng was...

Onderwerp

R
ui

m
 onvo

l
do

en
de

O
nv

ol
do

en


de N
eu

tr
aa

l

Vo
ld

oe
nd

e

R
ui

m
 

vo
l

do
en

de

Overlast kermis Zeelst 1 1 1

Parkeerbeleid 4 2 1

Stadsvisie 3 4 6 13 3

Niet ingevuld 1

Totaal 3 4 11 17 5

6. Mijn inbreng werd door de gemeente...

Onderwerp

N
ie

t seri
eu

s
ge

no
m

en

M
at

ig
 se

rie
us

ge
no

m
en

G
oe

d se
rie

us
en

om
en

Overlast kermis Zeelst 1 2

Parkeerbeleid 3 4

Stadsvisie 11 18

Niet ingevuld 1

Totaal 0 15 25
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7. Tijdens het proces koppelde ik regelmatig terug met mijn achterban:

Onderwerp S N
EE

N
.V

.T
.

Overlast kermis Zeelst 2 1

Parkeerbeleid 4 1 2

Stadsvisie 9 11 9

Niet ingevuld 1

Totaal 15 12 13

8. Het samenspraakproces heeft geleid tot een concreet voorstel:

Onderwerp S N
EE

W
ee

t
ni

et

Overlast kermis Zeelst 3

Parkeerbeleid 5 2

Stadsvisie 12 8 9

Niet ingevuld 1

Totaal 20 8 12

9. In welke mate zag u uw inbreng terug in dit voorstel:

Onderwerp

N
ie

t

En
ig

sz
in

s

In
 en

ig
e 

m
at

e

In
 h

og
e 

m
at

e

O
nb

ek
en

d

Overlast kermis Zeelst 3

Parkeerbeleid 2 2 2 1

Stadsvisie 8 7 8 2 4

Niet ingevuld 1

Totaal 11 12 10 3 4

10. Ik ben ook betrokken bij de uitvoering van het besluit:

Onderwerp S N
EE

O
nb

ek
en

d

Overlast kermis Zeelst 3

Parkeerbeleid 6 1

Stadsvisie 5 24

Niet ingevuld 1

Totaal 5 32 2
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11. Ik zou de volgende verbeterpunten in het samenspraakproces willen voor
stellen:

Ten aanzien van proces Kermis Zeelst:
1 Bij vergelijkbare items na een eerste plenaire sessie vertegenwoordigers per betrokken straat 

aanwijzen teneinde de groep overzichtelijk tehouden
Ten aanzien van proces parkeerbeleid:

2 Eerst betrokkenen raadplegen, dan pas besluit nemen
3 Verder kijken anar de mogelijkheden van wat wél kan en niet kijken naar wat niét kan
4 Vooraf goed nadenken, wie bij het proces betrokken wordt
5 Betere voorbereiding
6 Eerder in het proces input vragen van (direct) betrokkenen
7 Betere introductie als er mensen bijkomen

Ten aanzien van proces Stadsvisie:
8 Meer betrekken van de jeugd
9 SMART benoemen van de
10 Oppassen voor dubbeling (liep samen met economische visiei)
11 Mee stoppen
12 Neem burger écht serieus
13 Organiseer Samenspraak buiten ambtenaren om (neutraal)
14 Stel duidelijke spelregels op
15 Onduidelijk wat gemeente gaat doen met de visie: zet deze om in een beleidsplan
16 Laat goede ideeën niet verloren gaan, ook al zijn deze niet direct toepasbaar bij het aan de orde 

zijnde onderwerp
17 Hanteer geen algemene noemer maar zorg voor maatwerk
18 Durg keuzen te maken die direct inspelen op behoefte. Democratie wil niet zeggen dat er 

consensus moet zijn. Beter heldere keuzes, waarmee niet iedereen het eens is dan halfslachtige 
compromissen.

19 Druk vanuit begroting was voelbaar, kostenreductie domineerde. Zorg voor een vrije 
discussiemogelijkheid

20 Ruimte geven voor voldoende inspraak
21 Vooraf terugkoppelen en verbeteren toestaan
22 Discussies met kleine groepen en met deelnemers die op de hoogte zijn
23 Probeer een breder publiek te benaderen d.m.v. gerichte enquête
24 Een meer open houdding van gemeente
25 Bereidheid om meedenken te accepteren en te vertalen in beleid; nu teveel"windowdressing"
26 Meer informatie vooraf, minder sturing van bovenaf
27 Terugkoppeling na de bijeenkomst duurt te lang
28 Een samenvatting van wat de separate bijeenkomsten hebben opgeleverd, wordt op prijs gesteld
29 Aangeven welke bedrijven betrokken zijn (bij separate bijeenkomsten)
30 Benut de mogelijkheden om jongeren meer te betrekken
31 Andere gelegenheid tot voorbereiden
32 Groep was te groot, Poolse landdag
33 Betere en regelmatig overleg over pijnpunten in de wijk en ook afspraken maken wanneer dat 

aangepakt wordt
34 Algemeen: Telefonische afspraken: Werkt niet altijd goed omdat receptie het soms te druk heeft 

en er een rij ontstaat waardoor je te laat komt
35 Meer publiceren in het Veldhovens Weekblad over plannen, zoals bijv. inhuizen Wikidio in voor

heen schoolgebouw de Rank aan de Bussels; dit niet aan de school overlaten die het te druk 
hebben met verhuizen, maar de gemeente moet dit doen

36

12. Mijn algemene rapportcijfer voor het gevoerde samenspraakproces betreft:

Onderwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overlast kermis Zeelst 1 2

Parkeerbeleid 1 1 1 3 1

Stadsvisie 1 3 4 5 9 7

Niet ingevuld 1

Totaal 2 4 5 6 14 8 1
8 | Meer betrekken van de jeugd
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OVERIGE GEMAAKTE OPMERKINGEN.
Dit proces siert de gemeente Veldhoven niet en in het verleden was ik beter gewend in Veldhoven

Ik mis de mening/beïnvloeding door jongeren.

Ik ben bereid mijn bevindingen toe te lichten. Zie ook onderzoek wijkbeheer van destijds. Goed onder
zoek met goede aanbevelingen maar tot op heden blijft mijns inziens meest falende partij (Ambtenaar) 
het samenspraakproces aansturen.

Ondanks wat verbeterpunten wil ik graag benadrukken dat ik het steengoed vind dat onze gemeente 
bezig is met een toekomstvisie en dit doet samen met haar burgers.

Lastig om in deze enquête de mening over 2 processen weer te geven. Nogmaals, actualisering stadsvi
sie is goed verlopen. Parkeerbeleid voor verbetering vatbaar.

Recentelijk heeft de Gemeente opnieuw blijk gegeven van incompetent samenspraakproces proces. Het 
overleg/informatie over de plaatsing van statushouders en urgenten op twee locaties in Veldhoven, kreeg 
van de gehele raadsvergadering een dikke onvoldoende. De wethouder zou onder curatele gesteld moe
ten worden. Of men neemt deze principes serieus en past ze ook toe, of je draait de inwoners geen rad 
voor ogen en neemt gewoon besluiten zonder samenspraak.

Wordt serieus aangepakt

Oordeel op basis van één bijeenkomst. Ik kan niet het proces als geheel beoordelen. Op zich vindt ik het 
lovenswaardig dat de gemeente een dergelijk traject in gang heeft gezet.

Goed om breed over dit onderwerp met elkaar te spreken

Omdat ik maar één bijeenkomst heb meegemaakt is het moeilijk een algemene indruk te geven.

Het is al een 'plus' dat er een samenspraakproces bestaat

Samenspraak
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BIJLAGE 9.3

Overzicht van geïnterviewde personen

Datum Geïnterviewde Inzake

06-10-2015 Arie den Braber

Francis van Boxtel

Oriënterend startgesprek

21-01-2016 Francis van Boxtel

Jeanne van Mierlo

Vervolg startgesprek

07-04-2016 Arie den Braber

Jeroen IJff

Interview inzake Stadsvisie

07-04-2016 Francis van Boxtel

Jeanne van Mierlo

Interview samenspraak algemeen

07-04-2016 Jeroen IJff Interview inzake Alderstafel

14-04-2016 Godfried Wasser Interview samenspraak algemeen in 

relatie tot raad

14-04-2016 Francis van Boxtel

Marianne Heuvelmans

Interview inzake overlast Kermis

Zeelst

14-04-2016 Jim van Tol

Carst de Kock

Interview inzake Parkeerbeleid

20-04-2016 Francis van Boxtel

Jan-Hein Biemans

Max Wieland

Interview samenspraakregisseurs

09-05-2016 Wethouder Piet Wijman Interview verantwoordelijk wethouder 

samenspraak

09-05-2016 Burgemeester Jack Mikkers Interview inzake positie raad/college 

bij samenspraak
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Bijlage bij agendapunt 18 van de besluitvormende raadsaaenda 21/02/2017:
bestuurlijke reactie college op rapport Rekenkamercommissie 'Samenspraak
loslaten in vertrouwen'

Tijdens de oordeelsvormende raad van 31 januari 2017 heeft uw raad gevraagd om 
een inhoudelijke reactie van het college op de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie. Wij hebben gemeend recht te doen aan de besluitvorming door 
uw raad door deze reactie schriftelijk te geven voor de besluitvormende vergadering 
van 21 februari 2017.

Algemeen

Samenspraak vraagt om het uit handen geven van de regie en reflectie aan de 
voorkant. Juist door voorafgaand aan samenspraak bestuurlijk en politiek te 
reflecteren op dit proces, ook inhoudelijk wat betreft kaderstelling, kan de regie uit 
handen gegeven worden. Dit is voor zowel raad, college als organisatie een leerproces 
waarmee we na de vaststelling van de Kadernota Samenspraak ervaring hebben 
opgedaan en waaraan het onderzoek van de Rekenkamercommissie nu een 
belangrijke bijdrage levert.

Samenspraak geeft de houding aan op basis waarvan de gemeente Veldhoven wil 
samenwerken met haar partners. Samenspraak is geen 'stand-alone' proces maar past 
binnen het grotere geheel van ontwikkelingen zoals regiegemeente en de 
participerende overheid.

Reactie op aanbevelingen

Het college adviseert om de volgende aanbevelingen over te nemen.

1. Maak bij elk onderwerp een afweging van de rol die het lokaal bestuur van 
Veldhoven wil vervullen.
Ons college kan zich voorstellen dat het belangrijk is om na te denken over de rol die 
je als bestuur wilt vervullen, zowel in bepaalde processen als bezien over het grote 
geheel. Het kan zelfs voorkomen dat je als overheid binnen een bepaald proces 
diverse rollen hebt. Het is voor ons geen kwestie van óf de ene óf de andere rol, maar 
meer hoe je de diverse rollen op een goede manier kan combineren.

2. Verduidelijk de rol van de raad in samenspraakprocessen.
We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan rolverduidelijking. Over die rol heeft 
uw raad zich in de procesvoorstellen kunst en cultuur en maatschappelijke participatie 
onlangs expliciet uitgesproken. We kunnen ons ook voorstellen dat deze rol per proces 
kan wijzigen. Door het stellen van kaders aan de voorkant van het 
samenspraakproces spreekt u zich als raad uit over de rol die u wenst te hebben.

3. Kom tot een eenduidiger aanpak en terminologie voor het vastleggen van 
rollen, verantwoordelijkheden en procesverloop.
Een eenduidige aanpak en eenduidig gebruik van begrippen onderschrijven wij en 
brengen we in praktijk door het aan uw raad voorleggen van procesontwerpen. 
Projectplannen, bestuursopdrachten of dergelijke worden niet aan uw raad 
voorgelegd.

4. Stel in alle gevallen een procesontwerp op dat voldoet aan de regels van 
samenspraak. Hou daarbij rekening met aanbeveling 3.
Het procesontwerp wordt vastgesteld door het bestuursorgaan dat bevoegd is voor het 
inhoudelijke onderwerp. (Zoals de raad eerder bij amendement heeft vastgesteld in 
2013, bij de behandeling van het Praktijkprogramma Samenspraak.) Door het



vaststellen van het procesontwerp kan de raad kaders meegeven voor het 
samenspraakproces, waarop tijdens en na het proces getoetst kan worden.

6. Neem in het procesontwerp altijd een communicatieparagraaf op.

7. Betrek externe participanten zo veel als mogelijk ook bij de uitvoering van 
een samenspraakproces.
Het college interpreteert deze aanbeveling om externe participanten ook te betrekken 
bij de uitvoering van het inhoudelijke proces. Daar waar dat mogelijk en wenselijk is, 
zullen wij dat in praktijk brengen. Momenteel doen wij dat bijvoorbeeld bij de 
uitvoeringsnota van 'Veldhoven Beweegt'.

8. Evalueer vooralsnog elk samenspraakproces ook met externe deelnemers 
en stel leerpunten daaruit vast.

Het college adviseert om de volgende aanbeveling deels over te nemen.

5. Maak een zorgvuldige afweging van degenen, die uitgenodigd worden aan 
een samenspraakproces deel te nemen, screen of zij de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen en maak afspraken over 
tussentijdse achterbanraadpleging.
Het college vindt het belangrijk een zorgvuldige afweging te maken van de partijen die 
uitgenodigd worden voor een samenspraakproces, in het belang van het thema of 
vraagstuk dat op tafel ligt. Zowel bij het verwoorden van kaders als bij het uitvoeren 
van door uw raad vastgestelde kaders. Dat toont als vanzelf het belang van het 
zorgvuldig omgaan met de input van deze partijen en terugkoppeling wat met hun 
inbreng (niet) wordt gedaan en waarom.
Wij vinden het te ver gaan om te screenen of partijen de door hen aangegeven 
achterban daadwerkelijk vertegenwoordigen (als dat al zou kunnen); sterker nog, daar 
gaan we vanuit als partijen dat zelf aangeven. Bovendien staat mogelijke screening 
haaks op het uitgangspunt van samenspraak: vertrouwen, verbinden en loslaten. We 
kunnen partijen wel vragen om een goede terugkoppeling naar hun achterban.
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle 2016'

Samenvatting

Het bestemmingsplan 'Oerle 2016' is opgesteld omdat er een wettelijke 
actualisatieplicht geldt voor bestemmingsplannen. Uitgangspunt is het opnieuw 
vastleggen van bestaande bouw- en gebruiksruimte conform de meest actuele 
beleidsruimte. Net als eerst is er enige uitbreidingsruimte en gebruiksvrijheid voor 
bestaande gebouwen en percelen. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn niet 
mogelijk gemaakt.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Oerle 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NLIMRO.0861.BP00066-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o-NL.IMRO.0861.BP00066-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Oerle 2016' (december 2016)' vast te stellen.

Inleiding

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bestemmingsplannen elke 10 jaar te 
actualiseren, digitaal toegankelijk te maken en opnieuw vast te stellen. Het geldende 
bestemmingsplan voor Oerle is ouder dan 10 jaar en aan vervanging toe. Het 
bestemmingsplan 'Oerle 2016' is een conserverend bestemmingsplan voor het 
bestaand bebouwd gebied. Dit betekent dat het uitgangspunt het opnieuw vastleggen 
van de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden is, conform de meest actuele 
beleidsruimte.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Oerle 2016' heeft vanaf 2 september 2016 gedurende 
een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 
10 zienswijzen ingediend.

De raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen en hierbij te oordelen over de 
ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan is nu gereed om door u vastgesteld te 
worden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan
- Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven;
- Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven;



Groenbeleidsplan 2009-2019;
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012
Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening 2011; 
Provinciale Verordening ruimte 2014;
Beleidsnotitie planologische afwijkingen.

Beoogd effect

Het bieden van een actueel overzicht van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in 
Oerle.

Argumenten

1.1 Er worden uniforme bouw- en gebruiksmogelijkheden geboden voor het totale 
bestaand bebouwd gebied van Veldhoven
Het bestaand bebouwd gebied van Veldhoven is of wordt binnenkort voorzien van 
actuele bestemmingsplannen. Al deze bestemmingsplannen zijn conserverend van 
aard en worden gebaseerd op standaardregels. Bestemmingsplannen die aan uw raad 
zijn of worden voorgelegd die ontwikkelingen mogelijk maken kunnen afwijken van 
deze standaardregels om bijzondere ruimtelijke redenen. Door onderscheid te maken 
in regelgeving voor bestaande en te ontwikkelen gebieden, wordt de ruimtelijke 
basiskwaliteit voor heel Veldhoven bewaakt.

1.2 De ingediende zienswijzen leiden deels tot aanpassing en verbetering van het 
bestemmingsplan
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen ingediend, door diverse 
bewoners en ondernemers.

Naar aanleiding van de zienswijzen stellen we voor het ontwerpbestemmingsplan op 
onderdelen aan te passen. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan kleine verzoeken 
aangaande het marginaal wijzigen van bouwvlakken en het verduidelijken van de 
regels. Ook wordt er een wijzigingsbevoegdheid overgenomen uit het geldende 
bestemmingsplan en wordt het pand Oude Kerkstraat 31 niet langer als 
cultuurhistorisch waardevol aangemerkt.

Voorstel is om geen nieuwe woningen mogelijk te maken en bedrijvigheid te 
stimuleren. Degelijke 'grotere' verzoeken vragen namelijk om een uitgebreide 
beoordeling en passen niet binnen het consoliderend karakter van dit 
bestemmingsplan. Ook is sprake van een procesrisico, aangezien veranderingen 
weerstand kunnen oproepen en er beroep open staat tegen het vaststellingsbesluit.

Voor een beter en completer beeld van de zienswijzen en de gemeentelijke reactie 
hierop wordt verwezen naar bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Oerle 2016' (december 2016)'.

1.3 De gewijzigde vaststelling leidt tot verbetering van het bestemmingsplan 
Zoals in bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Oerle 2016' (december 2016)' staat vermeld, wordt het 
ontwerpbestemmingsplan op een aantal onderdelen ambtshalve aangepast. Deze 
aanpassingen leiden tot een verbetering van het voorliggende bestemmingsplan. Zo 
wordt de nieuwe woonvisie behandeld en wordt een tekstpassage over 
erfafscheidingen verduidelijkt. In de regels worden de mogelijkheden voor 
ondergeschikte detailhandel en in- en uitritten vergroot.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De legessanctie is voor een aantal maanden van toepassing 
Als 'straf' op niet geactualiseerde bestemmingsplannen geldt op basis van het 
bepaalde in de wet een legessanctie. Het financiële risico wordt geschat op hooguit 
enkele honderden euro's. Het aantal vergunningsplichtige bouwaanvragen in de 
afgelopen periode was namelijk zeer beperkt en er is slechts voor een korte periode 
sprake van een 'verouderd' bestemmingsplan. De verwachting is op dit moment zelfs 
dat er helemaal geen legesinkomsten worden misgelopen.

Financiën

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt binnen het 
daarvoor beschikbaar gesteld budget.

Communicatie en samenspraak

Bewoners en ondernemers binnen het plangebied zijn uitgenodigd voor een 
inloopavond op 15 september 2016, tijdens de periode van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. De opkomst was matig. Daarnaast is het wijkplatform 
betrokken bij de planontwikkeling.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, 
wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad. De 
indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte gesteld op het moment 
dat de stukken naar de gemeenteraad worden toegezonden.

Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en wordt de besluiten 
met bijbehorende stukken ook op deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl).

Uitvoering ļ planning

De planning is om het bestemmingsplan te agenderen voor de oordeelsvormende 
raadsvergadering op 31 januari 2017. Na vaststelling van het bestemmingsplan door 
uw raad op 21 februari 2017 krijgt de provincie tot 6 weken de tijd om opnieuw te 
reageren. Na reactie, doch uiterlijk 7 april 2017, zal het bestemmingsplan gedurende 
een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan er 
beroep worden ingediend bij de Raad van State. Bij beroep zou de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan vertraagd worden.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan 'Oerle 2016' (zie www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planIdn: NL.IMR0.0861.BP00066-0301)

- Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Oerle 2016' 
(december 2016)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Na afloop van de behandeling in de oordeelsvormende raad is er de wens ontstaan om 
een aanvullende ambsthalve aanpassing door te voeren op de verbeelding, en wel de 
volgende:

- De functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - verdieping', die is opgenomen 
voor het pand Oude Kerkstraat 9, alleen te leggen op het bouwvlakdeel met de 
maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' 
van respectievelijk 4,5 en 10 meter, in plaats van op het totale bouwvlak.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.113 | 16bs00560 
21 februari 2017 
16
Vaststellen bestemmingsplan 'Oerle 2016'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nr. 
16.112

overwegende dat:
- het ontwerpbestemmingsplan 'Oerle 2016' van 2 september 2016 tot en met 

13 oktober 2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 10 zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Oerle 2016' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00066-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00066-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Oerle 2016' (december 2016)' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
Bestemmingsplan 'Oerle 2016'

Gemeente Veldhoven
December 2016, vastgesteld op P.M.
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1 Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het 
bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage te 
worden gelegd. Deze ter inzagelegging hebben wij gepubliceerd in de Staatscourant 
van woensdag 31 augustus 2016. Hierin is vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage zou liggen van 2 september 2016 tot en met 13 oktober 2016.

Naast de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan tevens digitaal raadpleegbaar via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van de ter inzage ligging zijn in totaal 10 zienswijzen ingediend. In 
paragraaf 2 worden de zienswijzen besproken en wordt aangegeven of deze 
zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Naast het doorvoeren van aanpassingen van het bestemmingsplan naar aanleiding van 
de ingediende zienswijzen zijn er ook nog ambtshalve aanpassingen die in het 
bestemmingsplan verwerkt dienen te worden. Deze aanpassingen zijn opgenomen in 
paragraaf 3.

2 Ingediende zienswijzen

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. De heer Das, Oude Kerkstraat 19, 5507 LA te Veldhoven
2. Vd Heijden Rentmeester, de heer Roosen, namens de heer en mevrouw Verblackt, 

eigenaren van het perceel kadastraal bekend als gemeente Veldhoven sectie H, 
nummer 148

3. Van Dun Advies, de heer V.d. Aalst, namens de heer F.H.A.M. de Crom, eigenaar 
van Oude Kerkstraat 35, 5507 LB te Veldhoven

4. De heer P.M. van Herk, mede-eigenaar van perceel kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven sectie H, nummer 605

5. Mevrouw G. de Crom, mede namens zus M. van den Boomen - de Crom en zwager 
T. van den Boomen, bewoners van Paleisstraat 8, 5507 LE te Veldhoven

6. Advocatenkantoor Stouthart, Mr. ing. J.P.J.M. Rouwet, namens de heer M.H.C. 
Renders, wonende aan Oude Kerkstraat 29A, 5507 LA te Veldhoven

7. A.R.D. b.v., de heer P.M. van Herk, namens mevrouw H.E.M.G. Geerts - van der 
Mierden, wonende te Paleisstraat 21, 5507 LE te Veldhoven, de heer J.M.G.J. van 
der Mierden, wonende te Oude Kerkstraat 64, 5507 PT te Veldhoven en de heer 
H.J.M. Tholen, wonende te Oude Kerkstraat 62, 5507 LD te Veldhoven

8. DAS Rechtsbijstand, de heer J. van Berkel, namens mevrouw A.W.M. van de Ven, 
wonende aan Nieuwe Kerkstraat 4, 5507 LS te Veldhoven

9. Jonkers Advies, de heer M.A.M. Jonkers, namens de heer E.J.H. Bar, wonende aan 
Nieuwe Kerkstraat 23, 5507 LP te Veldhoven

10. G.C.M.B. van der Mierden, eigenaar van de percelen kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven sectie H, nummers 1169 en 1170

Gelet op het feit dat de zienswijzen binnen de gestelde termijn zijn ontvangen en ook 
voor het overige voldoen aan de eisen voor ontvankelijkheid, zijn de zienswijzen 
ontvankelijk.

Onderstaand worden de zienswijzen samengevat en beantwoord en wordt aangegeven 
of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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2.1 De heer Das, Oude Kerkstraat 19, 5507 LA te Veldhoven

Brief d.d. 4 oktober 2016, ingekomen op 6 oktober 2016, registratienummer 
16.11990.

2.1.1 ínhoud zienswijze
Verzocht wordt om goedkeuring te onthouden voor de percelen Oude Kerkstraat 
19- 21. In het verleden heeft de gemeente Veldhoven een fout gemaakt bij het 
uitzetten van voornoemde woningen. Hierdoor staan ze niet waar ze horen te staan en 
zijn hierdoor in strijd met het bestemmingsplan. De woningen moeten door gemeente 
gesloopt en opnieuw opgebouwd worden en zouden niet gelegaliseerd moeten worden. 
In het voorliggende bestemmingsplan 'Oerle 2016' is nu een door appellant gewenste 
uitbouw van 2,30 meter naar voren niet mogelijk.

2.1.2 Reactie gemeente
Gezien de situering van de woning op het adres Oude Kerkstraat 15, in combinatie 
met de diepte van de voortuin van deze woning, zijn er stedenbouwkundig gezien 
geen bezwaren om de voorgevellijn van de woningen aan de Oude Kerkstraat 19-21 
naar voren te schuiven. Hierdoor heeft reclamant op grond van het bestemmingsplan 
de ruimte om aan de voorzijde uit te breiden.

2.1.3 Advies
De zienswijze overnemen door de voorgevellijn van de woningen aan de Oude 
Kerkstraat naar voren te leggen, in het verlengde van de voorgevellijn van de woning 
aan de Oude Kerkstraat 15.

2.2 Vd Heijden Rentmeester, de heer Roosen, namens de heer en mevrouw 
Verblackt, eigenaren van het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Veldhoven sectie H, nummer 148

Brief d.d. 10 oktober 2016, ingekomen 11 oktober 2016, registratienummer 16.12142.

2.2.1 ínhoud zienswijze
Op het perceel is deels de bestemming 'Wonen - Vrijstaand' en deels de bestemming 
'Bos' gelegen. De wijze waarop de bestemmingen geprojecteerd zijn komen niet 
overeen met de sinds jaar en dag bestaande gebruikssituatie. Dit is verhelderd met 
twee bijgevoegde situatieschetsen. Verzocht wordt om dit als zodanig aan te passen.

2.2.2 Reactie gemeente
De gronden die bestemd zijn als 'Bos' zijn in het geldende bestemmingsplan 
'Veldhoven, Actualisatie 2014' (vastgesteld op 14 april 2015) eveneens bestemd als 
'Bos'. De mogelijkheden die in het bestemmingsplan 'Veldhoven, Actualisatie 2014' 
zijn opgenomen, zijn gebaseerd op het daarvoor geldende bestemmingsplan 
'Buitengebied 1988' (vastgesteld op 13 februari 1990) waar eveneens een 
bosbestemming gold. De bosbestemming is dus al geruime tijd van toepassing en ook 
nog steeds gewenst. Het behoud van (bestemming) bos op deze locatie is erg 
belangrijk, zowel voor de (algemene) natuurwaarden in deze omgeving als de 
landschappelijke structuur.
Dit bos maakt onderdeel uit van belangrijke, in de plannen gehandhaafde 
landschappelijke structuren, waaronder de houtwal aan de Roodbont (Boswegje) en de 
bossen rondom de verlengde Heerbaan. Bij de inrichting van het openbaar gebied in 
het kader van de projecten Oerle zuid en verlengde Heerbaan zijn op deze bestaande 
structuren ook de nieuwe structuren aangesloten, waaronder de boswal en geluidswal 
langs de verlengde Heerbaan, maar ook een hopover voor vleermuizen (in het 
verlengde van de Roodbont en bestaande bosranden). Deze bestaande en nieuwe 
structuren maken dus een belangrijk onderdeel uit van het natuurnetwerk in de
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omgeving. Door de aanleg van de verlengde Heerbaan zijn er landschappelijke 
structuren doorsneden, waardoor leefgebied van diverse (algemene) soorten meer is 
versnipperd. Door het behoud en versterken van de landschappelijke structuren blijft 
er voldoende leefgebied voor de soorten die in het bos en bosrand leven en 
samenhang hiertussen. Het karakter van de verlengde Heerbaan is een landelijke weg 
door het bos. Het bestaande bos aan weerszijden van de weg maakt voor deze 
landschapsbeleving ook een belangrijk onderdeel van uit. De beoordeling van 
verzoeken zijn op behoud van het bos afgestemd.

Uit raadpleging van de luchtfoto's van de periode 2009 t/m 2016 is op te maken dat er 
tussen 2012 en 2013 een flink aantal bomen is gerooid op het perceel kadastraal 
bekend als gemeente Veldhoven sectie H, nummer 148. Dit terwijl er een 
bosbestemming van toepassing was. Het gegeven dat de bestemde situatie niet 
overeenkomt met de bestaande gebruikssituatie, vloeit voort uit de ongewenste kap 
van bomen en niet zozeer omdat de bestemmingen niet zouden kloppen.

2.2.3 Advies
De zienswijze niet overnemen.

2.3 Van Dun Advies, de heer V.d. Aalst, namens de heer F.H.A.M. de Crom, 
eigenaar van Oude Kerkstraat 35, 5507 LB te Veldhoven

Brief d.d. 10 oktober 2016, ingekomen 12 oktober 2016, registratienummer 16.12252.

2.3.1 ínhoud zienswijze
De heer de Crom heeft een aannemersbedrijf gevestigd aan Oude Kerkstraat 35. 
Daarnaast vinden er ook agrarische activiteiten plaats in de vorm van het houden van 
dieren. In 2013 heeft de heer De Crom in het kader van ruilverkaveling en ten 
behoeve van bedrijfseconomische redenen voor dat bedrijf grond aangekocht (perceel 
kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 1.274) van de gemeente. 
De zienswijze richt zich op de volgende twee aspecten:
a. Perceel 1.274 is in het voorliggende bestemmingsplan als 'Agrarisch - Kernrand' 

bestemd. Verzoek is om in het bestemmingsplan 'Oerle 2016' het bestemmingsvlak 
'Bedrijf' aan Oude Kerkstraat 35 uit te breiden door perceel 1.274 aan deze 
bestemming toe te voegen.

b. In de regels van het bestemmingsplan is geen nadere toelichting opgenomen van 
de definitie aannemersbedrijf. In de toelichting wordt verwezen naar de SBI-codes 
41, 42 en 43, welke te maken hebben met bouwnijverheid. Omdat het bedrijf ook 
gericht is op het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden en er ook 
agrarische activiteiten plaatvinden, voldoet het opgenomen bedrijfstype 
aannemersbedrijf niet. Verzocht wordt om de omschrijving 'specifieke vorm van 
bedrijf - aannemersbedrijf' te wijzigen zodat deze beter past bij de huidige 
bedrijfsactiviteiten.

2.3.2 Reactie gemeente
a. In bestemmingsplan 'Veldhoven Actualisatie 2014' heeft het perceel kadastraal 

bekend gemeente Veldhoven, sectie D, nummer 1.274 de bestemming 'Agrarisch - 
Kernrand' gekregen, overeenkomstig het bestemmingsplan 'Oerle 2005'.
Voorliggend bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan, wat wil 
zeggen dat de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden uitgangspunt zijn. 
Verzocht wordt nu om de bedrijfsbestemming te vergroten. Dit betreft een 
omvangrijk verzoek wat apart beoordeeld moet worden omdat niet op voorhand 
kan worden ingeschat wat de consequenties zijn voor het woon- en leefklimaat. Los 
van dit bestemmingsplantraject wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

b. Om eventuele onduidelijkheden te voorkomen wordt in de regels de 
bedrijfsactiviteiten zoals verwoord in de milieuvergunning letterlijk opgenomen. Dit 
houdt concreet in dat geregeld wordt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
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vorm van bedrijf - aannemersbedrijf' het bestaande aannemersbedrijf van grond
en sloopwerk, gladheidsbestrijding, groothandel in zand en grind, verhuur van 
wegenbouw- landbouwmachines en containers, loon-, land- en akkerbedrijf, 
fouragehandel, opslag, bewerking en handel in sloopVbouwmateriaal, wegen- en 
waterbouwwerken, cultuurtechnische werkzaamheden is toegestaan, alsmede het 
kweken van agrarische producten en het houden van en handelen in varkens, 
paarden en rundvee.

2.3.3 Advies
De zienswijze deels over te nemen door een gedetailleerde beschrijving van de 
bedrijfsactiviteiten op te nemen in de regels.

2.4 De heer P.M. van Herk, mede-eigenaar van perceel kadastraal bekend 
als gemeente Veldhoven sectie H, nummer 605

Brief d.d. 11 oktober 2016, ingekomen 11 oktober 2016, registratienummer 16.12169.

2.4.1 ínhoud zienswijze
In het verleden heeft de gemeente ingestemd met de bouw van een reguliere 
vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie 
H, nummer 605. De provincie heeft destijds geen medewerking verleend. De heer Van 
Herk wil tijdens de lopende bestemmingsplanprocedure 'Oerle 2016' van de 
gelegenheid gebruik maken om de gemeente te verzoeken in te stemmen met 
bebouwing van het perceel middels een 'Ruimte voor ruimte-woning'.

2.4.2 Reactie gemeente
Het perceel ligt buiten het voorliggende bestemmingsplan 'Oerle 2016'. Bovendien 
wordt verzocht om een nieuwe woning mogelijk te maken. Dit betreft een 'groot' 
verzoek waar op dit moment, op basis van de beschikbare gegevens, niet direct 
beoordeeld kan worden of de ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is en er sprake is 
van een goed woon- en leefklimaat. Reclamant is inmiddels afzonderlijk geïnformeerd 
over de gemeentelijke werkwijze rondom principeverzoeken.

2.4.3 Advies
De zienswijze niet overnemen.

2.5 Mevrouw G. de Crom, mede namens zus M. van den Boomen - de Crom 
en zwager T. van den Boomen, bewoners van Paleisstraat 8, 5507 LE te 
Veldhoven

Mondelinge zienswijze waarvan verslag opgemaakt is d.d. 11 oktober 2016, 
registratienummer 16.12251.

2.5.1 Inhoud zienswijze
In het geldende bestemmingsplan 'Oerle 2005' was een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen op de percelen Paleisstraat 8 en 8A ten einde de realisatie van 2 extra 
vrijstaande woningen mogelijk te maken. Deze wijzigingsbevoegdheid is nu niet 
overgenomen en verzocht wordt om de wijzigingsbevoegdheid opnieuw op te nemen. 
Hierdoor blijft de mogelijkheid open om in de toekomst op de eigen woonpercelen te 
kunnen blijven wonen en oud te kunnen worden. Verzocht wordt om naast 
4 vrijstaande woningen in totaal, ook de optie voor 4 vrijstaand geschakelde 
woningen, 2 tweekappers (4 woningen in totaal) en de optie voor 2 vrijstaande 
woningen en 2 vrijstaand geschakelde woningen of 1 tweekapper (2 woningen) 
mogelijk te maken. Door meer flexibiliteit richting de toekomst te bieden kan op het 
moment dat het zich voordoet, beter worden bekeken welke woningtypes dan passen.
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Ingestemd kan worden met de volgende regeling:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan ter plaatse van de aanduiding 
'wro-zone - wijzigingsgebieď te wijzigen ten einde in totaal 4 woningen mogelijk te 
maken, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
a. de bestemming mag worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen-Geschakeld' 

(Regels art. 14) en/of 'Wonen-Vrijstaand' (Regels art. 15).
b. de bouwvlakken dienen in lijn te zijn met de toegepaste 

bestemmingsplansystematiek, met dien verstande dat bij splitsing van de woning 
op het adres Paleisstraat 8 teneinde twee woningen in de typologie geschakeld 
mogelijk te maken, het bouwvlak maximaal de breedte van de huidige woning 
mag bedragen.

c. de afstand van de voorste bouwgrens tot de voorste perceelsgrens dient minimaal 
7 meter te bedragen.

d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m en de bouwhoogte 10 meter, 
met dien verstande dat wanneer de woning op het adres Paleisstraat 8 
gehandhaafd blijft, de bestaande goot- en bouwhoogte de maximale hoogtes 
betreffen.

e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
f. de dakhelling dient minimaal 20 graden en maximaal 60 graden te bedragen.
g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig 
worden geschaad;

h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige 
architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

i. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
j. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen is niet 

hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere 
grenswaarde;

k. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige verslechtering van de normale 
verkeersafwikkeling of van de parkeersituatie in de omgeving.

l. Het aantal extra woningen moet passen binnen het op dat moment geldende 
gemeentelijk woningbouwprogramma en woonbeleid.

2.5.2 Reactie gemeente
Aangezien er sprake is van een conserverend bestemmingsplan en het aannemelijk is 
dat de gronden ontwikkeld worden binnen de planperiode, wordt tegemoet gekomen 
aan de zienswijze. In onderling overleg met reclamant zijn de voorwaarden van de 
wijzigingsbevoegdheid tot stand gekomen. Vanwege de voorwaarden is zeker gesteld 
dat er een passende stedenbouwkundige invulling komt, een goed woon- en 
leefklimaat wordt gecreëerd en dat de toevoeging van de woningen enkel is 
toegestaan indien dit passend is in het woningbouwprogramma.

2.5.3 Advies
De zienswijze overnemen door de wijzigingsbevoegdheid met de overeengekomen 
voorwaarden op te nemen.
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2.6 Advocatenkantoor Stouthart, mr. ing. J.P.J.M. Rouwet, namens de heer 
M.H.C. Renders, wonende aan Oude Kerkstraat 29A, 5507 LA te 
Veldhoven

Brief d.d. 11 oktober 2016, ingekomen 13 oktober, registratienummer 16.12257.

2.6.1 ínhoud zienswijze
Reclamant geeft aan (in samenwerking met reclamant onder 2.3 van deze
zienswijzennotitie) met de gemeente in overleg te zijn over de mogelijkheden voor
aankoop en sloop van het pand Oude Kerkstraat 31. Reclamant wil de gronden dan als
tuin gebruiken. De zienswijze richt zich concreet op 2 punten:
a. Reclamant heeft er bezwaar tegen dat aan de oude boerderij aan de Oude 

Kerkstraat 31, gelegen achter diens woning, een cultuurhistorische waarde is 
toegekend. Dit in afwijking van het vigerende plan 'Veldhoven Actualisatie 2014'. 
Toekenning is niet logisch en vanuit ruimtelijke ordening ongewenst. Het 
bestemmingsplan stelt onterecht dat de boerderij markant is door de terugliggende 
situering in een 'doodlopende steeg', verkeert in een slechte bouwkundige staat en 
er is een (ernstige) bodemverontreiniging vastgesteld.

b. De oude boerderij aan de Oude Kerkstraat 31 is momenteel zonder recht of titel 
ontsloten via het woonerf van reclamant. De gemeente heeft aangegeven dat het 
pand eveneens via hun eigendom ontsloten kan worden. De aanleg van een nieuwe 
ontsluitingsweg inclusief voorzieningen via het eigendom van de gemeente brengt 
belangrijke (ruimtelijke bezwaren) met zich mee. Gevreesd wordt voor extra 
geluid/stofy-overlast, insluipingsgevaar en inbreuk op de privacy. Reclamant stelt 
dat het plan financieel niet uitvoerbaar is, aangezien het aanleggen van de 
ontsluitingsweg substantiële kosten met zich meebrengt. Bovendien is er geen 
sprake van een ruimtelijk geregelde ontsluiting.

2.6.2 Reactie gemeente
a. Het college heeft op 7 april 2015 besloten om geen gemeentelijke monumenten aan 

te wijzen, maar om de cultuurhistorisch waardevolle panden gebiedsgericht te 
beschermen via de ruimtelijke ordening. De voormalige boerderij aan de Oude 
Kerkstraat 31 is hierom in het ontwerpbestemmingsplan 'Oerle 2016' aangeduid als 
'cultuurhistorisch waardevol'. Dit besluit kon om planningstechnische redenen niet 
doorvertaald worden in het bestemmingsplan 'Veldhoven Actualisatie 2014' 
(vastgesteld op 14 april 2015). Doorvertaling van dit besluit heeft wel 
plaatsgevonden in het voorliggende bestemmingsplan. Desalniettemin kan na 
heroverweging en de punten welke reclamant aangeeft, ingestemd worden met het 
verzoek om de cultuurhistorische waarden van het pand niet langer in het 
bestemmingsplan te regelen. Er is immers sprake van een pand in zeer slechte 
bouwkundige staat dat al enkele jaren te koop staat. Het pand is verder beperkt 
zichtbaar vanaf de openbare weg en is om die reden minder identiteitsbepalend 
voor Oerle.

b. Het is niet langer de intentie om via gemeentegrond het pand te ontsluiten als 
alternatief. Dit is financieel gezien niet haalbaar gebleken. Het pand is al gedurende 
lange tijd ontsloten via het perceel van reclamant. De tekst uit de akte van levering 
van 19 oktober 1998 is duidelijk over de bijzondere verplichting/ erfdienstbaarheid 
met betrekking tot de weg die gedeeltelijk op het perceel van kopers, huidige 
bewoners (Renders) ligt. Op basis van de tekst uit de akte kan de toegangsweg niet 
worden afgesloten en moet worden geduld dat de eigenaar van Oude Kerkstraat 31 
gebruik blijft maken van de toegangsweg. Dit is voor het eerst geregeld op 16 
november 1976 en overgenomen in de akte van 1998 en zal ook in de toekomst bij 
een verkoop van de woning van reclamant aan de orde zijn, immers het betreft een 
kettingbeding. In het bestemmingsplan zal dit ook publiekelijk worden geregeld en 
wordt in de bestemming 'Wonen-Vrijstaand' geregeld dat in- en uitritten mogelijk 
zijn.
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2.6.3 Advies
De zienswijze overnemen door:
- de aanduiding 'overige zone - cultuurhistorisch waardevol 3' op het perceel Oude 

Kerkstraat 31 te verwijderen. Ook worden de waarden niet langer beschreven in de 
toelichting;

- binnen de bestemming 'Wonen-Vrijstaand' in- en uitritten mogelijk te maken.

2.7 A.R.D. b.v., de heer P.M. van Herk, namens mevrouw H.E.M.G. Geerts - 
van der Mierden, wonende te Paleisstraat 21, 5507 LE te Veldhoven, de 
heer J.M.G.J. van der Mierden, wonende te Oude Kerkstraat 64, 5507 PT 
te Veldhoven en de heer H.J.M. Tholen, wonende te Oude Kerkstraat 62, 
5507 LD te Veldhoven

Brief d.d. 11 oktober 2016, ingekomen 12 oktober 2016, registratienummer 16.12256

2.7.1 ínhoud zienswijze
a. De drie appellanten hebben percelen in eigendom die gelegen zijn ten zuiden van 

de Heikantsebaan, ingeklemd tussen de panden Paleisstraat 21 en Oude Kerkstraat 
64. Deze gronden hebben geen woonbestemming en zijn in gebruik voor 
agrarische doeleinden. Aan de noordzijde van de Heikantsebaan is in het verleden 
medewerking verleend voor het bouwen van woningen. De appellanten verzoeken 
diezelfde medewerking te verlenen.

b. Ten aanzien van de boerderij Oude Kerkstraat 62 verzoeken de appellanten een 
tweede woonbestemming toe te voegen. Het splitsen van de boerderij is in lijn met 
andere verzoeken en geeft een zinvolle bestemming aan dit deel van de boerderij.

2.7.2 Reactie gemeente
Er wordt in beide gevallen verzocht om nieuwe woningen mogelijk te maken. Dit 
betreffen verzoeken die apart behandeld moeten worden en waarvan de afweging niet 
in het kader van dit conserverend bestemmingsplan plaats kan vinden. Op basis van 
de beschikbare gegevens, kan namelijk niet direct beoordeeld worden of de 
ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is en er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Reclamant is inmiddels afzonderlijk geïnformeerd over de gemeentelijke 
werkwijze rondom principeverzoeken.

2.7.3 Advies
De zienswijze niet overnemen.

2.8 DAS Rechtsbijstand, de heer J. van Berkel, namens mevrouw A.W.M. van 
de Ven, wonende aan Nieuwe Kerkstraat 4, 5507 LS te Veldhoven

Brief d.d. 12 oktober 2016, ingekomen 13 oktober 2016, registratienummer 16.12254

2.8.1 Inhoud zienswijze
a. Reclamant is het niet eens met de wijzigingen die zijn aangebracht ten aanzien 

van het op 6 juli 2015 vastgestelde bestemmingsplan 'Oerle 2015, herziening Sint 
Janstraat'. Verzocht wordt om de uitdrukkelijke bepalingen die zijn opgenomen 
over te nemen.

b. Mevrouw Van de Ven verzoekt om het bouwvlak zodanig aan te passen dat de 
oostelijke aanduidingsgrens van het bouwvlak geheel in het verlengde ligt van de 
bestaande oostelijke gevel van het hoofdgebouw.

2.8.2 Reactie gemeente
a. Bij nadere afstemming heeft reclamant voorgesteld om de verbeelding te wijzigen 

voor de planlocatie en de planlocatie niet in het bestemmingsplan op te nemen. 
Bestudering van de verschillende planregels leert namelijk dat er tekstueel, maar
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ook wat betreft bebouwingsmogelijkheden en ontheffingen wijzigingen worden 
aangebracht welke meer mogelijkheden bieden dan de mogelijkheden voorzien in 
het vorige plan. Omdat er sprake is van twee verschillende 
bestemmingsplansystematieken die lastig samen te voegen zijn, kan worden 
ingestemd met dit voorstel. Hiermee wordt voorkomen dat we onbedoeld niet 
compleet zijn. Omdat het bestemmingsplan 'Oerle 2015, herziening Sint Janstraat' 
van recente datum is, is de actualisatieplicht niet van toepassing. 

b. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren om tegemoet te komen aan dit verzoek. Het 
gaat om een marginale aanpassing van het bouwvlak, waarbij de ruimtelijke 
impact beperkt is.

2.8.3 Advies
De zienswijze over nemen door:
- De planlocatie 'Oerle 2015, herziening Sint Janstraat' uit het plangebied te halen.
- Het bouwvlak van de woning Nieuwe Kerkstraat 4 aan de oostkant recht te trekken, 

in het verlengde van de bestaande zijgevel.

2.9 Jonkers Advies, de heer M.A.M. Jonkers, namens de heer E.J.H. Bar, 
wonende aan Nieuwe Kerkstraat 23, 5507 LP te Veldhoven

Brief d.d. 13 oktober 2016, ingekomen 13 oktober 2016, registratienummer 16.12298.

2.9.1 ínhoud zienswijze
Het perceel Nieuwe Kerkstraat 23 heeft naast de bestemming 'Wonen' een 
functieaanduiding 'Bedrijf' gekregen. Daarbij is de bouwaanduiding 'maximum 
oppervlak (580 m2)' opgenomen. Er wordt een bedrijf geëxploiteerd in zonweringen, 
rolluiken e.d. waarbij met name montage en opslag plaatsvindt. Reclamant heeft bij 
aankoop van het perceel in 2014 vooroverleg met de gemeente gevoerd over een 
vervangende nieuwbouw achterop het perceel aan Nieuwe Kerkstraat 23.

Concreet richt de zienswijze zich op de volgende onderdelen:
a. Bestemming: Blijkens de regels van het bestemmingsplan 'Oerle 2016' mag op de 

percelen met aanduiding 'Bedrijf' een bedrijf worden geëxploiteerd uit 
milieucategorie 1 of 2. De activiteiten vallen onder SBI code 4339 en zijn in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten ingedeeld in de groep "aannemersbedrijven met 
werkplaats b.o. ^.000 m2". Verzocht wordt om specifiek kenbaar te maken dat de 
huidige bestemming passend is of anders een specifieke aanduiding op te nemen.

b. Bouwregels: De specifieke aanduiding 'maximum oppervlak (580 m2)' komt niet 
overeen met de mogelijkheden uit het oude plan 'Oerle, herziening 2009'. De 
maximale maat van 580 m2 gold daar alleen voor bijgebouwen, dus exclusief 
carports en overkappingen. Verder wordt opgemerkt dat vanwege het maximum 
bebouwingspercentage van 500Zo, de 580 m2 niet volledig realiseerbaar is. Ook de 
bepaling dat een vrijstaand bijgebouw niet meer mag bedragen dan 150 m2 staat 
de gewenste nieuwbouw van een bedrijfsgebouw tot een oppervlak van 300 m2 in 
de weg. Bovendien kan het nieuwe pand nu geen goothoogte van 4,20 m krijgen. 
Verzocht wordt om een aanscherping van de regels.

2.9.2 Reactie gemeente
a. Wij bevestigen dat wij het bedrijf zien als een bedrijf dat valt onder de omschrijving 

'aannemersbedrijf met werkplaats b.o.: < 1.000 m2'. Er is geen noodzaak om een 
bijzondere aanduiding op te nemen.

b. Als er nu een nieuwe aanvraag wordt ingediend die getoetst zou moeten worden 
aan het nu geldende bestemmingsplan ('Oerle, correctieve herziening 2009', 
vastgesteld op 29 september 2009), dan zijn de huidige mogelijkheden op het 
gebied van vergunningsvrij bouwen van toepassing (opgenomen in het Besluit 
omgevingsrecht). De nieuwe aanvraag zou niet worden getoetst aan de 
vergunningvrije mogelijkheden uit 2009. Het huidige vergunningvrije stelsel zorgt
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ervoor dat hetgeen vergunningvrij kan, bepaald wordt door de maximale 
mogelijkheden van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 'Oerle 2016' biedt 
niet minder mogelijkheden dan het bestemmingsplan 'Oerle, correctieve herziening 
2009'. Wij zien gezien het vorengaande en uit ruimtelijke overwegingen ('er is al 
genoeg mogelijk') geen redenen om bovenop wat er al mag, overkappingen en 
carports toe te staan.

Verder klopt het dat op grond van de huidige regeling onbedoeld netto minder 
mogelijk is aan gebouwen doordat naast de aanduiding 'maximum oppervlak' ook 
een beperking ten aanzien van het bebouwingspercentage geldt. Om deze reden 
wordt in de regels bepaald dat als een aanduiding 'maximum oppervlak' is 
opgenomen, het bebouwingspercentage niet geldt. Ook aan het verzoek om de 
beperking van het oppervlak van maximaal 150 m2 van een vrijstaand bijgebouw, 
wordt tegemoet gekomen, omdat deze maat een efficiënte bedrijfsvoering in de 
weg kan staan.

Verder hebben wij per brief van 21 oktober 2014 een reactie op het nieuwbouwplan 
gegeven. Wij hebben aangegeven niet mee te werken aan een grotere goothoogte 
voor de gehele nieuwe loods. Er zijn in deze brief kaders geschetst waarbinnen een 
plaatselijke hogere goothoogte is toegestaan. Pas als er een concreet bouwplan 
wordt ingediend, kan worden getoetst of voldaan wordt aan deze kaders. Op basis 
van het Besluit omgevingsrecht kan dan worden meegewerkt aan het bouwplan.

2.9.3 Advies
De zienswijze deels overnemen door:
- In de regels te bepalen dat als een aanduiding 'maximum oppervlak' is opgenomen, 

het bebouwingspercentage niet geldt.
- Binnen de bestemming 'Wonen-Vrijstaand' te regelen dat het maximum oppervlak 

van 150 m2 van een vrijstaand bijgebouw niet geldt als er een aanduiding 'bedrijf' 
is opgenomen.

2.10 G.C.M.B. van der Mierden, eigenaar van de percelen kadastraal bekend 
als gemeente Veldhoven sectie H, nummers 1169 en 1170

Brief d.d. 13 oktober 2016, ingekomen 13 oktober 2016, registratienummer 16.12312

2.10.1 ínhoud zienswijze
De heer Van der Mierden is eigenaar van twee percelen (kadastraal bekend als 
gemeente Veldhoven sectie H, nummers 1169 en 1170) die momenteel in gebruik zijn 
als wei. Op deze gronden is een directe bouwtitel voor twee vrijstaand-geschakelde of 
twee twee-onder-een-kapwoningen gelegen.

De heer Van der Mierden verzoekt de bestemming te wijzigen naar twee vrijstaande 
woningen. Dit aangezien het niet langer aannemelijk is dat zijn kinderen daar gaan 
wonen. Twee vrijstaande woningen zijn in de praktijk makkelijker te realiseren en 
passen qua maatvoering bovendien goed op het perceel.

2.10.2 Reactie gemeente
De Clementinalaan is een ruim opgezette straat, met veel groen; de woningen staan 
ruim op hun perceel. Door 2 vrijstaande woningen er neer te zetten wordt het ruim 
opgezette karakter aangetast. Het worden dan 2 smalle hogere woningen, totaal 
anders dan de overige woningen.

2.10.3 Advies
De zienswijze niet overnemen uit stedenbouwkundige overwegingen.
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3 Ambtshalve aanpassingen

3.1 Toelichting
- De nieuwe woonvisie wordt behandeld in de toelichting aangezien deze op 11 

oktober 2016 is vastgesteld.
- In paragraaf 5.3 onder het kopje 'Bouwregels voor erfafscheidingen' wordt de 

volgende tekst toegevoegd/ ''Deze regeling betekent overigens niet dat illegale 
bestaande erfafscheidingen hierdoor gelegaliseerd worden. Volgens het bepaalde in 
artikel 1.20 wordt onder 'bestaande bebouwing' die bebouwing verstaan die legaal 
aanwezig is. De regeling geldt dus niet voor illegaal gerealiseerde dichte 
erfafscheidingen."

3.2 Regels
- Binnen de bestemmingen 'Dienstverlening', 'Horeca', 'Maatschappelijk' en 'Sport', 

wordt geregeld dat ondergeschikte detailhandel is toegestaan.
- Binnen alle woonbestemmingen worden in- en uitritten mogelijk gemaakt.
- Binnen de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie 1 en Waarde-Archeologie 2 

worden de bouwregels verduidelijkt en gewijzigd in:
o de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw waarvan 

de oppervlakte ten hoogste 100 m2 resp. 250 m2 bedraagt en de bodemingreep 
niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld; 

o de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw waarvan 
de oppervlakte ten hoogste 100 m2 resp. 250 m2 bedraagt en de bodemingreep 
dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld; 

o de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw waarvan 
de bodemingreep niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;

3.3 Verbeelding
- De functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - verdieping', die is opgenomen 

voor het pand Oude Kerkstraat 9, alleen te leggen op het bouwvlakdeel met de 
maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' van 
respectievelijk 4,5 en 10 meter, in plaats van op het totale bouwvlak.
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Weijerseweg 7'
Samenvatting

Om een nieuwe varkensstal op het perceel Weijerseweg 7 te kunnen realiseren is het 
noodzakelijk het agrarisch bouwvlak van vorm te veranderen en de bestaande woning 
Hoogeloonsedijk 34 als 'plattelandswoning' aan te duiden. Hiervoor is een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Gedurende de inzage termijn van dit 
ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Weijerseweg 7' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de 
genoemde aanpassingen in de bij dit besluit behorende adviesnota nr. 17.0009 en 
overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMRO.0861.BP00044-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen 
onder nummer o_NL.IMRO.0861.BP00044-0401.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.
3. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan.

Inleiding

De locatie Weijerseweg 7 Z Hoogeloonsedijk 34 is in het geldende bestemmingsplan 
'Buitengebied 2009' aangeduid als 'intensieve veehouderij'. Voorheen was op deze 
locatie een intensieve veehouderij met legkippen actief. Al enige tijd geleden is het 
bedrijf gekocht door een varkensbedrijf. De nieuwe eigenaar wil de gehele locatie 
fasegewijs omvormen tot een intensieve veehouderij met vleesvarkens en gespeende 
biggen. Om de toekomstige plannen voor de varkenshouderij bedrijfseconomisch goed 
uit te kunnen voeren, dient het huidige bouwvlak van vorm te veranderen en de 
woning Hoogeloonsedijk 34 als 'plattelandswoning' aan te worden geduid.

Aanzicht van het agrarische bedrijf vanaf de Weijerseweg



Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan 'Weijerseweg 7' opgesteld en in procedure 
gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 september 2016 gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststelling bestemmingsplan 
4 Provinciale Verordening ruimte 2014 
4 Bestemmingsplan Buitengebied 2009 (geldend)

Beoogd effect

Het faciliteren van passende ruimtelijke ontwikkelingen.

Argumenten

1.1 Locatie biedt mogelijkheden voor vestiging varkenshouderij
Binnen de grenzen van de gemeente Veldhoven zijn niet veel locaties voorhanden voor 
de vestiging van een veehouderijbedrijf. Dit komt door de strengere regelgeving voor 
de vestiging van veehouderijen en het kleine oppervlak aan buitengebied in 
Veldhoven. De locatie Weijerseweg 7, op redelijke afstand gelegen van de bebouwde 
kom, is wel een geschikte locatie.

1.2. Huidig strijdig gebruik Hoogeloonsedijk 34 als burgerwoning en 
persoonsgebonden overgangsrecht bewoning bedrijfsgebouw Weijerseweg 7 wordt 
beëindigd.
De woning Hoogeloonsedijk 34 is het dichtste bij het agrarisch bedrijf gelegen en 
maakte vroeger onderdeel uit van het agrarisch bedrijf. In het verleden is de woning 
qua eigendom gesplitst van het agrarisch bedrijf en in gebruik als burgerwoning. De 
huidige bewoner is op de hoogte van de plannen om het agrarisch bouwvlak van vorm 
te veranderen. Op basis van nieuwe wetgeving omtrent 'plattelandswoningen' kan de 
voormalige bedrijfswoning aan worden gewezen als 'plattelandswoning', waardoor niet 
de strenge milieunormen die bij gewone burgerwoningen van toepassing zijn gelden. 
Hierdoor worden dus mogelijkheden gecreëerd om de locatie ten behoeve van de 
varkenshouderij te kunnen gebruiken. Bovendien wordt het huidige strijdige gebruik 
van de woning als burgerwoning (in plaats van als bedrijfswoning zoals bepaald in het 
geldende bestemmingsplan) beëindigd.

In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de gevolgen van de vestiging van de 
varkenshouderij met betrekking tot de fijnstofbelasting voor de plattelandswoning 
onderzocht. Uit dit nadere onderzoek volgt dat de fijnstofbelasting passend is binnen 
de geldende normen. Ook is de geurbelasting voor de overige nabijgelegen woningen 
in beeld gebracht. Uit dit onderzoek volgt dat eveneens aan de gestelde normen wordt 
voldaan.

In het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' was daarnaast een 
persoonsgebonden overgangsrecht opgenomen voor de bewoning van een 
bedrijfsgebouw op het perceel Weijerseweg 7. Door de verkoop van het perceel is dit 
persoonsgebonden overgangsrecht beëindigd. In het bestemmingsplan 'Weijerseweg 
7' is deze overgangsbepaling dan ook niet meer overgenomen.
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1.2. Bestemmingsplan ziet op vormverandering van het bouwvlak en niet op 
vergroting.
De initiatiefnemer heeft op dit moment een vleesvarkensbedrijf in Vessem, waarvan 
het bouwvlak nagenoeg is vol gebouwd. Om het bedrijf toch verder te kunnen 
ontwikkelen, heeft de initiatiefnemer het bedrijf aan de Weijerseweg 7 gekocht. De 
bedoeling is om op termijn de gehele locatie om te schakelen naar een varkensbedrijf. 
Hiertoe zullen geleidelijk de bestaande legkippenstallen worden gesloopt en zal ter 
plaatse nieuwbouw worden gerealiseerd voor het houden van vleesvarkens en 
gespeende biggen.

Het geldende agrarische bouwvlak grenst direct aan de Weijerseweg. Volgens het 
bepaalde in het geldende bestemmingsplan dient er een afstand van 15 meter in acht 
te worden genomen tussen de as van de weg en de te bouwen bedrijfsgebouwen. 
Hierdoor kan een groot gedeelte van het bouwvlak niet worden benut voor bebouwing. 
Omdat volgens het bepaalde in het provinciaal beleid een vergroting van een 
bouwvlak boven 1,5 ha niet direct tot de mogelijkheden behoort, dient er optimaler 
gebruik te worden gemaakt van het agrarische bouwvlak. Dit kan enkel door het 
bouwvlak van vorm te veranderen.

Door de vormverandering van het agrarisch bouwvlak worden de 
bebouwingsmogelijkheden binnen de gestelde maatvoering volledig benut en 
geoptimaliseerd. Hierdoor krijgt het bedrijf zonder een vergroting van het agrarisch 
bouwvlak toch de mogelijkheid om een extra vleesvarkensstal aan de noordzijde van 
het bouwvlak te realiseren en kan het zich hier bedrijfseconomisch verantwoord 
vestigen.

1.3. Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan zorgt voor verbeteringen in het 
bestemmingsplan
Ter verbetering van het bestemmingsplan stellen wij voor een tweetal aanpassingen in 
het vast te stellen bestemmingsplan op te nemen, namelijk:

1. Een aangepaste fijnstofberekening met hierin opgenomen de juiste bouwhoogte 
van de beoogde stallen: In het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de 
achtergrondberekening van geur (bijlage 3) en de fijnstofberekening (bijlage 5) 
verschillende uitgangspunten gehanteerd voor de bouwhoogten van de stallen 8
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tot en met 11. De fijnstofberekeningen zijn naar aanleiding van deze constatering 
nog een keer met dezelfde uitgangspunten doorberekend. Uit de aangepaste 
fijnstofberekening volgt dat de conclusies uit het onderzoek onveranderd blijven: 
de effecten van de fijnstofbelasting door de plannen op de plattelandswoning 
passen binnen de normen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer.

2. Een voorwaardelijke verplichting in de regels op basis waarvan een
waterbergingsvoorziening van minimaal 144 m3 moet worden gerealiseerd en in 
stand gehouden: Ter zekerstelling van de realisering en instandhouding van de 
waterbergingsvoorziening is na overleg met het Waterschap en de initiatiefnemer 
afgesproken hiervoor een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan op 
te nemen.

2.1. Verzoek om eerdere publicatie versnelt de procedure 
Normaliter mag een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas na 6 
weken worden gepubliceerd. De provincie kan echter toestemming 
verlenen om toch 'versneld' (binnen 2 weken) te publiceren. Om sneller tot 
ontwikkeling te kunnen komen, wordt geadviseerd een dergelijk verzoek te doen.

3.1. Kosten zijn anderszins verhaald
Met de betrokken ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten, op basis waarvan het 
verhaal van kosten van het plan is verzekerd. In artikel 6.12, lid 2 Wro is geregeld dat 
als de kosten anderszins zijn verzekerd, er geen exploitatieplan hoeft te worden 
vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Vestigen varkensbedrijf heeft gevolgen voor directe omgeving
Een sanering van de intensieve veehouderij had, vanwege de milieugevolgen voor de 
omgeving, de voorkeur gehad. Echter op basis van het geldende bestemmingsplan 
bestond de mogelijkheid om op deze locatie een intensieve veehouderij te vestigen. 
Door de realisering van nieuwe stallen (in plaats van het gebruik van de bestaande 
stallen) kunnen nieuwere technieken worden toegepast, met de bijbehorende positieve 
gevolgen voor de omgeving.

Financiën

Voor de start van de procedure van het bestemmingsplan is een anterieure 
exploitatieovereenkomst ondertekend waarbij de te maken kosten ten behoeve van de 
ontwikkeling volledig worden verhaald op de initiatiefnemer. Deze kosten zijn betaald 
door de initiatiefnemer. Medewerking verlenen aan voorliggende ontwikkeling is dus 
budgettair neutraal. Eventuele planschadekosten worden bij de initiatiefnemer 
verhaald via een gesloten planschade-overeenkomst.

Communicatie en samenspraak

In het kader van de voorbereidingen van het bestemmingsplan heeft een 
omgevingsdialoog plaatsgevonden. Hierbij zijn de omwonenden uitgenodigd en is het 
plan toegelicht.
Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, 
wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad. 
Daarnaast geschiedt de kennisgeving langs elektronische weg en worden de besluiten 
met bijbehorende stukken ook op deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl).
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Uitvoering ļ planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan vanaf 3 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 
Indien geen beroep wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan op 14 april 2017 in 
werking. Mocht wel beroep worden ingediend, dan kan dit tot vertraging leiden.

Bijlagen

Link naar het ontwerpbestemmingsplan 'Weijerseweg 7: 
http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-
rooZrooZbestemmingsplannen?dossier^NL.IMRQ.0861.BP00044
Aangepaste fijnstofberekening (bijlage 5 toelichting bestemmingsplan)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.010 | 16bs00565 
21 februari 2017 
17
Vaststellen bestemmingsplan 'Weijerseweg 7'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nr. 17.009; 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Weijerseweg 7' van vrijdag 23 september 2016 tot en met 
donderdag 3 november ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Weijerseweg 7' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de 
aanpassingen genoemd in de bij dit besluit behorende adviesnota nr. 17.0009 en 
overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMRO.0861.BP00044-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder 
nummer o_NL.IMRO.0861.BP00044-0401.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.
3. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Gegenereerd met ISL3a Versie 2016-1 , Rekenhart Release 6 juli 2016 (c) DNVGL

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 161103 Ansems bouwblok

Project: Ansems weijerseweg beoogd

Berekend op: 2016/11/03 9:52:34

RD X coördinaat: 150 531 Lengte X:1300 Aantal Gridpunten X: 24

RD Y coördinaat: 379 484 Breedte Y: 1300 Aantal Gridpunten Y: 24
Berekende ruwheid: 0.16

Type Berekening: PM10

Eigen ruwheid

Rekenjaar:2016

Eigen ruwheid: 0.00

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: K:\255593\B120217\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\MILIEU\WERKMAP ISL3A

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding

Naam: [m] [m] [microgramAn3] [dagen]

Weijerseweg 8 150 965 380 281 24.73 20.1
Hoogeloonsedijk 26 151 586 380 075 22.76 11.4
Hoogeloonsedijk 42 150 706 380 033 22.32 10.9
Grote Aard 33 151 443 380 505 22.98 11.6
Hogeloonsedijk 34 1 151 036 380 078 27.73 35.0
Hogeloonsedijk 34 2 151 043 380 078 28.02 37.7

Brongegevens

Naam : Stal 9 Type: AB

RDX Coord.: 151 081 RD Y Coord. 380 157 Emissie: 0.01714

hoogte van emissiepunt: 1.50

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 3.5

diameter van emissiepunt: 2.30 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 151 050

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 380 155

lengte van gebouw: 67.40

breedte van gebouw: 64.30

oriëntatie van gebouw: 3.00

Naam : Stal 10 Type: AB

RDX Coord.: 151 051 RD Y Coord. 380 181 Emissie: 0.03142

hoogte van emissiepunt: 3.80

verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 3.8

diameter van emissiepunt: 2.20 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 151 050

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 380 155

lengte van gebouw: 67.40

breedte van gebouw: 64.30

oriëntatie van gebouw: 3.00

Naam : Stal 11 Type: AB

RDX Coord.: 151 083 RD Y Coord. 380 225 Emissie: 0.00323

hoogte van emissiepunt: 6.20

verticale uittreesnelheid: 1.21 hoogte van gebouw: 5.3

diameter van emissiepunt: 5.30 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 151 046

temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 380 229

lengte van gebouw: 80.70

breedte van gebouw: 45.90

oriëntatie van gebouw: 2.00

Naam : Stal 8 Type: AB

RDX Coord.: 151 083 RD Y Coord. 380 135 Emissie: 0.02732

Date: 3-11-2016 Time: 9:52:40 Page 1



Gegenereerd met ISL3a Versie 2016-1 , Rekenhart Release 6 juli 2016 (c) DNV GL

hoogte van emissiepunt: 1.50
verticale uittreesnelheid: 0.40 hoogte van gebouw: 3.9

diameter van emissiepunt: 1.90 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 151 050
temperatuur van emisstroom: 285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 380 135

lengte van gebouw: 67.40
breedte van gebouw: 64.30

orientatie van gebouw: 3.00

Project: Ansems weijerseweg beoogd Berekening: 161103 Ansems bouwblok

— 32 r 5
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Technische vraag VSA inzake Bestemmingsplan Weijerseweg 7
Besluitvormende raadsvergadering 21-2-2017

Ik zou graag nog een paar extra vragen willen stellen over het bestemmingsplan. In specifiek de 
bijlage over de meting van de uitstoot.
1 Als ik het goed begrijp is dit een voorberekening is van de uitstoot, klopt dat?
2 Hoe komt het dat de norm wordt overschreden terwijl dit een schatting is?
3 Waarom is daarbij al rekening wordt gehouden met een overschrijving van de norm?
4 Kun je mij wat duidelijker uitleggen wat de gegevens en de gekleurde lijnen in deze bijlage 
precies betekenen.
5 Hoeveel stallen en hoeveel dieren betreft de nieuwe beoogde situatie?
6 Wat is de oppervlakte van elke stal en hoeveel dieren zullen daarin gehuisvest worden?
7 Met welke frequentie kunnen we vrachtverkeer verwachten voor de aan-en afvoer van voer en 
dieren?

1 Als ik het goed begrijp is dit een voorberekening is van de uitstoot, klopt dat?

De berekeningen die zijn gedaan zijn uitgevoerd met voorgeschreven rekenmodellen. 
De berekening voor de luchtkwaliteit is uitgevoerd met een door het ministerie 
aanbevolen rekenmodel, genaamd Implementatie Standaardrekenmethode 3 
Luchtkwaliteit (afgekort: ISL3a). Op basis van de hoeveelheid en de soort dieren die 
worden gehouden berekent dit programma de emissie en de concentratie aan fijn stof 
op de te beschermen objecten, die in de berekening zijn aangegeven. Dit is de enige 
wettelijk correcte wijze om vast te stellen of voldaan wordt aan de vastgelegde 
grenswaarde voor fijnstof.

2 Hoe komt het dat de norm wordt overschreden terwijl dit een schatting is?

Zoals aangegeven onder vraag 1 betreft dit een wettelijk voorgeschreven berekening 
van de situatie en geen schatting. De overschrijding in dagen is onderdeel van de 
normstelling. Die normen voor fijn stof vloeien voort uit bijlage 2 bij de Wet 
milieubeheer:__________________________________________________________________

Voorschrift 4.1

Voor zwevende deeltjes (PMjo) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming 
van de gezondheid van de mens:

a. 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie;

b. so microgram per m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij 
geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden 
overschreden.

Er geldt dus een norm voor het jaargemiddelde en een norm voor het 24 
uursgemiddelde. Aan de jaargemiddelde norm wordt ruimschoots voldaan. De norm 
voor het 24 uursgemiddeld mag op 35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. 
Die overschrijding is dus onderdeel van de normstelling. Bij toetsing van berekende 
concentraties fijn stof aan de grenswaarden, mogen de concentraties worden 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht, omdat dit, vooral in 
Nederland, van nature aanwezig is en ook onder de definitie van fijn stof valt. Dit is 
vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikel 5.19, vierde lid). Die correctie bedraagt 
voor deze locatie 2 dagen.
De achtergrondconcentratie, die in de berekening wordt meegenomen, is een 
optelsom van alle activiteiten in de omgeving, waaronder verkeer, industrie en 
landbouw. Dit betekent dat het huidige bedrijf onderdeel uitmaakt van de 
achtergrondconcentratie. In de berekening wordt geen rekening gehouden met dit 
gegeven. Alle fijn stof uitstoot wordt meegenomen in de berekening. Dus in feite 
wordt de invloed van het bedrijf twee keer meegenomen.
Hierbij is voor voorliggende situatie van belang dat juist het huidige legkippenbedrijf 
zorgt voor een grotere concentratie van de fijnstof. Legkippen zorgen namelijk voor 
een grotere uitstoot van fijnstof dan varkens. De (fasegewijze) omschakeling naar het



varkensbedrijf levert dus een positieve bijdrage aan de vermindering van de 
concentratie van fijnstof.

3 Waarom is daarbij al rekening wordt gehouden met een overschrijving van de norm?

Dat is onderdeel van de normstelling. Zie het antwoord bij vraag 2.

4 Kun je mij wat duidelijker uitleggen wat de gegevens en de gekleurde lijnen in deze bijlage 

precies betekenen.

De gekleurde lijnen op de tekening bij de berekening geven de contouren weer waarop 
de verschillende concentraties zijn berekend, vertaald naar de X en Y coördinaten. 
Rechts in de kantlijn zijn die contourwaarden weergegeven.

5 Hoeveel stallen en hoeveel dieren betreft de nieuwe beoogde situatie?

Zoals in de toelichting bij het bestemmingsplan is opgenomen is de locatie nu in 
gebruik als intensieve veehouderij met legkippen. De bedoeling is om het 
bedrijf fasegewijs om te vormen tot een intensieve veehouderij voor vleesvarkens en 
gespeende biggen. Alvorens de gehele omschakeling van het bedrijf is gerealiseerd 
wordt gestart met de oprichting van één nieuwe varkensstal (voor 2000 vleesvarkens 
en 2656 gespeende biggen) ten noorden van de bestaande opstallen. Het totale 
veebestand na de realisatie van die vleesvarkensstal is opgenomen in onderstaande 
tabel. Deze tabel is ook te vinden in de bijlage genaamd "Cumulatieve geurbelasting 
Verordening Ruimte 2014" die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Stal
nummer

Aantal
dieren

ļ-RAV
nummer

Emissie
punt Diercategorie

9 6435 E.2.9.1 Legkippen
8 13257 E 2 11.1 Legkepen
10 15246 E.2 11.1 Legkepen
11 2000 03.2 15.4.2 Vlees v/opfokz
11 2656 Dl 1 15 4 2 Gesp tMgqen
3 25 B1 Schapen

6 Wat is de oppervlakte van elke stal en hoeveel dieren zullen daarin gehuisvest worden?

- Stal 3, 25 schapen met een oppervlakte van circa 40 m2
- Stal 8, 13257 legkippen met een oppervlakte van circa 800 m2;
- Stal 9, 6435 legkippen met een oppervlakte van circa 700 m2;
- Stal 10, 15246 legkippen met een oppervlakte van circa 950 m2;
- Stal 11, 2000 vleesvarkens en 2556 gespeende biggen met een oppervlakte 

van circa 3000 m2.

7 Met welke frequentie kunnen we vrachtverkeer verwachten voor de aan-en afvoer van voer en 

dieren?

Dat is sterk afhankelijk van de omstandigheden. De soort transporten die plaatsvinden 
zijn het afvoeren van eieren en mest, het aan- en afvoeren van dieren en het 
aanvoeren van voer. Gemiddeld kan worden uitgegaan van 3 transporten per dag.



gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 21 februari 2017 Datum oordeelraad 31 januari 2017
Agendapunt 19 Datum B en W 1 november 2016
Volgnummer 16bs00526 7 17.023 Programma begroting
Gewiizigd voorstel Productnummer
Portefeuillehouder N.H.C. Ramaekers
E-mail steller Jan-Hein.Biemans@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Nota van Uitgangspunten t.b.v. Ambitiedocument Ruimtelijke 
Kwaliteit

Samenvatting

Het huidige welstandsbeleid is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om de wijze waarop 
sturing op ruimtelijke kwaliteit plaats gaat vinden te veranderen en vereenvoudigen. 
Hierom is het wenselijk om als tussenstap naar het nieuwe beleid een kader vast te laten 
stellen door de gemeenteraad dat als basis dient voor de verdere uitwerking.

Beslispunten

1. De volgende kaders voor de verdere uitwerking van het Ambitiedocument Ruimtelijke 
Kwaliteit vast te stellen:
1.1 De inzet en deskundigheid van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) gebruiken in 

de rol van meedenken, adviseren en faciliteren.
1.2 Het aantal deelgebieden terugbrengen naar vier gebiedstyperingen, te weten vrije 

gebieden, gewone gebieden, bijzondere gebieden en stimuleringsgebieden.
1.3 Het invoeren van sneltoetscriteria waaraan kleine bouwkundige ingrepen kunnen 

worden getoetst, waardoor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt 
versneld.

1.4 Een aanvraag voor een kleine bouwkundige ingreep die in vergelijkbare situaties al 
eerder is vergund, en als trendsetter fungeert, wordt automatisch goedgekeurd.

1.5 Bij verzoeken of initiatieven waarbij een ambtelijke ruimtelijk deskundige het 
proces begeleidt vervalt de adviesrol van het Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Inleiding

Hoe we binnen de gemeente Veldhoven in de nabije toekomst exact gaan sturen op 
ruimtelijke kwaliteit wordt vastgelegd in het ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke 
kwaliteit'. Deze gaat de huidige welstandsnota vervangen. Vooruitlopend op dat document, 
is een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. In deze NvU worden keuzes gemaakt én 
inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten nader geconcretiseerd. De NvU vormt 
hiermee de essentiële tussenstap naar het opstellen van nieuw beleid voor ruimtelijke 
kwaliteitszorg. Het is wenselijk om voorafgaand aan het daadwerkelijke beleidsdocument, 
een kader vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Het huidige beleid dat is verankerd in de Welstandsnota 2008, 4e wijziging (vastgesteld op 
20 december 2011) voldoet niet meer. Vooruitlopend op het nieuwe ruimtelijke 
kwaliteitsbeleid is de inzet van de externe welstandscommissie per 1 januari 2015 
beëindigd. Twee belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het nieuwe 
beleid zijn: 1) deregulering van het beleid en 2) tegelijkertijd bescherming van de 
ruimtelijke kwaliteit van kwetsbare en belangrijke gebieden. Om dit te formaliseren is een 
wijziging in de welstandsnota nodig.



Het huidige welstandsbeleid heeft tot hoger doel de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente te 
waarborgen omdat deze direct bijdraagt aan een prettige leefomgeving. Deze 
overkoepelende doelstelling blijft overeind. Het nieuwe beleid wordt opgesteld vanuit de 
gedachte, dat sturing op ruimtelijke kwaliteit waar nodig een rol moet spelen in het beheer 
van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. Het nut van sturing op ruimtelijke kwaliteit 
staat niet ter discussie, blijkt ook uit de rondgang langs burgers, bedrijfsleven en 
professionals, wél de wijze waarop sturing plaatsvindt.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Welstandsnota 2008, 4e wijziging 
4 Kan-bepaling.
4 Woningwet.
4 Omgevingswet, naar verwachting van kracht per medio 2019.

Beoogd effect

Door de voorgestelde aanpak wordt invulling gegeven aan de koerswijziging van de 
overheid (in alle lagen) om meer te willen dereguleren. We beperken ons tot de ruimtelijk 
relevante criteria en door vooraf duidelijkheid te verschaffen, kan de 'bemoeienis' van het 
Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) tot een minimum worden beperkt. De adviesrol wordt 
vergroot waardoor het toetsen wordt verkleind en onnodige stappen worden geschrapt.

Argumenten

1.1. De werkwijze past helemaal in de trend van deze tijd en het gedachtengoed van de 
nieuwe omgevingswet.
Dat betekent dat we de rol van toetsing en controle meer verlaten en ons vooral 
richten op meedenken, adviseren en faciliteren.

van ...

Toetsing
en

Controle

naar ...

Meedenken
Adviseren
Faciliteren

De gemeente draagt altijd de verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke belang.
Gemeentelijke en regionale (Brainport)ambities zijn niet te verwezenlijken door dit
geheel los te laten. Beeldkwaliteit is van belang voor de leefomgevingskwaliteit.
Immers, zonder regie was ook Oerle-Zuid niet geworden tot wat het nu is.
Dit proces is erop gericht dat we:
4 Een inspiratiekader voor bouwplannen bieden.
4 De huidige praktijk formaliseren. Nu zijn we al vaak aan de voorkant betrokken 

bij de planvorming, maar in het beleid is nog niet geregeld dat we dan achteraf 
niet meer toetsen.

4 Een compact ambitiedocument opstellen waarin eerdere ruimtelijke 
beleidsuitspraken (o.a. Ruimtelijke Structuurvisie) zijn doorvertaald 
(beeldbepalende gebieden). Dit ambitiedocument is gericht op het proces en 
bevat enkel de ruimtelijk relevante criteria.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Onafhankelijkheid welstandsadvies komt mogelijk verder in het geding
In de wetgeving is de welstandstoetsing aangegeven als een onafhankelijke toets. De 
onafhankelijkheid was voorheen op twee manieren gewaarborgd: toetsing wordt 
gedaan aan de hand van vooraf bepaalde criteria en wordt uitgevoerd door een 
externe commissie. Die tweede onafhankelijkheid is sinds 1 januari 2015 niet meer 
aan de orde. Echter heeft dit in de praktijk tot op heden nooit tot problemen geleid.
Nu wordt voorgesteld om voor een aantal ingrepen juist geen criteria op te stellen, 
komt mogelijk ook de eerste onafhankelijkheid in het geding. Echter doordat de 
deskundige bij de gemeente en de initiatiefnemer vanaf het begin samen optrekken, is 
het zeer onwaarschijnlijk dat dit gaat opspelen.

1.2 Het aantal ambtelijke uren neemt niet af door de voorgestelde werkwijze
Uit de NvU blijkt dat de effectuering van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid een andere rol 
zal innemen dan voorheen. Daar staat tegenover dat dezelfde leden of ambtelijk 
ruimtelijke deskundigen een rol hebben als adviseur. Het aantal ambtelijke uren dat 
besteed gaat worden om te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit neemt niet af, maar 
ook niet toe. Hier staat een positievere grondhouding en relatie met initiatiefnemers 
tegenover.

Financiën

Deze Nota van Uitgangspunten heeft geen invloed op de financiën.

Communicatie en samenspraak

In de opmars naar deze Nota van Uitgangspunten hebben wij diverse interne disciplines en 
externe betrokkenen om inbreng gevraagd met behulp van onderdelen van de 
samenspraakmethode. Externen die in dit proces zijn geraadpleegd zijn burgers (i.v.m. 
hun eigen leefomgeving), ondernemers (vanuit bedrijfsbelang) en professionals 
(architecten en projectontwikkelaars). De gebruikelijke mediakanalen worden gebruikt om 
de inwoners te informeren over de Uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van 
Veldhoven.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten uitwerken/opstellen van het 
Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit.
Planning is gericht op vaststelling van het ambitiedocument derde kwartaal van 2017.

Bijlagen

1. Nota van Uitgangspunten t.b.v. het Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit
2. Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering wordt geadviseerd dit agendapunt 
ongewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering 
op 21 februari.

De portefeuillehouder zegt toe de 'Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit' (in hardcopy) ter 
beschikking te stellen aan de raad in aanloop naar de besluitvormende raadsvergadering.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De Ambitiekaart ruimtelijke Kwaliteit is aan de raad ter beschikking gesteld via het 
Raadsinformatiesysteem alsmede in papiervorm.

Daarnaast is op dinsdag 31 januari 2017 door Maarten Prinsen (VVD) tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering gevraagd naar de verslaglegging/verantwoording van 
de marktconsultatie betreffende welstand en ruimtelijke kwaliteit. De beantwoording 
hierop is verwerkt in een separaat document en als bijlage toegevoegd aan de 
vergaderstukken behorende bij dit agendapunt (17.023).

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

16bs00525 | 17.024 
21 februari 2017 
19
Vaststellen Nota van Uitgangspunten ten behoeve van 
Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nr. 17.023

overwegende dat de Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld ten behoeve van het 
nader uitwerken van het Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit ter vervanging van de 
huidige Welstandsnota

gelet op de wens om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid te dereguleren en tegelijkertijd de 
ruimtelijke kwaliteit van kwetsbare en belangrijke gebieden te beschermen.

b e s l u i t :

1. De volgende kaders voor de verdere uitwerking van het Ambitiedocument Ruimtelijke
Kwaliteit vast te stellen:
1.1 De inzet en deskundigheid van het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) gebruiken in 

de rol van meedenken, adviseren en faciliteren.
1.2 Het aantal deelgebieden terugbrengen naar vier gebiedstyperingen, te weten vrije 

gebieden, gewone gebieden, bijzondere gebieden en stimuleringsgebieden.
1.3 Het invoeren van sneltoetscriteria waaraan kleine bouwkundige ingrepen kunnen 

worden getoetst, waardoor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt 
versneld.

1.4 Een aanvraag voor een kleine bouwkundige ingreep die in vergelijkbare situaties al 
eerder is vergund, en als trendsetter fungeert, wordt automatisch goedgekeurd.

1.5 Bij verzoeken of initiatieven waarbij een ambtelijke ruimtelijk deskundige het 
proces begeleidt vervalt de adviesrol van het Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering
van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding

Hoe we binnen de gemeente Veldhoven in de nabije toekomst exact gaan sturen op 
ruimtelijke kwaliteit wordt in het voorjaar van 2017 vastgelegd in het 
ambitiedocument 'Samen voor ruimtelijke kwaliteit' (hierna: ambitiedocument). Daarin 
wordt het nieuwe beleid voor de ruimtelijke kwaliteit voor de gemeente Veldhoven 
vastgelegd. Vooruitlopend op dat document, is voorliggende Nota van Uitgangspunten 
(NvU) opgesteld. In deze NvU worden de hoofdkeuzes en de inhoudelijke en 
procesmatige uitgangspunten vastgelegd. De NvU vormt hiermee de essentiële 
tussenstap naar het opstellen van nieuw beleid waarop sturing op ruimtelijke kwaliteit 
concreet kan plaatsvinden.

Directe aanleiding voor het opstellen van het nieuwe beleid is dat in de begroting voor 
2015 is besloten dat per 1 januari 2015 de inzet van de externe welstandscommissie 
zou worden beëindigd. Dat is inmiddels een feit. Daarbij zijn twee uitgangspunten 
genoemd: 1) deregulering van het beleid en 2) tegelijkertijd bescherming van de 
ruimtelijke kwaliteit van kwetsbare en belangrijke gebieden.

Om een en ander te formaliseren is een wijziging van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid 
nodig. Het huidige beleid dat is verankerd in de Welstandsnota 2008, 4e wijziging 
(vastgesteld op 20 december 2011), voldoet niet meer en zal daarom worden 
geactualiseerd. Het is wenselijk om voorafgaand aan het daadwerkelijke 
geactualiseerde beleidsdocument, een nieuw kader te laten vaststellen door de 
gemeenteraad, aangezien zal worden voorgesteld om de werkwijze voor de 
welstandsadvisering te vereenvoudigen.

1.2 Doel van de opgave

Het huidige welstandsbeleid heeft tot hoger doel de ruimtelijke kwaliteit in de 
gemeente Veldhoven te waarborgen omdat deze direct een bijdrage levert aan een 
prettige leefomgeving. Deze overkoepelende doelstelling blijft overeind.
Het nieuwe beleid wordt opgesteld vanuit de gedachte, dat sturing op ruimtelijke
kwaliteit waar nodig een rol moet spelen in het beheer en ontwikkelen van een
aantrekkelijke bebouwde leefomgeving. Het nut van sturing en advisering op
ruimtelijke kwaliteit staat niet ter discussie, wèl de wijze waarop de sturing en
advisering plaatsvindt.

1.3 Procesaanpak

Bij de aanpak om te komen tot een nieuw ambitiedocument hebben we op 
verschillende momenten zowel intern (ambtelijk) als extern contact gezocht en 
overleg georganiseerd waarbij we nut, noodzaak en mate van welstandsbeleid aan de 
orde hebben gesteld. Zo hebben we buiten het gemeentehuis de dialoog opgezocht 
met burgers (consultatie op de weekmarkt), met projectontwikkelaars en architecten 
discussie gevoerd over zowel het functioneren van welstand als mede de Veldhovense 
werkwijze èn ondernemers uitgedaagd tijdens een van de bestuurs- en 
ledenvergaderingen.

Daaruit mogen we concluderen dat sturing en begeleiding op ruimtelijke kwaliteit 
wenselijk wordt geacht en dat een 'vangnet' noodzakelijk is om te voorkomen dat 'we' 
door een bepaalde kwalitatieve ondergrens zakken.
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Het wordt door velen ondersteund dat in een veranderende samenleving, waarin meer 
en meer een beroep wordt gedaan op de burger zelf, iedere (bouw)initiatiefnemer zijn 
of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid mag nemen om een bijdrage te leveren 
aan een zo mooi mogelijk Veldhoven.
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2 Regiegemeente en ruimtelijke kwaliteit

2.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het belang van ruimtelijke kwaliteit voor onze leefomgeving wordt eigenlijk door 
iedereen gewaardeerd. Dat staat zelfs ook nergens ter discussie.
Maar in een veranderende samenleving, waarbij meer en meer een beroep wordt 
gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burger, willen we ook 
niet meer steeds met de vinger wijzen in de trend van 'u mag dat niet' en 'u moet dit 
wel'. Daar willen we vanaf.

We willen als gemeente steeds meer de regierol pakken en verlangen van de burger 
dat de burger, ondernemer, projectontwikkelaar en architect als initiatiefnemer zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt bij het bedenken en ontwerpen van 
(ver)bouwplannen. Vaak gaat dat goed, soms is begeleiding en sturing gewenst of 
verlangt de initiatiefnemer een advies van een ambtelijk ruimtelijk deskundige. Als 
gemeente willen we de burger daarbij uiteraard graag helpen.

Maar (ruimtelijke) kwaliteit ontstaat ook niet altijd vanzelf. Als je een bepaald beeld 
voor ogen hebt mag je bepaalde beeldkwaliteitsaspecten ook vooraf vastleggen om 
ervoor te zorgen dat het er komt. Dat hebben we ook opgehaald bij de 
consultatieronde.
Daarom is sturing en begeleiding soms wenselijk. En dat wordt meestal ook helemaal 
niet bezwaarlijk gevonden door de initiatiefnemers. Eerder werd het weleens als lastig 
ervaren dat een initiatiefnemer niet meteen zijn Akkoord' voor een bouw- of 
omgevingsvergunning kan ophalen bij de gemeente. Maar in veel gevallen zijn 
initiatiefnemers ook dankbaar voor het verkregen advies. Dat wordt ook als zodanig 
uitgesproken door de professionals.

2.2 Team Ruimtelijke Kwaliteit TRK

Nu de externe welstandscommissie is afgeschaft zijn we sindsdien gaan werken met 
een ambtelijk team met twee ruimtelijk deskundigen: het Team Ruimtelijke Kwaliteit 
(TRK).
De inzet en deskundigheid van dat team willen we meer en meer gebruiken in de rol 
van meedenken, adviseren en faciliteren. Die werkwijze functioneert nu al en wordt 
uitermate positief gewaardeerd door de initiatiefnemers.

2.3 Rolverschuiving bij eindoordeel bouwplannen

Vanuit de gemeente wordt het praktisch en wenselijk geacht om repeterende en 
regelmatig terugkomende kleine (ver)bouwverzoeken eenvoudiger af te handelen. 
Door de sneltoetscriteria opnieuw te introduceren (vervallen sinds de introductie van 
de WABO) kunnen veel aanvragen voor een bouw- en omgevingsvergunning sneller en 
eenvoudiger worden afgehandeld, hetgeen door de initiatiefnemer niet anders dan 
positief zal worden ervaren.

Op dit moment worden initiatieven met bouwplannen van enige omvang altijd 
ambtelijk stedenbouwkundig begeleid. De eindbeoordeling van een bouwplan ligt 
formeel echter nog bij het TRK. De gang naar het TRK wordt slechts een formaliteit en 
is niet meer noodzakelijk om een bepaalde ruimtelijke kwaliteit te bereiken. De 
ervaring leert immers dat bouwplannen die ambtelijk worden begeleid van zodanige 
kwaliteit zijn, dat het TRK deze niet meer, of hooguit als een hamerstuk kan
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beoordelen. Wij stellen daarom voor om deze (aldus overbodige) stap in het nieuwe 
beleid te schrappen.

Huidige rolverdeling bij eindoordeel 
bouwplannen (2016)

TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit TRK heeft nu nog een grote rol. Bij de beoordeling van veelvoorkomende 
bouwplannen (in geval van sneltoetscriteria), geeft de vergunningverlener het eindadvies.

Rolverdeling bij eindoordeel bouwplannen in 
2017 (direct na vastelling ambitiedocument)

B TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Doordat de grotere plannen in de toekomst worden begeleid door een ruimtelijk deskundige, wordt de rol 
van het TRK verkleind.
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Rolverdeling bij bouwplannen in 2026 
(indicatief)

TRK

B ruimtelijk deskundige 

B vergunningverlener

Door de database met trendsetters actief te onderhouden, uit te breiden en uit te dragen, kan de toetsende 
rol van het TRK naar verwachting in de toekomst verder worden verkleind. Steeds vaker kan de 
vergunningverlener de bouwaanvraag afhandelen in plaats van het TRK.

2.4 Doorkijk naar de omgevingswet

In 2018 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet 
heeft als uitgangspunten: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen.

Het op te stellen ambitiedocument sluit hier geheel op aan. De nota is beknopt; 
inspirerend en neemt een open houding aan. Door bij invloedrijke ontwikkelingen ('de 
grote ruimtelijke ingreep') te bepalen dat we geen criteria voorschrijven, wordt 
toekomstbestendig beleid geformuleerd. Er kan gemakkelijk worden ingesprongen op 
de wensen en inzichten van het moment.
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3 Wat gaan we doen en anders doen?
3.1 Toekomstbestendige uitgangspunten en aanpak

Kleine ruimtelijke ingrepen op beeldbepalende locaties kunnen grote impact hebben 
op de belevingswaarde van de leefomgeving en de Veldhovense identiteit, terwijl 
vergelijkbare ingrepen in een gemiddelde woonwijk nauwelijks opvallen of het verschil 
maken.
Pas als er sprake is van een grote(re) ingreep zijn we ook in staat om in de 
gemiddelde woonwijk te zorgen voor een mogelijk welkome en aangename 
afwisseling. We willen een open houding innemen voor vernieuwende ideeën die 
passen binnen het tijdsbeeld en beleidskader van het moment. En dat wordt niet 
bereikt door vooraf al overbodige regels te stellen.
Echter heeft het overgrote deel van de bouwaanvragen betrekking op de (ver)bouw 
van een individuele woning of verbouw van een gebouw met een andere functie dan 
wonen ('de kleine ingreep').
Criteria kunnen dan juist een waardevol hulpmiddel zijn: zowel voor de initiatiefnemer 
als inspiratiekader, maar ook voor de gemeente Veldhoven, die op de criteria kan 
terugvallen om bouwplannen te verbeteren of tegen te houden als initiatieven door 
een bepaalde ondergrens ("vangnet") zakken.

Het bovenstaande schetst het motief achter de keuze om een onderscheid te maken in 
de benadering van sturing in ruimtelijke kwaliteit bij 'kleine' en 'grote' ruimtelijke 
ingrepen.
Alleen bij de 'kleine ruimtelijke ingreep' worden criteria voorgeschreven en wordt het 
bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd zonder voorafgaand (voor)overleg. 
Deze aanpak lijkt sterk op de huidige werkwijze, echter het aantal criteria wordt sterk 
vereenvoudigd en teruggebracht.

Nieuw is om juist geen criteria op te stellen bij de 'grote ruimtelijke ingreep'. 
Voorgesteld wordt om betreffende bouwplannen te laten begeleiden door een 
ruimtelijk deskundige, zijnde een van de ambtelijk stedenbouwkundige adviseurs. Dat 
sluit aan bij de werkwijze die al gebruikelijk is om nieuwe initiatieven zorgvuldig in te 
passen in de bestaande ruimtelijke structuur van Veldhoven. De ambtelijke expert zit 
dan namelijk al tijdens het proces aan tafel.

De rol van het TRK wordt bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dan overbodig en komt te 
vervallen. "Welstand" krijgt hierdoor meer een adviserende en begeleidende rol, in 
plaats van toetsen op het moment dat het eindontwerp er ligt.
NB. Deze interactieve werkwijze wordt overigens nu al zeer gewaardeerd door de 
burgers, ondernemers en professionals (projectontwikkelaars en architecten).

3.2 Gebiedsindeling

In deze NvU wordt het proces van sturing op ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. De 
huidige welstandsnota kent veel verschillende deelgebieden. Het aantal 
welstandsgebieden waarin Veldhoven wordt onderverdeeld wordt nu drastisch 
gereduceerd tot 4 gebiedstyperingen:

1. Vrije gebieden: Deze gebieden worden volledig los gelaten, dus
welstandsvrij.

2. Gewone gebieden: Hier wordt de ruimtelijke basiskwaliteit bewaakt.
3. Bijzondere gebieden: Deze gebieden verdienen bijzondere aandacht

vanwege hun ensemblewerking (stedenbouwkundige 
en/of architectonische eenheid), hun historische en/of
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ruimtelijke betekenis voor Veldhoven.
4. Stimuleringsgebieden: Hier wordt met gezamenlijk (initiatiefnemer samen

met gemeente) en met zorg bekeken hoe 
bouwplannen kunnen bijdragen aan de hoge ambitie 
die is geformuleerd in bijvoorbeeld sectoraal beleid 
(zoals bijvoorbeeld de 'stedelijke as').

Een en ander wordt gevisualiseerd op de 'Ambitiekaart Ruimtelijke Kwaliteit'. Per 
deelgebied wordt op een andere wijze gestuurd op ruimtelijke kwaliteit. Het accent 
kan liggen op het proces of op het toetsen van objectieve criteria, waarbij de mate 
van gedetailleerdheid weer kan verschillen. Een en ander wordt in de volgende 
hoofdstukken van de voorliggende NvU verduidelijkt.

Het aantal welstandsdeelgebieden wordt teruggebracht tot 4 deelgebieden. Dat maakt 
het beleid veel overzichtelijker. Daarnaast laat het stroomschema (zie bijlage 1) zien 
hoe de gang naar vergunningverlening sterk is vereenvoudigd en hoe deze verloopt. 
Zo wordt het voor de initiatiefnemer heel helder in beeld gebracht.

3.3 Een beleid van deze tijd

Door de voorgestelde aanpak wordt een invulling gegeven aan de koerswijziging van 
de overheid (in alle lagen) om meer te willen dereguleren. We beperken ons tot de 
ruimtelijk relevante criteria en door vooraf duidelijkheid te verschaffen, kan de 
^emoeienis' van het TRK tot een minimum worden beperkt. De adviesrol wordt 
vergroot waardoor de toetsrol wordt verkleind en onnodige stappen worden geschrapt.

De werkwijze pas helemaal in de trend van deze tijd en het gedachtengoed van de 
nieuwe omgevingswet. Dat betekent dat we de rol van toetsing en controle verlaten 
en meer meedenken, adviseren en faciliteren.

van ...

Toetsing
en

Controle

naar ...

Meedenken
Adviseren
Faciliteren

Samengevat bereiken we:
» Een compact ambitiedocument (welstandsnota) met alleen de ruimtelijk 

relevante criteria die met name is gericht op het proces;
» Een nota waarin eerdere ruimtelijke beleidsuitspraken (o.a. Ruimtelijke 

Structuurvisie) zijn doorvertaald (beeldbepalende gebieden);
» Een inspiratiekader voor bouwplannen.
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4 De 'kleine ruimtelijke ingreep'

4.1 Algemene criteria

Algemene criteria worden alleen opgesteld voor de 
'kleine ruimtelijke ingreep'. Er wordt maar één set 
algemene criteria opgesteld, ongeacht de buurt, wijk of 
kern. Dit betekent dat het aantal criteria enorm afslankt 
in vergelijking met de huidige welstandsnota. Voor de 
"grote ruimtelijke ingrepen" zal maatwerk worden 
toegepast, m.a.w. geen criteria vooraf (zie hoofdstuk 4).

Om de bijzondere kenmerken van iedere buurt / wijk te 
onderscheiden cq. beschermen worden deze afzonderlijk 
getypeerd waardoor de algemene criteria anders kunnen 
uitwerken.

DE KLEINE
RUIMTELIJKE
INGREEP
S (ver)bouw van één 

woning in een 'gewoon' 
of 'bijzonder' gebied 

S verbouw van een
gebouw, niet zijnde een 
woning, in een 'gewoon' 
of 'bijzonder' gebied

= criteria
s welstandcommissie

Voor de historische structuren (oude dorpskernen en oude linten), ook wel de 
'bijzondere gebieden', gelden enkele 'bijzondere criteria' als aanvulling op de 
algemene criteria.
Dit houdt in dat er, waar het in stedenbouwkundig opzicht nodig of gewenst wordt 
geacht, ook gedetailleerde uitspraken gedaan kunnen worden gedaan over de 
kleurstelling, materiaalkeuze en detaillering. De bijzondere waarden worden hierdoor 
extra gewaardeerd en beschermd.

vrije gebieden

M Algemene criteria 

B Bijzondere criteria
gewone gebieden

bijzondere gebieden

4.2 Sneltoetscriteria

Voor de veelvoorkomende bouwwerken, die vallen onder de "kleine ruimtelijke 
ingrepen" zullen opnieuw de sneltoetscriteria gaan gelden.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Voor die tijd werd gewerkt met sneltoetscriteria voor de kleinere 
veelkomende bouwwerkingen. De toetsing gebeurde ambtelijk op basis van deze 
criteria.

11



Omdat sneltoetscriteria gekoppeld waren aan licht-vergunningsplichtige bouwwerken, 
is deze manier van toetsen met de WABO vervallen; de WABO kende immers alleen de 
omgevingsvergunning en geen lichte bouwvergunningen meer. Deze bouwplannen 
werden niet meer ambtelijk maar door het TRK getoetst. Vanwege de tijdswinst, die te 
behalen is, worden in het nieuwe welstandsbeleid de kleine veel voorkomende 
bouwwerken weer ambtelijk getoetst aan sneltoetscriteria.

De criteria zijn zo geschreven, dat ze zoveel mogelijk zonder omhaal uitsluitsel geven 
of een plan wel/niet voldoet. De sneltoetscriteria zullen waar mogelijk worden 
uitgebreid, omdat objectief en meetbaar toetsen zowel voor de burger als de toetser 
het meest wenselijk is. Indien een bouwwerk niet voldoet aan de sneltoetscriteria, 
wordt het plan getoetst door het TRK. De wijze van toetsen is dan zoals bij ieder ander 
bouwwerk

Vooralsnog zijn er sneltoetscriteria opgesteld voor: 1) aanbouwen, 2) bijgebouwen, 3) 
dakkapellen en dakramen, 4) erfafscheidingen, 5) installaties, 6) dakopbouwen en 7) 
reclame.
Het aantal van deze bouwwerken dat getoetst zal worden is sinds de invoering van de 
WABO aanzienlijk verminderd, omdat velen ervan vergunningsvrij zijn geworden.

4.3 Trendsetters

Uitgangspunt bij het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is dat in het algemeen wordt 
gestreefd naar een rustig straatbeeld. Als voorbeeld kennen we een woningrij met veel 
verschillende typen dakkapellen die daardoor een rommelig straatbeeld kunnen 
veroorzaken. Vanuit het ruimtelijke kwaliteitsbeleid kan het gewenst zijn om de 
diversiteit aan typen dakkapellen te beperken. Om dit bij nieuwe aanvragen te 
stroomlijnen stellen we voor om eerder vergunde bouwaanvragen van vergelijkbare 
bouwwerken in de nabijheid (kosteloos) beschikbaar te stellen aan de aanvrager van 
het bouwwerk.

We noemen een dergelijk voorbeeldplan een 'trendsetter'.
Een trendsetter is een object (dakkapel, erfscheiding, erker, reclameobject, e.d.) dat, 
in vergelijkbare situaties eerder al is goedgekeurd en vergund, als referentie fungeert, 
m.a.w. als een initiatiefnemer een plan indient voor een kleine ingreep dat eveneens 
als trendsetter is gemarkeerd, dan wordt het plan automatisch goedgekeurd. 
Voorbeelden zijn gestandaardiseerde reclames in een winkelcentrum en uitbreidingen 
aan (rij)woningen.
Van belang daarbij zijn de architectonische verhoudingen, materiaal- en kleurgebruik. 
Niet ieder bouwwerk is automatisch een trendsetter. Een eerder - op of aan dezelfde 
woning of hetzelfde bouwblok - goedgekeurd plan is dat in de regel wel.
Ook een oorspronkelijke (bouw)optie voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een 
trendsetter is dan van toepassing op een bouwblok, een cluster of ensemble en/of een 
groter gebied.

4.4 Toetsing door het TRK

De wijze van adviseren door het TRK blijft alleen bij 'de kleine ingreep' vergelijkbaar 
met de huidige werkwijze.
Indien een kleine ingreep niet valt binnen de sneltoetscriteria of de trentsetter zal het 
TRK het bouwplan toetsen aan de algemene criteria in een 'gewoon gebied' en de 
algemene en bijzondere criteria in een 'bijzonder gebied'.
Het TRK adviseert altijd bij de aan- of verbouw van beeldbepalende panden.

12



Voorgesteld wordt om de toegankelijkheid van advisering door het TRK in de 
ontwerpfase te vergroten door op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid te bieden 
om vooraf advies in te winnen ofwel informatie te vragen (loketfunctie). Op welke 
manier dit exact gebeurt, vindt zijn beslag in de nadere uitwerking van het 
ambitiedocument.
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5 De 'grote ruimtelijke ingreep'
5.1 Maatwerkeisen

Met de grote ruimtelijke ingrepen bedoelen we de bouw 
van 1) één gebouw in een stimulansgebied, 2) twee of 
meer woningen in een 'gewoon' of 'bijzonder' gebied 
danwel 3) de bouw van een gebouw (iet zijnde een 
woning) in een 'gewoon' of 'bijzonder' gebied.
In de regel kunnen grote ruimtelijke ingrepen veel 
impact hebben op de identiteit en de belevingswaarde 
van een gebied.

Bij dergelijke initiatieven stellen we geen criteria of 
randvoorwaarden vooraf, maar staan we juist ook open 
voor vernieuwende ideeën.
Dit houdt in dat er in samenspraak met de initiatiefnemer 
maatwerk kan worden verricht met betrekking tot de 
ruimtelijke inpassing, architectuur, kleurstelling, 
materiaalkeuze en detaillering.

5.2 De ruimtelijk deskundige

Bij de verantwoording van de plannen wordt een 
belangrijke rol toegedicht aan de ruimtelijk deskundige.
De ruimtelijk deskundige is de ambtelijke 
stedenbouwkundige adviseur. Hij of zij wordt bij grote ruimtelijke ingrepen sowieso 
altijd al ingeschakeld tijdens het proces om een initiatief ruimtelijk te begeleiden. Deze 
taak hoort bij zijn of haar competenties en werkzaamheden.

Bij plannen die grote ruimtelijke ingrepen betreffen vervalt de adviesrol van het TRK.

DE GROTE 
RUIMTELIJKE 
INGREEP

bouw van één gebouw 
in een 'stimulans' 
gebied
bouw van 2 of meer 
woningen in een 
'gewoon' of 'bijzonder 
gebied
bouw van 1 gebouw, 
niet zijnde een woning, 
in een 'gewoon' of 
'bijzonder' gebied

= maatwerk 
= niet altijd veel of 
gedetailleerde eisen 
= ruimtelijk deskundige

5.3 Externe adviseurs

Naast het ambtelijke TRK maakt de gemeente Veldhoven gebruik van externe 
adviseurs. Dit betreft de Monumentencommissie en het Kwaliteitsteam Brainport 
Avenue.

Monumentencommissie
Objecten komen niet alleen op de monumentenlijst omdat ze mooi zijn. Monumenten 
zijn objecten die belangrijk zijn voor Veldhoven vanwege hun cultuurhistorische 
waarde, architectonische of bouwhistorische waarde, waarde als deel van een 
ensemble of groter geheel, de gaafheid, herkenbaarheid of zeldzaamheid. Een 
monument is te belangrijk om verloren te laten gaan.
(Ver)bouwplannen die Rijksmonumenten betreffen worden beoordeeld door de 
Monumentencommissie. In de Monumentencommissie zitten onafhankelijke 
deskundigen die de gemeente en de eigenaren adviseren.

Kwaliteitsteam Brainport Avenue
Bij initiatieven ten behoeve van objecten of deelgebieden die binnen de invloedssfeer 
liggen van Brainport Avenue (de hoofdverkeersaders door de MetropoolRegio 
Eindhoven (MRE) wordt een beroep gedaan op het Kwaliteitsteam Brainport Avenue.
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Brainport Avenue, de integrale gebiedsontwikkeling, is een belangrijke internationale 
toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. De komende jaren 
wordt het gebied omgetoverd tot dé etalage van Brainport, een plek waar werken, 
ontdekken en recreëren in een dynamische groene, duurzame en bereikbare omgeving 
centraal staan. Een onafhankelijk kwaliteitsteam bewaakt de kwaliteit van de 
ruimtelijke ontwikkelingen in Brainport Avenue.

In de 'Bestuursovereenkomst Brainport Avenue' hebben de gemeenten Eindhoven, 
Veldhoven, Son en Breugel, Best, Waalre, en de MRE afgesproken om de ruimtelijke 
kwaliteit en de eenheid in planvorming te stimuleren door het instellen van een 
gezamenlijk kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam denkt en praat mee over alle 
ruimtelijke plannen en initiatieven in Brainport Avenue.
Het team zal vooral proberen om initiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te 
inspireren met aansprekende ideeën. Het team brengt advies uit aan de betrokken 
gemeenten en aan de initiatiefnemers. De inzet van het team wordt gecoördineerd via 
het projectbureau Brainport Avenue. Het team gaat zich niet, net zoals een 
welstandscommissie, bezig houden met bouwaanvragen, maar ze opereert op een 
hoger abstractieniveau, zoals gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, 
landschapsplannen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

Als handvat voor het team is het document 'Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in 
Brainport Avenue' (november 2010) door de betrokken gemeenten vastgesteld. Met 
de instelling van het onafhankelijk Kwaliteitsteam is gehoor gegeven aan een 
belangrijke randvoorwaarde van de rijksoverheid bij het toekennen van een bijdrage 
uit het budget Nota Ruimte.

Brainport Avenue
Criteria voor ruimtelijke kwaliteit

Brainport Avenue
Brainport Avenue, criteria voor ruimtelijke kwaliteit
is opgesteld In opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 

Werkteam: Franca Ctaassen, Simon Dona, Vfilco Otte, Casper Sluis, Enno Zuidema

Schiedamsevest 9 3d Frijtumerweg 3
3012 BG Rotterdam 9884 TD lltehove 
t 010 4048289 t 0594 507577
f 010 4048279 f 0594 500152

*ţř gemeente Eindhoven

O GEMEENTE 
SON EN BREUGEL

november 2010

Rotterdam, november 2010 
O Enno Zuidema Stedebouw

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 
en/of openbaar gemaakt mits de bron wordt vermeld.

"“"“"'Veldhoven

ďó-
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Bijlage 1: Stroomschema

geen welstandstcets

Vergunning nodig? zieik wil bouwen
www.omgevmgsloket.nl Ligt het bouwwerk in 

een stimulansgebied?

Betreft het een Betreft het een Begeleiding tot positief
kleine ruimtelijke grote ruimtelijke welstandsadvies ruimtelijke

ingreep? ngreep? deskundige

welstand akkoordwelstand akkoord

welstand akkoordwelstand akkoord

Ligt het bouwplan 
in een

'gewoon"gebied

Ligt het bouwplan 
in een

"bij zond er" gebied?

Past bet plan 
binnen de 

REGULIERE Ã 
BIJZONDERE 

criteria?

Past het plan 
binnen de 

REGULIERE 
criteria?

Past het plan 
binnen de 

sneltoets criteria 
PLUS of 

bouwtekening 
trentsetter?

Past bet plan 
binnen de 

sneltoets criteria of 
bouwtekening 
trentsetter?

____  ____
bouwplan 

aanpassen of 
redenen afwijken 

criteria
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Technische vragen GBV AP 13 Vaststellen Nota van Uitgangspunten ten behoeve van 
Ambitiedocument Ruimtelijke kwaliteit

Als ambitie wordt aangegeven om toetsing van plannen achteraf te vervangen door 
advies vooraf. Hierbij hebben wij de volgende vraag:

1. Hoe worden rechten van bestaande bewoners gewaarborgd ten opzichte van 
nieuwe initiatieven van bestaande of toekomstige bewoners? Vindt er nog 
steeds toetsing tegen het bestemmingsplan plaats? Hoe wordt zeker gesteld 
dat nieuwe initiatieven tegen dezelfde regels worden getoetst als de eerdere 
initiatieven van inmiddels bestaande bewoners?

Antwoord:
De rechtszekerheid voor de burgers verandert niet door het moment waarop getoetst 
wordt op welstandsaspecten. Bezwaar maken tegen een plan van bijvoorbeeld de 
buren op welstandsgronden is sowieso niet mogelijk. Bezwaren kunnen alleen worden 
ingediend op het moment dat een plan niet past in het bestemmingsplan.

Het verschil tussen vooraf en achteraf toetsen door welstand zit hem in het volgende: 
In het oude welstandsbeleid oordeelde de welstandscommissie de plannen als deze al 
helemaal uitgewerkt waren, toetsen achteraf. Een negatief advies had voorkomen 
kunnen worden als de welstandscommissie meegedacht had tijdens het proces van 
eerste gedachten tot uitgewerkt ontwerp. Dit betreft vooral de complexere, grotere 
plannen. In de nieuwe opzet van het welstandsbeleid kijkt welstand vanaf het begin 
mee, toetsen vooraf, zodat de initiatiefnemer niet voor verrassingen komt te staan. 
We hopen hiermee ook tijdwinst te behalen voor de initiatiefnemer.



Interactieve discussie over welstand en ruimtelijke kwaliteit.
Op dinsdag 31 januari 2017 is door Maarten Prinsen (VVD) tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering gevraagd naar de verslaglegging/verantwoording 
van de marktconsultatie betreffende welstand en ruimtelijke kwaliteit.

Naar aanleiding daarvan geven we onderstaand de volgende reactie.

Sinds 1 januari 2015 is het welstandsbeleid in Veldhoven veranderd. Het gevolg 
hiervan is onder andere dat we de initiatieven sindsdien ambtelijk adviseren.
Tevens zijn we bezig om de welstandsnota te actualiseren. Daarbij gaat de discussie 
niet om wel of geen welstand, maar hoe gaan we het beleid op een goede manier naar 
de initiatiefnemers brengen.
Niet meer de wijzende vinger met 'u moet dit, of u moet dat', maar meer een beroep 
doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen. Maar hoe houden 
we Veldhoven dan toch zo mooi? Aan ons de opgave om het nieuwe beleid met de 
juiste toon (over) te brengen.

In verband hiermee hebben we met burgers, professionals (ontwikkelaars en 
architecten), gemeenteraad en bedrijfsleven van gedachten gewisseld.
Vragen/thema's die we daarbij centraal hebben gesteld:
» Wat zijn jouw ervaringen met welstand de gemeente?
» Waar loop je tegenaan?
» Welke voordelen en welke nadelen ervaar je met welstand?
» Waar kunnen wij (maar ook jij) wat van leren?

Burgers
Op maandag 30 maart 2015 hebben we een marktkraam ingericht waarbij we 
bezoekers van de weekmarkt hebben gevraagd naar hun mening over welstand. We 
hebben een enquêteformulier opgesteld dat die middag door 18 mensen is ingevuld. 
Daarnaast hebben we met mensen gesproken die geen tijd hadden om de formulieren 
in te vullen.
De meest voorkomende opmerkingen van de burgers:
» De meeste mensen vinden een mooie woonomgeving belangrijk en zien het nut van 

welstand in.
» Persoonlijk soms negatieve ervaringen, maar dan gaat het meestal over 

dakkapellen.
» Brandevoort-De Veste (Helmond) een mooie wijk.

Gemeenteraad
Op 30 juni 2015 hebben we de gemeenteraad uitgenodigd om hierover mee te denken 
en van gedachten te wisselen. Daarbij hebben we een presentatie gegeven aan de 
gemeenteraad. Enkele raadsleden hebben een reactie gegeven die we meenemen bij 
de verdere uitwerking van het beoogde nieuwe beleid.

Professionals
Op 20 oktober 2015 hebben we een selectie van Veldhovense en regionale architecten 
en projectontwikkelaars uitgenodigd. We hebben een interactieve workshop Z 
discussiemiddag georganiseerd.
Wat we hebben opgehaald aan adviezen/constateringen/reacties is het volgende::
» Unaniem: ruimtelijke kwaliteit staat in hoog vaandel, zowel bij de gemeente als bij 

deze groep professionals. Welstand speelt hier een voorname rol in.
» Architecten en ontwikkelaars lezen de WSN niet of nauwelijks. Zij kijken bij de 

opgave sowieso naar de omgeving van de locatie, waarvoor het ontwerp gemaakt



moet worden. De gebiedscriteria van de WSN zijn een vertaling hiervan, waardoor 
het voldoen hieraan zelden een probleem is.

» WSN is vooral een vangnet voor de initiatieven voor/door burgers. Professionals 
hebben zelf baat bij het leveren van kwaliteit, het is immers hun visitekaartje voor 
vervolgopdrachten.

» Nota moet dunner, beter hanteerbaar en beter leesbaar, (3 B's: Boeiend, Beeldend 
en Bondig). Ook is er de wens om deze meer beeldend en inspirerend te maken. 
Veel tekst werkt niet uitnodigend.

» Altijd plezierige samenwerking met de externe commissie gehad en nu ook met 
ambtelijke commissie. Over het algemeen waardering voor adviserende houding, 
snelheid, meedenkend vermogen.

• 80 à 900Zo van de ingediende plannen wordt ingediend door niet-architecten, maar 
bouwkundige advies- en tekenbureaus.

^ Cie was destijds (nagenoeg) volledig kostendekkend. Dus bezuiniging is geen issue. 
Ontwikkelaars spreken uit bereid te zijn om op hun rekening de externe commissie 
weer terug te halen.

^ Ze zijn bereid om de nieuwe concept WSN te becommentariëren en advies te 
geven.

^ Jaarlijkse architectuurprijs voor beste initiatief.
^ Het negatieve imago (achterkamerbeslissingen en veel onnodige regels) is geen 

reden om op een andere terminologie over te gaan. Kunst is eerder om uit te 
stralen dat de stap naar de welstandscommissie laagdrempelig moet zijn en deze 
commissie via hun adviesrol plannen verbeteren op een opbouwende, niet 
betuttelende manier.

^ Kwaliteit is deels een subjectief begrip, het in de vingers krijgen van de 'genius loci' 
en dit tot uiting laten komen in een ontwerp levert altijd kwaliteit op.

Algemene conclusie: Originaliteit boven eenzijdigheid, m.a.w. het moet mogelijk
blijven om af te wijken van het gangbare mits de kwaliteit van het ontwerp overtuigt

Bedrijfsleven
Op 23 november 2015 hebben we een presentatie gehouden bij de ledenvergadering 
van de SPV en ondernemers en eigenaren uitgenodigd te reageren op de vragen en 
thema's die we centraal hebben gesteld (zie boven blad 1). Deze uitnodiging is ook in 
de verslaglegging opgenomen. Iedereen heeft het kunnen lezen. Hier zijn geen 
reacties op gekomen.

De volgende bijlagen liggen ter inzage bij de griffie:
1. Antwoordformulieren burgers marktconsultatie dd. 30-3-2015
2. Presentatie raad dd. 30-6-2015
3. Deelnemerslijst workshop welstandnota professionals dd. 20-10-2015
4. Presentatie SPV dd. 23-11-2015

Veldhoven, 3 februari 2017 
Jan-Hein Biemans
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Adviesnota raad
Zienswijze geven op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng 
leveren voor beleid

Samenvatting

Om sturing te kunnen geven aan het beleid van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
heeft uw gemeenteraad de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzocht inzicht te geven 
in de mate waarin risico's zijn afgedekt. Het Regionaal risicoprofiel 2017 voldoet 
hieraan ten aanzien van crisesbeheersing en rampenbestrijding. Voor de basistaken 
van de veiligheidsregio is dit nog niet ingevuld. De gemeenteraad wordt verzocht een 
zienswijze te geven en op basis daarvan inbreng te leveren voor het beleid van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Beslispunten

1. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het Regionaal risicoprofiel 2017, 
zoals verwoord in bijgevoegde brief met kenmerk 16UIT17792.

2. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te verzoeken om deze risicogerichte 
werkwijze ook toe te passen op de basistaken van de Veiligheidsregio ten behoeve 
van het beleid 2019-2022.

Inleiding

Op 10 december 2014 heeft uw raad een zienswijze gegeven op het risicoprofiel 2015 
(zie bijlage). Het risicoprofiel is uw basis om sturing te geven aan het beleid van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

U heeft in uw zienswijze aangegeven dat u op basis van dit risicoprofiel geen inbreng 
kon geven voor het beleidsplan 2015 - 2018, omdat u wel een beeld kreeg voorgelegd 
van de risico's die in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aanwezig zijn, maar niet 
kon inschatten in hoeverre dit aanleiding zou moeten zijn om maatregelen te nemen. 
Daarom heeft u de veiligheidsregio toen verzocht inzicht te geven in de mate waarin 
de risico's zijn afgedekt. De Veiligheidsregio heeft nu een capaciteiten-inventarisatie 
gemaakt (zie bijlage). Dit is een inschatting van de capaciteit die nodig is om crises te 
kunnen bestrijden. Het resultaat van deze capaciteiteninventarisatie is verwerkt in het 
Regionaal Risicoprofiel 2017. Hiermee heeft de Veiligheidsregio voldaan aan uw 
verzoek.

Uit deze analyse blijkt dat voor de crisistypen 'Verstoring telecommunicatie en ICT' en 
'Pandemie' mogelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is, indien een dergelijke crisis 
zich voordoet. Voor deze crisistypen worden in de komende twee jaar maatregelen 
ontworpen. Deze zullen u bij het vaststellen van het beleid 2019-2022 worden 
voorgelegd. Daarnaast zijn de scenario's 'Ongeval spoorvervoer: BLEVE in stedelijk 
gebied' en 'Luchtvaartincidenten (incident in verstedelijkt gebied)' bestempeld als 
'worst case'. Ook voor deze crisistypen zal de beschikbare capaciteit mogelijk



onvoldoende zijn. Voor worst case scenario's geldt echter dat het risico geaccepteerd 
wordt. Een 10007o veilige wereld bestaat immers niet. Hiervoor worden daarom geen 
aanvullende maatregelen ontworpen ten behoeve van het nieuwe beleid.

Ook heeft u in uw zienswijze aangegeven dat het beleidsplan een integraal plan moest 
worden conform art. 14 van de Wet veiligheidsregio's, dus breder dan alleen een 
beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding. In uw zienswijze ten aanzien van 
de Toekomstvisie Brandweerzorg, de 1e Begrotingswijziging 2015 en het Dekkingsplan 
2014, d.d. 25 februari 2015 (zie bijlage), heeft u dit nader geconcretiseerd. U heeft 
toen aangegeven dat u niet alleen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding op basis 
van een risicoanalyse wenst te sturen, maar ook voor de basistaken van de 
Veiligheidsregio.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Veiligheidsregio's.

Beoogd effect

Een adequate fysieke veiligheid te borgen door te sturen op het beleid van de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Argumenten

1.1 De Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost heeft voldaan aan de wens van de 
gemeenteraad.
De Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost heeft inzicht gegeven in de mate waarin de 
Veiligheidsregio is voorbereid op crises en rampen. Daar waar dat niet het geval is 
zal de Veiligheidsregio maatregelen ontwerpen, die aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.

1.2 De gemeenteraad wordt beter in positie gebracht om sturing geven aan het beleid 
van de veiligheidsregio.
Indien er kosten zijn verbonden aan de te ontwerpen maatregelen, kan de 
gemeenteraad een goede afweging maken of men bereid is deze kosten te maken, 
om de betreffende risico's verder af te dekken.

2.1 Een dergelijke manier van sturing is ook wenselijk voor de basistaken van de 
Veiligh eidsregio.
De gemeenteraad heeft de veiligheidsregio verzocht om een integraal beleid, 
conform art. 14 van de Wet veiligheidsregio's. Omdat het risicoprofiel de enige 
basis is voor de gemeenteraad om dit beleid te kunnen sturen, dient voor alle 
taken van de Veiligheidsregio een risicoanalyse beschikbaar te zijn.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Aan de nog te ontwerpen maatregelen kunnen kosten verbonden zijn.
De maatregelen zullen worden voorgelegd met het beleid voor 2019-2022. Indien 
hier kosten aan verbonden zijn, kan de gemeenteraad een onderbouwde keuze 
maken om de maatregelen al dan niet te realiseren en daarmee de 
geconstateerde risico's verder af te dekken.

Financiën

Het voorliggende risicoprofiel heeft (nog) geen financiële consequenties.
Besluitvorming over te nemen maatregelen zal plaatsvinden in het kader van het 
beleidsplan 2019-2022.
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Communicatie en samenspraak

Het besluit zal via bijgevoegde brief aan de Veiligheidsregio gecommuniceerd worden.

Uitvoering | planning

In de periode 2017 - 2018 zullen maatregelen ontworpen worden ten behoeve van het 
beleid 2019-2022.

Bijlagen

- Raadsbesluit (16bs00570)
- Brief zienswijze aan VRBZO (16UIT17792)
- Capaciteiteninventarisatie VRBZO 2017
- Regionaal Risicoprofiel 2017
- Eerdere zienswijze ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2015 (14UIT08441)
- Eerdere zienswijze ten aanzien van de toekomstvisie brandweerzorg, de begroting 

2015 en het dekkingsplan 2014 (14UIT09835).

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari.

De portefeuillehouder zegt toe in beraad te gaan over het verzoek vanuit de CDA- 
fractie om in de brief van zienswijze aandacht te vragen voor de veiligheid bij worst 
case scenario's rondom luchtvaartinddenten. De reactie wordt schríftelijk aan de raad 
medegedeeld.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Mevrouw Van Dongen (CDA) heeft in de oordeelsvormende raadsvergadering van 31 
januari 2017 haar zorg geuit over het accepteren van het risico van een 
luchtvaartincident in verstedelijkt gebied.
Hierover wil de portefeuillehouder graag het volgende toelichten:

Zoals de CDA-fractie aangaf, is de kans op een luchtvaartincident verreweg het 
grootst bij start en landing. In het risicoprofiel is daarom een scenario uitgewerkt voor 
luchtvaartincidenten bij start of landing. Voor dit scenario is, zo blijkt uit de 
capaciteiteninventarisatie, voldoende capaciteit aanwezig, met dien verstande dat de 
capaciteit van de acute gezondheidszorg mogelijk onvoldoende is als het aantal 
personen aan boord groter is dan 250.
Naast dit scenario is het scenario luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied 
opgenomen. Dit is een worst case scenario. In het risicodiagram dat u vindt op pagina 
14 van het risicoprofiel, kunt u zien dat de impact van luchtvaartincidenten in 
verstedelijkt gebied weliswaar catastrofaal is, maar dat de kans dat het gebeurt zeer 
laag is. De kans dat een luchtvaartincident bij start of landing plaatsvindt is groter. De 
impact is echter lager. Dat komt vooral doordat rondom de luchthaven al allerlei 
maatregelen zijn genomen om de impact te verkleinen, bijvoorbeeld beperkingen op 
de bouw van kwetsbare objecten. Ook is er op voorhand een gedetailleerd plan 
uitgewerkt voor het geval zich een incident voordoet en wordt daar regelmatig mee 
geoefend.
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

17.018 | 16bs00570 
21 februari 2017 
20
Zienswijze geven op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng 
leveren voor beleid

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 december 2016, nr. 17.017 

gelet op De Wet veiligheidsregio's

b e s l u i t :

1. Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het Regionaal risicoprofiel 2017, 
zoals verwoord in bijgevoegde brief met kenmerk 16UIT17792.

2. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te verzoeken om deze risicogerichte werkwijze 
ook toe te passen op de basistaken van de Veiligheidsregio ten behoeve van het beleid 
2019-2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 21 februari 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost 
T.a.v. het Dagelijks Bestuur 
Postbus 242 
5600 AE EINDHOVEN

datum 23 februari 2017 behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Saskia Terwindt 
Mens en Omgeving 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage

16UIT17792

onderwerp Zienswijze op Regionaal Risicoprofiel 2017 en inbreng beleidsplan 2019 - 2022

Geacht bestuur,

U heeft ons gevraagd inbreng te leveren voor het beleidsplan 2019 - 2022 voor de 
Veiligheidsregio op basis van het door u aangeleverde Regionale risicoprofiel 2017.

Onze zienswijze ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2017
Ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2015 hebben wij aangegeven dat dit geen 
inzicht gaf in de aanwezige risico's en de mate waarin deze zijn afgedekt. Wij zijn dan 
ook zeer verheugd dat het Regionaal Risicoprofiel 2017 dit inzicht wel geeft.

Wij kunnen ons erin vinden dat u maatregelen zult ontwerpen voor de crisistypen 
'Verstoring telecommunicatie en ICT' en 'Pandemie'. Wij hopen op basis van uw 
voorstel een onderbouwde keuze te kunnen maken of wij de gesignaleerde risico's 
willen afdekken of accepteren ten behoeve van het beleid 2019 - 2022.

Wij kunnen ons er ook in vinden dat u de scenario's 'Ongeval spoorvervoer: BLEVE in 
stedelijk gebied' en 'Luchtvaartincidenten (incident in verstedelijkt gebied)' bestempelt 
als 'worst case'. Wij accepteren het risico dat bij deze worst case scenario's mogelijk 
onvoldoende capaciteit beschikbaar zal zijn.

Onze inbreng voor het beleid
Ten aanzien van het beleidsplan 2015 - 2018 hebben wij u op basis van het door u 
gepresenteerde Regionaal risicoprofiel 2014 aangegeven dat het beleidsplan een 
integraal plan moest worden conform art. 14 van de Wet veiligheidsregio's, dus breder 
dan alleen een beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding. In onze zienswijze 
ten aanzien van de Toekomstvisie Brandweerzorg, de 1e Begrotingswijziging 2015 en 
het Dekkingsplan 2014, hebben wij dit geconcretiseerd. Wij hebben u verzocht om het 
Dekkingsplan 2014 verder door te ontwikkelen tot een brandrisicoprofiel en ook voor 
de andere basistaken van de Veiligheidsregio een risicoprofiel te ontwikkelen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Onze inbreng voor het beleid van 2019 -2022 is dan ook als volgt:
Wij verwachten van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat het risicoprofiel op basis 
waarvan wij in 2018 onze inbreng ten aanzien van het beleid 2019 - 2022 zullen 
formuleren, niet alleen de crisisbeheersing en rampenbestrijding zal beslaan, maar 
alle taakvelden van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier
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1 Samenvatting

De regio Zuidoost-Brabant: een verstedelijkt gebied dat zich steeds verder ontwikkelt. In 2014 voerde de regio de lijst van 

economisch best presterende regio's aan. In 2011 uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Uniek is de intensieve 

samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. Dat schept een gunstig 

ondernemersklimaat voor zowel grote internationals als voor het midden- en kleinbedrijf. Maar niet alleen de symbiose 

tussen technologie en wetenschap zorgt voor de grote aantrekkingskracht van de regio, ook kunst en cultuur spelen een 

belangrijke rol. Grote evenementen als de Dutch Design Week, Koningsdag, GLOW, Extrema en Wish Outdoor trekken 

veel mensen aan. Eindhoven Airport trekt vele passagiers naar onze regio, en de aanwezigheid van belangrijke 

verkeersaders zorgen voor dichte verkeersstromen. De regio Zuidoost-Brabant is een diverse samenleving, maar een 

diverse samenleving brengt ook vele soorten veiligheidsrisico's met zich mee. Welke risico's zijn dit? En wat brengen 

deze risico's met zich mee? Het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is opgesteld en bedoeld om 

inzicht in deze risico's te krijgen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren (regionaal 

beleidsplan) om de aanwezige risico's te voorkomen en beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie (regionaal 

crisisplan) op specifieke risico's voor te bereiden.

1.1 Beleidscyclus 2015 - 2019

Met het opstellen van de genoemde planfiguren geeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost invulling aan de Wet 

veiligheidsregio's. De eerste beleidscyclus van deze planfiguren is inmiddels afgerond (2011-2015). Een herziening van 

het risicoprofiel is, na consultering van de gemeenteraden, door het Algemeen bestuur vastgesteld in februari 2015 en is 

de basis van de tweede beleidscyclus.

Wens gemeenteraden

Bij de consultering van de gemeenteraden, is door diverse gemeenten aangegeven dat men aan de hand van het 

risicoprofiel niet kan zien in welke mate de risico's zijn afgedekt. Bij vaststelling door het algemeen bestuur is daarom 

afgesproken dat in 2017, in aanvulling op de reguliere vierjaarlijkse cyclus, een actualisatie van het risicoprofiel zou 

worden opgesteld waarbij een dergelijk overzicht wordt geboden. Dit heeft geresulteerd in voorliggend plan. Het 

overzicht, de capaciteiteninventarisatie, is opgenomen in bijlage 1.

1.2 Belangrijke kenmerken

Het risicoprofiel is conform de landelijke Handreiking Risicoprofiel door de multidisciplinaire expertisegroep risicoprofiel 

en met input van de ketenpartners, gemeenten en kolommen opgesteld. De expertisegroep beschikt niet alleen over 

expertise vanuit het eigen vakgebied, ook is veel ervaring en expertise opgedaan door het jaarlijks actualiseren van het 

risicoprofiel en het toepassen van het risicodenken.

Algemeen:

- Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, 

inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden;

- Het regionaal risicoprofiel is een generieke, gemiddelde, niet-plaatsgebonden beschrijving van de meest 

relevante en reële risico's;
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- In het regionaal risicoprofiel is de weging gebaseerd op de twee componenten impact en waarschijnlijkheid.

Regionaal risicoprofiel 2017:

Het opstellen van de capaciteiteninventarisatie is aanleiding geweest voor het actualiseren van het risicoprofiel. Dit 

betekent dat de overige onderdelen van het risicoprofiel wel gecheckt zijn op verouderde gegevens en nieuwe 

ontwikkelingen, maar dat geen nieuwe scenario's zijn toegevoegd. Deze exercitie heeft immers in 2015 plaatsgevonden. 

Een nieuwe exercitie vindt plaats bij de herziening van het risicoprofiel in 2019.

1.3 Leeswijzer

De algemene informatie over het risicoprofiel, de typering van de regio en de methodiek in samenhang met de andere 

planfiguren is op compacte wijze opgenomen in hoofdstuk 2 t/m 4 (bladzijde 8 t/m 16).

De bijlagen vormen het feitelijke risicoprofiel. Bijlage 1 beschrijft het regionaal risicobeeld van Veiligheidsregio Brabant- 

Zuidoost. In bijlage 2 zijn de landsgrensoverschrijdende risico's opgenomen. De essentie van het risicoprofiel is 

beschreven in bijlage 3: de scenariobeschrijvingen. In bijlage 4 is uitgebreide informatie weergegeven over de methodiek. 

Ten slotte is in bijlage 5 de capaciteiteninventarisatie opgenomen. Het risicoprofiel wordt afgesloten met een 

afkortingenlijst (bijlage 6) en een begrippenlijst (bijlage 7).
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2 Inleiding

2.1 Wet veiligheidsregio’s en het regionaal risicoprofiel

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Deze wet heeft als primair doel het versterken en 

verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. De Wet veiligheidsregio's stelt drie planvormen 

verplicht. Naast het regionaal risicoprofiel zijn dit het regionaal crisisplan en het regionaal beleidsplan.

Het risicoprofiel geeft een beeld van de in de regio (en aangrenzende gebieden) aanwezige risico's, en is een belangrijke 

basis voor het beleidsplan van onze veiligheidsregio. Op basis van het risicoprofiel worden door professionals adviezen 

geformuleerd voor het bestuur over mogelijk te nemen generieke en specifieke beleidsmaatregelen in alle schakels van 

de veiligheidsketen.

Het beleidsplan geeft inzicht in wat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost eraan doet om de in het risicoprofiel opgenomen 

risico's te verkleinen of beter te beheersen. Het regionaal crisisplan beantwoordt daaropvolgend de vraag: Wie doet wat 
en wie informeert wie bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het crisisplan worden de organisatie, de 

verantwoordelijkheden en de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing beschreven. Ook laat het zien welke afspraken er zijn gemaakt met onze 

ketenpartners. Het crisisplan beschrijft de generieke structuur voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing waardoor 

het mogelijk is om bij elk type of crisis eenzelfde werkwijze te hanteren.

2.2 Wat is een risicoprofiel?

Op basis van de wetteksten wordt voor het regionaal risicoprofiel de volgende definitie gehanteerd:

Een inventarisatie en analyse van de risico's (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het 
beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief 

relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle 

situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde 

gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd.

2.3 Waarom een risicoprofiel?

Een complexe samenleving als de Nederlandse moet adequaat kunnen inspringen op vele soorten veiligheidsrisico's.

Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw 

samenwerken. Elke regio herbergt specifieke risico's, waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners 

nodig kan zijn. Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico's.
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Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en 

beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. Ook biedt het een basis voor de 

risicocommunicatie naar de burgers.

Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om de gemeenten en het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost antwoord 

te geven op de volgende vragen:

Wat kan ons overkomen?

Alles begint met inzicht in de aanwezige risicovolle situaties. Risico's zoals ordeverstoringen, overstromingen, 

treinongevallen, infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen vormen een bedreiging van de vitale belangen van de 

samenleving. Als eerste stap van het risicoprofiel wordt voor elk crisistype een risico-inventarisatie uitgevoerd, met 

behulp van de provinciale risicokaart. Welke infrastructuur loopt over het grondgebied? Welke soorten natuurrampen 

kunnen ons overkomen? Welke kwetsbare gebouwen en nutsvoorzieningen kunnen getroffen worden? Omdat risico's 

zich niet aan regiogrenzen houden, wordt deze inventarisatie bovenregionaal afgestemd.

Hoe erg is dat?

Vervolgstap is om te beoordelen hoe ernstig de risico's zijn. Daarvoor worden op basis van de risico-inventarisatie 

incidentscenario's uitgewerkt die zich zouden kunnen voordoen in de regio. De ernst van deze scenario's word t 

geanalyseerd op twee componenten: de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een ramp of crisis voordoet en de impact 

(effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de samenleving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde 

methode als in de Nationale Risicobeoordeling (Nationale risicobeoordeling, Strategie Nationale Veiligheid).

Wat doen we er al aan?

Met behulp van een capaciteiteninventarisatie wordt vervolgens een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de regio 

Zuidoost-Brabant op de risico's is voorbereid. Door deze inventarisatie wordt het mogelijk om een keuze te maken in de 

risico's die prioriteit krijgen. Als de prioritaire risico's bepaald zijn, wordt voor deze risico's door experts inzichtelijk 

gemaakt welke beïnvloedingsmogelijkheden de veiligheidsregio en haar partners inzetten om het risico te beheersen.

Wat kunnen we nog meer doen?

Voor de risico's waaraan het veiligheidsbestuur en de gemeenten extra aandacht willen besteden, zal tot slot een 

analyse moeten worden uitgevoerd van de handelingsperspectieven. Welke specifieke maatregelen zijn mogelijk om het 

risico beter te beheersen? Welke extra voorbereidingen zouden kunnen worden getroffen? Een integrale analyse van de 

meerwaarde van elk van de maatregelen (kosten-baten) zal uiteindelijk moeten leiden tot een set van specifieke 

beleidsmaatregelen die de veiligheidsregio samen met haar partners wil treffen. Deze strategische beleidskeuzes worden 

vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.
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3 Ligging en typering van de regio

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bestaat uit 21 gemeenten met een gezamenlijk inwoneraantal van ruim 720.000 en
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De 21 gemeenten1 hebben op 27 januari 2011 gezamenlijk de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost vastgesteld.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is rondom Eindhoven en Helmond bovengemiddeld verstedelijkt, voor de rest is het 

een landelijke regio. De regio bezit een belangrijke logistieke doorgangsfunctie, Brabant-Zuidoost ligt op de 

doorvoerroute vanuit de havens van Antwerpen en Rotterdam naar het Ruhrgebied. Er zijn zowel spoorverbindingen als 

autosnelwegen die van west naar oost gaan.

Daarnaast herbergt de regio een vliegveld van noemenswaardige grootte, Vliegbasis Eindhoven. Vliegbasis Eindhoven is 

een militaire basis met civiele medegebruik dat wordt uitgevoerd door Eindhoven Airport. Door aanhoudende jaarlijkse 

groei was Eindhoven Airport in 2015 met 4.331.658 passagiers de grootste regionale luchthaven van Nederland.

Zoals eerder aangegeven kent de regio veel economische bedrijvigheid. De economische impact bij risico's zoals uitval 

energievoorziening of ICT en telecom is daarom relatief groot.

We vinden hier veel bos- en heidegebieden. De Kempen is een groot gebied met landerijen en bossen. In Heeze vindt 

men o.a. de Groote Heide en de Strabrechtse Heide.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent een aantal BRZO-bedrijven. In 2013 zijn er twee BRZO-bedrijven bijgekomen. 

Ook voor het vliegveld Kempen Airport is nu een crisisbeheersplan opgesteld.

Door de relatief hoge ligging van de regio kent de regio geen directe overstromingsgevaar. Wel valt de regio direct 

binnen de invloedssfeer van een eventuele dijkdoorbraak van (overstroming vanuit) de grote rivieren ten noorden 

Zuidoost-Brabant. Op het moment dat grote delen van het noordelijk deel van Noord-Brabant als gevolg van een 

dergelijke overstroming onder water staan, is afvoer van water vanuit het zuiden van Brabant niet langer mogelijk.

De aangrenzende veiligheidsregio's zijn Veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant, Noord-Brabant en Limburg-Noord. 

Daarnaast grenst Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de provincies Limburg en Antwerpen (B).

1 Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
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4 Methode risicoprofiel

In dit hoofdstuk wordt een beknopte uiteenzetting van de gevolgde methodiek gegeven. Deze methodiek staat 

beschreven in de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Deze handreiking is gebaseerd op de methodiek 

van de Nationale Risicobeoordeling. In bijlage 4 is een uitgebreide beschrijving van de verschillende processtappen 

opgenomen.

m

öeleidstxĵpolkig

Viste op ontwídceínçj ve«Sgheldsegio

4.1 Risico-inventarisatie

Het vertrekpunt van de methodiek is de risico-inventarisatie, opgesteld aan de hand van de provinciale risicokaart. Op 

basis van deze inventarisatie en professionele expertise is gekeken welke risico's in onze regio (kunnen) voorkomen.
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4.2 Risicobeeld en risicoduiding

De landelijke handreiking benoemt een zevental maatschappelijke thema's. Binnen deze thema's zijn meerdere crisis

en/of incidenttypen benoemd. In het risicobeeld (bijlage 1) komt de vraag naar voren welke van deze crisis- en 

incidenttypen zich binnen de regio (en de omliggende gebieden) kunnen voordoen. Dit is bepaald aan de hand van 

landelijk gedefinieerde variabelen. In het risicobeeld is ook opgenomen welke risico's niet of in mindere mate van 

toepassing zijn in de regio. Dit risicobeeld vormt de basis voor de keuze van incidentscenario's.

4.3 Landsgrensoverschrijdend risicobeeld

In bijlage 2 worden de landsgrensoverschrijdende risico's behandeld die zich in België bevinden en een mogelijk risico 

voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vormen. Aan de hand van de beschikbare gegevens is het 

landsgrensoverschrijdend risicobeeld opgesteld. De risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de 

informatie die de Nederlandse en de Belgische gemeenten die aan de grens van onze regio liggen, hebben aangeleverd. 

De Nederlandse gemeenten bestaan uit: Reusel -De Mierden, Bergeijk, Bladel, Valkenswaard, Heeze - Leende & 

Cranendonck. De Belgische gemeenten zijn: Ravels, Arendonk, Mol (Provincie Antwerpen) en Lommel, Neerpelt, 

Hamont-Achel en Bocholt (Provincie Limburg). Daarnaast is gebruik gemaakt van de provinciale risicokaart en de 

Belgische website www.seveso.be. De reikwijdte die gehanteerd is, is een zone van 15 kilometer van de landsgrens, dit 
conform het Verdrag van Helsinki2.

4.4 Risicoanalyse

Een van de belangrijkste stappen om te komen tot het risicoprofiel is de risicoanalyse. Zoals aangegeven, wordt gewerkt 

met incidentscenario's. Een scenario wordt gedefinieerd als een mogelijk verloop van een incident, of - meer precies - 

een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. De selectie 

van de scenario's is tot stand gekomen met de experts die betrokken zijn bij de uitwerking van het regionaal risicoprofiel. 

Bij de scenariokeuze is met name gelet op een goede spreiding over de maatschappelijke thema's en de crisistypen en 

het verkrijgen van een goed en volledig beeld over de regio. Dit met als hogere doel dat alle soorten risico's aan bod 

komen en er dus geen witte vlekken ontstaan bij de strategische beleidskeuzes. Het reële gehalte van het scenario en de 

statistische onderbouwing zijn hierbij betrokken.

In bijlage 3 is aangegeven hoe de scenario's zijn opgebouwd en hoe deze vervolgens geanalyseerd zijn. Met name de 

impactanalyse en de waarschijnlijkheidsbeoordeling spelen hierbij een belangrijke rol. De uitkomsten van de impact- en 

waarschijnlijkheidsanalyse zijn weergegeven in onderstaand risicodiagram. Het risicodiagram is een weergave van de 

scenario's uitgedrukt in impact (effect) tegen de waarschijnlijkheid (kans).

2 Het Verdrag van Helsinki heeft als doel het beschermen van de mens en het milieu tegen industriële ongevallen die
grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en het bevorderen van een actieve internationale samenwerking tussen de 
verdragspartijen bij het voorkomen en de bestrijding van dergelijke ongevallen. Op 6 april 2006 is het Verdrag door België 
bekrachtigd. Op 15 september 2006 is het Verdrag ook door Nederland bekrachtigd.
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Risicodiagram Risicoprofiel Brabant-Zuidoost

Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Mogeíijk Waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk
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CMfMMh nCMffl
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4.5 Risicoprofiel

De optelsom van de vorige stappen resulteert in het regionaal risicoprofiel: een inventarisatie en analyse van de in een 

veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat 

een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de 

risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd.

4.6 Capaciteiteninventarisatie

Alvorens echter bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden over het risicoprofiel, zal eerst moeten worden 

geïnventariseerd wat de veiligheidsregio op het moment al aan de risico's doet. Met behulp van een 

capaciteiteninventarisatie wordt hier antwoord op gegeven; voor alle scenario's in het regionaal risicoprofiel is 

geïnventariseerd of de capaciteiten van brandweer, GHOR, politie en gemeenten toereikend zijn 

voor de beschreven scenario's.

4.7 Prioriteitsstelling

Nadat de scenario's zijn beschreven en de risico's zijn beoordeeld, is de vraag aan de orde welke van die risico's 

(bestuurlijke) aandacht behoeven. Door de veiligheidsregio wordt een prioriteitstelling in de risico's aangebracht. Deze 

prioriteitstelling is richtinggevend voor de nadere beïnvloedingsanalyses, die uiteindelijk leiden tot adviezen over de 

doelstellingen van het beleidsplan (zie paragraaf 3.9). Bij de besluitvorming over de vraag welke risico's bestuurlijke 

aandacht behoeven spelen meerdere invalshoeken een rol. De uiteindelijke, bestuurlijk prioritering wordt bepaald door 

een mix van:

- hoge impact en hoge waarschijnlijkheid van risico's

- wanverhouding risiconiveau en capaciteitsniveau basisvereisten

- groot bestuurlijk afbreukrisico (lage waarschijnlijkheid, maar grote impact als het toch voorkomt, bv een 

overstroming)

- hoog beleidsrendement (relatief geringe inspanning die veel positieve spin off geeft)

- security (hoge dreiging en grote kwetsbaarheid voor moedwillige verstoringen)

- voldoen aan landelijke doelstellingen en afspraken.

4.8 Besluitvorming risicoprofiel

Conform de Wet veiligheidsregio's kan het bestuur het risicoprofiel pas vaststellen na consultatie van:

- de gemeenteraden

- het regionaal college van politie

- de besturen van de waterschappen/hoogheemraden binnen de regio

- andere door de minister aangewezen functionarissen

Elke gemeenteraad mag in de consultatie aangeven voor welke risico's zij extra aandacht zouden willen hebben. De 

raden mogen tevens hun wensen kenbaar maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. De wetgever
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benadrukt hiermee de samenhang die bestaat tussen de twee planfiguren: het risicoprofiel is de inventarisatie en analyse 

van de aanwezige risico's in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en omgeving. Worden voor de risico's die opgenomen 

staan in het risicoprofiel beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's ingebracht, dan is dat inbreng voor het beleidsplan. 

Daarnaast kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's naar voren brengen. De inhoud van het beleidsplan 

is zo lokaal stevig verankerd en het gemeentebestuur kan de regie voeren over het lokale veiligheidsbeleid.

Na het ontvangen van de ‘wensenlijsten', maakt het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een overall afweging 

welke lokale wensen wel en welke niet worden gehonoreerd.

4.9 Beïnvloedingsanalyses

Met de vorige stap is het feitelijke risicoprofiel afgerond. Vervolgstap is om het profiel om te zetten in gericht beleid. Het 

uitwerken van incidentscenario's en uitvoeren van een risicoanalyse daarop, geeft immers alleen nog maar inzicht in hoe 

de regio er voorstaat. Om een risico daadwerkelijk te beperken zijn beïnvloedingsmaatregelen nodig. De beïnvloedings- 

analyses hebben daarom tot doel om het bestuur strategische keuzes te kunnen laten maken over gerichte maatregelen 

om de gekozen risico's 'aan te pakken'. Hoe beter die analyse is, hoe gerichter maatregelen kunnen worden getroffen. 

Hoe efficiënter ook. Pas als de regio daadwerkelijk beter bestand is tegen de risico's, heeft het risicoprofiel zin gehad.

4.10 Beleidsplan

De gemaakte keuzes over de te nemen maatregelen worden uiteindelijk ingebracht in de beleidscyclus van 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, door deze op te nemen in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Het strategische 

beleid van de veiligheidsregio wordt zeker niet uitsluitend bepaald door de bijzondere risico's zoals opgenomen in het 

risicoprofiel. Het risicogerichte beleid op basis van het risicoprofiel is nadrukkelijk aanvullend op het generieke beleid 

voor de ontwikkeling van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Binnen VRBZO wordt de term beïnvloedingsanalyse gebruikt in plaats van de term capaciteitenanalyse. Met deze aangepaste term 
wordt de nadruk gelegd op de kern van de exercitie: het zoeken naar verbetering (beïnvloeden) in de werkprocessen.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Regionaal Risicobeeld Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost

De landelijke handreiking benoemt een zevental maatschappelijke thema's. Binnen deze thema's zijn meerdere crisis

en/of incidenttypen benoemd (zie onderstaand overzicht). In het risicobeeld komt de vraag naar voren welke van deze 

crisis- en incidenttypen zich binnen de regio (en de omliggende gebieden) kunnen voordoen. Dit is bepaald aan de hand 

van landelijk gedefinieerde variabelen. In het risicobeeld is ook opgenomen welke risico's niet of in mindere mate van 

toepassing zijn in de regio. Daarnaast is een incidenttype opgenomen dat niet afkomstig is uit de landelijke handreiking. 

Dit is het incidenttype ‘rampen op afstand'. Dit risicobeeld vormt de basis voor de keuze van incidentscenario's.

Maatschappelijk Crisistype Incidenttype
thema

1 Natuurlijke 1 Overstromingen 10 Overstroming vanuit zee
omgeving 20 Overstroming door hoge rivierwaterstanden

30 Vollopen van een polder/ dijkdoorbraak

2 Natuurbranden 10 Bosbrand
20 Heide, (hoog)veen- en duinbranden

3 Extreme 10 Koude golf, sneeuw en ijzel
weersomstandigheden 20 Hitte golf

30 Storm en windhozen

40 Aanhoudende laaghangende mist
4 Aardbevingen 10 Aardbeving

5 Plagen 10 Ongedierte
6 Dierziekten 10 Ziektegolf

2 Gebouwde 1 Branden in kwetsbare 10 Grote brand in gebouwen met niet of verminderd
omgeving objecten zelfredzame personen

20 Grote brand in gebouwen met een grootschalige
publieksfunctie

30 Grote brand in bijzonder hoge gebouwen of 
ondergrondse bebouwing

40 Brand in dichte binnensteden

2 Instortingen in grote 10 Instorting door explosie
gebouwen en kunstwerken 20 Instorting door gebreken constructie of fundering

3 Technologische 1 Incidenten met brandbare Z 10 Incident vervoer weg
omgeving explosieve stof in open 20 Incident vervoer water

lucht 30 Incident spoorvervoer

40 Incident transport buisleidingen

50 Incident stationaire inrichting

2 Incidenten met giftige stof 10 Incident vervoer weg
in open lucht 20 Incident vervoer water
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Maatschappelijk Crisistype Incidenttype
thema

30 Incident spoorvervoer

40 Incident transport buisleidingen

50 Incident stationaire inrichting

3 Kernincidenten 10 Incident A-objecten: centrales

20 Incident A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend

30 Incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie
en nucleair defensiemateriaal

40 Incident B-objecten: vervoer grote eenheden
radioactief materiaal

50 Incident B-objecten: overige nucleaire faciliteiten
brandklasse i

60 Incident B-objecten: nucleaire faciliteiten
brandklasse ii

70 Incident B-objecten: overig vervoer en gebruik
nucleaire materialen

80 Incident militair terrein en transporten nucleaire
materiaal

4 Vitale infrastructuur 1 Verstoring 10 Uitval olievoorziening
en voorzieningen energievoorziening 20 Uitval gasvoorziening

30 Uitval elektriciteitsvoorziening

2 Verstoring 10 Uitval drinkwatervoorziening
drinkwatervoorziening 20 Problemen waterinname

30 Verontreiniging in drinkwaternet

3 Verstoring rioolwaterafvoer 10 Uitval rioleringssysteem
en afvalwaterzuivering 20 Uitval afvalwaterzuivering

4 Verstoring
telecommunicatie en ICT

10 Uitval voorziening voor spraak- en
datacommunicatie

5 Verstoring afvalverwerking 10 Uitval afvalverwerking

6 Verstoring
voedselvoorziening

10 Uitval distributie

5 Verkeer en vervoer 1 Luchtvaartincidenten 10 Incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein

20 Incident vliegtoestel bij vliegshows

2 Incidenten op of onder 10 Incident waterrecreatie en pleziervaart
water 20 Incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke 

stoffen)

30 Incident op ruim water
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Maatschappelijk Crisistype Incidenttype
thema

40 Grootschalig duikincident

3 Verkeersincidenten op land 10 Incident wegverkeer
20 Incident treinverkeer

4 Incidenten in tunnels 10 Incident in treintunnels en ondergrondse stations
20 Incident in wegtunnels

30 Incident in tram- en metrotunnels en
ondergrondse station

6 Gezondheid 1 Bedreiging volksgezondheid 10 Besmettingsgevaar via contactmedia

20 Feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder
ziekteverschijnselen

30 Besmettelijkheidgevaar vanuit buitenland

40 Besmettelijkheidgevaar in eigen regio
50 Dierziekte overdraagbaar op mens

2 Ziektegolf 10 Ziektegolf besmettelijke ziekte
20 Ziektegolf niet besmettelijke ziekte

7. Sociaal
maatschappelijke

1 Paniek in menigten 10 Paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en
demonstraties

omgeving 2 Verstoring openbare orde 10 Rel rondom demonstraties en andere manifestaties

20 Gewelddadigheden rondom voetbalwedstrijden

30 Maatschappelijke onrust en buurtrellen

Natuurlijke omgeving

Crisistype: Overstromingen

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking geeft voor overstromingen de volgende variabelen aan:

variabelen: 1) gebieden waar de overschrijdingskans op overstroming 1/4000 bedraagt; 2) gebieden die in 95 en 97 zijn 
overstroomd/ dreigden te overstromen; 3) door bestuur aangewezen overloopgebieden.

Resultaat onderzoek

Het crisistype overstromingen komt in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost niet voor. Door de expertisegroep is echter 

besloten het scenario overstromingen op te nemen in het profiel omdat het risico op hoog water van toepassing is op de 

veiligheidsregio. Een hoge waterstand in de Maas kan leiden tot een beperkte afvoer van het water uit het zuidelijk 

gebied van Noord-Brabant. Dit is het geval als de afvoerpiek of de Maas samenvalt met een afvoerpiek van het 

binnenwater dat op dat moment niet langer geloosd kan worden op de Maas.
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Gelet op de hoge en topografische ligging ten opzichte van de grote rivieren (Maas), valt de regio direct binnen de 

invloedssfeer van een eventuele dijkdoorbraak van (overstroming vanuit) de grote rivieren (dijkring 36). Op het moment 

dat grote delen van het noordelijk deel van Noord-Brabant als gevolg van een dergelijke overstroming onder water staan, 

is afvoer van water vanuit het zuiden van Brabant niet langer mogelijk.

Conclusie

Om bovenstaande reden wordt het crisistype overstromingen opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Natuurbranden

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking Risicoprofiel beschrijft als variabele een gemengd bos- en naaldbosgebied of heide met een 

aaneengesloten omvang van tenminste100 ha en het aantal inwoners in het bedreigde gebied.

Resultaat onderzoek

Uit de inventarisatie blijk dat het aantal bos- en naaldbosgebieden of heide welke voldoen aan bovenstaande variabelen Z 

ondergrens groot is.

Conclusie:

De totale omvang van brandbaar natuurgebied in de regio Zuidoost-Brabant noodzaakt om 'Natuurbranden' op te nemen 

in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Extreme weersomstandigheden

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing zijn:

- Koudegolf, sneeuw en ijzel

- Hittegolf

- Storm en windhozen

Variabelen over de ondergrens worden in de landelijke Handreiking Risicoprofiel echter niet genoemd.

Resultaat onderzoek

Koudegolf, sneeuw en ijzel

Sneeuw en ijzel kunnen o.a. leiden ernstige verkeersproblemen en het uitvallen van transportroutes. Met betrekking tot 

de vitale infrastructuren kan het eveneens leiden tot kabelbreuk in het hoogspanningsnet, waardoor risico's voor 

stroomuitval ontstaan. Hiervoor wordt verwezen naar het crisistype verstoring energievoorziening.
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Hittegolf

In Nederland is het overlijden van enkele honderden mensen direct in verband te brengen met periodes van 

aanhoudende hitte. Vooral kwetsbare groepen van de bevolking ondervinden gezondheidsproblemen. Daarom is door 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2007 een Nationaal Hitteplan4 opgesteld. In dit Hitteplan wordt 

o.a. beschreven: risicogroepen en -situaties, voorbereidende en uitvoerende maatregelen met daarbij rol en taken voor 

de betrokken partijen, tips en advies bij hitte en communicatie.

Storm en windhozen

Storm en windhozen kunnen o.a. leiden tot verkeersstremmingen, bedreigende situaties, verstoring energievoorziening 

en instortingen.

Aanhoudende laaghangende mist

Uit onderzoek is niet gebleken dat dit incidenttype tot grootschalige problemen leidt.

Conclusie:

Alle incidenttypen binnen het crisistype extreme weersomstandigheden maken deel uit van het regionaal risicoprofiel, 

met uitzondering van ‘aanhoudende laaghangende mist'.

Crisistype: Aardbevingen

Landelijke Handreiking

Aardbevingen: als ondergrens wordt gehanteerd: gebieden c.q. plaatsen waar bevingen kunnen optreden met een 

intensiteit van VI of hoger op de Europese Macroseismische Schaal (EMS).

Resultaat onderzoek

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in het gebied Deurne en Gemert-Bakel 

aardbevingen van dien aard kunnen voorkomen.

Jaarlijks komen in het zuiden en oosten van Nederland lichte aardbevingen of aardschokken voor met een sterkte tussen 

2 en 3 op de schaal van Richter. Sterkere aardbevingen zijn in Nederland zeldzaam. Uitzonderingen zijn die in Uden op 

20 november 1932 (5,0 op de Schaal van Richter en een intensiteit van VI-VII op de 12-delige Schaal van Mercalli) en 

die nabij Roermond op 13 april 1992.

4 http://www.minvws.nl/images/hitteplan_tcm19-149433.pdf
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Conclusie:

Volgens seismologen valt er in Nederland één keer op elke duizend jaar een aardbeving met een sterkte van VI of hoger 

te verwachten. Ook bij de bouw en in bouwvoorschriften wordt geen rekening gehouden met aardbevingen omdat het 

een zeldzaam verschijnsel is. Vanwege de vele eisen en voorschriften is de Nederlandse huizenbouw in het algemeen 

degelijk van constructie en is zij redelijk bestand tegen de krachten die kleine aardbevingen veroorzaken. Om deze 

redenen wordt het crisistype 'aardbevingen' niet opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Plagen (ongedierte)

Landelijke Handreiking

Variabelen voor het crisistype plagen ongedierte worden in de landelijke Handreiking Risicoprofiel niet genoemd. 

Resultaat onderzoek

Uit onderzoek is niet naar voren gekomen dat een plaag van ongedierte heeft geleid tot een grootschalige impact op de 

maatschappij.

Conclusie:

Plagen ongedierte wordt niet als crisistype opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Dierziekten (ziektegolf)

Landelijke Handreiking

Variabelen voor het crisistype ziektegolf dierziekten worden in de landelijke Handreiking Risicoprofiel niet genoemd. 

Resultaat onderzoek

Uit onderzoek is niet naar voren gekomen dat een ziektegolf dierziekten heeft geleid tot een grootschalige impact op de 

maatschappij.

Conclusie:

Dierziekten (ziektegolf) wordt als crisistype opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Gebouwde omgeving

Crisistype: Branden in kwetsbare objecten 

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen:

1. Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

variabelen: het aantal gebouwen met prioriteit 1 en 2 binnen het PREVentie-Activiteiten Plan (PREVAP) en aantal 

gebouwen hoger dan 25 meter en het aantal aanwezigen);
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2. Grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie 

variabelen: in de landelijke Handreiking staan geen variabelen genoemd

3. Grote brand in bijzonder hoge gebouwen of ondergrondse bebouwing 

variabelen: in de landelijke Handreiking staan geen variabelen genoemd

4. Instorting van grote gebouwen en kunstwerken

variabelen: in de landelijke Handreiking worden geen variabelen genoemd

5. Brand in dichte binnensteden

variabelen: in de landelijke Handreiking worden geen variabelen genoemd

Crisistype: Instortingen in grote gebouwen en kunstwerken

1. Instorting door explosie

variabelen: in de landelijke Handreiking worden geen variabelen genoemd

2. Instorting door gebreken constructie of fundering

variabelen: in de landelijke Handreiking worden geen variabelen genoemd

Resultaat onderzoek

Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

Hoewel de Handreiking geen definitie geeft over 'niet of verminderd zelfredzame personen' is de expertisegroep van 

oordeel dat zich in de regio gebouwen bevinden die aan deze criteria (zouden kunnen) voldoen, t.w.:

- Tehuizen

- Kloosters / abdijen

- Woningen niet-zelfstandige bewoners

- Wooncomplexen niet-zelfredzame bewoners

- Bejaardenoorden

- Asielzoekerscentra

- Kinderdagverblijf

- Peuterspeelzaal

- Cellencomplexen

- Klinieken (poli-, psychiatrische)

- Scholen

- Ziekenhuizen

- Verpleegtehuizen
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Grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie

Hoewel de Handreiking geen definitie geeft over ‘grootschalige publieksfunctie' is de expertisegroep van oordeel dat zich 

in de regio gebouwen bevinden die minimaal aan deze criteria zouden kunnen voldoen, t.w.:

- Winkelcentra

- Kampeerterreinen Z jachthaven

- Theater, schouwburg, bioscoop, aula

- Museum, bibliotheek

- Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum

- Gebedshuis

- Tentoonstellingsgebouw

- Sporthal Z stadion

- Stationsgebouw

- Zwembad

Grote brand in bijzonder hoge gebouwen

Hoewel de Handreiking geen definitie geeft over ‘bijzonder hoge 

eisen in het Bouwbesluit. In dit Besluit worden eisen gesteld aan 

worden als maatwerk beschouwd, hetgeen betekent extra risico's, zoals een langere ontruimingstijd en een groter aantal 

te evacueren personen. Uit de inventarisatie blijkt dat in de regio gebouwen aanwezig zijn hoger dan 70 meter.

Brand in dichte binnensteden

De landelijke Handreiking geeft geen definitie voor het incidenttype brand in dichte binnensteden. In Nederland komen 

grote branden in dichte binnensteden zelden voor. In 2013 ontstond er een brand in de binnenstad van Leeuwarden. Vijf 

winkels en 11 woningen werden verwoest. Leeuwarden heeft een historische kern. Hierdoor vindt overslag sneller plaats. 

Omdat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geen gemeenten heeft met grote historische kernen, wordt dit incidenttype niet 

opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Instorting van grote gebouwen en kunstwerken

Dit crisistype omvat instortingen van gebouwen, bouwwerken en Z of kunstwerken (tunnels, bruggen, viaducten) en de 

expertisegroep hanteert hiervoor de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving, en 

vastgesteld wordt dat om deze reden dit incidenttype niet wordt opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Conclusie

De incidenttypen 1 t/m 3 worden onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

gebouwen' hanteert de expertisegroep de gestelde 

gebouwen tot 70 meter. Gebouwen boven de 70 meter

Technologische omgeving

Crisistype: Incidenten met brandbare Z explosieve Z giftige stof in de open lucht

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing zijn:
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- Incident vervoer weg (variabelen: aantal mensen binnen de effectafstanden)

- Incident spoorvervoer (variabelen: aantal mensen binnen de effectafstanden)

Incident transport buisleidingen (variabelen: aantal km. buisleidingen en aantal mensen binnen de 

effectafstanden)

- Incident stationaire inrichting (productie, verwerking, opslag en gebruik (variabelen: aantal stationaire 

inrichtingen en aantal mensen binnen de effectafstanden).

Resultaat onderzoek

Incident vervoer weg
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu5 is het Basisnet Weg ontwikkeld.

Het Basisnet Weg moet de bereikbaarheid van de belangrijke industriële locaties in Nederland en het aangrenzende 

buitenland garanderen voor wat betreft de gevaarlijke stoffen. Daarnaast moeten ruimtelijke ontwikkelingen langs het 

hoofdwegennet op verantwoorde wijze mogelijk blijven. Dit alles binnen de normen van externe veiligheid.

Over de wegen in Nederland worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Als deze stoffen, bijvoorbeeld door een 

verkeersongeluk vrij komen kan dit leiden tot slachtoffers. Ondanks dat het risico vanwege de strenge regelgeving klein 

is, blijft er altijd een substantieel risico bestaan.

Het Basisnet Weg gaat alleen over het hoofdwegennet (rijkswegen en enkele daarmee verbonden wegen) omdat daar de 

meeste tankwagens met gevaarlijke stoffen rijden. Daar zijn de risico's van externe veiligheid dus ook het grootst. De 

provincies zullen voor hun ‘eigen' wegennet bekijken of er een provinciaal Basisnet nodig is. Gemeenten hebben al 

instrumenten om langs het gemeentelijk wegennet risicoproblemen te voorkomen, n.l. een routeringinstrument en de 

bouwmogelijkheden binnen bestemmingsplannen.

In de regio bevinden zich belangrijke rijks- en provinciale wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, t.w.:

- A2: Amsterdam - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Maastricht

- A50: Eindhoven - Veghel - Uden - Nijmegen -Arnhem - Apeldoorn - Zwolle

- A58: Eindhoven - Tilburg - Breda - Roosendaal - Bergen op Zoom - Middelburg - Vlissingen

- A67: Antwerpen - Eindhoven - Venlo

- A270: Eindhoven - Helmond

- N74: Eindhoven - Valkenswaard - Hasselt

Over deze wegen vindt een substantieel transport van gevaarlijke stoffen plaats. De effecten van een eventueel incident 

op deze wegen kunnen, afhankelijk van de soort stof, reiken tot honderden meters afstand. Gassen en een ontploffing 

(bv. LPG) geven de grootste effecten.

Incident vervoer water

Het incident met brandbare/explosieve/giftige stoffen in de open lucht bij vervoer op het water is niet van toepassing in 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

5 De gemeenten, die over de bebouwing gaan, zijn niet in staat iets aan het vervoer te doen en de vervoerssector kan niet ingrijpen in 
de ruimtelijke ontwikkelingen. De rijksoverheid ziet het daarom als haar taak om hier helderheid in te scheppen en beleid te 
ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van het basisnet zijn alle partijen betrokken geweest.
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Incident spoorvervoer

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Basisnet Spoor ontwikkeld. Voor het spoorvervoer geldt 

hetzelfde als voor ongevallen met gevaarlijke stoffen over de weg: risico's zijn aanwezig.

Binnen het project Basisnet Spoor is o.a. een inventarisatie gemaakt van het huidige vervoer, van de bestaande 

bebouwing en de vastgestelde bestemmingsplannen. Ook een toekomstverkenning voor het vervoer is gemaakt met een 

prognose voor 2020 en een kwalitatieve doorkijk naar 2040. Daarnaast zijn alle ruimtelijke plannen langs het 

spoorwegennet geïnventariseerd, ook de plannen die nog niet ruimtelijk zijn vastgesteld. Met het toekomstige vervoer en 

de bouwplannen zijn risicoberekeningen gemaakt. Door de projectgroep Basisnet Spoor is aan het RIVM gevraagd een 

oordeel te geven over de effecten van verschillende veiligheidsmaatregelen en deze waar mogelijk te kwantificeren.

In de regio bevinden zich belangrijke spoorwegtrajecten waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, t.w.:

- Traject Eindhoven - Venlo

- Traject Eindhoven - Weert

- Traject Eindhoven - 's Hertogenbosch

- Traject Eindhoven - Dordrecht

Bekend is dat een substantieel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt over deze trajecten. De effecten bij een 
eventueel incident zijn groter dan die van het vervoer over de weg vanwege grotere hoeveelheden per insluitsysteem.

Incident transport buisleidingen

Voor het ruimtelijk inpassen van buisleidingen met (externe) veiligheidsaspecten of het toetsen van ruimtelijke 

ontwikkelingen nabij deze buisleidingen, bevat het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) het wettelijk 

toetsingskader. Dit besluit is van toepassing op buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 

50 mm en een druk van meer dan 16 bar, en buisleidingen voor aardolieproducten, met een uitwendige diameter van 

meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar. Het Bevb bevat regels voor de exploitant en regels voor gemeenten. 

Rijk en provincies kunnen er aan bijdragen dat buisleidingen op een goede wijze in het bestemmingsplan worden 

geregeld.

Voor de exploitanten van buisleidingen geldt verregaande zorgplicht met betrekking tot veiligheidsmaatregelen, beheer, 

et cetera. De "grondroerdersregeling” bepaalt dat bedrijven informatie over buisleidingen moeten opvragen alvorens 

graafwerkzaamheden uit te voeren.

Daarnaast kunnen buisleidingen aangewezen zijn als A-locaties. Deze locaties zijn door de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding (NCTb) aangewezen als aanslaggevoelige locaties. Deze locaties zijn vertrouwelijk bekend 
gemaakt aan de burgemeester van de betrokken gemeenten, de korpsbeheerder en de korpschef van de politie.

Incident stationaire inrichting
Het Registratiebesluit externe veiligheid definieert de inrichtingen waarvan bepaalde informatie met betrekking tot de 
risico's dient te worden opgenomen in het Register Risicosituaties gevaarlijke stoffen.

Bij het vaststellen of een inrichting onder de werkingsfeer van het Registratiebesluit externe veiligheid valt is de 
omgevingsvergunning (of de aanvraag) leidend. Wanneer in de omgevingsvergunning geen grens is gesteld aan de 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen, dan dient te worden uitgegaan van de maximale hoeveelheid die gezien de fysieke
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capaciteit binnen de inrichting aanwezig kan zijn. Het verdient in dat geval aanbeveling om (bijvoorbeeld middels een 
ambtshalve wijziging) de maximale toegestane hoeveelheid in de omgevingsvergunning vast te leggen.

De risicokaarten van de gemeenten tonen aan dat zich in de regio stationaire inrichtingen bevinden, zoals genoemd in 

bovenstaande artikelen.

Conclusie:

Het crisistype Incidenten met brandbare Z explosieve Z giftige stof in de open lucht, waarvan benoemd de incidenttypen 

vervoer weg, spoor, buisleidingen en stationaire inrichtingen wordt een onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Incidenttype: Kernincidenten

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking is het incidenttype overgenomen welke voor de regio van toepassing is:

Ongeval A-objecten: nabije centrales grensoverschrijdend

Resultaat onderzoek

Op het grondgebied van de regio staan geen kerncentrales. Op grondgebied Mol Z Dessel ligt de nationale nucleaire 

afvalverwerker Belgoprocess. In Dessel (België) staan twee fabrieken voor productie van nucleaire brandstof, namelijk 

FBFC en Belgonucleaire.

Eventuele nucleaire ongevallen in deze bedrijven kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken voor inwoners van onze 

regio. Dit risico bestaat ook bij een eventueel nucleaire ongeval bij de nucleaire centrales in Nederland.

In het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied is onder andere bepaald dat rond de 

onderzoeksreactor in Mol en de productie van kernbrandstof te Dessel een straal van 20 km wordt gehanteerd. Dit houdt 

in dat de regio valt binnen het effectgebied.

Conclusie:

Risico's ten gevolge van kernongevallen worden daarom een onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Vitale infrastructuur en voorzieningen

Door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is een aantal aanslaggevoelige locaties benoemd, de zogenaamde 

A-locaties, zo ook in de regio Zuidoost-Brabant. Deze locaties zijn vertrouwelijk bekend gemaakt aan de betrokken 

burgemeester, de korpsbeheerder en de korpschef van de politie. De locaties moeten vanuit beveiligingsoptiek 

vertrouwelijk behandeld worden, terwijl de risico's in het risicoprofiel openbaar moeten zijn. Het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie komt met nadere richtlijnen voor de veiligheidsregio's hoe met deze belangentegenstelling om te gaan. 

Vooralsnog wordt in het risicoprofiel terughoudend omgegaan met de vitale objecten in de openbare versies van het 

risicoprofiel.
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Crisistype: Verstoring energievoorziening

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing zijn:

1. Uitval gasvoorziening (variabelen: niet benoemd in de landelijke Handreiking)

2. Uitval elektriciteitsvoorziening (variabelen: niet benoemd in de landelijke Handreiking)

Resultaat onderzoek

Er zijn twee aspecten die invloed hebben op de continuïteit van de voorziening in energie. Het eerste aspect betreft het 

falen van de gas- of stroomvoorziening. Dit kan verschillende, voorzienbare en onvoorzienbare oorzaken hebben, 

waaronder weersomstandigheden, vandalisme, terrorisme en technisch of menselijk falen. Het tweede aspect is het 

bewust afschakelen, bijvoorbeeld bij koelwaterproblemen tijdens warme, droge zomers. Bewust afschakelen geldt alleen 

voor elektriciteit. Voor het bewust afschakelen zijn plannen opgesteld. De samenwerkingsafspraken met de energiesector 

en de aandachtspunten zijn beschreven in het 'Coördinatieplan Vitale Infrastructuur, sector energie', (1 oktober 2014, 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).

Risicobronnen:

Het gehele netwerk van de netbeheerders kan beschouwd worden als risicobron; een lek of storing kan overal ontstaan.

Kwetsbare objecten:

De eventuele A-locaties (niet openbaar).

Iedere gemeente heeft in het kader van noodstroomvoorziening de kwetsbare objecten in kaart gebracht. De 

objecten zijn afgestemd met de netbeheerder Enexis; bij een uitval elektriciteit worden deze objecten als eerste voorzien 

van noodstroom.

Conclusie

De kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur en de effecten van de uitval hiervan, kunnen leiden tot maatschappelijke 

ontwrichting. De stroomstoringen in Haaksbergen en de Bommelerwaard zijn goede voorbeelden hiervan evenals de 

grootschalige uitval van gastoevoer in Hulst in Zeeland. Deze incidenten hadden behoorlijke gevolgen voor de 

maatschappij. Daarnaast heeft Nederland de laatste jaren tijdens de zomers te maken gehad met koelwaterbeperkingen. 

Deze beperkingen kunnen leiden tot een tekort aan elektriciteit. Dit zijn belangrijke argumenten om het crisistype 

verstoring energievoorziening op te nemen in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Verstoring drinkwatervoorziening

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking is het crisistype verstoring drinkwatervoorziening overgenomen. 

variabelen: niet benoemd in de landelijke Handreiking

Resultaat onderzoek

De beschikbaarheid van drinkwater kan op twee manieren in gevaar komen. In kwantitatieve zin waardoor er geen of 

weinig drinkwater beschikbaar is, of in kwalitatieve zin waardoor het niet geschikt is voor menselijke consumptie. Om op
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deze situaties voorbereid te zijn, is in 2002 het project ‘Beveiliging Nederlandse Watersector' (Benewater) gestart. 

Beoordeeld is of de leveringsplannen + het afgesproken niveau van beveiliging de vitale belangen van de 

drinkwatervoorziening voldoende afdekken. Daarbij is gekeken naar de volgende begingebeurtenissen die kunnen leiden 

tot een ernstige verstoring van de kwaliteit en Z of een uitval van de drinkwatervoorziening:

- Natuurrampen

- Technisch-organisatorisch falen

- Bewust menselijk handelen

Samenwerking tussen de sector, overheid, het toenmalige ministerie van VROM en de AIVD heeft een pakket 

maatregelen opgeleverd onder de naam GoedHuisVaderschap. Dit heeft onder andere geleid tot het realiseren van een 

beveiligingsniveau, o.a. op basis van een risico- en dreigingsanalyse. De beveiliging moet ook 24 uur, zeven dagen per 

week operationeel zijn, waarbij de maatregelen volledig ingebed moeten zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering en cultuur. 

De samenwerkingsafspraken met de drinkwatersector en de aandachtspunten zijn beschreven in het ‘Coördinatieplan 

Vitale Infrastructuur, sector drinkwater,' (1 oktober 2014, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).

Conclusie

De continuïteit en kwaliteit van drinkwatervoorziening in Nederland is goed geregeld. Echter verstoring van de 

drinkwatervoorziening kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Om die reden wordt de verstoring 

drinkwatervoorziening opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing zijn:

1. Uitval van het rioleringssysteem (variabelen: aantal kilometers leidingen)

2. Uitval afvalwaterzuivering (variabelen: Aantal RWZI Ã rioolgemalen)

Resultaat onderzoek

Binnen de regio bevinden zich RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarvan Eindhoven de grootste is), rioolgemalen, 

rioleringsstelsels en persleidingen. Een goed werkend geheel hiervan is cruciaal voor de inname en zuivering van 

afvalwater. Uitval hiervan kan leiden tot een tijdelijke stop daarvan, dat in de meest extreme situaties kan leiden tot 

volksgezondheidsrisico's (vuil water op straat) en ernstige milieuschades.

Conclusie

Verstoring van rioolwaterafvoer en afvalzuivering wordt een onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Verstoring telecommunicatie en ICT

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking geeft aan dat deze verstoring betrekking heeft op voorzieningen voor spraak- en 

datacommunicatie. In de landelijke Handreiking zijn geen variabelen hiervoor opgenomen.
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Resultaat onderzoek

Verstoring telecommunicatie en ICT kan leiden tot een maatschappelijke ontwrichting, zowel landelijk als regionaal. 

Conclusie

Omdat verstoring van telecommunicatie en ICT een maatschappelijke ontwrichting kan ínhouden wordt het een 

onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Verstoring afvalverwerking

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking geeft aan dat deze verstoring betrekking heeft op de afvalverwerking. In de landelijke 

Handreiking zijn geen variabelen hiervoor opgenomen.

Resultaat onderzoek

Op basis van historie blijkt een verstoring afvalverwerking onvoldoende voor te komen om als regionaal risico 

opgenomen te worden. Ook is de duur van een eventuele verstoring niet dusdanig lang dat er grote problemen worden 

verwacht.

Conclusie

Verstoring van afvalverwerking wordt geen onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Verstoring voedselvoorziening

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking geeft aan dat deze verstoring betrekking heeft op de uitval van voedselvoorziening. In de 

landelijke Handreiking zijn geen variabelen hiervoor opgenomen.

Resultaat onderzoek

Er zijn voldoende processen uitgewerkt om de voedselvoorziening doorgang te laten vinden. Ook wordt uitgegaan van de 

zelfredzaamheid van de burgers.

Conclusie

Verstoring van voedselvoorziening wordt geen onderdeel van het regionaal risicoprofiel.
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Verkeer en vervoer

Crisistype: Luchtvaartincidenten

Landelijke Handreiking

De landelijke Handreiking geeft voor luchtvaartincidenten als variabele het aantal vliegbewegingen van 97.000 aan. Uit 

de landelijke handreiking is onderstaande incidenttype overgenomen welke voor de regio van toepassing is:
Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein

Resultaat onderzoek

Op het grondgebied van de gemeente Eindhoven ligt Airport Eindhoven, Luchthavenweg 25, 5657EA Eindhoven. 

Eindhoven Airport N.V. exploiteert het civiele gedeelte op het militaire vliegveld Eindhoven. Het aantal vliegbewegingen 

t.o.v. 2000 is met ruim 400Zo gestegen (2013: 26.508 vliegbewegingen). Het aantal passagiers is t.o.v. 2000 

vertienvoudigd. Hieruit mag opgemaakt worden dat vanaf 2014 en volgende jaren meer en grotere luchtvaarttuigen op 

Eindhoven Airport stijgen en landen. Conform wettelijke bepalingen is voor de hulpverlening bij een eventueel incident op 

of nabij het luchtvaartterrein een Crisisbeheersplan opgesteld.

Conclusie

Eindhoven Airport is onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Incident waterrecreatie en pleziervaart

Landelijke Handreiking
De variabele die gehanteerd wordt in de landelijke handreiking is: watersportgebieden met meer dan 2000 ligplaatsen 
voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha en vaarroutes voor schepen met minstens 25 
opvarenden.

Resultaat onderzoek
De regio Zuidoost-Brabant heeft onvoldoende wateren voor waterrecreatie en pleziervaart om dit crisistype verder uit te 
werken.

Conclusie

Incidenten op of onder water, incidenttype incident waterrecreatie en pleziervaart is geen onderdeel van het regionaal 

risicoprofiel.

Crisistype: Incident wegverkeer

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking is onderstaande incidenttype overgenomen welke voor de regio van toepassing is:

Incident wegverkeer
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Resultaat onderzoek
In de eerdere versies van het risicoprofiel is ten aanzien van het crisistype ongeval vervoer weg een scenario gevaarlijke 
stoffen gekozen. Bij de actualisatie wordt ook het risico grote verkeersincidenten meegenomen om de volgende reden: 
Het risico op een verkeersongeval op land is relevant in deze regio. Naast autowegen en provinciale wegen loopt door de 
regio Zuidoost-Brabant ook een aantal autosnelwegen, de rijkswegen A2, A50, A58 en A67.
Vanwege de hoge stedelijkheidsgraad in Brabant zijn de snelwegen erg druk. Het drukste punt in Zuidoost-Brabant ligt 
op de Randweg Eindhoven met circa 140.000 voertuigen per etmaal. Feitelijk is de A58 tussen Eindhoven en Breda 
overbelast, met 80.000 tot 90.000 voertuigen per etmaal (met 2x2 rijstroken). De drukte op de A67 tussen Eindhoven en 
Venlo wordt voornamelijk bepaald door de grote hoeveelheid vrachtverkeer. De files rond Eindhoven zijn wel spectaculair 
afgenomen na de verbreding van de rondweg.

Conclusie

Incidenten wegverkeer is onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Incident treinverkeer

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking is onderstaande incidenttype overgenomen welke voor de regio van toepassing is:

Incident treinverkeer

Resultaat onderzoek
In de eerdere versies van het risicoprofiel is ten aanzien van het crisistype ongeval vervoer spoor een scenario 
gevaarlijke stoffen gekozen. Bij de actualisatie wordt ook het risico grote treinincidenten meegenomen om de volgende 
reden: het risico op een treinincident is relevant in deze regio. De belangrijkste oost-west-verbinding op het spoor is de 
spoorlijn tussen Eindhoven en Breda, waarover onder andere de Intercity van Venlo naar Den Haag Centraal rijdt.
Tevens is er in Oost-Brabant een belangrijke noord-zuidverbinding. Dit is de Spoorlijn Utrecht - Boxtel waarover de 
treinen van Eindhoven naar Schiphol en de Intercity's van Alkmaar naar Maastricht/Station Heerlen rijden.

Conclusie

Incidenten treinverkeer is onderdeel van het regionaal risicoprofiel.

Crisistype: Incidenten in tunnels

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking is onderstaande incidenttype overgenomen welke voor de regio van toepassing is: 

Incidenten in treintunnels

variabelen: aantal kilometers spoortunnels en het aantal reizigers gemiddeld per tijdstip x per jaar 

Resultaat onderzoek

De gemeente Best heeft een spoorwegtunnel waar per jaar gemiddeld 15.000.000 mensen doorheen vervoerd worden. 

Dit vervoer brengt risico's met zich mee.

Conclusie

Om bovenstaande reden wordt Incidenten in treintunnels een onderdeel van het regionaal risicoprofiel.
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Gezondheid

Crisistype: Bedreiging volksgezondheid en ziektegolf

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing is:

- Besmettingsgevaar

- Grootschalige besmetting

Resultaat onderzoek

Besmettingsgevaar

De regio Zuidoost-Brabant telt risicovolle objecten waarvoor rampbestrijdingsplannen zijn opgesteld. Bij een calamiteit in 

een van deze bedrijven kan de volksgezondheid nadelige gevolgen ondervinden.

Grootschalige besmetting

In de afgelopen jaren is er in Nederland meermalen een dreiging geweest van grootschalige uitbraak van een 

infectieziekte. Soms ging het om bestaande ziekten of varianten daarvan, soms om moedwillige (bioterroristische) 

introductie van een besmettelijk en dodelijk micro-organisme, zoals Antrax of pokken.

Een voorbeeld van een grootschalige besmetting is een grieppandemie. Een pandemie is een epidemie op wereldwijde 

schaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een pandemie ontstaan wanneer aan de volgende drie 

eisen is voldaan:

- Het opkomen van een ziekte die nieuw is aan de populatie;

- De ziekte infecteert mensen en veroorzaakt zware klachten;

- De ziekte verspreidt zich gemakkelijk onder mensen.

De WHO hanteert zes verschillende 'pandemische fases' om de verspreiding van ziektes te classificeren.

- Het virus circuleert onder dieren, zonder dat er berichten zijn van infecties bij de mens.

- Het is bekend dat een virus dat gewoonlijk dieren besmet, mensen heeft geïnfecteerd; daarom is er een 

potentieel risico op een pandemie.

- De ziekte is bij enkele mensen vastgesteld, maar heeft nog niet geleid tot infecties van mens op mens die tot 

verspreiding op grotere schaal kunnen leiden.

- Hele gemeenschappen kunnen worden geraakt; risico van een pandemie neemt significant toe. Nadruk op 

tegengaan van de verspreiding van het virus. Landen worden gevraagd reisadviezen en controles van reizigers 

te overwegen. Getroffen landen wordt gevraagd vaccinatiecampagnes te overwegen, evenals beperking van de 

bewegingsvrijheid van personen in besmet gebied.

- Virus gaat in zeker twee landen in dezelfde regio over van mens op mens. Sterke aanwijzingen dat pandemie op 

komst is. Landen moeten mensen met ademhalingsproblemen adviseren thuis te blijven. Scholen worden 

gesloten, werk wordt anders georganiseerd.
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- Pandemische fase, met besmetting mens op mens ook in andere regio's. Noodplannen voor de 

gezondheidszorg op alle niveaus.

- Door deze stringente indeling van de WHO is het niet nodig om variabelen te benoemen waarmee de omvang 

van de risicobron en/of de omvang van de kwetsbaarheden in de regio kan worden geïdentificeerd. Voor de 

Mexicaanse Griep heeft de WHO in 2009 fase 6 afgekondigd.

Conclusie:

De uitbraak van de Mexicaanse Griep heeft aangetoond dat een grieppandemie een reële dreiging is voor de 

volksgezondheid. Een uitbraak kan bovendien maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Ook besmettingsgevaar 

is gezien de aanwezigheid van objecten/bedrijven waarvoor een rampbestrijdingsplan vereist is, aanwezig.

Daarom is het crisistype bedreiging volksgezondheid en ziektegolf opgenomen in het regionaal risicoprofiel 

(besmettingsgevaar binnen het scenario 'Chemisch incident' en grootschalige besmetting binnen het scenario 

'Pandemie').

Crisistype: Dierziekten

Landelijke Handreiking

Uit de landelijke Handreiking zijn onderstaande incidenttypen overgenomen welke voor de regio van toepassing is:

- Dierziekte normaal

Variabele risicobron: aantal bedrijven waar dieren worden gehouden.

Variabele kwetsbaarheden: aantal stuks vee

- Dierziekte overdraagbaar op mens

Variabele risicobron: aantal bedrijven waar dieren worden gehouden.

Variabele kwetsbaarheden: aantal stuks vee

Resultaat onderzoek

Dierziekten normaal

Mond-en-klauwzeer (MKZ) is een zeer besmettelijke virusziekte bij evenhoevigen zoals rundvee en varkens, schapen, 

herten en geiten. Andere dieren en ook mensen kunnen er hinder van ondervinden, maar lopen geen risico. De ziekte is 

voor dieren zeer besmettelijk, vergelijkbaar met griep bij mensen. Tijdens de laatste MKZ-crisis (begin 2001) is in De 

Peel, waar veel varkens in de intensieve veehouderij worden gehouden, geen MKZ vastgesteld.

Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. We kennen twee soorten varkenspest: de klassieke en de 

Afrikaanse varkenspest. De twee ziekten lijken erg op elkaar, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. 

Beide soorten zijn erg besmettelijk en vaak dodelijk voor de varkens. Het virus is ongevaarlijk voor mensen. In veel 

Europese landen steekt varkenspest af en toe de kop op. In 1997/1998 waarde de klassieke varkenspest rond in 

Nederland. In heel Noord-Brabant zijn toen 4,5 miljoen varkens afgemaakt.
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Conclusie
Het gaat hier weliswaar niet om gevaarlijke ziekten voor de mens, maar gezien de impact die een grootschalige uitbraak 
kan hebben op het maatschappelijk leven, wordt dit incidenttype wel opgenomen in het regionaal risicoprofiel.

Dierziekten overdraagbaar op mens

Alle variaties waarbij sprake is van een virus of bacterie die overdraagbaar zijn op mensen. De bekendste tot op heden 

zijn vogelgriep en Q-koorts.

Vogelgriep wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijk griepvirus en is 

zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. In zeer zeldzame gevallen - bij zeer nauw contact met besmette 

watervogels of pluimvee - kunnen sommige varianten van het virus dat vogelgriep veroorzaakt ook mensen infecteren. 

De laatste massale uitbraak dateert van begin 2006. Het vogelgriepvirus H5N1 dook toen op in verschillende gebieden in 

Zuidoost-Azië en in diverse Europese landen. In Nederland is geen geval van vogelgriep vastgesteld.

Q-koorts is een ziekte veroorzaakt door een bacterie. Dieren kunnen deze bacterie overdragen op mensen. Geiten en 

schapen zijn voor de mens de belangrijkste bron van deze ziekte. Q-koorts kan in heel Nederland voorkomen, maar in 

2009 werden de meeste mensen ziek in Noord-Brabant. Sinds april 2009 worden geiten en schapen verplicht 

gevaccineerd.

Conclusie

Gezien de concentratie van veehouderijen in Zuidoost-Brabant vanwege het risico van besmetting van mensen als zich 

een uitbraak voordoet wordt het crisistype dierziekten (scenario's overdraagbare en niet-overdraagbare dierziekten) 

meegenomen in het regionaal risicoprofiel.

Sociaal-maatschappelijke omgeving

Crisistype: Grootschalige ordeverstoring

Landelijke Handreiking

In de landelijke Handreiking wordt als incident genoemd de verstoring veroorzaakt door paniek tijdens grote festiviteiten, 

concerten en demonstraties.

Als variabelen worden genoemd het aantal festiviteiten met meer dan 5000 bezoekers per keer op een gedefinieerd 

beperkt gebied en het aantal demonstraties (op basis van historie).
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Resultaat onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het aantal festiviteiten etc. met bovenstaande ondergrens in deze regio aanwezig zijn, zoals:

- Philips stadion

- Koningsdag

- Extrema Outdoor

- Wish Outdoor

Conclusie

Bovenstaande informatie is aanleiding om het crisistype grootschalige ordeverstoring op te nemen in het regionaal 

risicoprofiel.

Overig

Crisistype: Ramp op afstand

Het gaat hierbij om rampen die op (grote) afstand plaatsvinden, maar waarvan gevolgen voor Nederland(ers) merkbaar 
zijn. Vaak gaat het om Nederlanders die elders betrokken raken bij een ramp. De coördinatie van de 
informatievoorziening en hulpverleningsactiviteiten gebeurt vanuit Nederland.

Resultaat onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de waarschijnlijk van een ramp op afstand er is. De tsunami in Zuidoost-Azië, het vliegtuigongeval 

in Tripoli en het busongeval in Sierre zijn voorbeelden van rampen op afstand.

Conclusie

Bovenstaande informatie is aanleiding om het crisistype ramp op afstand op te nemen in het regionaal risicoprofiel.

In onderstaand overzicht zijn de incidenttypen die in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (kunnen) voorkomen opgenomen.
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Incidenttypen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1. Overstromingen (hoogwater)

2. Natuurbranden

3. Koudegolf, sneeuw en ijzel

4. Hittegolf

5. Storm en windhozen

6. Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

7. Grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie

8. Grote brand in bijzonder hoge gebouwen

9. Ongeval vervoer gevaarlijke stoffen op de weg

10. Ongeval spoorvervoer en incidenten in tunnels

11. Ongeval transport buisleidingen

12. Chemisch incident (ongeval stationaire inrichtingen en besmettingsgevaar)

13. Kernongevallen

14. Verstoring energievoorziening

15. Verstoring drinkwatervoorziening

16. Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering

17. Verstoring telecommunicatie en ICT

18. Luchtvaartincidenten (incident bij start of landing op om een luchtvaartterrein)

19. Luchtvaartincidenten (incident in verstedelijkt gebied)

20. Incident wegverkeer

21. Incident treinverkeer

22. Pandemie

23. Niet overdraagbare dierziekten

24. Zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekte)

25. Grootschalige ordeverstoringen

26. Ramp op afstand
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Bijlage 2 Landsgrensoverschrijdende risico’s

Bijlage 2 behandelt de landsgrensoverschrijdende risico's die zich in België bevinden en een mogelijk risico voor de regio 

Zuidoost-Brabant vormen.

In de kaart hieronder zijn Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (rood omlijnd) en de 15-kilometerzone in België (zwart 
omlijnd) weergegeven. De reikwijdte (15 kilometer van de landsgrens) is conform het Verdrag van Helsinki6.
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6 Het Verdrag van Helsinki heeft als doel het beschermen van de mens en het milieu tegen industriële ongevallen die 
grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en het bevorderen van actieve internationale samenwerking tussen de 
verdragspartijen bij het voorkomen en de bestrijding van dergelijke ongevallen. Op 6 april 2006 is het Verdrag door België 
bekrachtigd, en vervolgens is het op 26 juli 2006 door Nederland bekrachtigd.
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De Belgische gemeenten die zich in deze 15-kilometerzone bevinden worden hieronder vermeld. Dit zijn niet alleen de 

grensgemeenten. De gemeenten bevinden zich zowel in provincie Antwerpen als in Limburg.

Provincie Limburg: Provincie Antwerpen:

Lommel Ravels
Neerpelt Arendonk

Hamont Achel Mol

Overpelt Turnhout

Bocholt Oud - Turnhout

Bree Retie

Hechtel Eksel Kasterlee

Peer Dessel

Balen

De risico-inventarisatie is in 2010 tot stand gekomen en wordt periodiek geactualiseerd. Op basis van deze inventarisatie 

en professionele expertise is gekeken welke risico's in het grensgebied (kunnen) voorkomen. Het gaat om de volgende 

risico's:

Overstromingen

In de gemeente Neerpelt bevindt zich een overstromingsvlakte voor hoogwater. Wanneer men deze vlakte na gebruik te 

snel weer laat leeglopen zonder afstemming met Waterschap De Dommel bestaat de kans op overlast in de regio 

Zuidoost-Brabant. Geografisch gezien ligt België een stuk hoger dan Nederland, wat gunstig is voor België aangezien het 

de kans op een overstroming verkleint.

Natuurbranden

Op het grensgebied tussen onze regio en de 15-kilometerzone in België bevinden zich veel grote bos- en heidegebieden. 

Het merendeel van deze gebieden is groter dan 100 hectare. Volgens de variabelen die wij hanteren voor het 

inventariseren van risico's worden deze gebieden dan ook aangeduid als een risico. Veel van deze natuurgebieden zijn 

ook grensoverschrijdend. Een brand die in België begint zou ook een risico voor onze regio kunnen vormen.
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Ongeval vervoer gevaarlijke stoffen weg

De doorgaande rijkssnelwegen in onze regio en België verbinden binnen- en buitenlandse chemieclusters en chemische 

industrieën met elkaar. Transport van gevaarlijke stoffen in het grensgebied vindt plaats over provinciale en rijks- 

gewestwegen, te weten:

Venlo - Antwerpen, A67 (NL) - A21 (BE):

Ten westen van Eersel gaat de Belgische E34 vanaf Antwerpen over in de A67, door een bosgebied met een relatief 

lang stuk zonder een aansluiting. De eerste aansluiting voor Eindhoven is Hapert en daarna Eersel. Met name de A67 Z 

A21 is een zeer belangrijke route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze weg is onderdeel van een route voor 

vrachtwagens die het Duitse Ruhrgebied met de Antwerpse haven verbindt.

Valkenswaard - Lommel, N69 (NL) - N74 (BE)

De N69 begint aan de zuidkant van Eindhoven aan de A67. De N69 is een enkelbaans gebiedsontsluitingsweg en loopt 

dwars door de kern Aalst. Hierna volgt een bosgebied, en loopt de N69 door het centrum van Valkenswaard. Ten zuiden 

van Valkenswaard volgen er geen bebouwde kommen meer, en loopt de N69 met 1x2 rijstroken door een bosgebied, 

waarna men de grens met België bereikt. Na een kruispunt met de weg naar Lommel-Kolonie begint de N74, die verder 

naar het zuiden richting Hasselt loopt.

Budel - Hamont N71 (BE)

De N71 start in het centrum van Hamont aan de Nederlandse grens, vlakbij Budel. Iets verder kruist hij de N76. Na de 

bebouwde kom van Hamont passeert de weg een industriezone en daarna loopt hij door wat minder bebouwd gebied.

Daarnaast vindt lokaal vervoer van gevaarlijke stoffen in de regio plaats over provinciale en gemeentelijke wegen naar 

onder meer (LPG-)tankstations, propaanreservoirs, koel- en vriesinstallaties, opslag- en verwerkende bedrijven met 

gevaarlijke stoffen en defensieterreinen. De bodem, het grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. 

Vloeistoffen en verontreinigd bluswater kunnen in de riolering lopen en kunnen verdere effecten veroorzaken, zoals de 

aantasting van het functioneren van rioolwaterzuiveringen.

Incident wegverkeer

Naast bovenstaande wegen is er nog een verbinding tussen Reusel en Arendonk. Hier vindt geen vervoer gevaarlijke 

stoffen plaats.

Reusel - Arendonk, N284 (NL) - N139 (BE)

De N284 begint ten westen van Reusel op de grens met België, aan Belgische zijde gaat de N139 verder naar Arendonk 

en Turnhout. Aan Nederlandse zijde van de grens staat nog een oud grenscomplex, en verder naar Reusel toe staat ook 

veel bebouwing langs de weg.

41



Regionaal Risicoprofiel 2017
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Ongeval spoorvervoer

In de 15-kilometerzone in België bevinden zich enkele spoortrajecten waarover gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd, te weten7:

- Traject Turnhout - Lier

- T raject Weert - Mol - Herentals

Ongeval transport buisleiding

In de 15-kilometerzone in België bevinden zich verschillende aardgas- en buisleidingen voor het vervoer van 

brandbare stoffen en buisleidingen voor andere gevaarlijke stoffen, geëxploiteerd door verschillende bedrijven. 

Vanuit Nederland is een inventarisatie van deze gegevens tot nu toe erg moeilijk te bepalen en beperken we 

ons alleen tot de gegevens die we vanuit de (Nederlandse) provinciale risicokaart kunnen halen. De risicokaart 

geeft twee buisleidingen aan die grensoverschrijdend vanuit Nederland naar België zijn. Deze buisleidingen 
worden door de volgende bedrijven geëxploiteerd8:

- Defensiepijpleiding organisatie (NATO)

- Gasunie

- Verschillende Fluxys hogedrukpijpleidingen (tot 600mm op 80 Bar)

Ongeval stationaire inrichtingen

Binnen de 15-kilometerzone in België bevinden zich zes hoog drempelwaardige Seveso bedrijven. Een hoog 

drempelwaardig Seveso bedrijf staat gelijk aan een Nederlands bedrijf waar een rampbestrijdingsplan voor is 

opgesteld.

Naam Bedrijf Gemeente Type bedrijf
AGC Flat Glas Europe Mol Plant Mol Produceert isolerend glas

AJINOMOTO Omnichem N.V Balen Produceert farmaceutische ingrediënten

Nyrstar Belgium SA/NV Balen Produceert zink, lood & legeringen

Nyrstar Belgium Overpelt Produceert zink, lood & legeringen

Umicore Overpelt Materiaaltechnologie (chemische processen)

Tigro industries Lommel Opslag en behandeling van o.a. chemische stoffen

Kernongevallen

Onder kernongevallen wordt verstaan ongevallen met nucleaire installaties of radioactieve bronnen en 

vervoersongevallen met radioactief materiaal. Een kernongeval kan nucleaire straling in een groot gebied tot 

gevolg hebben. Op 14 km van de Nederlandse grens bevindt zich in Mol/Dessel in België een nucleaire 

industrie:

- Het verwerkingsbedrijf van radioactief afval Belgoprocess;

- Belgonucleaire, gespecialiseerd in de recycling van uranium en plutonium;

- FBFC International waar splijtstof elementen voor kerncentrales worden geproduceerd;

7 Bron ProRail: normaliter vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats op de trajecten tussen Roosendaal - Essen (België) en 
Maastricht - Visé (België). Afwijkingen als gevolg van besloten omleidingen zijn echter mogelijk.

8 Bron: Provinciale risicokaart
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- Het Studiecentrum voor Kernenergie SCK^CEN.

De onderzoeksreactor in Mol heeft overigens een kleiner vermogen dan een kerncentrale.

Delen van de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk liggen binnen een straal van 20 km van 

deze bedrijven.

Extreme weersomstandigheden

Het crisistype extreme weersomstandigheden is te onderscheiden in vier incidenttypen. Dit zijn:

- Koudegolf sneeuw en ijzel

- Hittegolf

- Storm en windhozen
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Bijlage 3 Scenario’s Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

1 Scenario Overstromingen

Context
Gelet op de hoge en topografische ligging ten opzichte van de grote rivieren (Maas), valt de regio buiten de directe 

invloedssfeer van een eventuele dijkdoorbraak van of overstroming vanuit de grote rivieren (dijkring 36). Op het moment 

dat grote delen van het noordelijk deel van Noord-Brabant als gevolg van een dergelijke overstroming onder water staan, 

blijft afvoer van water vanuit het zuiden van Brabant door die hoge ligging plaatsvinden. Een overstroming vanuit de 

grote rivieren is opgenomen in het regionaal risicoprofiel van Veiligheidsregio Brabant-Noord en maakt geen onderdeel 

uit van het regionaal risicoprofiel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ook een onverwachte doorbraak van 

kanaaldijken valt buiten dit scenario.

Wanneer de waterstand (veroorzaakt door een afvoerpiek) op de Maas voor een wat langere tijd hoger is dan of gelijk 

valt met een afvoerpiek van het regionale systeem (het 'binnenwater'), kan het water vanuit dat systeem niet meer 

worden afgevoerd. Dit wordt een probleem op het moment dat er vanuit het zuiden (België) sprake is van aanhoudende 

aanvoer van water of bijvoorbeeld van aanhoudende Z extreme regenval in de regio zelf. Op enig moment raakt het 

regionaal systeem overvol en bieden de voorziene waterbeheersingsmaatregelen (zoals regionale keringen en 

waterbergingsgebieden) onvoldoende oplossingen. Diverse watergangen treden buiten hun oevers treden en kan ook de 

riolering het water niet meer verwerken (hetgeen overigens al eerder kan optreden). Deze situatie is als uitgangspunt 

gehanteerd voor het scenario overstromingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: het gaat dus om overstromingen in het 

regionale systeem in een situatie die net extremer is dan een T100 situatie. In het landelijk gebied overstromen bij een 

T100 situatie landerijen en natuurgebieden, waarvan een groot deel in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen is (EHS). 

Dit treedt in alle natte winters op (uitgangspunt is hier een situatie T10 of T25). Dit wordt waterbeheersingtechnisch 

echter niet gezien als calamiteit.

In de Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) zijn de risico's op overstromingen benoemd voor situaties met een 

herhalingstijd van T10, T100 en zelfs T1000. Dit zijn situaties die statistisch respectievelijk eens in de 10, 100 en 1000 

jaar(of een jaarlijkse kans van optreden van respectievelijk 10, 1 en 0,10Zo van die situatie). Voor de eerste twee 

herhalingstijden ligt er een opgave voor de waterbeheerders. Zij hebben uiterlijk in 2020 het systeem ingericht op een 

T100 (o.a. aanleg waterbergingsgebieden en aanpassen regionale keringen). Tot die tijd monitoren zij het systeem 

nauwlettend en treffen zo nodig noodmaatregelen om hoog water het hoofd te bieden.

Voor de situatie die net iets extremer is dan een T100 situatie moeten extra noodmaatregelen getroffen worden, zoals 

bijv. het plaatsen van extra noodpompen, de aanleg van nooddijkjes, de afsluiting van infrastructuur en wellicht 

(beperkte) evacuatie van bebouwde of landelijke gebieden (evacuatie van mens en dier). Voor de T1000 geldt er op 

basis van het huidige beleid geen opgave en worden geen maatregelen getroffen om deze overstromingen te 

voorkomen.
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Actoren
De taak van het waterbeheer is belegd bij de waterbeheerders. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de grote rivieren 

en kanalen en de waterschappen (Aa en Maas en De Dommel) voor het regionale watersysteem (waaronder de inzet van 

waterbergingsgebieden) .

Ook de gemeente heeft een waterbeheertaak in het gemeentelijk watersysteem en de gemeentelijke riolering en is 

bijvoorbeeld een belangrijke speler voor maatregelen in de infrastructuur (afsluiten tunnels en wegen).

De Landelijke Commissie Overstromingsdreiging (LCO) van Water Management Centrum Nederland (WMCN) van 

Rijkswaterstaat (gevestigd in Lelystad), is verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van een landelijk waterbeeld 

bij overstromingen van meer dan regionale aard.

Het KNMI is verantwoordelijk voor de informatievoorziening over actuele en verwachte weersomstandigheden die van 

invloed kunnen zijn op de (dreigende) overstroming. De betrokken waterbeheerders vertalen dit op hun beurt naar de 

gevolgen voor het regionale watersysteem.

Daarnaast zijn de gemeenten en hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie) vooral betrokken bij de 

incidentbestrijding als gevolg van deze weersomstandigheden en de (preparatie) nafase.

Oorzaak
In het gebied van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost treden naar verwachting geen grote problemen op tijdens situaties 

tot een T100. Situaties onder de T100, zouden daarmee theoretisch niet tot ernstige gevolgen en ontwrichting van het 

maatschappelijk verkeer mogen leiden, maar beperkt blijven tot lokale overlast (overlast die lokaal weliswaar als zeer 

ernstig ervaren kan worden). Op het moment dat een situatie T100 is bereikt en sprake is van aanhoudende neerslag of 

wateraanvoer van bovenstrooms gelegen gebieden, leidt dit direct tot versnelde afvoer (het systeem kan het niet meer 

opvangen) en het overlopen vanuit het watersysteem, waardoor andere problemen ontstaan. Op dat moment zullen 

mogelijk problemen in een aantal stedelijke gebieden ontstaan, zoals ondergelopen wegen, woningen en uiteindelijk 

wijken (grootschalige inundatie van landbouwgebieden treedt al eerder op).

Risicobronnen en kwetsbaarheden
De belangrijkste risicobronnen zijn:

- de wat grotere beken in het gebied, zoals: de Aa, de Dommel, de Tongelreep etc. Bij veel wateraanvoer kunnen 

deze buiten hun oevers treden;

- de indirecte afhankelijkheid van de Maas (samenvallende piekafvoeren).

Belangrijk knelpunt (kwetsbaarheid) voor de waterbeheerders om tijdens crisissituaties concrete voorspellingen te 

kunnen doen en scenario's te kunnen afgeven is de grote mate van afhankelijkheid van weersvoorspellingen, de 

grilligheid van het weer, maar ook factoren als:

- de bodemgesteldheid van dat moment (wel of geen bevroren of reeds verzadigde ondergrond);

- waar valt een eventuele heftige bui (in welk deel van het watersysteem komt dat water terecht);

- hoe is de aanvoer van water van over de landsgrenzen;
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- hoe is de situatie in de gebieden waar het uiteindelijk geloosd moet worden (rivierstanden, stormvloed

Noordzee).

Zowel De Dommel als de Aa lozen veel water op zowel het Wilhelminakanaal als op de Zuid-Willemsvaart. Pas in 

extreme omstandigheden, waarbij afvoer van de kanalen niet meer is geborgd, kunnen problemen ontstaan. Met de 

toename van de scheepvaart over de kanalen (intensiteit en capaciteit), neemt het risico op blokkade toe (bijvoorbeeld 

door een aanvaring van twee grote vrachtschepen). Echter de kans dat hierdoor de waterkwantiteit in het gedrang komt 

is zeer miniem (er is ook nog een omleiding mogelijk).

Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving is uitgegaan van een situatie die net iets extremer is dan een T100 en waarbij de inrichting 

van het watersysteem dus net niet meer voldoet. Een T100-situatie is immers voor de waterbeheerders het uitgangspunt 

geweest voor de technische voorzieningen en de wijze waarop het beheer en onderhoud worden uitgevoerd, juist om 

ernstige overlast te voorkomen. Het scenario 'Overstromingen' is een typisch scenario dat vele keteneffecten heeft, , 

waaronder 'uitval energievoorziening' en 'uitval ICT- en Telecommunicatie', die op hun beurt weer tot ernstige problemen 

kunnen leiden. Deze zijn als apart scenario beschreven.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario overstromingen zijn:

- criterium 2.3 lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'

- criterium 3.1 bosten'

- criterium 4.1 langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)'

- criterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven'

- criterium 5.2 Aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur'

- criterium 5.3 'sociaal-psychologische impact en de M-factor'

- criterium 6.1 Aantasting cultureel erfgoed'

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: B - C (aanzienlijk tot ernstig gevolg, 2-6 dagen, 4.000 - 40.000 inwoners)

Een overstroming kan leiden tot afgesloten wegen die van belang zijn ten behoeve van bijvoorbeeld bevoorrading van 

minder zelfredzamen, vervoer naar ziekenhuizen, bevoorrading van medicijnen aan niet zelfredzamen etc. Ook uitval van 

rioolwaterafvoer is denkbaar.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - B (beperkt gevolg - aanzienlijk gevolg, ^ miljoen tot ^0 miljoen)
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Uitgangspunt hierbij is dat er incidenteel wat delen van bepaalde wijken enkele tientallen centimeters water op straat 

zullen krijgen en dat bij bijvoorbeeld bedrijven specifieke bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Hierbij zal het met name 

materiële schade zijn. De totale schade kan miljoenen euro's bedragen.

Criterium 4.1 ‘langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, relatief oppervlak v/d regio 30Zo)

De grootste ecologische schade zal ontstaan in de beekdalen die in directe verbinding staan met de beken die naar 

verwachting zullen overstromen. Deze beekdalen liggen voor het overgrote deel in de EHS, waardoor de gevolgen 

hiervan groot zijn.

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Impactscore: A-B (beperkt tot aanzienlijk gevolg, gedurende 2-6 dagen en 4.000 - 40.000 inwoners)

Hoewel de totale oppervlakte van met name overstroomd stedelijk gebied en het waterniveau vermoedelijk beperkt blijft, 

wordt het dagelijks leven in de overstroomde gebieden vrijwel direct verstoord. Ook buiten de overstroomde gebieden 

zorgt een overstroming voor overlast (bijvoorbeeld stremming van infrastructuur en voorzieningen als gevolg van 

evacués uit overstroomde gebieden).

Criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, weken, meer dan 3 uit 6 indicatoren)

Waar het vooral om zal gaan is de schuldvraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren, had het voorkomen kunnen worden, wie 

is verantwoordelijk en bovenal wie gaat de schade betalen?_________________________________________________

Indicator Van toepassing op

overstromingen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +

Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid +

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals gebruikelijk

in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

+A
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Criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact: de M-factor’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, hoog)

Vooral aspecten als angst, onwetendheid en de mate van gevoelde verwijtbaarheid spelen een belangrijke rol. De 

gevolgen zullen voor de getroffenen nog lang na-ijlen. Kan ons dit nog een keer gebeuren? Dit leidt tot grote woede en 

onrust onder de getroffenen.

Categorie Indicator van toepassing op overstromingen Mate Significant

Perceptie van het

incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of

gevaar.

Beperkt -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over

de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het

incident.

N.v.t. N.v.t.

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar

worden getroffen.

Beperkt -

Verwachtingspatroon

rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 

bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het

incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen

ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 

overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 

de beheersing van het incident en/of de

informatieverschaffing.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de

hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

N.v.t. N.v.t.

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met

mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke

situatie.

Normaal +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van

de eigen situatie.

Aanzienlijk +

Criterium 6.1 ‘aantasting cultureel erfgoed’

Impactscore: B - D (aanzienlijk tot zeer ernstig gevolg, max. 2 tot max. of meer dan 4 indicatoren)

In de regio Zuidoost-Brabant bevinden zich redelijk wat culturele erfgoederen. De exacte impact van een overstroming 

(hoogwater) hierop is moeilijk te bepalen. Daarom is dit criterium breed gescoord, vooral omdat het scenario uiteenloopt 

van lokale overlast (en dus aantasting) tot grote gebieden die getroffen worden.
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Waarschijnlijkheidsanalyse
In de recente geschiedenis (1993, 1995, 1998, 2002, 2010 en 2011) hebben zich situaties voorgedaan met hoogwater en 

al dan niet een (dreigende) overstroming. Dit veronderstelt, dat het zeer aannemelijk is dat zich vaker dergelijke situaties 

zullen voordoen. Klimaatgerelateerde gevolgen dragen er toe bij dat in de toekomst afvoer van water bemoeilijkt wordt. 

Dit versterkt de aanname dat vaker wateroverlast (hoogwater) zal optreden. Hoogwater (overstroming) is niet alleen 

afhankelijk van langdurige aanvoer van water, maar kan ook een gevolg zijn van extreme neerslag.
Score waarschijnlijkheid 

D: waarschijnlijk
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2 Scenario Natuurbranden

Context

In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is veel heide- en bosgebied aanwezig (25.827 hectare). In dit scenario richten we 

ons op een grote natuurbrand, wat niet ondenkbaar is bij een extreem droge periode en wat gevolgen heeft voor de 

natuur in zowel negatieve als positieve zin. Natuurbranden zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe soorten flora. Maar 

bij een brand gaat vaak veel bestaande fauna verloren en soms zelfs zeer zeldzame diersoorten. Het herstel van bos en 

heide na een brand duurt soms 5 tot 10 jaar.

Actoren

De meeste bos- en heide gebieden in Nederland zijn eigendom van de landelijke of lokale overheid. Staatsbosbeheer is 

in opdracht van de landelijke overheid verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van vele hectaren bos en heide in 

Nederland. Andere actoren zijn de gemeenten, provincie, terreineigenaren en de veiligheidsregio.

Oorzaak

De oorzaak van natuurbranden ligt voor het grootste deel in menselijk handelen, met name door onvoorzichtigheid met 

vuur. Een enkele keer is de natuur zelf de oorzaak. Te denken valt hierbij aan het inslaan van de bliksem.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

In de regio Brabant-Zuidoost worden de woonkernen niet direct bedreigd. Het risico beperkt zich in de regio tot 

heidegebieden en bospercelen. Hier bevinden zich (natuur-)campings en gebieden met recreatieve en militaire functies 

evenals vele villa's die zich veelal in bosrijke gebieden bevinden in onze regio. Alle natuurgebieden zijn in kaart gebracht 

en zichtbaar op de provinciale risicokaart. In totaal zijn er 103 natuurgebieden in de regio Brabant-Zuidoost die groter zijn 

dan 100 hectare. Deze gebieden beslaan in totaal 25.827 hectare. In zijn geheel heeft de regio Brabant-Zuidoost een 

oppervlakte van 144.016 hectare (1440 km2). Andere factoren die meespelen bij de kans op een natuurbrand zijn o.a.: 

aaneengesloten natuurbeheersbaarheid, aard en vegetatie en wijze van beheer, aard van het gebruik van het gebied en 

de beschikbaarheid van bluswater. Voor een aantal van deze natuurgebieden zijn aanvalsplannen opgesteld. Ook 

worden de standaard inzetvoorstellen aangepast bij aanhoudende droogte.

Naar aanleiding van de zeer grote brand op de Strabrechtse Heide in 2010 blijkt dat transportroutes die dwars door 

natuurgebieden lopen ook kwetsbaar zijn. In onze regio gaat het hierbij om de snelwegen A2, de A58 en de A67 en 

diverse provinciale wegen. Ook spoorwegen lopen op diverse plaatsen door bosrijk gebied.

Wanneer een natuurbrand uitbreekt, bestaat het risico dat speciale flora & fauna gebieden (de zogenaamde Natura 

2000-gebieden) in de regio Zuidoost-Brabant getroffen worden door brand. Natura 2000-gebieden komen voort uit de 

doelstelling van de Europese Unie om de achteruitgang van de biologische diversiteit tegen te gaan.

Ook is de kans reëel dat culturele erfgoederen getroffen worden door een natuurbrand. Een cultureel erfgoed kan een 

monumentaal pand zijn maar ook een beschermd natuurlandschap. Een voorbeeld van een dergelijk beschermd 

natuurlandschap is de Groote Peel, dit gebied bestaat in totaal uit 1400 hectare. Hiervan bevindt zich ongeveer 600 

hectare in de regio Brabant-Zuidoost.
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Scenariobeschrijving

Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van een natuurbrand van 2 hectare (20.000 m2). Een dergelijke grote 

brand is uitzonderlijk maar niet ondenkbaar bij een extreem droge periode, een zeer sterke wind en een moeilijk 

bereikbaar terrein. Bij extreem droge periodes worden direct meerdere blusvoertuigen gealarmeerd. Hierdoor blijven de 

meeste branden beperkt.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario natuurbranden zijn:

- Criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'

- Criterium 3.1 'kosten'

- Criterium 4.1 'langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)'

- Criterium 5.1 'verstoring dagelijks leven'

- Criterium 6.1 'aantasting cultureel erfgoed'

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: A ( beperkt gevolg, 1 ernstig gewonde en/of chronisch zieke)

Bij natuurbranden in regio Zuidoost-Brabant hebben nog geen incidenten plaatsgevonden waarbij ernstig gewonden of 

chronisch zieken zijn gevallen ten gevolge van een natuurbrand. Gezien het feit dat de brandweerzorg constant in 

ontwikkeling is, wordt geconcludeerd dat dit in de toekomst ook onwaarschijnlijk is; de impact van een natuurbrand wat 

betreft ernstig gewonden en chronisch zieken is daarom minimaal.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - B (beperkt gevolg - aanzienlijk gevolg, ^ miljoen tot ^0 miljoen)

Bij een natuurbrand bestaat de mogelijkheid dat recreatieve gebieden getroffen worden. Hierbij valt te denken aan een 

camping of een cultureel erfgoed. Hierbij zal het met name materiële schade gaan, maar te denken valt ook aan 

gezondheidschade, financiële schade en bestrijdings- en herstelkosten. De totale schade kan miljoenen euro's bedragen.

Criterium 4.1 ‘langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, relatief oppervlak v/d regio 10/)

Er zijn geen exacte cijfers bekend van het totale oppervlakte van afgebrand natuurgebied in Nederland. Volgens het 

EFFIS (European Forest Fire Information System) is er in Nederland en de direct omliggende landen in 2008 22.000 ha 

per land aan bosgebied verwoest door brand. Uitgaande van 25 regio's in Nederland betekent dit gemiddeld minder dan 

1000 ha voor de regio Brabant-Zuidoost. In de regio Brabant-Zuidoost is 25.827 hectare natuurgebied. 1000 ha betekent 

dus minder dan 3 /. Na een brand treden er zowel korte als lange termijneffecten op: het meeste tot op heden 

uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de effecten op korte termijn van eenmalige branden op fauna en flora. 

Effecten op lange tot middellange termijn zijn nauwelijks onderzocht. Algemeen kan men stellen dat de hersteltijd afhangt
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van de ouderdom van de vegetatie. Herstel van een doorsnee heidevegetatie kan mits aangepast beheer plaatsvinden 

op 5 tot 10 jaar. Herstel van oude structuurrijke heidevegetaties vergt langere perioden van 20-30 jaar. Voor naaldbossen 

kan de oorspronkelijke kruid- en struiklaag zich eveneens op middellange termijn herstellen (5 -10 jaar). Als ook de 

bomen verbrand zijn, is de herstelduur veel langer. De impactscore wordt op B gesteld.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, M.000 mensen en 3 - 7 dagen)

Bij de brand op de Strabrechtse Heide is afsluiting van de autosnelweg A67 noodzakelijk gebleken. De economische 
schade van een dergelijke afsluiting (zie ook 3.1) is lastig te kwantificeren en komt niet voor rekening van de 
veiligheidsregio. Dergelijke gegevens zijn op hoofdlijnen wel bekend bij Rijkswaterstaat. In diverse gebieden zijn 
elektriciteitsmasten gesitueerd, die als gevolg van een brand buiten werking kunnen raken. De impact hiervan is 
aanzienlijk.

Waarschiinliikheidsanalvse

Uit onderzoek is gebleken dat de meldkamer brandweer van de regio Brabant-Zuidoost de volgende aantallen meldingen 

over bos- en heidebranden heeft ontvangen:

- 2012 : 31

- 2013: 39

- 2014: 33

- 2015: 39

- 2016: 25 (tot 1 september 2016)

In 2010 heeft ook de grote brand op de Strabrechtse Heide plaatsgevonden. Het eerste kwartaal van 2013 kende op zijn 

beurt een aanzienlijk aantal natuurbranden waaronder een opvallende grote natuurbrand op de Leenderheide. Aan de 

hand van deze gegevens kunnen we concluderen dat een natuurbrand ieder jaar meerdere keren voorkomt. In de 

handreiking wordt de term "waarschijnlijkheid” uitgelegd als: "de kans dat een scenario binnen de komende vier jaar zal 

plaatsvinden”. Deze kans is historisch gezien 10007o, hierdoor komt de score uit op E, concrete aanwijzingen dat de 

gebeurtenis geëffectueerd zal worden.

Score waarschijnlijkheid 
E: zeer waarschijnlijk
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3 Scenario Koudegolf, sneeuw en ijzel

Context
In dit scenario is zowel gekeken naar de logistieke ontwrichting (stremming van de infrastructuur) als ook naar de 

gevolgen voor de volksgezondheid. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bedreiging van de gezondheid 

door onderkoeling en bevriezing. Langdurige blootstelling aan erg lage temperaturen (minder dan 11 X) resulteert in een 

toename van hart- en luchtwegaandoeningen. Dak- en thuislozen, ouderen, kinderen en mensen met een lage 

weerstand zijn bij dit scenario de kwetsbare groepen.

Actoren
De belangrijkste actoren zijn:

- de (vaar)wegbeheerders, zoals de provincie (provinciale wegen), gemeenten en Rijkswaterstaat (vaarwegen en 

rijkswegen)

- de spoorbeheerders (Prorail)

- Vliegbasis Eindhoven

- energieleveranciers (elektriciteitsmaatschappijen)

- de verantwoordelijke instanties voor de gezondheidszorg, zoals verzorgingstehuizen

- gemeenten

- KNMI

- leveranciers strooizout

Daarnaast zijn de hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie) vooral betrokken bij de incidentbestrijding als 

gevolg van weersomstandigheden (bijv. ongevallen door glad wegdek).

Oorzaak
Extreme meteorologische omstandigheden kunnen tijdelijk leiden tot een ontwrichting van het maatschappelijk verkeer. 

Het betreft een oorzaak waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Als gevolg van klimaatveranderingen is de 

verwachting dat in de toekomst de frequentie en vorm van incidenten toenemen.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
De belangrijkste risicobronnen betreffen:

- Wegen

- De rijkswegen (A2, A67 en A50, A58), gladheid

- Alle provinciale en gemeentelijke wegen, gladheid en takbreuk van naastgelegen wegbeplanting

- De kanalen:

o Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat; 

o Beatrix kanaal en Eindhovens kanaal die in beheer zijn bij de waterschappen;

- Spoorwegnetwerk (wissels, bovenleidingen, etc.)

Volksgezondheid

- De kwetsbare bevolkingsgroep (zoals de dak- en thuislozen, ouderen en de minder zelfredzamen);

- De reizigers (spoor, luchtvaart en wegen bij stremming).
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Een bepalende factor is de grote onzekerheid in de weersvoorspelling en dus de mate waarin geanticipeerd moet 

worden. De hulpverleningsdiensten worden ernstig belemmerd in de hulpverlening door bijvoorbeeld gladde wegen. De 

bevoorrading (voedsel, medicijnen en dergelijke) en thuiszorg kunnen stagneren, waardoor tekorten kunnen ontstaan en 

hulpbehoevenden ernstige hinder ondervinden. Het stijgen van het aantal ongevallen, of stilvallen van de transportsector 

kan leiden tot grote economische schades. Het breken van bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen kan leiden tot uitval van 

de energievoorzieningen.

Scenariobeschrijving
Aanhoudende extreme winterse weersomstandigheden: (zware) sneeuwval, ijzel en een extreem lage (gevoels-) 

temperatuur. Door een aanhoudende winter, gedurende meerdere weken, kan een tekort aan strooizout in Nederland 

ontstaan. Gemeenten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat dat het zout via het zoutloket optimaal 

verdeeld en ingezet wordt.

Door een combinatie van het tekort aan gladheidbestrijdingsmiddelen en de aanhoudende sneeuw, kunnen wegen 

mogelijk afgesloten worden. Vervolgens kan er sprake zijn van grote filevorming en beperkte toegankelijkheid van de 

wegen die wel toegankelijk zijn. De verminderde toegankelijkheid van wegen heeft nadelige consequenties voor 

aanrijdtijden en operationele inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten.

Koudegolf, ijzel en sneeuw kunnen leiden tot gevolgrisico's, waaronder bijvoorbeeld ‘uitval energievoorziening' en ‘uitval 

ICT- en Telecommunicatie'. Deze zijn als aparte scenario's beschreven.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario koudegolf, ijzel en sneeuw zijn:

- criterium 2.1 ‘doden'

- criterium 2.2. ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'

- criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften'

- criterium 3.1 ‘kosten'

- criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven'

- criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur'

- criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C (binnen 1 jaar, 4-16, ernstig gevolg)

Als gevolg van bijvoorbeeld ernstige verkeersongevallen, verstoken blijven van hulp bij direct hulpbehoevenden of het 

bevriezen van mensen zonder dak boven het hoofd, zal een aantal mensen overlijden. De relatie tussen stijging van het 

sterftecijfer in directe relatie tot de extreme omstandigheden, is moeilijk aantoonbaar.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'

Impactscore: C hoog (16-40, ernstig gevolg)
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Hierbij wordt vooral gekeken naar het aantal ernstig gewonden (T1 en T2) als gevolg van met name verkeersongevallen 
of persoonlijke ongevallen.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften’

Impactscore: A - B (2-6 dagen, < 400 - < 4000, beperkt tot aanzienlijk gevolg)

Vooral verminderd zelfredzamen of thuiszorgbehoevenden zullen lijden onder deze omstandigheden. Bijvoorbeeld door 
te late aanlevering medicijnen en het gebrek aan onderdak of voedsel. Ook zal er stagnatie plaatsvinden van de 
bevoorrading van winkels.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: B (tot ^0 miljoen, aanzienlijk gevolg)

Hierbij moet vooral gedacht worden aan materiële kosten als gevolg van verkeersongevallen en bestrijdingskosten 
(bijvoorbeeld aankoop voldoende strooizout, toename van zorgkosten door bijvoorbeeld verkeersslachtoffers). Daarnaast 
ontstaat een toename van economische schade door bijvoorbeeld uitval in de transportsector of schade aan 
energienetwerk.

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Impactscore: C (3 - dagen tot 1 week, tot < 4.000 inwoners, ernstig gevolg)

Indicator Van toepassing op 
koudegolf, sneeuw en ijzel

Geen onderwijs kunnen volgen +
Niet naar het werk kunnen gaan +
Geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke 
voorzieningen als die voor sport, cultuur of gezondheidszorg

+A

Verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en 
uitval van openbaar vervoer

+

Niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens 
winkelsluiting

-

Criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur’

Impactscore: C (weken, ernstig gevolg)

Indicator Van toepassing op 
koudegolf, sneeuw en ijzel

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
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Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -
Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals -
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving

Criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact: de M-factor’

Impactscore: D (hoog, zeer ernstig gevolg)

Categorie Indicator van toepassing op koudegolf, sneeuw en ijzel Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

n.v.t. -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

n.v.t. -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar worden
getroffen.

Aanzienlijk +

Verwachtingspatro
on rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven
en (overheid)instanties bij het ontstaan van het incident dan
wel het optreden van ongewenste gevolgen ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. de
beheersing van het incident en/of de informatieverschaffing.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

n.v.t. -

Handelingspers-
pectief

Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met mogelijke
vormen van zelfredzaamheid in de specifieke situatie.

Beperkt -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de
eigen situatie.

Beperkt -

Waarschijnlijkheidsanalyse
In het recente verleden hebben zich meerdere situaties voorgedaan met langdurige koude en sneeuwval. Ook de 
klimatologische veranderingen zijn debet aan steeds grilligere natuuromstandigheden. Het ligt dan ook voor de hand te 
veronderstellen dat deze situaties zich met steeds grotere regelmaat zullen voordoen. De waarschijnlijkheid wordt 
gescoord op E: zeer waarschijnlijk (concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis wordt geëffectueerd).

Score waarschijnlijkheid 
E: zeer waarschijnlijk
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4 Scenario Hittegolf

Context

In dit scenario is vooral gekeken naar de gevaren van extreme hitte voor de volksgezondheid. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan de toename van het sterftecijfer vooral onder ouderen en minder zelfredzamen. Daarnaast ontstaan 

ook risico's wanneer grote massa's mensen zich verzamelen (bijvoorbeeld evenementen), waarbij gedacht kan worden 

aan uitdroging. Verder kan schade aan wegen ontstaan door bijvoorbeeld smeltend asfalt, komt de scheepvaart mogelijk 

stil te liggen vanwege vaarverboden die met name op de kanalen worden ingesteld en heeft ook het spoor last van de 

extreme hitte. Bij een hittegolf neemt de kans op blauwalg in oppervlaktewateren en botulisme toe. Ook neemt als gevolg 

van de hitte het risico op branden, verdroging van natuur (land en water, dieren) en landbouwschade (economische 

schade) toe.

Actoren

De belangrijkste actoren zijn:

- de (vaar)wegbeheerders, zoals de provincie (provinciale wegen), gemeenten en Rijkswaterstaat (vaarwegen en 

rijkswegen)

- de verantwoordelijke instanties voor de gezondheidszorg, zoals verzorgingstehuizen

- gemeenten

- KNMI

- Provincie als bevoegd gezag van zwemwater

- Waterschap als beheerder van oppervlaktewater

Daarnaast zijn de hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie) vooral betrokken bij de incidentbestrijding als 

gevolg van deze weersomstandigheden (bijv. branden).

Oorzaak

Extreme meteorologische omstandigheden kunnen tijdelijk leiden tot een ontwrichting van het maatschappelijk verkeer. 

Het betreft een oorzaak waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Als gevolg van klimaatveranderingen is de 

verwachtingen dat in de toekomst de frequentie en vorm van extreme hitte toenemen.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

De belangrijkste risicobronnen betreffen:

- (vaar)wegen

- de rijkswegen (A2, A67 en A50, A58)

- alle provinciale en gemeentelijke wegen

- de kanalen:

o Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat 

o Beatrix kanaal en Eindhovens kanaal die in beheer zijn bij de waterschappen

- oppervlaktewateren

- zwemwateren

Daarnaast zijn de vele natuurgebieden en landbouwgronden in de regio risicobronnen.
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Scenariobeschrijving

Een hittegolf wordt door het KNMI gedefinieerd als een opeenvolging van warme dagen waarbij het ten minste vijf dagen 

25 X of warmer is, waarvan ten minste drie dagen 30 X is. Vanaf 2000 zijn er in de Bilt 8 hittegolven waargenomen, 

waarvan de laatste in 13 juni 2015. In Zuidoost-Brabant komen lokale hittegolven vaker voor dan in de Bilt. Een hittegolf 

vormt met name een bedreiging voor de (fysiek) kwetsbaren in de samenleving. In de extreem warme zomer van 2003 

stierven in Nederland tussen de 1000 en 1500 mensen meer dan het reguliere gemiddelde. In geheel West Europa zijn 

toen tussen de 22.000 en 35.000 mensen extra overleden. Vooral in stedelijke gebieden zijn de gevolgen ernstig omdat 

de warmte moeilijker verdwijnt uit de bebouwing. In stedelijke gebieden kan door de aanhoudende hitte, de hoge 

luchtdruk, verkeersintensiteit en het gebrek aan wind, smog ontstaan. Tijdens een hittegolf Z smog is extra aandacht 

benodigd voor ouderen, chronisch zieken, mensen in een sociaal isolement, mensen met overgewicht en kinderen. 

Aanvullend moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van grote aantallen vakantiegasten in 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gedurende de zomerperiode.

Bij een verwachting van vier dagen aanhoudende hitte (ook regionaal), treedt het nationaal hitteplan in werking. In dit 

plan worden maatregelen beschreven waarmee instellingen, zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers voor en tijdens 

een periode van aanhoudende hitte gezondheidsproblemen bij kwetsbare mensen kunnen voorkomen of verlichten.

Extreme hitte kan leiden tot gevolgrisico's, waaronder bijvoorbeeld natuurbranden. Deze zijn als apart scenario 

beschreven.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario hittegolf zijn:

- criterium 2.1 ‘doden'

- criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften'

- criterium 3.1 ‘kosten'

- criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C hoog (binnen 1 jaar, 16-40, aanzienlijk gevolg)

Te lange blootstelling aan extreme hitte leidt tot uitdrogingsverschijnselen, waarop in bijzondere situaties de dood kan 

volgen. Dit doet zich vooral voor bij ouderen en verminderd zelfredzamen.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften’

Impactscore: B - C (1-4 weken, < 400 - < 4000, aanzienlijk tot ernstig gevolg)

Vooral ouderen zullen lijden onder deze omstandigheden. Daarnaast is denkbaar dat tijdens grootschalige evenementen 

het aantal mensen met bijvoorbeeld uitdrogingsverschijnselen of een zonnesteek toeneemt.
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Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - B ^2 miljoen tot < 20 miljoen, beperkt tot aanzienlijk gevolg)

Hierbij moet vooral gedacht worden aan verdroging van landbouwgewassen en een beperkte toename aan kosten voor 

gezondheidszorg.

Criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact: de M-factor’

Impactscore: B (gemiddeld, 1 significante categorie)

Categorie Indicator van toepassing op hittegolf Mate Significant

Perceptie van het

incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of

gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over

de mogelijkheid dat ie er persoonlijk door geraakt wordt.

n.v.t. -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het

incident.

n.v.t. -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar worden

getroffen.

Aanzienlijk +

Verwachtingspatroon

rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven 

en (overheid)instanties bij het ontstaan van het incident dan 
wel het optreden van ongewenste gevolgen ervan9.

Normaal10 11 +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de

overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. de

beheersing van het incident en/of de informatieverschaffing.

Normaal11 +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de

hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

n.v.t. -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met mogelijke

vormen van zelfredzaamheid in de specifieke situatie.

n.v.t. -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de

eigen situatie.

Beperkt +

9
Met name van toepassing bij grootschalige evenementen of meerdere evenementen die tegelijk plaatsvinden.

10 In voorliggend profiel is de deze score teruggebracht van aanzienlijk naar normaal, omdat de laatste jaren veel aandacht aan te
nemen maatregelen is besteed. Ook de zelfredzaamheid van de burger is in de afgelopen jaren toegenomen.

11 In voorliggend profiel is de deze score teruggebracht van aanzienlijk naar normaal, omdat de laatste jaren veel aandacht aan te
nemen maatregelen is besteed. Ook de zelfredzaamheid van de burger is in de afgelopen jaren toegenomen.
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Waarschijnlijkheidsanalyse

In het recente verleden hebben zich meerdere situaties voorgedaan, met langdurige en extreme hitte (bijvoorbeeld de 

Nijmeegse vierdaagse). Ook de klimatologische veranderingen zijn debet aan steeds grilligere natuuromstandigheden. 

Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat deze situaties zich met steeds grotere regelmaat zullen voordoen. 

De waarschijnlijkheid wordt daarom gescoord op E: zeer waarschijnlijk (concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis wordt 

geëffectueerd).

Score waarschijnlijkheid 
E: zeer waarschijnlijk
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5 Scenario Storm en windhozen

Context

In dit scenario is zowel gekeken naar de logistieke ontwrichting door omgewaaide bomen en objecten (stremming van de 

infrastructuur) als naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Bij storm en windhozen ontstaan er tevens risico's 

wanneer grote massa's mensen zich verzamelen (bijvoorbeeld bij evenementen), waarbij gedacht kan worden aan 

paniek door omwaaiende objecten en bijvoorbeeld het instorten van een feesttent.

Daarnaast kan schade aan wegen ontstaan door bijvoorbeeld het omwaaien van bomen die op de wegen belanden. 

Mogelijk worden vaarverboden ingesteld waardoor de scheepvaart stil komt te liggen. Dit geldt met name voor de 

kanalen.

Als gevolg van dit type weer kan grote schade ontstaan aan de natuur (land en water, dieren) en stedelijke beplanting 

(oude bomen) en bebouwing (economische schade).

Actoren
De belangrijkste actoren zijn:

- de (vaar)wegbeheerders, zoals de provincie (provinciale wegen), gemeenten en Rijkswaterstaat (vaarwegen en 

rijkswegen)

- de verantwoordelijke instanties voor de gezondheidszorg, zoals gemeenten en verzorgingstehuizen

- KNMI

- gemeenten

- spoorwegen

- elektriciteitsnetbeheerders

Daarnaast zijn de gemeenten en hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie) vooral betrokken bij de 

incidentbestrijding als gevolg van deze weersomstandigheden (bijv. het vrijmaken van wegen en gebouwen van 

omgewaaide bomen) en bij de (preparatie van de) nafase.

Oorzaak
Extreme meteorologische omstandigheden kunnen tijdelijk leiden tot een ontwrichting van het maatschappelijk verkeer. 

Het betreft een oorzaak waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Als gevolg van klimaatveranderingen is de 

verwachting dat in de toekomst de frequentie en vorm toenemen.

Er is sprake van storm (9 Beaufort) als de windsnelheid gemiddeld over een uur 75-88 km/uur (21 m/s) bedraagt. Langs 

de kust wordt deze situatie gemiddeld ieder jaar wel een keer bereikt. Over het algemeen levert een storm pas hinder, 

schade of zelfs slachtoffers op als deze als ‘zwaar' wordt gecategoriseerd (10 Beaufort: 89-102 km/uur).

In Nederland is de kans op een orkaan (12 Beaufort: M17 km/uur) zeer klein omdat de daarvoor vereiste extreme 

temperatuurverschillen zich hier niet voordoen.

Een windhoos is een zeer plaatselijke wervelwind die optreedt bij kritische verschillen in luchtvochtigheid en 

temperatuurverschillen tussen lucht en aarde. Windhozen komen vooral voor in de zomerperiode. Ze zijn vaak gekoppeld 

aan onweersbuien. Zowel storm als windhozen kunnen veel schade aanbrengen aan gebouwen en infrastructuur waarbij 

de mogelijkheid bestaat dat er slachtoffers vallen.
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Bij de scenariokeuze voor het crisistype extreem weer, wordt aangesloten bij het incidenttype 'storm en windhozen', 

vanuit de landelijke uitwerking. De nadruk ligt hier op storm.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

De belangrijkste kwetsbaarheden betreffen:

Bewoonde gebieden

- Stedelijk gebied

- Landelijk/buitengebied

(Vaar)wegen

- De rijkswegen (A2, A67 en A50, A58)

- Alle provinciale en gemeentelijke wegen

- De kanalen:

o Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat 

o Beatrix-kanaal en Eindhovens Kanaal die in beheer zijn bij de waterschappen

Volksgezondheid

- De kwetsbare bevolkingsgroepen zoals de dak- en thuislozen, ouderen, de thuiszorgbehoevenden

Daarnaast zijn de vele natuurgebieden en landbouwgronden in de regio risicobronnen.

Een bepalende factor is de grote onzekerheid in de weersvoorspelling en dus de mate waarin op een storm 

geanticipeerd kan worden.

Scenariobeschrijving
De zeer zware storm van 1990 Nederland (en andere delen van Europa) is een voorbeeld van een storm die relatief veel 

slachtoffers en veel ontwrichting van de samenleving opleverde door het moment van de storm: het hoogtepunt tijdens 

de avondspits. Doordat op dat moment veel mensen in beweging waren, vielen er veel slachtoffers (17) en was de 

ontregeling van de samenleving groot toen het verkeer in het gehele land stil kwam te liggen. Tijdens de storm is vooral 

het weg- en railvervoer kwetsbaar; tijdens het hoogtepunt van de storm komt het transport stil te liggen. Na de storm kan 

het enige tijd duren voordat de wegen en spoorwegen weer vrij zijn van omgewaaide bomen en storingen aan de 

elektriciteitsvoorziening zijn hersteld. De ervaring van zelfs zeer zware stormen in Nederland laat zien dat dit eerder een 

kwestie is van uren dan van dagen. Cruciale infrastructuur zoals Schiphol, Eindhoven Airport en de Rotterdamse haven 

kunnen kort na de storm weer normaal functioneren.
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Impactanalyse
De gevolgen van het scenario extreme weersomstandigheden zijn:

- criterium 2.1 'doden'

- criterium 2.3 'lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften'

- criterium 3.1 bosten'

- criterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven'

- criterium 5.2 'aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur'

- criterium 5.3 'sociaal-psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: B (binnen 1 jaar, 2-4, aanzienlijk gevolg)

Vooral als gevolg van ongelukken met omwaaiende bomen en de gevolgen daarvan.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften’

Impactscore: B - C (1-4 weken, < 400 - < 4000, aanzienlijk tot ernstig gevolg)

Vooral het verkeer zal ernstige hinder kunnen ondervinden als gevolg van storm en windhozen. Ongelukken door 

omgewaaide of omwaaiende bomen zijn zeer denkbaar. Daarnaast is denkbaar dat bijvoorbeeld tijdens grootschalige 

evenementen het aantal mensen dat ernstige hinder ondervindt groot zou kunnen zijn.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: D ^2 miljard, zeer ernstig gevolg)

Hierbij moet vooral gedacht worden aan het kapotwaaien van landbouwgewassen en schade aan kassen en bomen in 

zowel stedelijk als landelijk gebied. Schade aan, huizen, wagens, wegen, spoor en mogelijk het elektriciteitsnet. Ook 

water- en gasleidingen vormen een gevaar (wanneer ze ingegroeid zitten in de wortels van bomen).

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Impactscore: A (1-2 dagen, ^00 - ^000, beperkt gevolg)

Indicator Van toepassing op storm en

windhozen

Geen onderwijs kunnen volgen -

Niet naar het werk kunnen gaan -

Geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als die

voor sport, cultuur of gezondheidszorg

-

Verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van +
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openbaar vervoer

Niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting -

Criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur’

Impactscore: A (dagen, beperkt gevolg)

Indicator Van toepassing op storm en

windhozen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur -

Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid +

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht

etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals

gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact: de M-factor’

Impactscore: D (hoog, aanzienlijk gevolg)

Categorie Indicator van toepassing op storm en windhozen Mate Significant

Perceptie van het

incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het

risico of gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en

over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door

geraakt wordt.

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het

incident.

n.v.t. -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar

worden getroffen.

n.v.t. -

Verwachtingspatroon

rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 

bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van 

het incident dan wel het optreden van ongewenste

gevolgen ervan.

n.v.t.

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van 

de overheid, betrokken bedrijven en andere instanties 

m.b.t. de beheersing van het incident en/of de

informatieverschaffing*.

Aanzienlijk +
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Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van

de hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

n.v.t. -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met

mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de

specifieke situatie.

n.v.t. -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing

van de eigen situatie.

n.v.t. -

Waarschijnlijkheidsanalyse
In het recente verleden hebben zich meerdere storm- en windhoossituaties voorgedaan. Zo werd de gemeente Deurne in 

2010 ernstig getroffen en was er in 2015 sprake van een windhoos in Heusden, gemeente Asten die voor de nodige 

schade heeft gezorgd.

Ook in 2016 zijn delen van Nederland getroffen door zware onweersbuien. Deze buien hebben vooral in het westen en 

zuidoosten van Nederland gezorgd voor schade door valwinden, extreemgrote hagel en neerslag.

Op 23 juni groeide een bui in het zuidoosten van Brabant uit tot een zogenaamde 'supercel'. Deze bui trok in 

noordnoordoostelijke richting en veroorzaakte zeer grote schade, met name door grote hagelstenen. Op een flink aantal 

plaatsen viel hagel met een doorsnede van 4-6 centimeter. Lokaal zijn zelfs stenen gevallen met een doorsnede van 7

10 centimeter. Daarmee behoren deze stenen tot de grootste die de afgelopen 25 jaar in Nederland waargenomen zijn

Klimatologische veranderingen zijn debet aan de steeds grilligere natuuromstandigheden. Het ligt dan ook voor de hand 

te veronderstellen dat deze situaties zich met steeds grotere regelmaat zullen voordoen. De waarschijnlijkheid wordt 

daarom gescoord op E: zeer waarschijnlijk (concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis wordt geëffectueerd).

Score waarschijnlijkheid 
E: zeer waarschijnlijk
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6 Scenario Grote brand in gebouwen met niet of verminderd 
zelfredzame personen

Context
In de regio Zuidoost-Brabant zijn diverse gebouwen waar niet of verminderd zelfredzame personen verblijven. We 
denken hierbij aan instellingen voor verpleging en/of verzorging, penitentiaire inrichtingen, politiebureaus en 
ziekenhuizen.

Actoren
De actoren bij een dergelijk incident zijn de instellingen/organisaties, de gemeenten, de brandweer, politie en GHOR.

Oorzaak
Het ontstaan van een brand kan vele oorzaken hebben. Naast het falen van technische installaties is ook verkeerd 
menselijk handelen een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van brand.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Bij een grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen zijn de instellingen waar deze personen 
verblijven de kwetsbaarheden. In de regio Zuidoost-Brabant gaat het hierbij om paar honderd instellingen.

Scenariobeschrijving
Als scenario wordt uitgegaan van een brand op een kwetsbare locatie in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld een brand in een 
technische ruimte waarbij de stroomvoorziening en ICT-middelen uitvallen.

- Begin gebeurtenis: ontstaan brand en brandontwikkeling

- Eerste kwartier: melding brand en alarmering hulpdiensten

- Eerste uur: redden slachtoffers en aanvang evacuatie aanwezigen, aanvang brandbestrijding, uitbreiding voorkomen 

en afzetten omgeving

- Eerste 24 uur: brandbestrijding en nablussing

- Herstelfase: voorlichting, registratie slachtoffers, opruimwerkzaamheden, salvage

Het slachtofferbeeld is moeilijk aan te geven en zeer afhankelijk van de toedracht, plek van ontstaan, fysieke en mentale 
gesteldheid aanwezigen etc. Er moet rekening gehouden met enkele doden, meerdere gewonden en traumatische 
ervaringen bij aanwezigen. Met name het ontruimen en vervoeren van bedlegerige patiënten (intensive care en 
operatiekamers) en mensen die niet zelfstandig snel weg kunnen (rolstoel) of niet mogen (gesloten afdeling) is een groot 
knelpunt.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario branden met niet of verminderd zelfredzame personen zijn:

- criterium 2.1 'doden'

- criterium 2.2 'ernstige gewonden en chronische zieken'

- criterium 2.3 'lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'

- criterium 3.1 bosten'

- criterium 5.1 Verstoring dagelijks leven'
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- criterium 5.2 ‘aantasting positie lokaal en regionaal bestuur'

- criterium 5.3 ‘sociaal psychologisch impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: B (2-4 personen direct overlijden)

In het ziekenhuis zal de brand, door de aanwezigheid van een kwetsbare groep die niet- of verminderd zelfredzaam zijn, 
kunnen leiden tot enkele doden.

Criterium 2.2 ‘ernstige gewonden en chronische zieken'

Impactscore: C (ernstig gevolg, 4-16 chronisch zieken en ernstig gewonden)

In het scenario zal sprake zijn van meerdere (ernstige) gewonden.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: A (2 - 6 dagen, < 400 getroffenen)

Gedurende een korte periode kan er sprake zijn van lichamelijk lijden ten gevolge van een gebrek aan primaire 
levensbehoeften. Te denken valt aan vervangend onderdak voor de getroffenen.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: B ^ 20 miljoen euro)

Bij het scenario is er sprake van uiteenlopende aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan:

- De directe en indirecte bedrijfsschade;

- Gezondheidsschade;

- Materiële schade;

- Bestrijdings- en herstelkosten.

De schade kan oplopen tot enkele miljoenen euro's.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: A (beperkt gevolg, 3 dagen tot een maand en < 400 inwoners)

Onder verstoring dagelijks leven wordt verstaan de aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op 
publieke plaatsen en openbare ruimten. Hierdoor wordt deelname aan het normale maatschappelijke verkeer 
belemmerd. Denk hierbij aan scholen, werk, sporten en gezondheidszorg. Het sluiten van een polikliniek, OK of 
specialistische afdeling heeft een impact op de samenleving. Afhankelijk van het herstel van de infrastructuur zullen 
specialistische functies gefaseerd weer in gebruik genomen kunnen gaan worden.
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Criterium 5.2 ‘aantasting positie lokaal en regionaal bestuur’

Impactscore: A (1 uit 6 indicatoren, dagen, beperkt gevolg)

De wijze van het optreden van het openbaar bestuur is bij het incident van belang voor het vertrouwen in het bestuur en 
de bestuurder. Dit kan echter positief als negatief uitpakken.

Indicator Mate

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +

Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid -

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht

etc.)
-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals

gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.
-

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologisch impact en de M-factor’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 1 significante categorie bij een gemiddelde eindgradatie)

Bij het scenario grote brand is één categorie van toepassing, te weten: het verwachtingspatroon rond het incident. Bij de 
getroffenen zal sprake zijn van een gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven en de overheid als ook het verlies 
van vertrouwen in hen.

Categorie Mate Significant

Perceptie van het incident Onbekendheid met de aard of de oorzaak van

het risico of gevaar

Beperkt -

Onzekerheid over de mate van dreiging of

gevaar

Beperkt -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig

zwaar getroffen worden

Normaal -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van)

het incident

Beperkt -

Verwachtingspatroon rond

het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante

instanties

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden

van de overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden Beperkt -
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van de hulpdiensten

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen

van zelfredzaamheid

Beperkt -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot

beheersing van de eigen situatie

Normaal -

Waarschijnlijkheidsanalyse
Door de jaren heen zijn in Nederland en daarbuiten diverse grote branden geweest, zowel in verpleeg- en 
verzorgingshuizen als in ziekenhuizen. Bouwkundige preventie, de bouwregelgeving en moderne technische installaties 
zoals branddetectie en sprinklerinstallaties dragen er toe bij dat er minder snel branden kunnen ontstaan, eenmaal 
ontstane branden sneller gedetecteerd worden en branden beheersbaar blijven door middel van bouwkundige 
compartimentering of blusinstallaties. In de regio zijn echter ook nog oude gebouwen die moeten voldoen aan de 
regelgeving van bestaande bouw. Dit betekent dat er bouwkundig lagere eisen liggen. Installatietechnisch moet het 
grootste deel van deze gebouwen wel voldoen aan de huidige eisen van het Bouwbesluit.
Het is dus mogelijk dat er brand ontstaat in een gebouw met niet of verminderd zelfredzame personen. De 
waarschijnlijkheidsscore wordt dan ook gescoord op C. Dit betekent dat er geen concrete aanwijzingen zijn maar dat de 
gebeurtenis wel voorstelbaar wordt geacht.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: Mogelijk_____
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7 Scenario Grote brand in bijzonder hoge gebouwen

Context
In de regio Zuidoost-Brabant zijn diverse objecten aanwezig die onder het crisistype 'grote brand in hoge gebouwen' 

kunnen vallen. In de regio staan een aantal van dit soort gebouwen, met name in het verstedelijkt gebied van Eindhoven.

Actoren
Bij een brand in een gebouw met een grootschalige publieksfunctie kunnen de volgende actoren in beeld komen:

De betrokken gemeente(n), Veiligheidsregio, Politie, Brandweer, GGD, GHOR, RAV, ziekenhuizen, milieudienst 

Gebouweigenaar

Oorzaak
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor een grote brand in hoge gebouwen. Dit kan variëren van brandstichting tot 

het falen van technische installaties. Ook verkeerd menselijk handelen kan een oorzaak zijn.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn diverse objecten aanwezig die onder het crisistype Arand in bijzonder hoge 

gebouwen' kunnen vallen. De bouwregelgeving spreekt over een hoog gebouw als dat gebouw hoger is dan 70 meter. 

Echter vanuit brandweeroptreden geredeneerd zijn branden in gebouwen tussen de 25 en de 70 meter het moeilijkst te 

bestrijden. In deze categorie zijn er geen extra voorzieningen in het bouwwerk aanwezig en de brandweer kan gezien de 

maximale hoogte van haar hoogwerkers alleen maar via de binnenkant optreden. Als uitgangspunt geldt dat de 

gebouwen voldoen aan een minimaal veiligheidsniveau waarbij veilig vluchten gewaarborgd is.

Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van een brand in een verouderd kantoorgebouw hoger dan 25 meter. Het 

in de jaren 60 gerealiseerd kwaliteitsniveau staat, hoewel deze bouwwerken voldoen aan de wetgeving, niet in 

verhouding met de veelal behoorlijk toegenomen vuurlast. Hiermee kan een brand zich sneller ontwikkelen en uitbreiden. 

In de relatie tot de standaard brandkromme zal de brandweer na ongeveer 30 minuten na het ontstaan van een brand 

water op het vuur kunnen hebben. Hierdoor is het niet meer te garanderen dat er brandcompartimentscheidingen 

onaangetast zijn. Een waarschijnlijk scenario zal vervolgens kunnen zijn dat het gebouw gecontroleerd uitbrandt.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario grote brand in bijzonder hoog gebouw zijn: 

criterium 2.1 Aoden'

criterium 2.2 Arnstig gewonden en chronisch zieken' 

criterium 3.1 bosten'

criterium 5.2 Aantasting positie lokaal en regionaal openbaar bestuur'
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Criterium 2.1 ‘doden'

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1 persoon direct overlijden)

Bij een brand in een hoog kantoorgebouw vallen slechts in uitzonderingssituaties slachtoffers die te wijten zijn aan de 

brand zelf. De vroege alarmering, vluchtmogelijkheden en de capaciteit zijn immers afgestemd op het gebruik van een 

bouwwerk. Echter is het nooit uit te sluiten dat er slachtoffers vallen als gevolg van paniek/verdrukking of 

ademhalingstrauma.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'

Impactscore: C (ernstig gevolg, 4 - 16 ernstig gewonden)

Er kan sprake zijn van ernstige gewonden. Zoals hierboven gezegd zijn de vluchtmogelijkheden en de capaciteit 

afgestemd op het gebruik van een bouwwerk. Het is echter niet uit te sluiten dat er slachtoffers vallen als gevolg van 

paniek/verdrukking of ademhalingstrauma. Uitgaande van 4 - 16 ernstig gewonden en chronisch zieken wordt de 

impactscore C.

Criterium 3.1 ‘kosten'

Impactscore: B-C (aanzienlijk gevolg, < 20 miljoen)

Er is sprake van uiteenlopende aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan:

De directe en indirecte bedrijfsschade;

Gezondheidsschade;

Materiële schade;

Bestrijdings- en herstelkosten.

De schade kan naar schatting oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Er wordt uitgegaan van B (C in extreme gevallen).

Criterium 5.2 ‘aantasting positie lokaal en regionaal openbaar bestuur'

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1 uit 6 indicatoren)

Het gevolg van dit scenario is dat de publieke opinie zich zal richten op het openbaar bestuur, waren alle vergunningen 

wel in orde, waren er niet te veel mensen aanwezig voldeed het gebouw. Als er slachtoffers vallen kan deze aandacht 

lang duren met mogelijke gevolgen voor de openbare orde en veiligheid.
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Indicator Van toepassing op

Grote brand in hoge gebouwen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +

Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid -

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting,

kiesrecht etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, 

zoals gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd

in wetgeving.

-

Waarschijnlijkheidsanalyse
Door de jaren heen zijn er in Nederland diverse grote branden geweest in hoge gebouwen. Bouwkundige preventie, de 

bouwregelgeving en moderne technische installaties zoals branddetectie en sprinklerinstallaties dragen er toe bij dat er 

minder snel branden kunnen ontstaan, eenmaal ontstane branden sneller gedetecteerd worden en branden beheersbaar 

blijven door middel van bouwkundige compartimentering of blusinstallaties.

In de regio zijn echter ook nog oude gebouwen die moeten voldoen aan de regelgeving van bestaande bouw. Dit 

betekent dat bouwkundig lagere eisen gelden. Installatietechnisch moet het grootste deel van deze hoge gebouwen wel 

voldoen aan de huidige eisen van het Bouwbesluit. Het is dus mogelijk dat er brand ontstaat in een hoog gebouw. De 

waarschijnlijkheidsscore wordt dan ook gescoord op C (geen concrete aanwijzingen maar de gebeurtenis is 

voorstelbaar).

Score waarschijnlijkheid 
C: mogelijk_______
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8 Scenario Grote brand in gebouwen met een grootschalige 
publieksfunctie

Context

In de regio Zuidoost-Brabant zijn diverse objecten aanwezig die onder het crisistype 'grote brand in gebouwen met een 

grootschalige publieksfunctie' vallen. Een belangrijke rol hierbij is de grote hoeveelheden mensen die aanwezig (kunnen) 

zijn in dergelijke gebouwen (M 000 personen). Als uitgangspunt geldt dat de gebouwen voldoen aan een minimaal 

veiligheidsniveau waarbij veilig vluchten gewaarborgd is. Dat er brand ontstaat in een bijeenkomstgebouw is mogelijk en 

gebeurt ook met enige regelmaat, maar praktijk wijst uit dat het zelden leidt tot slachtoffers.

Actoren

Bij een brand in een gebouw met een grootschalige publieksfunctie kunnen de volgende actoren in beeld komen:

- De betrokken gemeente(n), veiligheidsregio, Politie, Brandweer, GGD, GHOR, RAV, ziekenhuizen, omgevingsdienst

- Gebouweigenaar, organisator evenement

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor een grote brand in complexe gebouwen met een publieksfunctie. Dit kan 

variëren van brandstichting tot het falen van technische installaties. Ook verkeerd menselijk handelen kan een oorzaak 

zijn.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

De kwetsbaarheden zijn de gebouwen zoals hierboven staan beschreven.

Scenariobeschrijving

Voor de scenariobeschrijving wordt een scenario met een brand in een bijeenkomstgebouw genomen. We nemen een 

brand in het Beursgebouw te Eindhoven tijdens een druk feest, bijvoorbeeld een houseparty. Tijdens dit feest zijn enkele 

duizenden bezoekers aanwezig, waaronder ook diverse personen onder invloed van drank en/of drugs. De aanwezige 

bezoekers zullen na het ontdekken van de brand door de beveiliging en BHV ontruimd worden. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met personen met inhalatietrauma. De nadruk van het incidentverloop zal gericht zijn op de redding en 

in veiligheid brengen van de aanwezigen, maar zeker ook op het behoud van naastgelegen panden.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario grote brand in een gebouw met een grootschalige publieksfunctie zijn: 

criterium 2.1 Aoden'

criterium 2.2 Arnstig gewonden en chronisch zieken' 

criterium 3.1 bosten'

criterium 5.2 Aantasting positie lokaal en regionaal openbaar bestuur' 

criterium 5.3 Aociaal psychologische impact en de M-factor'
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Criterium 2.1 ‘doden'

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 2 - 4 personen direct overlijden)

Bij een brand in een grote publieksfunctie vallen slechts in uitzonderingssituaties slachtoffers die te wijten zijn aan de 

brand zelf. De vluchtmogelijkheden en de capaciteit zijn immers afgestemd op het gebruik van een bouwwerk. Echter is 

het nooit uit te sluiten dat er slachtoffers vallen als gevolg van paniek/verdrukking of ademhalingstrauma. Uitgaande van 

2 tot 4 personen wordt de impactscore B.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'

Impactscore: C (ernstig gevolg, 4 - 16 chronisch zieken en ernstig gewonden)

Er kan sprake zijn van meerdere (ernstig) gewonden. Hierbij zal met name het aantal aanwezigen bepalend zijn. Bij een 

brand in een gebouw met een grote publieksfunctie vallen slechts in uitzonderingssituaties slachtoffers die te wijten zijn 

aan de brand zelf. De vluchtmogelijkheden en de capaciteit zijn immers afgestemd op het gebruik van een bouwwerk. 

Echter is het nooit uit te sluiten dat er slachtoffers vallen als gevolg van paniek/verdrukking of ademhalingstrauma. 

Uitgaande van 4 - 16 ernstig gewonden en chronisch zieken wordt de impactscore C.

Criterium 3.1 ‘kosten'

Impactscore: B-C (aanzienlijk gevolg, < 20 miljoen)

Er is sprake van uiteenlopende aspecten, hierbij kan gedacht worden aan:

De directe en indirecte bedrijfsschade;

Gezondheidsschade;

Materiële schade;

Bestrijdings- en herstelkosten.

De schade kan naar schatting oplopen van enkele miljoenen tot tientallen miljoenen euro's.

Criterium 5.2 ‘aantasting positie lokaal en regionaal openbaar bestuur'

Impactscore: B-C (aanzienlijk tot ernstig gevolg, dagen - weken, 2 uit 6 indicatoren)

Het gevolg van dit scenario is dat de publieke opinie zich zal richten op het openbaar bestuur: waren alle vergunningen 

wel in orde, waren er niet te veel mensen aanwezig etc. Als er slachtoffers vallen kan deze aandacht lang duren met 

mogelijke gevolgen voor het bestuur.______________________________________________________________________

Indicator Van toepassing op

brand in een publieksgebouw

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
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Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid -

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht

etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals

gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

+

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en de M-factor'

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 1 significante categorie bij een gemiddelde eindgradatie)

Bij het scenario is één categorie van toepassing: het verwachtingspatroon rond het incident. Bij de getroffenen zal sprake 

zijn van een gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven en de overheid alsook het verlies van vertrouwen in hen.

Categorie Indicator van toepassing op brand in een

publieksgebouw

Mate Significant

Perceptie van het incident Onbekendheid met de aard of de oorzaak van

het risico of gevaar

Beperkt -

Onzekerheid over de mate van dreiging of

gevaar

Beperkt -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig

zwaar getroffen worden

Normaal -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van)

het incident

Beperkt -

Verwachtingspatroon rond

het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante

instanties

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden

van de overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden

van de hulpdiensten

Beperkt -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen

van zelfredzaamheid

Beperkt -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot

beheersing van de eigen situatie

Normaal -
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Waarschijnlijkheidsanalyse
Door de jaren heen zijn in Nederland diverse grote branden geweest in bijeenkomstgebouwen. Bouwkundige preventie, 

de bouwregelgeving en moderne technische installaties zoals branddetectie en sprinklerinstallaties dragen ertoe bij dat er 

minder snel branden kunnen ontstaan, eenmaal ontstane branden sneller gedetecteerd worden en branden beheersbaar 

blijven door middel van bouwkundige compartimentering of blusinstallaties.

In de regio zijn echter ook nog oude gebouwen die moeten voldoen aan de regelgeving van bestaande bouw. Dit 

betekent dat er bouwkundig lagere eisen liggen. Installatietechnisch moet het grootste deel van deze grote 

bijeenkomstgebouwen wel voldoen aan de huidige eisen van het Bouwbesluit.

Het is dus mogelijk dat er brand ontstaat in een bijeenkomstgebouw. De waarschijnlijkheidsscore wordt daarom gescoord 

op C (geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis is voorstelbaar).

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: mogelijk_____
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9 Scenario ongeval vervoer gevaarlijke stoffen op de weg

Context

De doorgaande rijkssnelwegen in onze regio verbinden binnen- en buitenlandse chemieclusters en chemische 

industrieën met elkaar. Transport van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen vindt plaats over de rijkswegen A-58, 

A-2 en A-67.

Daarnaast vindt lokaal vervoer van gevaarlijke stoffen in de regio plaats over provinciale en gemeentelijke wegen naar 

onder meer (LPG-)tankstations, propaanreservoirs, koel- en vriesinstallaties, opslag- en verwerkende bedrijven met 

gevaarlijke stoffen en defensieterreinen.

Vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg zijn gebonden aan (Europese) regelgeving.

Actoren

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het gebied van vervoer, 

ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid een grote rol. Het landelijke beleid omtrent het wegtransport van gevaarlijke stoffen 

wordt vastgesteld in het Basisnet Weg. Basisnet Weg heeft als doel de risico's beperken, ruimte creëren voor transport 

en voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het Basisnet Weg zijn risicoplafonds en (van ruimtelijke verdichting te 

vrijwaren) veiligheidsafstanden vastgelegd die gerespecteerd moeten worden. De wettelijke verankering van het 

Basisnet Weg ligt in het Besluit Transport Externe Veiligheid (Btev).

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat over het integrale veiligheidsbeleid, crisisbeheersingsbeleid en rijksbeleid 

hulpdiensten. Bij een ramp, met gevaarlijke stoffen, komen de volgende actoren in beeld: de betrokken vervoerder, de 

betrokken gemeente(n), GGD, GHOR, politie, brandweer, defensie, RAV, ziekenhuizen, waterschap(pen), Brabant 

Water, milieudienst. Bovenregionaal: de Provincie, RIVM, NCC, LOCC en, afhankelijk van het plaats incident, de 

naburige regio's.

Het beheer van snelwegen (A-wegen) en een aantal autowegen (N-wegen)valt onder beheer van Rijkswaterstaat. De 

overige wegen zijn in handen van andere wegbeheerders zoals de provincie, gemeenten en overige beheerders 

(bedrijven, NS, etc.).

Oorzaak

Tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg kan een lek in bijvoorbeeld een tankwagen ontstaan door een 

beschadiging als gevolg van allerlei oorzaken zoals aanrijding, slecht onderhoud etc.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

Het wegennet waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, kan beschouwd worden als risicobron. 

Transportstromen gevaarlijke stoffen zijn te vinden op de snelwegen A58/ A2/ A67 met respectievelijke knooppunten 

Batadorp, De Hogt en Leenderheide. Aan de hand van recente tellingen op doorgaande wegen in onze regio blijken 

aanzienlijke aantallen bulktransporten gevaarlijke stoffen plaats te vinden. Bij de verwachte economische ontwikkelingen 

nemen deze aantallen in hoeveelheid toe.
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Bij knooppunten, meerdere rijbanen naast elkaar en een hoge verkeersintensiteit zijn de risico's van aanrijdingen het 

grootst.

Het aantal aanwezige personen in het effectgebied van een mogelijk incident bepaalt het aantal slachtoffers. In de 

nabijheid van transportroutes is op diverse locaties in de regio bebouwing met verblijfsfuncties aanwezig. De bodem, het 

grondwater en oppervlaktewater kunnen verontreinigd raken. Vloeistoffen en verontreinigd bluswater kunnen in de 

riolering lopen en kunnen verdere effecten veroorzaken, bijvoorbeeld het functioneren van een rioolwaterzuivering 

aantasten.

Incidenteel komt voor dat bij het transport van gevaarlijke stoffen niet duidelijk is welke gevaarlijke stoffen in een 

transporteenheid aanwezig zijn. De informatie over een verpakkingsgroep vermeld op de vrachtbrief komt dan niet 

overeen met de informatie over de verpakkingsgroep bekend bij de ontvanger. Voor het bestrijden van een incident is het 

noodzakelijk dat de hulpdiensten beschikken over de juiste informatie van de vervoerde gevaarlijke stoffen, hiervoor dient 

onder andere de vrachtbrief. Bij onduidelijkheid kan niet adequaat wordt opgetreden en lopen hulpdiensten mogelijk 

grotere risico's. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender en de vervoerder dat de vervoersdocumenten de juiste 

informatie bevatten.

Scenariobeschrijvingen

Op basis van recente tellingen en risicoanalyses binnen de regio kunnen de volgende drie incidentscenario's als 

maatgevend worden aangemerkt:

incident brandbaar gas (LPG) resulterend in een warme BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion); 

incident brandbare vloeistof (benzine), resulterend in een plasbrand; 

incident toxische stof (ammoniak), resulterend in een toxische wolk.

Sub.1. Incident LPG

Als gevolg van een ongeval raakt een tankwagen met 23 ton LPG beschadigd en wordt aangestraald door een externe 

brand. Hulpdiensten zijn niet in staat tijdig, binnen ca. 20 minuten, de aangestraalde tank te koelen. De tank wordt 

verwarmd, de integriteit van de tankconstructie verzwakt en begeeft het uiteindelijk. De dampwolk ontsteekt met een 

grote vuurbal en drukgolf met tot gevolg de zogeheten BLEVE. Personen binnen de stralingscontouren, worden circa 12 

seconden blootgesteld. Modellering geeft aan dat bij een omgevingstemperatuur van 10^ en stabiliteitsklasse D5 de 

volgende fatale effectafstanden door hittestraling (kW/mrë) van toepassing zijn:

- 10007o letaal (46 kW/m^) 90 meter

- Wo letaal (34 kW/m^) 140 meter

- 10 letaal (19 kW/m^) 230 meter

Binnen de vuurbal (ca. 90 meter) is de overlevingskans nihil en zullen gebouwen en goederen onherstelbaar verwoest 

zijn. In een gebied tot 300 meter rondom het incident kunnen mensen longschade en gescheurde trommelvliezen 

oplopen als gevolg van de luchtdruk. Een deel van deze groep slachtoffers loopt tweede- en derdegraads brandwonden 

op. Gebouwen en bovengrondse infrastructuur lopen in deze zone aanzienlijke schade op. Buiten de 300 meter zijn 

secundaire branden mogelijk. Tot 400 meter zijn 1e graad brandwonden mogelijk. Daarnaast dient rekening te worden 

gehouden met brokstukken van de tankwagen die enkele honderden meters weggeslingerd kunnen worden. Een
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zogenoemde 'koude' BLEVE (instant falen) ontstaat wanneer door een aanrijding van de tank de tankwand plaatselijk 

zodanig wordt verzwakt dat de reguliere van de vloeistof niet meer kan worden weerstaan waardoor de tank explodeert.

Sub. 2 Incident benzine

Een tankwagen met 23 ton benzine raakt als gevolg van een ongeval beschadigd waardoor de inhoud naar buiten 

stroomt. De vloeistof stroomt binnen korte tijd eruit en vormt een vloeistofplas van 1500 m2, die vervolgens direct 

ontsteekt. De brand die volgt is kort en hevig en veroorzaakt binnen het invloedsgebied secundaire branden. De hitte die 

bij deze brand ontstaat, kan aanzienlijk zijn. Voor personen die 20 seconden blootgesteld worden aan de hittestraling 

(omgevingstemperatuur van 10^ en stabiliteitsklasse: D5) zijn de volgende effectafstanden aan te houden:

- 10007o letaal (35 kW/m^) 35 meter

- Wo letaal (23 kW/m^) 45 meter

- 10 letaal (12,5 kW/m^) 60 meter

- 1e graad brandwonden (5 kW/m^) 80 meter

Sub 3. Incident met toxische stoffen

Ten gevolge van een ongeval raakt een tankwagen met 16 ton ammoniak zwaar beschadigd. De totale inhoud stroomt 

binnen 30 minuten weg en verdampt. De toxische wolk verplaatst zich afhankelijk van de windrichting en windsnelheid. 

De concentratie en de duur van de blootstelling aan de toxische stof is van invloed op de ernst van het letsel. Modellering 

geeft aan dat bij 10 minuten blootstelling dodelijke slachtoffers kunnen vallen tot ca. 500 meter vanaf het incident. Tot 

een afstand van enkele kilometers kan ernstige gezondheidschade optreden.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario ongeval met vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn gebaseerd op scenario Sub.

11ncident LPG vanwege het aanzienlijke aantal bulktransporten van vloeibaar licht ontvlambare gassen die jaarlijks in de 

regio plaatsvindt:

De gevolgen van het scenario ongeval vervoer weg (incident LPG) zijn: 

criterium 2.1 'doden'

criterium 2.2. 'ernstig gewonden en chronisch zieken'

criterium 2.3 'lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'

criterium 3.1 bosten'

criterium 4.1B Aantasting van het milieu in algemene zin' 

criterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven'

criterium 5.2 Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur' 

criterium 5.3 Aociaal psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore bij alle scenario's: D (direct overlijden, zeer ernstig gevolg, 40-160 personen)

De overlevingskansen in de nabijheid van het brongebied van de incidenten zijn nihil. Het aantal personen nabij het 

incident is afhankelijk van de situatie ter plaatse en het tijdstip. Tussen 40 en 160 personen is een reële schatting.
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Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore bij alle scenario's: D hoog (zeer ernstig gevolg, 160 tot 400 personen)

In de scenariobeschrijvingen staan de gevolgen genoemd die binnen de effectgebieden opgelopen kunnen worden. Het 

aantal personen wordt geschat tussen de 160 en 400 personen.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 1 maand of langer en < 400 personen)

Rampen als gevolg van een BLEVE laten zien dat huizen, andere bebouwing en goederen kunnen worden weggevaagd. 

Dit heeft ernstige gevolgen voor de primaire levensbehoeften.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: B tot C (aanzienlijk tot ernstig gevolg: < 20 miljoen tot < 200 miljoen)

De kosten zijn moeilijk exact te bepalen en mede gebaseerd op kosten bij slachtoffers, herstel van bouwwerken en 

infrastructuur.

Criterium 4.1B ‘aantasting van het milieu in algemene zin’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 4-40 km2)

In het gekozen scenario zal sprake zijn van aantasting van het milieu. Chemische stoffen kunnen via de lucht of 

bijvoorbeeld via het bluswater verspreid worden. De ernst van de impact wordt gescoord aan de hand van de absolute 

oppervlakte van het getroffen gebied. In dit scenario wordt uitgegaan van een lokaal gevolg, waarbij een oppervlakte 

hoort van 4-40 km2.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1-2 dagen, < 400 inwoners)

Aantasting van de luchtkwaliteit kan tot gevolg hebben dat sommige groepen mensen zich niet meer vrijelijk kunnen 

bewegen. Dat verschijnsel zal doorgaans niet langer dan 1-2 dagen duren en minder dan 400 inwoners betreffen. 

Hiermee komt de impactscore op A.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: A tot B (beperkt tot aanzienlijk gevolg, dagen, maximaal 1-2 uit 6 indicatoren)_____________________
Indicator Van toepassing op

ongeval vervoer gevaarlijke stoffen 
weg

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging_________ __________________ -__________________
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Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +A

Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid +

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting,

kiesrecht etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals 

gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in

wetgeving.

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 3 significante categorieën bij een hoge eindgradatie)

Categorie Indicator van toepassing op ongeval vervoer

gevaarlijke stoffen weg

Mate Significant

Perceptie van het

incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het

risico of gevaar.

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en

over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door

geraakt wordt.

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het

incident.

Beperkt +

De mate waarin kwetsbare groepen onevenredig

zwaar worden getroffen

Normaal/

Aanzienlijk

+

Verwachtingspatroon

rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 

bedrijven en(overheids)instanties bij het ontstaan van 

het incident dan wel het optreden van ongewenste

gevolgen ervan.

Beperkt +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van 

de overheid, betrokken bedrijven en andere instanties 

m.b.t. de beheersing van het incident en/of de

informatieverschaffing.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van

de hulpdiensten bij de beheersing van het incident

Aanzienlijk +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met

mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de

specifieke situatie.

Normaal +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing

van de eigen situatie.

Normaal +
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Waarschijnlijkheidsanalyse

De kans op een ongeval op de weg waarbij een vrachtwagen c.q. tankwagen met gevaarlijke stoffen betrokken is, is 

klein. Volgens prognoses neemt de intensiteit van vervoer over de weg bij te verwachten economische groei toe. Nabij 

doorgaande routes vindt aanvullende bestemming van gebouwen plaats. Er zijn een aantal 'bijna ongelukken' geweest 

die hadden kunnen leiden tot een ramp. Omdat dergelijke rampen in Nederland tot op heden niet hebben 

plaatsgevonden, zijn geen concrete cijfers beschikbaar. Echter, de gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht.

Score waarschijnlijkheid 
B: onwaarschijnlijk
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10 Scenario’s ongeval spoorvervoer en incidenten in tunnels

Opmerkingen vooraf

In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is slechts één tunnel aanwezig en wel de spoortunnel in de gemeente Best. Om die 

reden is besloten om de incidenttypen ‘incidenten in tunnels' en 'ongeval spoorvervoer' samen te voegen. Bij de 

scenario's spoorvervoer en incidenten in tunnels wordt uitgegaan van een worst-case scenario (voor toelichting zie de 

scenariobeschrijving). Dit betekent dat de impact en waarschijnlijkheid op een worst-case scenario zijn geanalyseerd, en 

de scores die hieruit voortvloeien de plaats bepalen in het risicodiagram.

Actoren

Jaarlijks neemt het spoor zo'n vijf procent van het totale transport van gevaarlijke stoffen in Nederland voor zijn rekening. 

Aan het vervoer en de afhandeling van deze stoffen - brandbare stoffen zoals LPG en propaan, of toxische stoffen zoals 

chloor en acrylnitril - zijn risico's verbonden voor de omgeving. Het omgaan met deze risico's wordt gerekend tot het 

terrein van externe veiligheid. Externe veiligheid betreft de veiligheid van mensen (en goederen), die niet functioneel bij 

het spoor betrokken zijn, maar zich wel in de omgeving van het spoor bevinden en daardoor ernstig schade of letsel 

kunnen ondervinden van een ongeval met gevaarlijke stoffen op, of in verband met het spoor.

Gebeurtenissen zoals de treinincidenten in Barendrecht (24 september 2009), in Viareggio (Italië, 29 juni 2009) in 

Wetteren (Belgie, 4 mei 2013) en in Kijfhoek (Nederland, 14 januari 2011), hebben externe veiligheid rondom spoorlijnen 

hoog op de agenda's gezet. Ontwikkelingen op het gebied van beleid en wetgeving rond het vervoer van gevaarlijke 

stoffen volgen elkaar op het moment dan ook snel op. In 2012 is het convenant ‘Warme-Bleve-vrij' gemaakt. Diverse 

partijen uit het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt over BLEVE-vrij rijden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per 

spoor. Met de in dit convenant neergelegde afspraken is het de bedoeling dat het vervoer van brandbare gassen door 

Nederland nog veiliger wordt. Partijen bij dit convenant is een 23-tal bedrijven die goederentreinen met brandbare 

gassen samenstellen of beladen en bedrijven die voor het vervoer daarvan zorg dragen. Echter, er wordt niet erop 

gecontroleerd dus is het moeilijk te bepalen of het daadwerkelijk wordt nageleefd. Als Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 

hebben wij ervoor gekozen om in onze scenarioberedenering uit te gaan van een warme Bleve.

Sinds juli 2015 is het Basisnet Spoor van kracht. In dit Basisnet spoor worden zogenoemde ‘plafonds' gesteld aan het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkelingen langs de 

vervoersassen.

Oorzaak

Bij een calamiteit op het spoor zijn drie rampenscenario's denkbaar; een ongeluk met een passagierstrein, het vrijkomen 

van een toxische wolk (toxische gassen: ammoniak, chloor) en een ongeval met een ketelwagon gevuld met LPG. In het 

kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding is het maatgevende scenario het worst-case scenario. Het 

worstcase scenario is gedefinieerd als het ongeval resulterend in de meest negatieve gevolgen denkbaar. Van de drie 

rampenscenario's is een ongeval met een ketelwagon gevuld met LPG het worst-case scenario. Dit scenario heeft de 

grootste impact op allerlei terreinen en met name op de omgeving (mensen, bebouwing en goederen). Op dit moment is 

voor het scenario ongeval spoorvervoer de worst-case scenario uitgewerkt.
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Concreet luidt het worst-case scenario: de ketelwagon gevuld met LPG wordt aangestraald waardoor de tank wordt 

verwarmd. De integriteit van de tankwand- constructie begeeft het en er ontstaat een warme BLEVE (Boiling Liquid 

Expanding Vapor Explosion). Door de aanwezigheid van vuur/brand/hitte zal de brandbare vloeistof ontsteken. Er 

ontstaat een grote vuurbal met een drukgolf en een grote hittestraling.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Spoorvervoer:

Het gehele spoornetwerk waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, kan beschouwd worden als risicobron. De 

kans op een botsing van een trein, of treinen op elkaar is het grootst daar waar wissels liggen en waar 

spoorwegovergangen zijn.

Incidenten in tunnels:

De spoortunnel in de gemeente Best is 2,6 kilometer lang, inclusief inritten waarvan 900 meter gesloten en 200 meter 

verdiept. De spoortunnel bevat ook het ondergronds station van de gemeente Best.

Scenariobeschrijving

Voor de scenariobeschrijving wordt het worst-case scenario, een warme BLEVE die plaatsvindt in stedelijk gebied (stad 

of dorp), geselecteerd. Bij een ongeval met LPG bestaat de kans op een zogenaamde BLEVE. Bij een BLEVE ontstaat 

een vuurbal met een straal van ongeveer 100 meter. Er kan sprake zijn van een koude BLEVE of een warme BLEVE. Bij 

een koude BLEVE komt LPG vrij uit een lekgeslagen ketelwagon. De LPG vat vervolgens direct vlam door contact met 

een gloeiend oppervlak of een vonkje. Bij een warme BLEVE vindt opwarming van de ketelwagon plaats door een 

externe bron (bijv. een brandende auto onder de ketelwagon). Door toename van druk en temperatuur komt op een 

gegeven moment LPG uit de overdrukkleppen van de ketelwagon. De LPG vliegt in brand en vervolgens lopen druk en 

temperatuur zover op dat de ketelwagon het begeeft en ontploft. Het treinongeluk in Viareggio in Italië maakt duidelijk wat 

voor impact een BLEVE kan hebben.

Binnen de vuurbal (100 meter) is de overlevingskans nihil en zullen gebouwen en goederen onherstelbaar verwoest zijn. 

In het gebied van 100 tot 300 meter rondom de plaats incident lopen mensen longschade en gescheurde trommelvliezen 

op als gevolg van de luchtdruk. Een deel van deze groep slachtoffers loopt tweede- en derdegraads brandwonden op. 

Gebouwen, opstallen en bovengrondse infrastructuur lopen in deze zone aanzienlijke, doch herstelbare schade op.

Acute herstelwerkzaamheden zijn vereist. Buiten de 300 meter zijn secundaire branden mogelijk. Daarnaast dient 

rekening te worden gehouden met brokstukken van de ketelwagon die wel tot 1000 meter weggeslingerd kunnen 

worden.

Gevaarlijke stoffen vormen een serieus risico bij tunnels. Daarom mogen niet alle gevaarlijke stoffen door elke tunnel 
worden vervoerd12. Brand in een tunnel is echter ook een groot risico door de omsloten constructie van de tunnel. De 

rookontwikkeling gaat zelfs zo snel dat binnen zeer korte tijd maatregelen moeten worden getroffen om de mensen - 

passagiers, machinisten, bestuurders van auto's of passanten - die in de ondergrondse constructie aanwezig zijn te 

redden. Deze tijd is veel korter dan in een vergelijkbare 'bovengrondse' situatie waar de rook en hitte makkelijker weg 

kan of waar hulpdiensten makkelijker (of wel) kunnen ingrijpen. Voor een Bleve scenario in een tunnel geldt dat de tunnel

12 EU-richtlijn “inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet” 
Beleidsnota's Tunnelveiligheid, deel A (Proceseisen) en deel B (Veiligheidseisen), VWS
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door de drukgolf ontzet zal worden. Bij de tunnel in Best is bovenop de tunnel een stationsgebouw gevestigd. Dit gebouw 

is volledig bekleed met glas. Door de drukgolf kan dit glas kapot springen en kunnen glasscherven slachtoffers 

veroorzaken.

Impactanalyse

De gevolgen van de scenario's ongeval spoorvervoer en incidenten in tunnels zijn:

- criterium 2.1 'doden'

- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'

- criterium 2.3 'lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'

- criterium 3.1 'kosten'

- criterium 5.1 'verstoring dagelijks leven'

- criterium 5.2 'aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'

- criterium 5.3 'sociaal psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore direct overlijden (binnen 1 jaar) bij beide scenario's): D (zeer ernstig gevolg,

40 tot 160 personen)

Zoals in paragraaf 2.1 het scenario is beschreven, is de overlevingskans binnen 100 meter nihil. Het aantal personen in 

een spoortunnel en/of rondom het spoor is afhankelijk van de situatie en het tijdstip. Op het moment dat er in de tunnel 

een passagierstrein stilstaat, zijn er in de tunnel minstens 1000 extra personen aanwezig, dit zijn de passagiers van de 

trein. Voor de passagiers in de trein is ontvluchting onmogelijk en de trein zelf zal onvoldoende bescherming bieden 

tegen de drukgolf en de hitte die een Bleve met zich meebrengt. Daar bovenop komen nog eventuele slachtoffers die op 

het perron aanwezig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat personen die in de tunnel aanwezig zijn tijdens een Bleve, dit zullen 

overleven. Bovenop de tunnel kunnen slachtoffers vallen door rondvliegend glas. Een reëel aantal slachtoffers zal in 

deze rond de 1100 liggen.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore bij beide scenario's: D hoog (zeer ernstig gevolg,160 tot 400 personen)

In paragraaf 2.1 in de scenariobeschrijving staan de gevolgen genoemd die binnen een straal van 1000 meter opgelopen 

kunnen worden. Een groot aantal personen loopt o.a. gehoorschade, brandwonden en longschade op. Het aantal 

personen buiten de tunnel wordt geschat tussen de 160 en 400 personen. Aanwezigen in de tunnel zullen allen komen te 

overlijden. Dit kan oplopen tot 1100 personen.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Ongeval spoorvervoer:

Impactscore: C (ernstig gevolg, 1 maand of langer en < 400 personen)
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De ramp in Viareggio in Italië laat zien dat huizen, andere bebouwing en goederen kunnen worden weggevaagd. Dit 

heeft duidelijk gevolgen voor de primaire levensbehoeften.

Incidenten in tunnels:

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1 maand of langer (i.v.m. ontzet tunneldek) en < 400 personen)

De impactscore is bij het incidenttype ‘incidenten in tunnels' lager gescoord dan bij het incidenttype 'ongeval 

spoorvervoer'. De reden hiervoor is dat de impact in een tunnel door de omsloten constructie lager is.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - C (beperkt gevolg tot ernstig gevolg en < 2 miljoen tot < 200 miljoen)

De kosten zijn moeilijk exact te bepalen. Daarvoor is gekeken naar recente treinincidenten. Na het treinongeluk in 

Barendrecht is het treinvervoer redelijk snel op gang gekomen. Bij de treinramp in Viareggio is het spoor zwaar 

beschadigd geraakt en waren huizen weggevaagd door de explosie. Daarnaast kan bij een incident in een spoortunnel 

de tunnelconstructie ernstige schade oplopen door een mogelijke explosie.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Ongeval spoorvervoer:

Impactscore: C (ernstig gevolg, 3 dagen tot 1 week en < 40.000 inwoners)

Incidenten in tunnels:

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1 maand of langer en < 4000 inwoners)

Enerzijds is een treinincident een verstoring voor de reizigers. Anderzijds is een treinramp als in Viareggio een dermate 

verstoring voor getroffenen en inwoners in het omliggend gebied. Beide hebben te maken met de verstoring van het 

dagelijks leven. Bij een incident in een tunnel is de impact wel kleiner dan bij een bovengrondse en open situatie.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 1 of meer jaren, maximaal 3 uit 6 indicatoren)

De drie indicatoren die een rol spelen zijn:

aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging; 

aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur; 

aantasting van de openbare orde en veiligheid.

Indicator Van toepassing op

Incident spoorvervoer en tunnels

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
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Aantasting van het financiële stelsel -

Aantasting openbare orde en veiligheid +

Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals

gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: C (ernstig g evolg, 2 significante categorieën bij een gemiddelde eindgradatie)

Categorie Indicator van toepassing op incident spoorvervoer en

tunnels

Mate Significant

Perceptie van het

incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of

gevaar.

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over

de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het

incident.

Aanzienlijk +

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar

worden getroffen.

Beperkt +

Verwachtingspatroon

rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 

bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het 

incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen

ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 

overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 

de beheersing van het incident en/of de

informatieverschaffing.

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de

hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

Beperkt -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met

mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke

situatie.

Beperkt -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van

de eigen situatie.

Beperkt -

De grootste impact zal bij de slachtoffers zijn, maar ook de bewoners in de directe omgeving, verwanten, nabestaanden 

en hulpverleners kunnen gedurende lange tijd met angstgevoelens blijven zitten. De omvang van de 

sociaalpsychologische impact is o.a. afhankelijk van de omvang van het incident, de angst bij buurtbewoners voor een 

herhaling op een treinramp en de gevoelde verwijtbaarheid van overheidsinstanties.
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Waarschiinliikheidsanalvse

De kans op zowel een treinramp ten gevolge van een warme BLEVE als een incident in een spoortunnel is klein, maar 

niet ondenkbaar. Er zijn veel 'bijna ongelukken' geweest die hadden kunnen leiden tot een ramp op het spoor. Omdat 

rampen ten gevolge van een BLEVE of in een spoortunnel in Nederland tot op heden niet hebben plaatsgevonden, zijn 

geen concrete cijfers beschikbaar.

Score waarschijnlijkheid 
A: Onwaarschijnlijk
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11 Scenario Kernongevallen

Context

Onder kernongevallen worden verstaan ongevallen met nucleaire installaties of radioactieve bronnen en 

vervoersongevallen met radioactief materiaal. Een kernongeval kan nucleaire straling in een groot gebied tot gevolg 

hebben. Op het grondgebied van de regio staan geen kerncentrales. Op 14 km van de Nederlandse grens bevindt zich in 

Mol in België het Studiecentrum voor Kernenergie SCK^CEN. Deze onderzoeksreactor heeft een kleiner vermogen dan 

een kerncentrale. Delen van de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk liggen binnen een straal van 

20 km van deze bedrijven.

Actoren

Nucleaire objecten in het buitenland worden als categorie A-objecten behandeld.

Bestrijding van een ongeval in een categorie A-object vindt centraal plaats (verschillende ministers onder coördinatie van 

de minister van Infrastructuur en Milieu), in samenwerking met het regionale gezag. Het bevoegde gezag in de regio is 

de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Bij een kernongeval in een categorie A-object kunnen de volgende actoren in beeld komen:

Regionaal:

- De betrokken gemeente(n), Veiligheidsregio, GGD, GHOR, politie, huisartsen, RAV, ziekenhuizen, waterschappen, 

drinkwaterbedrijf, omgevingsdienst, land- en tuinbouworganisaties.

Bovenregionaal:

- Verschillende ministeries, Rijksheer, Commissaris van de Koning, provincie, RIVM, NCC, LOCC.

Internationaal:

- Het betrokken bedrijf en de betrokken overheden.

Oorzaak en Risicobronnen

Bij een kernongeval of ander grootschalig nucleair of radiologisch incident kan radioactief materiaal in de atmosfeer 

terechtkomen en over een groot gebied worden meegevoerd. Bij regen of sneeuw kan het neerslaan en in de bodem en 

in het grondwater terecht komen. Een incident of ramp kan een gevolg zijn van een technische storing, van een 

menselijke fout of een combinatie daarvan. Zoals we in Japan hebben gezien, kan een nucleaire ramp een gevolg zijn 

van een natuurramp en ook een terroristische aanslag kan niet worden uitgesloten.
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Kwetsbaarheden

Bij kernongevallen is vaak sprake van een acuut gezondheidsrisico, met name voor degenen die werkzaam zijn bij de 

nucleaire installatie en betrokken zijn bij de bestrijding van het incident. Op het moment van de ramp zijn er (behalve in 

de directe omgeving van de ramp) weinig gewonden of slachtoffers. De slachtoffers die tijdens de ramp vallen, zullen 

omkomen door brand. Mensen in de nabijheid kunnen ook aan straling worden blootgesteld. Afhankelijk van de intensiteit 

van de radioactieve straling en de duur van de blootstelling, kunnen de gevolgen zich direct openbaren, dan wel op 

langere termijn.

Scenariobeschrijving

We gaan uit van een ongeval waarbij radioactieve stoffen vrij komen, die door de wind worden meegevoerd en die deels 

neerkomen in de regio Zuidoost-Brabant. Omdat het regent komen ze ook terecht in het grondwater.

Om de blootstelling van de bevolking aan radioactiviteit te beperken worden beschermende maatregelen getroffen, zoals 

schuilen, evacuatie, jodiumprofylaxe en ontsmetting. Voor het bepalen van het soort maatregelen, zijn landelijk 

interventieniveaus (dosiswaarden) vastgesteld.

Naast deze directe beschermingsmaatregelen zijn er indirecte maatregelen, die de dosis radioactieve besmetting door 

inname van radioactief besmet voedsel of water moeten beperken. Hiervoor zijn maximaal toelaatbare niveaus voor 

levensmiddelen en diervoeders, maar ook voor drinkwater, beregening etc. vastgesteld. Afhankelijk van de 

interventiewaarden zullen dus maatregelen getroffen worden en zal ook het gebied worden bepaald waarvoor deze 

maatregelen gelden.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario chemische besmetting zijn:

- criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied'

- criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'

- criterium 3.1 ‘kosten'

- criterium 4.1B ‘aantasting van het milieu in algemene zin'

- criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven'

- criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'

- criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact'

Omdat de dodelijke slachtoffers op of bij de rampplek in Mol zullen vallen, wordt in de impactanalyse het criterium ‘doden' 

niet meegenomen.

Criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 1-6 maanden, lokaal: 4-40 km2)

Het feitelijke of functionele verlies dan wel het buiten gebruik zijn van delen van de regio als gevolg van nucleaire 

besmetting is mogelijk. De reikwijdte is afhankelijk van weersomstandigheden, windrichting en vrijgekomen hoeveelheid 

schadelijke stoffen.
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Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore B (aanzienlijk gevolg, 2-4 slachtoffers)
Gezien de afstand tot de nucleaire installaties en de aard van de activiteiten, is de kans op ernstig gewonden in Zuidoost- 
Brabant als gevolg van een incident in Mol, klein. Het is echter niet uit te sluiten dat zich op langere termijn gevallen van 
kanker kunnen voordoen als gevolg van schadelijke uitstoot.

Criterium 3.1 ‘kosten’.

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, tussen 2 en 20 miljoen)
Bij een calamiteit volgens het scenario kan er sprake zijn van financiële schade, gezondheidsschade en van bestrijdings- 
en herstelkosten. Gezondheidsschade heeft betrekking op extra kosten van de gezondheidszorg. Er is financiële schade 
in de vorm van directe en indirecte bedrijfsschade. Bij de kosten van bestrijding en herstel moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan kosten van een bevolkingsonderzoek.

Criterium 4.1B ‘aantasting van het milieu in algemene zin’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 4-40 km2)
Als er nucleaire stoffen vrijkomen, heeft dat impact op het milieu, bijvoorbeeld doordat ze via de lucht of via het 
grondwater verspreid worden. Bovendien bestaat het risico dat het milieu (land, water en lucht) ernstig wordt aangetast 
als de interventiewaarde, die geldt voor nucleaire verontreiniging wordt overschreden. De ernst van de impact wordt 
gescoord aan de hand van de absolute oppervlakte van het getroffen gebied. In dit scenario wordt uitgegaan van een 
lokaal gevolg, waarbij een oppervlakte hoort van 4-40 km2.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1-2 dagen, < 400 inwoners)
Aantasting van de luchtkwaliteit kan tot gevolg hebben dat sommige groepen mensen zich niet meer vrijelijk kunnen 
bewegen. Dat verschijnsel zal doorgaans niet langer dan 1-2 dagen duren en minder dan 400 inwoners betreffen.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 1 significante categorie, kan > 1 jaar duren)
Het gaat i.c. om een incident buiten de regio en bij de bestrijding zal de nationale overheid een grote rol spelen.
Niettemin kan ook de positie van de lokale en regionale overheid onder druk te komen staan als gevolg van (kritiek op) 
de aanpak van de voorbereiding op- en bestrijding van de ramp en de aanpak van de communicatie met de bevolking.
De impact kan langdurig zijn, bijvoorbeeld als het komt tot een (grootschalig) bevolkingsonderzoek. Een doeltreffende 
aanpak kan daarentegen een positieve uitwerking hebben op het imago van de overheid.

Indicator Van toepassing op
kernongevallen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
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Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +A
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -
Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals -
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact’

Impactscore D (zeer ernstig gevolg, 3 significante categorieën, gemiddeld)
De calamiteit kan leiden tot angst, woede en afschuw waardoor paniek en massahysterie kunnen ontstaan. Er is hier 
sprake van impactscore D. De volgende indicatoren kunnen bij een nucleaire besmetting aan de orde zijn:

Categorie Indicator van toepassing op kernongevallen Mate Significant

Perceptie van het incident Onbekendheid met de aard of de oorzaak van
het risico of gevaar

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of
gevaar

Aanzienlijk +

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig
zwaar getroffen worden

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van)
het incident

Normaal +

Verwachtingspatroon rond
het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante
instanties

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden
van de overheid

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden
van de hulpdiensten

Normaal +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen
van zelfredzaamheid

Beperkt +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot
beheersing van de eigen situatie

Normaal +

Waarschiinliikheidsanalvse

De kans dat zich in een nucleaire installatie een grote calamiteit voordoet, is gezien de getroffen maatregelen zeer klein. 
Er zijn geen concrete aanwijzingen, maar de gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht. Daarmee komt de 
waarschijnlijkheidsscore op B: onwaarschijnlijk.

Score waarschijnlijkheid 
B: Onwaarschijnlijk
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12 Scenario Ongeval transport buisleidingen

Context

Voor het aanleggen en beheren van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen zijn diverse vergunningen van verschillende 
overheden nodig. Voor het ruimtelijk inpassen van buisleidingen met (externe) veiligheidsaspecten of het toetsen van 
ruimtelijke ontwikkelingen nabij deze buisleidingen, bevat het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) het wettelijk 
toetsingskader. Dit besluit is van toepassing op buisleidingen voor aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 
50 mm en een druk van meer dan 16 bar, en buisleidingen voor aardolieproducten, met een uitwendige diameter van 
meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar. Het Bevb bevat regels voor de exploitant en regels voor gemeenten. 
Rijk en provincies kunnen er aan bijdragen dat buisleidingen op een goede wijze in het bestemmingsplan worden 
geregeld.

Voor de exploitanten van buisleidingen geldt verregaande zorgplicht met betrekking tot veiligheidsmaatregelen, beheer, 
et cetera. De "grondroerdersregeling” bepaalt dat bedrijven informatie over buisleidingen moeten opvragen alvorens 
graafwerkzaamheden uit te voeren.

Actoren

Bij een incident met buisleidingen komen de volgende actoren in beeld:
- de betrokken exploitanten (Nederlandse Gasunie N.V., Enexis N.V.,Defensie Pijpleiding Organisatie, Sabic, 

Rotterdam-Rijn Pijpleidingmaatschappij N.V., Petrochemical Pipeline Services B.V., et cetera)
- de betrokken gemeente(n), burgemeester(s)
- hulpdiensten (GHOR, politie, brandweer, Regionale Ambulance Voorziening)
- ziekenhuizen
- bij eventuele hogere opschaling NCC, LOCC, naburige regio's etc.

Oorzaak

Circa driekwart van incidenten bij buisleidingen (beschadigingen en breuken) wordt veroorzaakt door derden 
(graafwerkzaamheden et cetera). Overige oorzaken zijn interne en externe corrosie, “overig” (constructiefouten, 
aardverschuivingen, etc.) en “onbekend”.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

(Petro-)chemische producten binnen onze regio zijn vooral K1-vloeistoffen (licht ontvlambaar, zoals benzine), K2- 
vloeistoffen (ontvlambaar, zoals kerosine) en K3-vloeistoffen (brandbaar, zoals gasolie). Echter, incidenten met 
petrochemische vloeistoffen worden in de scenariobeschrijving niet beschouwd vanwege de kleinere effectafstanden dan 
bij incidenten met aardgastransportleidingen.

Het aardgastransportsysteem bestaat in hoofdlijnen uit een ondergronds hoofdtransportnet (druk vanaf 60 bar), een 
ondergronds regionaal net (druk t/m 40 bar) met compressorstations, meet- en regelstations, gasontvangstations, 
exportstations et cetera. Aardgastransportleidingen in onze regio lopen zowel door landelijk gebied als langs/door 
bebouwd gebied.
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Scenariobeschrijving

Het maatgevende scenario met aardgastransportleidingen betreft een beschadiging van een aardgas 
hoofdtransportleiding, gelegen nabij bewoond gebied, met een diameter van 42-inch en een maximale werkdruk van 66,2 
bar.

De leiding raakt beschadigd (guillotinebreuk), het gas ontsnapt met een fysische explosie als gevolg van de hoge druk. 
Door deze explosie ontstaat een krater die vervolgens door het aan beide leidinguiteinden uitstromende gas verder 
erodeert. Het uitstromende gas zal de ontstane krater in verticale richting verlaten. De ontstane gaswolk ontsteekt in een 
"flash-fire” en het uitstromende aardgas vormt vervolgens een verticale "jet-fire”.

Als schade-indicatie van voor incidentscenario met een 42-inch leiding met 66,2 bar worden veelal de volgende 
stralingsintensiteiten aangehouden:

35 kW/mrë tot 190 meter = 1000 letaal (bij 20 seconden blootstelling)
10 kW/mrë tot 490 meter = 10 letaal (bij 20 seconden blootstelling)

Een stralingsintensiteit van 5 kW/mrë veroorzaakt 1e graad brandwonden (bij 20 seconden blootstelling) en wordt 
verondersteld plaats te kunnen vinden tot op een afstand van tenminste 600 meter.

Door overdrukeffecten als gevolg van de vuurbal zullen nabij het incident gebouwen (onherstelbaar) beschadigd raken. 
Door aanstraling zullen externe branden ontstaan. Naar aanleiding van (automatische) alarmering blokkeert Gasunie de 
gastoevoer in de betreffende leiding.

Aanwezigen in de directe omgeving van het incident kunnen komen te overlijden of moeten met (zware) brandwonden 
worden afgevoerd.

De gevolgen van uitval van de gasvoorziening zijn beschreven in het scenario ‘verstoring energievoorziening'.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario ongeval met vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn gebaseerd op 
bovenstaande scenariobeschrijving:
- criterium 2.1 ‘doden ‘
- criterium 2.2. ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven'
- criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C - C hoog (direct overlijden, ernstig gevolg, 4 - 40 personen)
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De overlevingskansen in de directe nabijheid van het brongebied van het incident zijn nihil. Het aantal personen nabij het 
incident is afhankelijk van de situatie ter plaatse en het tijdstip.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore bij alle scenario's: D - D hoog (zeer ernstig gevolg, 40 - 400 personen)

In de scenariobeschrijving staan de gevolgen genoemd die binnen de effectgebieden opgelopen kunnen worden.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 1 maand of langer en < 400 personen)

Rampen als gevolg van een buisleidingincident laten zien dat huizen, andere bebouwing en goederen ernstig beschadigd 
kunnen raken. Dit heeft gevolgen voor de primaire levensbehoeften.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: C (ernstig gevolg: < 200 miljoen)

De kosten zijn moeilijk exact te bepalen en mede gebaseerd op kosten bij slachtoffers, voor herstel van bouwwerken en 
infrastructuur.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1-2 dagen, < 4000 inwoners)
Het incident kan tot gevolg hebben dat sommige groepen mensen zich niet meer vrijelijk kunnen bewegen.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: C (ernstig gevolg, gedurende 1 maand, maximaal 1 uit 6 indicatoren)

Indicator Van toepassing op
Ongeval transport buisleidingen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +A
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht
etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-
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Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 3 significante categorieën bij een gemiddelde eindgradatie)

Categorie Indicator van toepassing op ongeval transport
buisleidingen

Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

Aanzienlijk +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

Normaal +

De mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen

Beperkt +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en(overheids-)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan.

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident

Beperkt +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie.

Normaal/
aanzienlijk

+

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie.

Normaal/
aanzienlijk

+

Waarschiinliikheidsanalvse

Door toepassing van een scala aan (wettelijke) veiligheidsmaatregelen is het aantal incidenten met buisleidingen de 
laatste decennia aanzienlijk afgenomen. Echter, incidenten in het Waalse Ghislenghien, Amerika, Canada en Nederland 
(de brand in 2007 in de buisleidingenstraat nabij het dorp Heinenoord) tonen aan dat incidenten met buisleidingen 
enigszins voorstelbaar moeten worden geacht.

Score waarschijnlijkheid 
B-C: onwaarschijnlijk tot mogelijk
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13 Scenario Verstoring energievoorziening

Actoren
De landelijke netbeheerder van het hoofdtransportnet, de zogenaamde 'snelwegen', van elektriciteit is TenneT. TenneT 
is vanuit die rol o.a. verplicht om afschakel- en herstelplannen op te (laten) stellen. De landelijke netbeheerder van het 
hoofdtransportnet van gas is Gasunie Transport Services B.V. (GTS)13. De regionale netbeheerders (verantwoordelijk 
voor het beheer van één of meer elektriciteits- en gasnetten anders dan de landelijke netten) in de regio Zuidoost- 
Brabant zijn Enexis (elektriciteit en gas) en Endinet (elektriciteit en gas).

Het leveren van noodstroomvoorzieningen is geen wettelijke taak van de netbeheerders, Enexis en Endinet treden vanuit 
hun rol echter wel coördinerend op bij het voorzien in noodstroomaggregaten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
het in kaart brengen van kwetsbare objecten die tijdens een uitval voorzien moeten worden van noodstroom. Dit hebben 
zij geregeld binnen het gemeentelijk proces 'voorzien in primaire levensbehoeften'. De objecten zijn afgestemd met 
Endinet (Eindhoven) en Enexis (de overige gemeenten in de regio).

Het is de verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerders in samenwerking met de decentrale overheden, primair 
de Commissarissen van de Koning, om de landelijke vastgestelde afschakelcriteria voor electra toe te spitsen op de 
regionale omstandigheden en vast te leggen in een provinciaal afschakelplan (zie het draaiboek 'uitval energie en gas' 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, actualisatie februari 2012).

Door Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is op 10 november 2011 een convenant ondertekend door Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost, Politie Brabant-Zuidoost en de partners van elektriciteit en gas om te komen tot afspraken t.b.v. van 
een verstoring energie- en gasvoorziening. Het uitwerken van de samenwerkingsafspraken wordt op moment van 
schrijven uitgevoerd.

Oorzaak
Er zijn twee aspecten die invloed hebben op de continuïteit van de voorziening in energie. Het eerste aspect betreft het 
falen van de gas of stroomvoorziening. Dit kan verschillende, voorzienbare en onvoorzienbare oorzaken hebben, 
waaronder weersomstandigheden, vandalisme, terrorisme en technisch of menselijk falen. Dit soort storingen vraagt om 
direct ingrijpen vanuit de bedrijfsvoeringcentra; keuzemarges zijn vaak niet aanwezig door de tijdsdruk en de lokale 
technische randvoorwaarden.
Het tweede aspect is het bewust afschakelen, bijvoorbeeld bij koelwaterproblemen tijdens warme, droge zomers; bewust 
afschakelen geldt alleen voor elektriciteit.
Risicobronnen en kwetsbaarheden
Het gehele netwerk van de netbeheerders kan beschouwd worden als risicobron; een lek of storing kan overal ontstaan. 
Kwetsbare objecten:

- De eventuele A-locaties (niet openbaar)
- de kwetsbare objecten t.b.v. noodstroomvoorziening (iedere gemeente beschikt over een overzicht prioritering 

noodstroomaggregaten die door de gemeente en de netbeheerder is opgesteld)

13 GTS is een 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie en beheerder van het landelijke aardgastransportnet. Het operationele 
beheer en onderhoud van dit net wordt uitgevoerd door de N.V. Nederlandse Gasunie.
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Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving wordt een scenario met een langdurige uitval elektriciteit en/of gas (van ca. 8 uur14 tot 6 
dagen) geselecteerd, ook de omvang kan van belang zijn. Een uitval van elektriciteit en/of gas is geen typische flitsramp. 
Gaandeweg - na prognoses en inschattingen van de netbeheerders en hulpverleningsdiensten - kan blijken dat er sprake 
zal zijn van een langdurige of omvangrijke uitval met veel effecten op allerlei sectoren (het zgn. domino-effect). Dan is 
opschaling hoognodig en kan men spreken van een ramp of crisis.
Als een uitval van elektriciteit en/of gas plaatsvindt, kan de melding zowel bij de regionale en/of landelijke netbeheerder 
als bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) gedaan worden. Onderlinge communicatie hierbij is noodzakelijk. De 
procedure hiervoor loopt via de gemeenschappelijke meldkamer en is bij beide partners bekend. Deze omvat de 
alarmering, de informatie m.b.t. de omvang van het getroffen gebied, de oorzaak en het verwachte hersteltermijn.
Indien besloten wordt tot opschaling zijn afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van de netbeheerders binnen 
de GRIP-structuur. Deze afspraken staan beschreven in het draaiboek uitval energie van Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost. Met de landelijke netbeheerders worden momenteel ook afspraken gemaakt in het kader van het convenant 
verstoring energievoorziening.

Impactanalyse

De gevolgen voor het scenario verstoring energievoorziening zijn:
- criterium 2.1 'doden'
- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 2.3 'lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)',
- criterium 3.1 bosten'
- criterium 4.1'langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)'
- criterium 5.1 Verstoring dagelijks leven'
- criterium 5.2 Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 ^c^a^yd'io^ische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore direct overlijden (binnen 1 jaar): A-C (beperkt tot ernstig gevolg, 1 tot 16 personen)
Impactscore vervroegd overlijden (van 1-20 jaar): A-B (beperkt tot aanzienlijk gevolg, 1 tot 16 personen)

Bij een uitval elektriciteit en/of gas kunnen doden vallen door:
toestandsverslechtering en overlijden chronisch zieken, vooral zelfstandig wonenden met thuisdialyse, - 

beademing, of medicatie met elektrische pomp, alsook in tehuizen waar de noodstroom niet goed geregeld is;
toestandsverslechtering van kwetsbare groep (ouderen, baby's en chronisch zieken als gevolg van het 

ontbreken van gasvoorziening in koude periodes waardoor verwarming niet of niet afdoende functioneert;
verkeersongevallen door het uitvallen van verkeersgeleidingssystemen en verkeerslichten.

In totaal wordt de bandbreedte (afhankelijk van de duur) geschat op A-C.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

14 In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is sprake van een langdurige uitval bij een tijdsduur vanaf 8 uur omdat dan sprake is van een 
verstoring of incident dat behoorlijke gevolgen heeft op de maatschappij. Dit in tegenstelling tot de landelijke indicatoren die bij de 
impactanalyse gehanteerd worden, te weten vanaf 2 dagen.
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Impactscore: C (ernstig gevolg, 4 tot 16 personen)

Bij een verstoring energievoorziening is het risico op ernstig gewonden en/of chronisch zieken aanwezig door 
bijvoorbeeld de verhoogde kans op inbraak, ontsnapping van gevaarlijke stoffen en eten van bedorven voedsel.

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, van 8 uur tot 6 dagen en > 40.000 personen)

Een verstoring energievoorziening werkt door op de beschikbaarheid van primaire levensbehoeften zoals drinkwater, 
voedsel en warmte. Langdurige uitval zoals in 2005 en 2007 in Haaksbergen en de Bommelerwaard geeft aanleiding tot 
een score D indien het de veiligheidsregio in zijn geheel of grote delen daarvan betreft.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - C (beperkt tot ernstig gevolg, < 2 miljoen tot < 200 miljoen)

Bij een verstoring energievoorziening is er met name sprake van financiële schade, te weten: 
de directe en indirecte bedrijfsschade 
gezondheidsschade (thuiszorg) 
materiële schade (procesindustrie) 
bestrijdings- en herstelkosten(divers)

De schade kan naar schatting oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's: A - C (in extreme gevallen).

Criterium 4.1 'langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)’

Impactscore: niet gescoord.

Scoring heeft niet plaatsgevonden omdat het criterium niet in aanmerking komt voor het scenario verstoring 
energievoorziening. De reden hiervoor is dat bij een van de indicatoren een tijdsduur geld van ten minste een jaar. Daar 
is bij dit scenario geen sprake van.
Echter, in de regio Zuidoost-Brabant bevinden zich enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties. Langdurige stroomuitval ^ 8 
uur) leidt, zodra de buffercapaciteit in het rioolstelsel en op de zuivering volledig is benut, tot overstorten en rechtstreekse 
lozing van ongezuiverd afvalwater op oppervlaktewater. Dit heeft schade aan het (aquatisch) milieu en de natuur (flora en 
fauna langs oevers) tot gevolg. Ondanks dat de impact hiervan groot kan zijn, wordt niet voldaan aan de gestelde criteria 
in de handreiking regionaal risicoprofiel, wat betreft de tijdfactor en oppervlakte van het getroffen gebied. De risico's 
worden hier wel benoemd om hiermee de aandacht hiervoor te behouden.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: B - C (aanzienlijk tot ernstig gevolg, 1 dag tot 1 week en < 40.000 inwoners)

Onder verstoring dagelijks leven wordt verstaan de aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op 
publieke plaatsen en openbare ruimten, hierdoor wordt deelname aan het normale maatschappelijk verkeer wordt 
belemmerd. Denk hierbij aan scholen, werk, winkelen, bereikbaarheid, sporten en gezondheidszorg.
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De uitval elektriciteit en/of gas is bij criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)' gedefinieerd 
als uitval vanaf 8 uur tot 6 dagen en > 40.000 inwoners. De verstoring van het dagelijks leven is op dezelfde wijze 
gescoord, waarbij de inschatting is dat het aantal getroffenen ook kleiner kan zijn, omdat deelname aan het 
maatschappelijk verkeer op dat moment niet voor iedereen noodzakelijk is.

Criterium 5.2 ’aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur’

Impactscore: A - B (beperkt tot aanzienlijk gevolg, 2 uit 6 indicatoren)

Indicator Van toepassing op
Verstoring energievoorziening

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel +
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht
etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Van de zes gegeven indicatoren is met name het financiële stelstel aangetast (uitval elektronisch betalingsverkeer). Ook 
wordt de openbare orde en veiligheid enigermate bedreigd, maar dit is tevoren gescoord bij fysieke veiligheid en bij de 
verstoring dagelijks leven. Verder wordt de crisiscommunicatie bemoeilijkt (uitval radio, televisie en ICT). Dit is oplosbaar 
door het inrichten van informatiepunten en het inzetten van geluidswagens. Ook is de wijze van het optreden van het 
openbaar bestuur bij uitval elektriciteit en/of gas van belang voor het vertrouwen in het bestuur en de bestuurder. Dit kan 
echter evenzeer positief als negatief uitpakken.

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 1 significante categorie bij een gemiddelde eindgradatie)

Bij het scenario verstoring energievoorziening is één categorie van toepassing, te weten: het verwachtingspatroon rond 
het incident. Bij de getroffenen zal sprake zijn van een gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven en de overheid 
alsook het verlies van vertrouwen in hen.

Categorie Indicator van toepassing op verstoring
energievoorziening

Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het
risico of gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en 
over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door
geraakt wordt.

n.v.t. -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het n.v.t. -
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incident.
Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

n.v.t. -

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van 
het incident dan wel het optreden van ongewenste
gevolgen ervan.

n.v.t.

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van
de overheid, betrokken bedrijven en andere instanties 
m.b.t. de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing*.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van
de hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

n.v.t. -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de
specifieke situatie.

n.v.t. '

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing
van de eigen situatie.

n.v.t. -

Waarschijnlijkheidsanalyse
Grootschalige langdurige stroomuitval komt in Nederland zo eens in de tien jaar voor, waarbij de kans van twee 
incidenten kort achter elkaar aanwezig is. De stroomstoringen in Haaksbergen in 2005 én 2007 en in de Bommeler- en 
Tielerwaard (2007) zijn hier voorbeelden van langdurig stroomuitval, evenals de grootschalige uitval van gastoevoer in 
Hulst in Zeeland (2006). Deze incidenten hadden behoorlijke gevolgen voor de maatschappij. In 2014 werden in 
Apeldoorn 1300 huishoudens getroffen door een uitval van de gasvoorziening; de huishoudens zaten meer dan een 
week zonder gas, waardoor o.a. koken en het gebruik van heet water niet mogelijk was.
Daarnaast heeft Nederland de laatste jaren tijdens de zomers te maken gehad met koelwaterbeperkingen. Deze 
beperkingen kunnen leiden tot een tekort aan elektriciteit. Dit kon tot op heden voorkomen worden. De waarschijnlijkheid 
op nationaal niveau wordt als categorie E: zeer waarschijnlijk gescoord. Voor 80 procent van het hs-net in een 
ringstructuur is het risico kleiner. Dit geldt met name voor relatief kleine gebieden. Vanwege de ringstructuur rond 
Eindhoven is het risico ook kleiner dan op nationaal niveau. De waarschijnlijkheid voor de regio Brabant-Zuidoost wordt 
daarom gescoord op een D.

Score waarschijnlijkheid 
D: Waarschijnlijk
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14 Scenario Verstoring drinkwatervoorziening

Actoren
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drinkwaterwet. De 
inspectie houdt toezicht op de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven en op de kwaliteit van het geproduceerde en 
gedistribueerde drinkwater. Een drinkwaterbedrijf heeft de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om een 
verstoring van de drinkwatervoorziening zo spoedig mogelijk op te heffen. Als een verstoring optreedt die kan leiden of 
heeft geleid tot een onderbreking in de levering van drinkwater gedurende een periode van langer dan 24 uur, of als er 
sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, dan treedt het drinkwaterbedrijf in overleg met de inspecteur van de 
Inspectie van Leefomgeving en Transport. Is er een direct (dreigend) ernstig gevaar dan kan de minister van 
Infrastructuur en Milieu (I&M) maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van het gevaar. Als het nodig is, kan de 
burgemeester op grond van zijn noodbevelbevoegdheid (inclusief het opperbevel) in verband met de openbare orde en 
veiligheid aan het drinkwaterbedrijf een bevel geven. Maar toepassing van het beginsel van subsidiariteit houdt in dat de 
burgemeester een verzoek tot interventie doet aan de inspecteur van de Inspectie van Leefomgeving en Transport. 
Verder is de inspecteur van de Inspectie van Leefomgeving en Transport ook rijksheer voor I&M; als het nodig is, 
vertegenwoordigt hij de minister in het regionaal beleidsteam.
Als de levering van drinkwater door een verstoring en naar oordeel van de inspecteur van de Inspectie van Leefomgeving 
en Transport niet meer mogelijk is, dan zorgt het drinkwaterbedrijf voor nooddrinkwater binnen een door de inspecteur 
vast te stellen termijn.
Met het drinkwaterbedrijf binnen de regio Brabant-Zuidoost (Brabant Water) is de afspraak gemaakt dat zij binnen 24 uur 
een noodvoorziening kunnen treffen waarmee 3 liter per persoon per dag kan worden verstrekt. In het meest 
maatgevende scenario (uitval drinkwatervoorziening Eindhoven) kan Brabant Water 80 leveringspunten opstellen. Deze 
leveringspunten worden ingericht samen met de gemeenten. Ter voorbereiding zijn deze punten per gemeente 
geïnventariseerd en opgenomen in het calamiteitenplan van Brabant Water.

Oorzaak
Er zijn verschillende aspecten die invloed hebben op de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Dit kan zowel 
voorzienbare als onvoorzienbare oorzaken hebben, waaronder vandalisme, terrorisme en technisch of menselijk falen.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Risicobronnen zijn de productielocaties waar het grondwater gezuiverd wordt tot drinkwater, het ondergronds transport 
en het distributienet zelf. In de regio Zuidoost-Brabant zijn in totaal 11 waterproductiebedrijven. Een falen van of bij een 
van deze productiebedrijven is door redundantie in het systeem klein, maar als het gebeurt dan treft het een groot aantal 
mensen.
Falen van het transportnet kan een groot effectgebied hebben. Veelal kan middels omleidingen een (al dan niet beperkt) 
herstel van de levering plaatsvinden.
Falen van het distributienet heeft veelal een kleiner effectgebied, maar kan gezien de omvang van het net vaker 
voorkomen.
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Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving geldt een scenario met lokale of regionale uitval van drinkwatervoorziening met een 
tijdsduur vanaf 8 uur 15 Vanaf 8 uur is er sprake van een behoorlijke impact op de maatschappij, vanaf 24 uur is er 
sprake van dreiging voor de volksgezondheid.
Als een uitval van drinkwatervoorziening plaatsvindt, kan de melding zowel bij Brabant Water als bij de 
gemeenschappelijke meldkamer (GMK) gedaan worden. Onderlinge communicatie hierbij is noodzakelijk. De procedure 
hiervoor loopt via de gemeenschappelijke meldkamer en is bij beide partners bekend. Deze omvat de alarmering, de 
informatie m.b.t. de omvang van het getroffen gebied en de oorzaak evenals de verwachte hersteltermijn.

Indien besloten wordt tot opschaling zijn afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van Brabant Water binnen de 
GRIP-structuur, zoals beschreven staat in het draaiboek “uitval drinkwatervoorziening” van de Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario uitval drinkwatervoorziening zijn:
- criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven'
- criterium 5.2 ‘aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur'
- criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, van 24 uur tot 6 dagen en > 40.000 personen)

Drinkwater is een primaire levensbehoefte. Bij een uitval van drinkwatervoorziening langer dan 24 uur is sprake van 
dreiging voor de volksgezondheid. Langdurige uitval zoals in 2007 meerdere malen plaatsvond in Noord-Holland geeft 
aanleiding tot een score D.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - C (beperkt tot ernstig gevolg, tussen 2 miljoen en 200 miljoen)

Bij een uitval van drinkwatervoorziening is er vooral sprake van:
de directe en indirecte bedrijfsschade (indirect bv agrarische sector, zij zijn vaak afhankelijk van water) 
gezondheidsschade (thuiszorg) 
materiële schade (procesindustrie) 
bestrijdings- en herstelkosten(divers)

De schade kan naar schatting oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's: A - C (in extreme gevallen).

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

15 In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is sprake van een langdurige uitval bij een tijdsduur vanaf 8 uur omdat dan sprake is van een 
verstoring of incident dat behoorlijke gevolgen heeft op de maatschappij. Dit in tegenstelling tot de landelijke indicatoren die bij de 
impactanalyse gehanteerd worden, te weten vanaf 2 dagen.
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Impactscore: B - C (aanzienlijk tot ernstig gevolg, 1 dag tot 1 week en < 40.000 inwoners)

Onder verstoring dagelijks leven wordt verstaan de aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op 
publieke plaatsen en openbare ruimten. Hierdoor wordt deelname aan het normale maatschappelijk verkeer belemmerd. 
Denk hierbij aan scholen, werk, sporten en gezondheidszorg.
De uitval drinkwater is bij het criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)' gedefinieerd als 
uitval vanaf 8 uur - 6 dagen en > 40.000 inwoners. De verstoring van het dagelijks leven is op dezelfde wijze gescoord, 
waarbij de inschatting is dat het aantal getroffenen ook kleiner kan zijn, omdat deelname aan het maatschappelijk 
verkeer op dat moment niet voor iedereen noodzakelijk is.

Criterium 5.2’aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur’

Impactscore: A - C (beperkt tot aanzienlijk gevolg, 2 uit 6 indicatoren)

Van de zes gegeven indicatoren is met name de openbare orde en veiligheid bedreigd, maar dit is tevoren gescoord bij 
fysieke veiligheid en bij de verstoring dagelijks leven. Met de uitval van drinkwater wordt het financiële stelsel in meer of 
mindere mate aangetast. Ook is de wijze van het optreden van het openbaar bestuur bij uitval drinkwatervoorziening van 
belang voor het vertrouwen in het bestuur en de bestuurder. Dit kan echter positief als negatief uitpakken.

Indicator Van toepassing op 
verstoring

drinkwatervoorziening
Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel +
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht
etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 1 significante categorie bij een gemiddelde eindgradatie)
Categorie Indicator van toepassing verstoring

drinkwatervoorziening
Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het
risico of gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en 
over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door
geraakt wordt.

Normaal +/-

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

n.v.t. -
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Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

n.v.t. -

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van 
het incident dan wel het optreden van ongewenste
gevolgen ervan.

Normaal +A

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van 
de overheid, betrokken bedrijven en andere instanties 
m.b.t. de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing*.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van
de hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

n.v.t. -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de
specifieke situatie.

n.v.t.

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing
van de eigen situatie.

Beperkt +A

Bij het scenario uitval drinkwatervoorziening zijn meer categorieën in meer of mindere mate van toepassing. Bij de 
getroffenen zal sprake zijn van een gevoelde verwijtbaarheid van relevante bedrijven en de overheid alsook het verlies 
van vertrouwen in hen.

Waarschiinliikheidsanalvse

De laatste jaren werd Nederland getroffen door enkele drinkwaterincidenten. Voorbeeld hiervan is het incident in 2007 in 
Hoofddorp waar de E-coli bacterie werd ontdekt in het drinkwater: 170.000 huishoudens zaten zonder zuiver drinkwater 
en kregen een kookadvies. Ook werden, eveneens in 2007, in de twee Veiligheidsregio's Noord-Holland-Noord en 
Kennemerland 500.000 huishoudens getroffen door een waterleidingbreuk.
Daarnaast zijn er verschillende aspecten die invloed hebben op de continuïteit van de drinkwatervoorziening, waaronder 
vandalisme, terrorisme en technisch of menselijk falen. In 2015 was in Eindhoven tijdelijk geen water door het uitvallen 
van het waterproductiebedrijf van Brabant Water. De technische oorzaak van het uitvallen is opgelost en kan niet meer 
voorkomen, toch geeft het wel aan dat dit soort technische falen voorkomt.
Ondanks dat de drinkwatervoorziening n.a.v. de aanslag op de World Trade Center (WTC) in New York extra beveiligd is 
en in de regio Zuidoost-Brabant het drinkwater uit grondwater wordt gewonnen (wat leidt tot een verminderd 
dreigingsrisico), wordt de uitval van drinkwatervoorziening door bovenstaande aspecten enigszins voorstelbaar geacht.

Score waarschijnlijkheid 
B: Onwaarschijnlijk
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15 Scenario Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering

Actoren
Regelgeving
Het is in Nederland verboden om ongezuiverd afvalwater in de bodem te lozen. De regels op dit gebied zijn vastgelegd in 
onder andere de Waterwet, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Wet op de economische delicten. De 
regels rond de zorg voor huishoudelijk afvalwater zijn deels gebaseerd op Europese richtlijnen. Ook zijn er 
uitvoeringsregelingen voor het voorkomen en tegengaan van lozingen en de schadelijke effecten daarvan.

Rol gemeente
Het inzamelen van huishoudelijk afvalwater is op de eerste plaats een gemeentelijke taak. De gemeente heeft dan ook 
een zorgplicht aangaande een goed rioleringsstelsel. Deze zorgplicht geldt zowel bij het zelf uitvoering geven aan de 
gemeentelijke rioleringstaken, als bij het (deels) uitbesteden daarvan.

Rol waterschap
Het waterschap is onder andere belast met het zuiveren van afvalwater door middel van rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(rwzi's). Het waterschap heeft een innameverplichting van afvalwater vanuit het gemeentelijk rioleringstelsel (en in 
sommige gevallen rechtstreeks van grote industriële bedrijven). Met name de rioolwaterzuiveringsinstallaties en 
persleidingen hebben een regionale invloed, omdat zij veelal van meerdere gemeenten het afvalwater transporteren en 
verwerken. De waterschappen hebben een calamiteitenplan en deelbestrijdingsplannen die beschrijven hoe om te gaan 
met incidenten die verstoring van het zuiveringsproces tot gevolg hebben. Deze plannen blijven het vertrekpunt en zijn 
leidend in de aanpak van die incidenten.

Voor zover mogelijk vertegenwoordigt Waterschap De Dommel in met name de 'koude' fase van crisisbeheersing 
Waterschap Aa en Maas binnen deze regio. Indien een incident (warme fase) dusdanig ernstige vormen aanneemt, kan 
dit aanleiding zijn om de vertegenwoordiging los te laten en beide waterschappen als gesprekpartner aan tafel uit te 
nodigen. In beide gevallen behoudt ieder waterschap zijn eigen bestuurlijke bevoegdheden (besluitvorming).

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken die verstoring van de rioolwaterafvoer en/of afvalwaterzuivering tot gevolg kunnen hebben. 
Soms gaat het over menselijk falen (de verkeerde pomp aan/uitgezet) of een technisch mankement (de pompschakelaar 
valt op storing/is defect). In de meeste gevallen gaat het echter over externe aanvoer via het gemeentelijk rioolstelsel. 
Hierbij wordt gedacht aan lozing van ongewenste toxische-schadelijke stoffen die het zuiveringsproces verstoren 
(mestlozingen, bluswater, dumpingen drugsafval, industrieel procesafvalwater e.d.). Tenslotte is er een restcategorie die 
van invloed kan zijn op het zuiveringsproces zoals bij extreme regenval (te hoog aanbod verdund rioolwater), 
vandalisme, terrorisme e.d.

Risicobronnen en kwetsbaarheden

De belangrijkste risicobronnen betreffen:
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Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Rioolgemalen
Rioleringtelsels
Industriële lozers (bij lozingen van stoffen waarin in de vergunningverlening niet is voorzien)
Agrarische lozingen (bijvoorbeeld melklozingen, mestlozingen)
Extreme regenval (capaciteitsprobleem)

De belangrijkste kwetsbaarheden (gevolgen) horende bij dit crisistype zijn:
Volksgezondheid als gevolg van het niet meer kunnen afvoeren van afvalwater en zuiveren daarvan (bijvoorbeeld 

vuil water op straat, stankoverlast, verminderde afvoer vuil water uit de huizen);
Milieuschade die ontstaat door het ongezuiverd lozen van afvalwater op oppervlaktewater, als gevolg van 

overstorten en/of ongezuiverd passeren van de rwzi's;
Rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben een grote energiebehoefte. Uitval (langdurig) daarvan kan mede oorzaak zijn van 
bovengenoemde gevolgen. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet (nauwelijks) voorzien van eigen 
noodstroomvoorzieningen.

Scenariobesch rijving

Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van verstoring van het zuiveringsproces, vooral ter plaatse van een 
willekeurige rioolwaterzuiveringsinstallatie, met een minimale tijdsduur van 8 uur. Het worstcase scenario betreft een 
uitval van het bacteriologisch systeem van de rwzi's, dat vaak enkele weken nodig heeft om weer op een niveau van 
optimaal functioneren te komen. Tot dat moment moet een keuze gemaakt worden uit:

Het stopzetten van de inname van afvalwater (en afvoer per as geen optie is) op de zuivering (leidt tot problemen 
binnen gemeentegrenzen: overstorten);
Het innemen en tijdelijk bufferen van afvalwater op de rwzi's (kan vaak slechts gedurende beperkte tijd i.v.m. 
buffercapaciteit);
Het ongezuiverd lozen van het afvalwater op oppervlaktewater. Dit leidt tot ongewenste (en vaak langdurige) 
milieuproblemen en in potentie ook tot risico's voor de volksgezondheid (menselijk contact met ongezuiverd 
rioolwater).

Keuzes zijn echter geheel afhankelijk van de soort Rwzi welke wordt bedreigd omdat er eigenlijk geen enkele exact 
hetzelfde werkt/ dezelfde voorzieningen heeft. Soms is er een bypass mogelijk, soms kan een pomp worden ingezet, 
soms is er een regenwateropvang. Maatwerk per Rwzi is dus altijd noodzakelijk.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering zijn: 
criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften' 
criterium 3.1 ‘kosten'
criterium 4.1 ‘langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)' 
criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven' 
criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur' 
criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor'
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Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden en gebrek aan primaire levensbehoeften’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 1 - 4 weken, < 40.000 inwoners)

De score wordt vooral bepaald door de tijdsduur van de mogelijke uitval in relatie tot het ongemak dat inwoners daarvan 
ondervinden, zonder dat dit direct in lichamelijk lijden in medische zin resulteert. Ondanks dat de zuiveringen vaak het 
water van meerdere gemeenten zuiveren, kan vaak per gemeente (of zelfs nog daarbinnen in kleinere gebieden) het 
innameproces worden stilgelegd. Hierdoor zal naar verwachting het aantal getroffenen aanzienlijk minder zijn.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A - B (beperkt gevolg - aanzienlijk gevolg, ^ miljoen tot ^0 miljoen)

Hierbij zal het met name om materiële schade gaan. Er valt echter ook te denken aan gezondheidschade (in beperkte 
mate), financiële schade (productieverlies, schade procesindustrie) en bestrijding- en herstelkosten. Met name in dit 
laatste zitten grote financiële gevolgen. De totale schade kan vele miljoenen euro's bedragen.

Criterium 4.1 ‘langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)’

Impactscore: A - B (beperkt tot aanzienlijk, < 30Zo)

Lokale overstorten van ongezuiverd water leiden tot lokale milieuschade. Uitstoot van ongezuiverd effluentwater op 
oppervlaktewater leidt tot een ernstig milieu-incident op meer dan lokaal niveau en vaak gedurende een langere periode.

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, gedurende 1 week - 1 maand en < 40.000 inwoners)

In met name openbare voorzieningen zullen hygiëneproblemen ontstaan als gevolg van het niet kunnen afvoeren van 
afvalwater, waardoor mogelijk overgegaan moet worden tot sluiting van die openbare voorzieningen (bijvoorbeeld 
scholen, gemeenschapshuizen, zwembaden etc).

Criterium 5.2 ‘aantasting van het lokaal - regionaal openbaar bestuur’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, meer dan 3 uit 6 indicatoren, weken)

Waar het vooral om zal gaan is de schuldvraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren, had het voorkomen kunnen worden, hoe 
lang gaat het duren, wie is verantwoordelijk en bovenal wie gaat de schade betalen?

Indicator Van toepassing op verstoring afvalwaterzuivering
en rioolwaterafvoer

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +A
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
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Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid +
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting,
kiesrecht etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, 
zoals gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd
in wetgeving.

+

Criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact: de M-factor’

Impactscore: C (ernstig gevolg, gemiddeld)

Vooral aspecten als angst (welke gezondheidsrisico's loop ik), onwetendheid en de mate van gevoelde verwijtbaarheid 
spelen een belangrijke rol. De gevolgen zullen voor de getroffenen nog lang naijlen. Kan ons dit nog een keer gebeuren? 
Dit leidt tot grote woede en onrust onder de getroffenen.

Categorie Van toepassing op verstoring afvalwaterzuivering en
rioolwaterafvoer

Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

Beperkt -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Beperkt -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

Beperkt -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

N.v.t. N.v.t.

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

N.v.t. N.v.t.

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie.

Beperkt -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie.

Normaal +
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Waarschijnlijkheidsanalyse
Doordat verstoring van het zuiveringsproces (zuiveren en transport afvalwater) erg afhankelijk is van onder andere 
technisch falen (bijvoorbeeld stroomuitval) en weersinvloeden (bijvoorbeeld hevige neerslag en overstromingen), ligt het 
voor de hand dat verstoring van dit proces aannemelijk is. Bijna jaarlijks hebben waterschappen bijvoorbeeld wel eens te 
maken met een (pers)leidingbreuk en meerdere keren per jaar met afvoer van (vervuild) bluswater. Bij het scenario 
overstromingen/ extreme regenval is dit ook opgenomen als risico. Overigens is daaruit wel gebleken dat de 
onbekendheid met en onzekerheid over (perceptie) en de mate van verlies van vertrouwen van de overheid 
(verwachtingspatroon) bij incidenten meteen kan overslaan van een mate van beperkt/normaal naar “aanzienlijk”. Het 
gaat te ver om dit bij voorbaat al als zodanig te kwalificeren- te verhogen. Ook bij het scenario verstoring 
energievoorziening is een sterke mate van waarschijnlijkheid benoemd. Direct daaraan gekoppeld kan dus worden 
gesteld dat rekening gehouden moet worden met verstoring van zowel het zuiveringsproces als het transport van 
afvalwater. Doordat de gemiddelde stroomstoring van beperkte duur is voordat met name de zuiveringen hiervan ernstige 
hinder ondervinden, is ook hier er voor gekozen om niet de maximale waarschijnlijkheid te benoemen bij dit crisistype.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: mogelijk_____
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16 Scenario Verstoring telecommunicatie en ICT

Context

Telecommunicatie en ICT (informatie- en communicatietechnologie) nemen een steeds grotere plaats in het dagelijkse 
leven in. Deze sector omvat een breed scala aan diensten, processen en infrastructuren die zich niet beperken tot 
nationaal gebruik alleen. De toegankelijkheid en kwaliteit van deze sector is voor zowel burger, overheid als bedrijfsleven 
van belang. Nederland hoort bij de landen met de meeste internetaansluitingen, het snelste internet en de meeste 
internetbankierende mensen. Ook Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is in toenemende mate afhankelijk van 
telecommunicatie en ICT; denk aan het communicatiesysteem C2000, het Landelijke Crisismanagementsysteem (LCMS) 
en bereikbaarheid via het alarmnummer 112.

Telecommunicatie en ICT zijn verweven, maar het zijn eigenstandige domeinen. Voor telecommunicatie geldt dat er een 
aantal aanbieders is; uitval is daarmee relatief snel te herleiden naar een leverende partij. ICT is vele malen complexer: 
het zoeken naar een oorzaak is als zoeken naar een speld in de hooiberg. De ICT-infrastructuur is in Nederland voor een 
belangrijk gedeelte in handen van KPN. Van die infrastructuur zijn andere telecom- en ICT-dienstverleners en de 
overheid afhankelijk.

Actoren

- Telecombedrijven
- Internetleveranciers
- Minister van Economische Zaken
- Minister van Veiligheid en Justitie
- Commissaris van de Koning
- Burgemeester
- Veiligheidsregio
- Burger

Oorzaak en Risicobronnen

Storingen in het telefoonverkeer of internet worden vaak veroorzaakt door uitval van energie en ICT. De beschikbaarheid 
van ICT is vooral gerelateerd aan energie (stroomstoring). Uitval energievoorziening is als incidenttype opgenomen in het 
regionale risicoprofiel. Uitval van energie en ICT zijn grote risicofactoren waar beheerders van telecommunicatie meer 
rekening mee moeten houden. Aan uitval kunnen zowel voorzienbare als onvoorzienbare oorzaken ten grondslag liggen. 
Te denken valt aan vandalisme, terrorisme, natuurrampen en technisch of menselijk falen. De conclusie van 
verschillende dreigingsanalyses is dat de omvang van de risico's lijkt toe te nemen, terwijl tegelijkertijd de oorsprong van 
de dreiging steeds diffuser en moeilijker te traceren wordt16.

16 Staat van de Ether 2012 (Agentschap Telecom)
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Kwetsbaarheden
De meest kwetsbare bronnen, als het gaat om grootschalige uitval van telecommunicatienetwerken, zijn datacenters en 
POP's17 van het vaste telecommunicatienetwerk. De datacenters en de POP's vormen het hart van de ‘roosstructuur' die 
de infrastructuur van de vaste telecommunicatie kenmerkt. Bij uitval van deze datacenters of POP's wordt niet alleen de 
vaste telecommunicatie geraakt, ook de mobiele telecommunicatie wordt geraakt omdat vrijwel alle aanbieders gebruik 
maken van het vaste net. Er is dus sprake van afhankelijkheid.
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de datacenters en POP's uitvallen als gevolg van een stroomstoring. Dit komt 
omdat deze zonder uitzondering voorzien zijn van noodstroomaggregaten welke, bij voldoende aanvoer van brandstof, 
de stroomvoorziening voor onbepaalde tijd kan verzorgen. Bij de uitwerking van dit scenario wordt dus uitgegaan van een 
andere uitvalsoorzaak.

In de regio zijn er op diverse plaatsen specifieke potentiële kwetsbaarheden. Het gaat om ondergrondse infrastructuur en 
om kwetsbare telecompunten (zendmasten, bedrijfsvestigingen van telecombedrijven).

Scenariobeschrijving

Bij de uitwerking van het scenario verstoring telecommunicatie en ICT wordt ervan uitgegaan dat de gehele regio geraakt 
wordt door uitval van het volledige (vast en mobiel) telefoonnet. Het valt te verwachten dat dichtbevolkt stedelijk gebied, 
maar ook daar waar veel economische bedrijvigheid is (Brainport) meer hinder van dit scenario ondervindt dan minder 
dichtbevolkt landelijk gebied.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario ‘uitval telecommunicatievoorziening'
- criterium 2.1 ‘doden'
- criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 4.1 ‘langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)'
- criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven'
- criterium 5.2 'aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, binnen 1 jaar, 2 - 4 doden)

Deze score is gebaseerd op een levensbedreigend incident in een object met niet of verminderd zelfredzame personen 
zonder toezicht. Wanneer de automatische meldinstallatie geen doormelding aan de meldkamer kan doen zullen de 
hulpdiensten in geval van een incident (te) laat gealarmeerd worden. Dodentallen van 2 tot 4 als direct gevolg van de late 
melding zijn denkbaar.

17 POP: Point of Presence; locatie van een (lange afstand) telefooncentrale die een lokaal telefoonnetwerk bedient.
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Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 1 - 4 weken, 4-16 slachtoffers)

Voor de verklaring wordt verwezen naar criterium 2.1. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat het hier voornamelijk 
zal gaan om mensen die gedurende langere tijd beperkingen ondervinden als gevolg van het niet direct krijgen van de 
benodigde medische hulp. Aantallen 4 tot 16 zijn aannemelijk.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, tussen 2 en 20 miljoen)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent veel economische bedrijvigheid. De economische impact bij risico's zoals uitval 
energievoorziening of ICT en telecom is daarom relatief groot.

Ook de detailhandel zal te maken krijgen met gederfde inkomsten. Op drukke winkeldagen zal ontwrichting van het 
elektronisch betalingsverkeer tot aanzienlijke economische schade leiden. Ook het ontstaan van sociale onrust en 
massale opstootjes kan tot schade leiden. Een schadepost van maximaal 20 miljoen euro lijkt reëel.

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 3 dagen tot 1 week, tot < 4000 inwoners):

De fysieke en economische consequenties van een mogelijke ontwrichting van het elektronische betalingsverkeer zijn 
toegeschreven aan de criteria 2.2. en 3.1. De verstoring van het dagelijks leven ligt in het feit dat noodzakelijk inkopen 
niet gedaan kunnen worden wegens winkelsluitingen. De score is met 1 klasse verlaagd omdat er waarschijnlijk 
uitwijkmogelijkheden (ten aanzien van de aankooplocatie of betalingswijze) zijn.

Criterium 5.2 ’aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: A (beperkt gevolg, dagen)

Op basis van de indicator ‘winkelsluiting' voor de duur van 2 dagen is gekozen voor deze impactscore. Analoog aan 
criterium 5.1 zou er met 1 categorie verlaagd moeten worden; dit is met categorie A niet mogelijk.

Indicator Van toepassing op
verstoring telecommunicatie en ICT

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur -
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid +A
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting,
kiesrecht etc.)

-
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Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals -
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in
wetgeving.

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor'

Impactscore C-D (ernstig tot zeer ernstig gevolg, 3 significante categorieën, gemiddeld)

Door het uitvallen van telecommunicatievoorzieningen ontstaat er onrust onder bevolking. Dit wordt verergerd wanneer 
de oorzaak van de uitval niet bekend is of wanneer er sprake is van opzettelijk menselijk handelen. Door de duur van de 
uitval en de gevolgen hiervan neemt de mate van gevoelde verwijtbaarheid en tekortschieten ten opzichte van de 
overheid en de betrokken bedrijven toe. Daarnaast neemt door het late optreden het vertrouwen in de hulpdiensten af.

Categorie Indicator van toepassing op verstoring
telecommunicatie en ICT

Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico
of gevaar

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar Aanzienlijk +
Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
getroffen worden

Aanzienlijk +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident

Normaal +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante instanties Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
overheid

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten

Normaal +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen van
zelfredzaamheid

Beperkt +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing
van de eigen situatie

Normaal +

Waarschiinliikheidsanalvse

Uit de recente geschiedenis zijn een paar gevallen van langdurige en grootschalige uitval van
telecommunicatievoorzieningen in Nederland bekend:
- Door de grote stroomstoring van maart 2015 in Noord Holland is ook de telecommunicatie verstoord. De storing 

is door het Agentschap Telecom onderzocht en dat traject is op het moment van schrijven van voorliggend 
risicoprofiel nog niet afgesloten. In overleg met de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie 
zal er gekeken worden welke verbeteringen er nog doorgevoerd kunnen worden, zowel bij de energiebedrijven 
als bij telecom.

- Door onderhoudswerkzaamheden treedt in 2011 in Rotterdam een technische storing op in het netwerk van 
KPN. Het gevolg is dat 86 C2000-verbindingen en ongeveer 6200 andere transmissieverbindingen gedurende
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bijna zeven uren worden verstoord. Het uitvallen van de verbindingen heeft grote impact op de (vitale) 
infrastructuur (meldkamerniveau, luchtverkeersleiding, automatische brandmelders, particuliere telefoonlijnen) 
binnen de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Hollands Midden en Zeeland.

- Telefoonmaatschappij Vodafone kampt vanaf woensdag 4 april 2012 met een grote storing. Als gevolg daarvan 
hebben de meeste klanten van Vodafone in de regio Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland en delen van Den 
Haag geen verbinding. Ook het mobiele betalingsverkeer in winkels ondervond hier hinder van.

- In 2013 heeft T-mobile problemen met het netwerk in heel Europa. Een deel van de capaciteit wordt uiteindelijk 
snel hersteld; de daaropvolgende dag is het probleem grotendeels verholpen. Het is de tweede keer die zomer 
dat een dergelijk probleem zich voordoet: juli 2013 zijn klanten van KPN in Frankrijk de dupe van een 
soortgelijke storing.

- In de eigen veiligheidsregio hebben zich nog geen situaties voorgedaan waarbij de telefonie volledig verstoord is 
geweest. Wel hebben zich kleine verstoringen voorgedaan. Zo is in juli en oktober 2013 sprake geweest van 
uitval van C2000/P2000. Deze uitval betrof ook de twee overige Brabantse veiligheidsregio's. De problemen bij 
de communicatie lagen vooral tussen de meldkamer en de hulpverleners en wagens op straat: zij konden niet 
meer op de gebruikelijke manier met elkaar communiceren.

Telecomaanbieders zijn sinds 2012 verplicht om storingen te melden bij het Agentschap Telecom (Loket Meldplicht 
Telecomwet). Begin 2016 heeft het Agentschap aangegeven 35-40 meldingen per jaar te krijgen maar dan met name 
van de grotere aanbieders18. Kijkend naar de toekomst is de verwachting dat met name de mobiele 
telecommunicatievoorzieningen vaker uit zullen vallen. Oorzaak hiervan is overbelasting van de netwerken als gevolg 
van het al maar toenemende gebruik van de mobiele netwerken. Niet alleen voor spraakverkeer, maar ook voor 
dataverkeer. Een verdere oorzaak is gelegen in de instabiliteit van de netwerken. Om de toenemende belasting van de 
netwerken het hoofd te bieden gaan providers steeds sneller over tot het implementeren van innovaties. Deze innovaties 
blijken vaak onvoldoende uitgerijpt te zijn.

Score waarschijnlijkheid 
D: waarschijnlijk

18 Een overzicht van KPN storingen is te vinden op http://nutech.nl/tag/storingen%20kpn/. Een generieker overzicht van storingen is te 
vinden op http://allestoringen.nl/overzicht/.
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17 Scenario Incident wegverkeer

Context
Bij een incident wegverkeer kan gedacht worden aan een groot ongeval op de weg waarbij veel slachtoffers betrokken 
zijn, bijvoorbeeld een brand in een touringcar of een grote kettingbotsing. Ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
vrijkomen zijn eerder in dit document beschreven.

Actoren
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Rijkswaterstaat
- Provincie
- Gemeenten
- De hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie)

Oorzaak
Wegverkeersongevallen op het land, met grotere aantallen slachtoffers ^ 20 personen) kunnen door diverse oorzaken 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden zoals dichte mist en plotselinge gladheid op de weg.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Het wegennet is een risicobron. Naast autowegen en provinciale wegen loopt door de regio Zuidoost-Brabant ook een 
aantal autosnelwegen, de rijkswegen A2, A50, A58 en A67. Vanwege de hoge stedelijkheidsgraad in Brabant zijn de 
snelwegen veelal erg druk. Het drukste punt in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ligt op de Randweg Eindhoven met 
circa 140.000 voertuigen per etmaal. Feitelijk is de A58 tussen Eindhoven en Breda overbelast, met 80.000 tot 90.000 
voertuigen per etmaal (met 2x2 rijstroken). De drukte op de A67 tussen Eindhoven en Venlo wordt voornamelijk bepaald 
door de grote hoeveelheid vrachtverkeer. De files rond Eindhoven zijn wel spectaculair afgenomen na de verbreding van 
de rondweg.

Binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt Incidentmanagement (IM) toegepast. IM is gericht op het verbeteren van 
de doorstroming en veiligheid op het Nederlands wegennet. De toekomstverwachting met betrekking tot incidenten met 
wegverkeer is echter dat deze stijgt door de toenemende belasting van het hoofdwegennet. Maatregelen die in de 
afgelopen jaren zijn genomen zijn:
- Voor incidenten op de snelwegen rond Eindhoven zijn uitwijkroutes bepaald en uitgezet.

Met deze Kleinschalige Alternatieve Routes (KAR) ofwel U-routes kan het verkeer via geschikte wegen veilig door 
de regio worden geleid;

- Om de aansluiting van de A67 op het regionale wegennet te verbeteren, zijn de rotondes bij Eersel en Steensel 
aangepast. Dit leidt tot een betere verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer;

- Maatregelen rond de A58: betere aansluitingen bij Best en Oirschot;
- Daarnaast zijn de verkeersregelinstallaties op de Oostelijke ring Eindhoven geoptimaliseerd ten behoeve van 

incidentmanagement.

Scenariobeschrijving
De scenariobeschrijving gaat uit van een groot ongeluk op de weg met een groot aantal slachtoffers ^ 20 personen). Er 
moet rekening gehouden met meerdere doden, meerdere gewonden en personen die niet gewond zijn maar wel 
aangedaan zijn door het ongeluk. Door het ongeval zijn alle rijstroken van de autosnelweg volledig geblokkeerd en op de 
tegengestelde rijbaan gaat het verkeer ter hoogte van de plaats van het ongeval langzaam rijden met in beide richtingen
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lange files en grote vertragingen voor het wegverkeer als gevolg. Doordat het verkeer zich op het onderliggende 
wegennet een baan zoekt, ontstaan ook daar opstoppingen en vertragingen.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario incident wegverkeer zijn:
- criterium 2.1 'doden'
- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 3.1 bosten'
- criterium 5.3 Sociaal psychologische impact en M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 2 - 4 direct overlijden)

Bij een incident wegverkeer is een ongeval met een bus of met meerdere voertuigen voorstelbaar, waarbij meerdere 
slachtoffers te betreuren zijn. De impactscore komt uit op B, aanzienlijk gevolg.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: C hoog (ernstig gevolg, 16 - 40 gewonden)

Hier geldt hetzelfde als bij criterium 2.1. Bij grote ongevallen zijn doorgaans meerdere gewonden te betreuren. De 
impactscore komt hiermee uit op C hoog.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A (beperkt gevolg, tot 2 miljoen)

Bij een incident wegverkeer kunnen de kosten hoog oplopen, maar in vergelijking met andere incidenttypen komen de 
kosten bij dit incidenttype in een lagere categorie uit, te weten A.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en M-factor’

Impactscore: A (gemiddelde eindgradatie, 0 significante categorieën)

Vooral aspecten als angst, woede en verdriet kunnen bij een incident wegverkeer een rol spelen als het gaat om de mate 
van gevoelde verwijtbaarheid (tekortschieten) van relevante bedrijven en (overheids)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen ervan. Ook als het gaat om de informatieverschaffing over het 
incident en de oorzaken (traag, onzorgvuldig) kan er een mate van verlies van vertrouwen optreden.
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Categorie Van toepassing op incident wegverkeer Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

- -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

- -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

- -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

- -

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan.

Beperkt +A

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Beperkt +/-

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

- -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie.

' -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie.

- -

Waarschijnlijkheidsanalyse
Naast autowegen en provinciale wegen loopt door de regio Zuidoost-Brabant ook een aantal autosnelwegen. Vanwege 
de hoge stedelijkheidsgraad in Brabant zijn de snelwegen veelal erg druk. Een incident wegverkeer is voorstelbaar. De 
waarschijnlijkheidsanalyse wordt daarom gescoord op een C.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: Mogelijk_____
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18 Scenario Incident spoorverkeer

Context
Op het spoor kunnen verschillende risico's zich voordoen. Een ongeval met gevaarlijke stoffen (zoals beschreven in 
scenario 11 (ongeval spoorvervoer en incidenten tunnels). Maar voorstelbaar wordt ook geacht een botsing van treinen 
of een ontsporing van een trein waarbij slachtoffers vallen.

Actoren
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Prorail
- NS
- Provincie
- Gemeenten
- De hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie)

Oorzaak
De belangrijkste oost-west-verbinding op het spoor is de spoorlijn tussen Station Eindhoven en Station Breda, waarover 
onder andere de Intercity van Station Venlo naar Station Den Haag Centraal rijdt. Tevens is er in de regio een belangrijke 
noord-zuidverbinding. Dit is de Spoorlijn Utrecht - Boxtel waarover de treinen van Eindhoven naar Station Schiphol en de 
Intercity's van Station Alkmaar naar Station Maastricht/Station Heerlen rijden. Het risico op een treinincident is, gezien 
deze drukke verbindingen, relevant in deze regio.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Het gehele spoornetwerk kan beschouwd worden als risicobron. In het algemeen is de kans op een incident op het spoor 
met name aanwezig ter hoogte van wissels. Er kan bijvoorbeeld bij het passeren van een rood sein een botsing 
plaatsvinden tussen een rangerende trein en een passagiers- dan wel goederentrein. Ook kan een trein ontsporen ter 
hoogte van wissels.

Scenariobeschrijving
De scenariobeschrijving gaat uit van een groot ongeluk op het spoor met een groot aantal slachtoffers ^ 20 personen).
Er moet rekening gehouden met meerdere doden en gewonden. Door de aanrijding zijn diverse sporen niet meer 
bruikbaar. Het gevolg van de aanrijding is dat de bovenleiding van het spoor beschadigd is en los hangt. Het spoor is niet 
meer bruikbaar voor overige transporten en wordt geheel afgesloten. Het gevolg hiervan is dat andere transporten 
stilstaan.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario incident wegverkeer zijn:
- criterium 2.1 ‘doden'
- criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en M-factor'
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Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C (aanzienlijk gevolg, 2 - 4 direct overlijden)

Bij een incident spoorverkeer is de kans op een incident op het spoor, met name ter hoogte van wissels voorstelbaar. 
Eerdere incidenten in binnen- en buitenland tonen aan dat meerdere personen daarbij kunnen komen te overlijden. De 
impactscore komt uit op B, aanzienlijk gevolg.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: C hoog (ernstig gevolg, 16 - 40 gewonden)

Hier geldt hetzelfde als bij criterium 2.1. Bij grote ongevallen zijn doorgaans meerdere gewonden te betreuren. De 
impactscore komt hiermee uit op C hoog.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A (beperkt gevolg, tot 2 miljoen)

Bij een incident spoorverkeer kunnen de kosten hoog oplopen, ook o.a. door het stilvallen van het overige 
goederentransport.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en M-factor’

Impactscore: A (gemiddelde eindgradatie, 0 significante categorieën)

Vooral aspecten als angst, woede en verdriet kunnen een rol spelen als het gaat om de mate van gevoelde 
verwijtbaarheid (tekortschieten) van relevante bedrijven en (overheids)instanties bij het ontstaan van het incident dan wel 
het optreden van ongewenste gevolgen ervan.

Categorie Van toepassing op incident spoorverkeer Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

- -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

- -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

- -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

- -

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan.

Beperkt +A
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Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Beperkt +A

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

- -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie.

- -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie.

- -

Waarschiinliikheidsanalvse
In 2012 botsten in Amsterdam twee treinen frontaal op elkaar. Hierbij vielen ten minste 189 gewonden en kwam één 
persoon om het leven. In dezelfde maand in 2012 botsten in Rotterdam twee goederentreinen frontaal op elkaar. De 
twee machinisten raakten gewond, en het spoor raakte ernstig beschadigd. Ook in Europa vonden in deze periode zware 
treinongevallen plaats: in 2013 een van de zwaarste treinongevallen in Europa in jaren; in Santiago de Compostela in 
Spanje waarbij 78 mensen om het leven kwamen en 130 mensen gewond raakten. Eveneens in 2013 in vond in Parijs 
een treinongeluk plaats met tientallen gewonden en zes doden. Een jaar daarvoor in Polen waarbij tientallen mensen 
(zwaar) gewond zijn geraakt en 16 doden te betreuren viel.
In Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een aantal drukke spoorverbindingen aanwezig. Een incident spoorverkeer is 
daarom ook voorstelbaar. De waarschijnlijkheidsanalyse wordt gescoord op een C.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: Mogelijk_____
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19 Scenario Chemisch incident

Vanwege de raakvlakken tussen de scenario's 'chemische besmetting' en 'ongeval stationaire inrichting', is ervoor 
gekozen om beide crisistypen in één scenario te verwerken.

Context

Een chemisch incident is een incident dat zich voordoet in een omvangrijk chemisch bedrijf, een BRZO-bedrijf (Besluit 
Risico's Zware Ongevallen). Wij gaan daarbij uit van een brand in een BRZO-bedrijf, omdat dit scenario de meeste 
impact en waarschijnlijkheid heeft. Dat wil zeggen dat de effecten buiten de perceelsgrens komen. Het betreft een brand, 
waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, die zich over een groot gebied verspreiden.
Deze besmetting veroorzaakt een golf van gezondheidsklachten, die om een forse geneeskundige inspanning vragen. 
Gezondheidseffecten op korte termijn kunnen ontstaan door inademing van schadelijke stoffen en door blootstelling van 
ogen en huid aan schadelijke stoffen. Het is niet uit te sluiten dat op langere termijn ernstige lichamelijke gevolgen 
optreden bij grotere groepen mensen. Een grootschalige besmetting kan bovendien maatschappelijke ontwrichting tot 
gevolg hebben. Reden om voor dit scenario te kiezen is de aanwezigheid in de regio van twaalf BRZO-bedrijven.
Bij de scenariobeschrijving gaan we uit van een brand bij een BRZO-bedrijf, bijvoorbeeld een opslag- en 
distributiecentrum voor verpakte chemicaliën, waaronder gevaarlijke stoffen. Er is gekozen voor een BRZO-bedrijf, omdat 
een ramp bij een BRZO-bedrijf een groot effect voor de regio heeft.

Actoren

Bij een ramp, die grootschalige besmetting tot gevolg heeft, komen de volgende actoren in beeld:
Regionaal:

- Het betrokken bedrijf, de betrokken gemeente(n), Veiligheidsregio, GGD, GHOR, politie, brandweer, defensie, 
RAV, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, waterschap(pen), drinkwaterbedrijf, ODZOB, OMWB.

Bovenregionaal:
- Provincie, RIVM, NCC, LOCC en, afhankelijk van de windrichting de naburige regio's.

Oorzaak en Risicobronnen

Er gekozen voor een scenario in een PGS 15 loods. Het gros van de BRZO-bedrijven heeft dit scenario als maatgevend. 
Echter, dit scenario geldt niet voor alle BRZO-bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant als maatgevend.

‘het ontstaan van een brand in een opslaghal over de gehele oppervlakte, waarbij het blussysteem faalt en de 
branddeuren open blijven staan. Het scenario dat hierbij hoort is dat de verbrandingsgassen naar buiten treden door 
kieren en spleten en zich door afkoeling op grondniveau verspreiden. Op grond van de aanwezige hoeveelheid 
brandbaar materiaal is het te verwachten dat de brand langer kan duren dan 30 minuten, als er niet repressief adequaat 
ingegrepen kan worden. De kans bestaat dan dat de ommuring van de loods zal bezwijken en er sprake is van 
branduitbreiding. In dat geval is er een brand in de open lucht, die voor de omwonenden vanwege de pluimstijging een 
verminderd risico inhoudt.'
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Kwetsbaarheden

Het bedrijf is verplicht de risico's tot een aanvaardbaar geacht niveau terug te brengen. Mocht zich niettemin een 
calamiteit voordoen, dan dienen wij met het volgende rekening te houden:
- Bodemverontreiniging: bij een brand kan het bluswater zich mengen met het koelwater. Deze grote 

hoeveelheden verontreinigd water kunnen zich over de perceelsgrens (en naburige percelen) verspreiden. Dit 
kan vervolgens weer leiden tot bodemverontreiniging.

- Luchtverontreiniging: bij een uitslaande brand komen schadelijke gassen in de atmosfeer terecht. Deze kunnen 
op de bodem en op oppervlaktewater neerslaan.

Scenariobeschrijving

Bij de beschrijving gaan we uit van het scenario waardoor bij een brand, NO2 (stokstofdioxide) vrijkomt. De reikwijdte van 
zo'n giftige rookwolk zal circa 10 kilometer zijn. Bij dit scenario moet worden uitgegaan van het weertype F2, situatie 
winternacht. De windsnelheid bedraagt 2 meter per seconde. Voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn, heeft de stof al 
nabijgelegen woonwijken bereikt.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario chemische besmetting zijn:
- criterium 2.1 ‘doden'
- criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 4.1 ‘aantasting van het milieu in algemene zin'
- criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven'
- criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C (ernstig gevolg > 10 doden)
Voor het gekozen scenario geldt meer dan 10 doden.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, > 400 zieken)
Wij gaan uit van meer dan 500 T1 en T2 slachtoffers.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, tussen 20 en 200 miljoen)
Bij een calamiteit volgens dit scenario zal er sprake zijn van materiële schade, gezondheidsschade, financiële schade, 
milieuschade (saneringskosten en herstel) en van bestrijdings- en herstelkosten. Onder materiële schade valt de schade 
aan gebouwen en inboedel. Gezondheidsschade heeft betrekking op kosten van uitkeringen bij overlijden, op extra 
kosten van de gezondheidszorg, alsmede op extra kosten van arbeidsongeschiktheid van slachtoffers en op uitkeringen
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voor nabestaanden. Er is financiële schade in de vorm van directe en indirecte bedrijfsschade. Bij de kosten van 
bestrijding en herstel moet gedacht worden aan extra kosten van de operationele inzet, maar bijvoorbeeld ook aan 
kosten van een bevolkingsonderzoek.

Criterium 4.1B ‘aantasting van het milieu in algemene zin’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 4-40 km2)
Als er chemische stoffen vrijkomen, heeft dat impact op het milieu, bijvoorbeeld doordat ze via de lucht of via het 
bluswater verspreid worden. Bovendien bestaat het risico dat het milieu (land, water en lucht) ernstig wordt aangetast als 
de interventiewaarde, die geldt voor chemische verontreiniging wordt overschreden. De ernst van de impact wordt 
gescoord aan de hand van de absolute oppervlakte van het getroffen gebied. In dit scenario wordt uitgegaan van een 
lokaal gevolg, waarbij een oppervlakte hoort van 4-40 km2.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: A (beperkt gevolg, 1-2 dagen, < 400 inwoners)
Aantasting van de luchtkwaliteit kan tot gevolg hebben dat sommige groepen mensen zich niet meer vrijelijk kunnen 
bewegen. Dat verschijnsel zal doorgaans niet langer dan 1-2 dagen duren en minder dan 400 inwoners betreffen.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 2 significante categorieën, kan > 1 jaar duren)
Bij een ramp van een dergelijke omvang zal direct de vraag naar de oorzaak en naar het vergunnings- en 
handhavingsbeleid gesteld worden. De positie van de lokale overheid kan bovendien onder druk komen te staan als 
gevolg van (kritiek op) de aanpak van de voorbereiding op- en bestrijding van de ramp en de aanpak van de 
communicatie met de bevolking.

Indicator Van toepassing op
Chemisch incident

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -
Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 3 significante categorieën, hoog)
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De calamiteit kan leiden tot angst, woede, verdriet en afschuw waardoor paniek en massahysterie kunnen ontstaan. Bij 
deze aantallen dodelijke en gewonde slachtoffers zal de sociaal psychologische impact groot zijn. De volgende 
indicatoren kunnen bij een chemische besmetting aan de orde zijn:

Categorie Indicator van toepassing op Chemisch incident Mate Significant

Perceptie van het incident Onbekendheid met de aard of de oorzaak van
het risico of gevaar

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of
gevaar

Aanzienlijk +

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig 
zwaar getroffen worden

Normaal +

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van)
het incident

Normaal +

Verwachtingspatroon rond
het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante
instanties

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden
van de overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden 
van de hulpdiensten

Normaal +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen
van zelfredzaamheid

Normaal +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot 
beheersing van de eigen situatie

Normaal +

Waarschijnlijkheidsanalyse
De kans dat zich in een BRZO-bedrijf een grote calamiteit met fatale afloop voordoet, is zeer klein. Er zijn geen concrete 
aanwijzingen, maar de gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht. Daarmee komt de waarschijnlijkheidsscore op 
B: onwaarschijnlijk, geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht.

Score waarschijnlijkheid 
B: onwaarschijnlijk
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20 Scenario Luchtvaartincidenten

Actoren
- De Vliegbasis Eindhoven (militair deel) ondersteunt militaire operaties, humanitaire missies en speciale 

opdrachten in vredes-, crisis en oorlogstijd door inzet van luchttransport waar dan ook ter wereld en wanneer dit 
wordt verlangd.
De Vliegbasis Eindhoven levert luchttransport, airrefuelling capaciteit en stelt het platform beschikbaar voor 
medegebruik.
Het civiele medegebruik wordt uitgevoerd door Eindhoven Airport N.V. en biedt ruimte aan 
vliegtuigmaatschappijen voor het uitvoeren van charters, lijndiensten en general aviation van dit vliegveld;

- Kempen Airport te Budel richt zich op zakenvluchten met één- en tweemotorige vliegtuigen, opleidingen tot 
piloot voor een vliegtuig met max. 4 personen en privévluchten.

In de scenariobeschrijving luchtvaartincidenten wordt uitgegaan van twee scenario's luchtvaartincidenten (cargo- Z 
passagiersvliegtuig):

1. Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein: op Eindhoven Airport N.V./Vliegbasis Eindhoven 
of in de ‘onmiddeNijke omgeving' van deze basis (t.w. een gebied van 1000 m voor en achter de banen en max.
150 m links/rechts uit de as van de banen, het zogenaamd Crash-Alfa gebied). Volgens het Besluit 
Luchtvaartterreinen gelden binnen deze zone dezelfde afspraken voor incidentbestrijding als op 
luchtvaartterreinen.
De actoren zijn:
- Defensie (militaire vliegbasis) i.v.m. het civiele gebruik van de basis
- Directie Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven

2. Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
De actoren zijn:
- Het bestuur Z de besturen van het grondgebied waar het ongeval plaatsvindt.

Oorzaak
In vergelijking met andere vervoersmodaliteiten is het aantal luchtvaartongevallen zeer laag. Toch komen ook in 
Nederland vliegtuigongevallen voor. Sinds vele jaren wordt op (inter-)nationale schaal veel aandacht besteed aan de 
verbetering van de veiligheid. De veiligheid in de beroeps- en recreatieve luchtvaart is daardoor hoog, zeker in industrieel 
ontwikkelde landen. Hoewel de kans op een ongeval per vliegbeweging in West-Europa laag is, neemt het aantal 
vliegbewegingen over de jaren wel toe. Ook dat gegeven maakt de continue aandacht voor de veiligheid noodzakelijk.

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Voor incidenten op een vliegbasis (luchtvaartterrein) is landelijk een Handreiking Crisisbeheersing op Luchthavens 
opgesteld. In deze Leidraad is in het algemeen gekozen om de voorbereiding van veiligheidsregio's te richten op drie 
incidenttypen:
- crash (passagiers-)luchtvaartuig
- kaping/gijzeling
- besmettelijke infectieziekte aan boord van luchtvaartuig en vervoer van patiënten met infectieziekten
In dit scenario wordt uitgegaan van een luchtvaartongeval met een (passagiers)luchtvliegtuig met totaal 200 personen 
aan boord. Dit zijn luchtvaarttuigen die in de drukste periode van het jaar stijgen en landen op Eindhoven Airport.
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Er is gekozen voor het incidenttype “crash (passagiers-)luchtvaartuig” omdat de impact bij dit incidenttype op velerlei 
terreinen het grootst is.

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Het scenario richt zich hierbij op een ongeval in een verstedelijkt gebied met een passagiersluchtvaartuig met max. 500 
personen aan boord. Gekozen is om dit scenario toe te voegen omdat het voorstelbaar is en rekening gehouden moet 
worden met het voorvallen van dit scenario. Het type luchtvaartuig is gekozen omdat op Eindhoven Airport geen groter 
vliegtuig mag stijgen en landen.

Risicobronnen en kwetsbaarheden 
Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Er is landelijk geen lijst van kwetsbare bestemmingen specifiek voor luchtvaartterreinen beschikbaar. Het 
luchthaventerrein zelf is de belangrijkste risicobron Z kwetsbaarheid. Ook rondom de luchthaven kan een ongeval 
plaatsvinden.

- Brongebied: het terrein van Eindhoven Airport Z Vliegbasis Eindhoven en het Crash-Alfa gebied. Het Crash-Alfa 
gebied staat beschreven in het Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven

- Effectgebied: In de milieuvergunning wordt de omgeving in relatie tot veiligheid bepaald door de risicocontour 
(PR:10-6 p.j. ISO risicolijn). Daarbinnen is géén nieuwe woonbebouwing toegestaan.

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
- Brongebied: dit gebied wordt bepaald door de leider CoPI;
- Effectgebied: dit gebied wordt bepaald door de Regionaal Operationeel Leider in het ROT.

Scenariobeschrijving
Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Luchtvaartterreinen en de onmiddellijke omgeving worden op grond van het brandrisico ingedeeld in 9 klassen. De 
brandrisicoklasse van het luchtvaartterrein is gebaseerd op de hoogste brandrisicoklasse van de toestellen19 die 

gedurende de drie opeenvolgende drukste maanden van het jaar op het vliegveld stijgen en landen.
Voor Vliegbasis Eindhoven Z Eindhoven Airport N.V. geldt klasse 8. Dit betekent dat op dergelijke terreinen middelgrote 
en grote luchtvaartuigen (35-70 m) komen met grote aantallen passagiers (max. 500) en men zich moet voorbereiden op 
grote plasbranden (100-500 m2) en een schadegebied van 5.000 tot 30.000 m2.

Incidenteel kan na vooraankondiging een luchtvaartuig behorende tot de brandrisicoklasse 9 en 10 gebruik maken van 
de vliegbasis Eindhoven.

Onderstaande tabel toont over de periode van 2000 tot 2015 het aantal vliegbewegingen aan met aantal passagiers. Uit 
deze tabel blijkt dat het aantal vliegbewegingen t.o.v. 2000 is gestegen met ruim 400Zo is gestegen, en dat het aantal 
passagiers meer dan vertienvoudigd is. Hieruit mag opgemaakt worden dat vanaf 2015 en volgende jaren meer en 
grotere luchtvaarttuigen op Eindhoven Airport stijgen en landen. Eindhoven Airport wil in 2020 inzetten op vervoer van 
4,5 miljoen passagiers.

19 Het risico van toestellen is afhankelijk van de lengte en breedte van het luchtvaarttuig en de benodigde bluscapaciteit voor dat 

luchtvaarttuig.
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Eindhoven Airport N.V.
Jaar Vliegbewegingen Aantal passagiers Jaar Vliegbewegingen Aantal passagiers
2000 18.085 337.553 2008 17.217 1.629.893
2001 13.231 282.233 2009 15.641 1.739.053
2002 12.612 366.496 2010 19.025 2.142.832
2003 11.693 422.735 2011 22.000 2.650.000
2004 13.488 694.451 2012 24.265 2.977.643
2005 13.151 946.218 2013 26.508 3.396.853
2006 13.979 1.143.557 2014 28.909 3.926.395
2007 16.774 1.544.098 2015 30.349 4.331.658

Voor incidenttype “crash (passagiers-)luchtvaartuig” op Eindhoven Airport I Vliegbasis Eindhoven is een 
Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven (CBP) opgesteld.
Het Crisisbeheersplan Luchthaven Eindhoven bevat het geheel van maatregelen tijdens de 1e fase van een (verwacht) 
luchtvaartongeval op of nabij de luchthaven Eindhoven. Ook is opgenomen een scenario (vermoeden van) 
kaping/gijzeling en een scenario (vermoeden van) infectieziekte aan boord van een vliegtuig
Het niveau van de 1e opschaling en inzet van eenheden heeft betrekking op de startinzet van de eerste melding vanuit 
Vliegbasis Eindhoven.

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Het niveau van de eerste opschaling en inzet van eenheden is afhankelijk van de eerste meldingen bij de 
Gemeenschappelijke Meldkamer. In de vastgestelde GRIP-procedure en CBP staat benoemd wie tot opschaling 
bevoegd is.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario luchtvaartincidenten zijn:

- criterium 2.1 ‘doden'
- criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'
- criterium 3.1 ‘kosten'
- criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven'
- criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Impactscore direct overlijden (binnen 1 jaar): D (zeer ernstig gevolg, 200 personen)
Impactscore vervroegd overlijden (van 1-20 jaar): C (ernstig gevolg, 16 tot 40 personen)

Bij een crash van een (passagiers-)luchtvaarttuig is niet uit te sluiten dat alle personen kunnen overlijden.
Eventuele overlevenden (uitgangspunt 16 tot 40 personen) kunnen ernstig gewond raken en mogelijk ten gevolge van dit 
letsel alsnog overlijden.

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
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Impactscore direct overlijden (binnen 1 jaar): E (catastrofaal gevolg, > 400 personen)
Impactscore vervroegd overlijden (van 1-20 jaar): C hoog (ernstig gevolg, 40 tot 160 personen)

Bij een crash van een(passagiers-)luchtvaarttuig is niet uit te sluiten dat alle personen zullen overlijden. Daarnaast is niet 
uit te sluiten dat bewoners Z passanten in het betreffende stedelijk gebied kunnen overlijden.
Eventuele overlevenden (uitgangspunt 40 tot 160 personen) kunnen ernstig gewond raken en mogelijk ten gevolge van 
dit letsel alsnog overlijden.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Impactscore: C (ernstig gevolg, 16 tot 40 personen)

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Impactscore: C hoog - D (ernstig gevolg tot zeer ernstig gevolg, (16 tot 40 personen - 40 tot 160 personen)

Voor toelichting zie criterium 2.1

Criterium 2.3 ‘lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften’

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Impactscore: A (beperkt gevolg, van 2 tot 6 dagen en > 400 getroffenen)

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Impactscore: D (ernstig gevolg, van 1 tot 4 weken en ^0.000 getroffenen)

Een luchtvaartincident kan (in bepaalde mate) gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van primaire levensbehoeften, 
te denken valt aan een tekort aan warmte, voedsel en drinkwater.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Beide scenario's
Impactscore: A - C (beperkt tot ernstig gevolg, tussen 2 miljoen en 200 miljoen)

Bij een luchtvaartongeval op of nabij het luchtvaartterrein is sprake van financiële schade. Te weten het luchtvaarttuig, de 
infrastructuur vanen/of nabij het luchtvaartterrein, maar ook gezondheidsschade en bestrijdings- en herstelkosten.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:
- Materiële schade aan gebouwen en inventaris;
- Gezondheidsschade, zoals kosten van uitkeringen bij overlijden, kosten bij ziekenhuisopname en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
De schade kan naar schatting oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's: A - C (in extreme gevallen).

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven’

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Impactscore: A (beperkt gevolg, < 400 getroffenen met een tijdsduur van 2 tot 6 dagen)
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Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Impactscore: D (aantal: < 4.000 getroffenen met een tijdsduur van 1 maand of langer)

samen te komen op 
verkeer belemmerd. 
de plaats van het

incident.

Criterium 5.2 ‘Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Beide scenario's
Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 1 of meer jaren en maximaal 3 uit 6 indicatoren)

Onder verstoring dagelijks leven wordt verstaan de aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en 
publieke plaatsen en openbare ruimten. Hierdoor wordt deelname aan het normale maatschappelijk 
Dit geldt voor beide scenario's. De verstoring van het dagelijkse leven is hierbij sterk afhankelijk van

Indicator Van toepassing op
Luchtvaartincidenten

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid +
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals gebruikelijk in
het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

De drie indicatoren die een rol spelen zijn:
- aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging;
- aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur;
- aantasting van de openbare orde en veiligheid.
De verwachting is dat de aantasting van het bestuur een of meerdere jaren kan duren. Met name als er onderzoeken c.q. 
onderzoekscommissies aan te pas komen.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en de M-factor’

Luchtvaartincidenten bij start of landing luchtvaartterrein
Impactscore: D (hoge eindgradatie met twee significante categorieën)

Bij een crash (passagiers-)luchtvaarttuig op of nabij het luchtvaartterrein zijn twee categorieën van toepassing, te weten:
- Het verwachtingspatroon rond het incident;
- ______Het handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident.___________________________________
Categorie Indicator van toepassing op Luchtvaartincidenten Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar

Normaal +

130



Regionaal Risicoprofiel 2017
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar Normaal +
Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar getroffen
worden

Normaal +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante instanties Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten

Aanzienlijk +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen van
zelfredzaamheid

Aanzienlijk +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de
eigen situatie

Normaal +

De grootste impact zal bij de slachtoffers zijn, maar ook de bewoners in de directe omgeving, verwanten, nabestaanden 
en hulpverleners kunnen gedurende lange tijd met angst- en/of woedegevoelens blijven zitten. De omvang van de 
sociaalpsychologische impact is o.a. afhankelijk van de omvang van de ordeverstoring, de angst bij buurtbewoners voor 
een herhaling op een luchtvaartincident en de gevoelde verwijtbaarheid van overheidsinstanties.

Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied
Impactscore: E (hoge eindgradatie met drie significante categorieën)
Categorie Indicator van toepassing op Luchtvaartincidenten Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar

Aanzienlijk +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar Aanzienlijk +
Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar getroffen
worden

Aanzienlijk +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van verwijtbaarheid van relevante instanties Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten

Aanzienlijk +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen van
zelfredzaamheid

Aanzienlijk +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de
eigen situatie

Normaal +

Bij dit scenario speelt ook de onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico mee, zowel bij de getroffenen als de 
rest van de bevolking. Ook de verwijtbaarheid van overheidsinstanties kan aanwezig zijn. Bovendien speelt de mate van 
onbekendheid en/of onervarenheid met mogelijke vormen van zelfredzaamheid ook mee.
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Waarschijnlijkheidsanalyse
De kans dat een passagiersvliegtuig neerstort ligt tegenwoordig ruim beneden één op de miljoen vluchten. Voor 
vrachtvluchten ligt die kans zo'n zeven maal hoger. De kans van optreden in de komende vijf jaren kan worden bepaald 
aan de hand van het aantal vluchten.

De waarschijnlijkheid of de kans op een luchtvaartincident als gevolg van een moedwillige actie is afhankelijk van 
meerdere factoren. Statistieken geven aan dat slechts weinig vliegtuigincidenten een gevolg zijn van een moedwillige 
actie. De waarschijnlijkheid op een dergelijk incident is met andere woorden voorstelbaar maar wordt toch 
onwaarschijnlijk geacht.

Rekenkundig maar ook statistisch scoort de waarschijnlijkheid als volgt:

Score waarschijnlijkheid
Luchtvaartincidenten bij start en landing B: onwaarschijnlijk 
Luchtvaartincidenten in verstedelijkt gebied A: zeer onwaarschijnlijk
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21 Scenario (Influenza) Pandemie

Context

Dit scenario beschrijft een grootschalige besmetting van mens op mens met gezondheidsklachten bij een groot aantal 

zieken, welke om een forse curatieve inspanning vragen. Een dergelijke grootschalige uitbraak kan bovendien 

maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Het meest waarschijnlijk is een pandemie veroorzaakt door een nieuw 

griepvirus, maar er zijn meer scenario's denkbaar, bijvoorbeeld een uitbraak van SARS of MERS. Het zal vaak een 

situatie betreffen waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid op ministerieel niveau ligt (A-ziekte).

Actoren

Verschillende organisaties hebben taken op het gebied van de bestrijding van een grieppandemie in Nederland: 

(Medisch) Inhoudelijk:

- Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, wereldweid)

- ECDC, Europees centrum Infectieziektebestrijding (europees)

- Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) Z RIVM (nationaal)

- Nationaal Influenzacentrum (nationaal)

- GGD'en (25 regio's, waaronder GGD Brabant-Zuidoost)

- Ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, ambulancevervoer en laboratoria

Bestuurlijk en ondersteunend

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

- Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Gemeenten (en de VNG)

- GHOR, politie, brandweer, defensie

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM coördineert de bestrijding van grootschalige uitbraken van 

infectieziekten (met name de A-ziekten). Het CIb rapporteert hierover op nationaal- en internationaal niveau en 

communiceert hierover met GGD'en en professionals bij dreigende risico's.

Het CIb adviseert de minister van VWS over het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid. In de preparatieve fase 

ontwikkelt het Cib richtlijnen en draaiboeken voor de lokale en landelijke bestrijding van infectieziekten en grootschalige 

uitbraken.

Bij een (dreigende) epidemie kan het CIb een multidisciplinaire groep van inhoudsdeskundigen bijeenroepen: het 

Outbreak Management Team (OMT), waarvan het CIb de voorzitter is. De taak van dit OMT is om de minister van VWS 

advies te geven over de aanpak van de infectieziektebestrijding. Het CIb adviseert de minister niet direct, maar via het 

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) dat steeds in aansluiting op het OMT overlegt. De taak van het BAO is de 

adviezen van het OMT te toetsen op bestuurlijk haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Met betrekking tot de bestrijding van een pandemie is ook de Veiligheidsregio betrokken. Een pandemie kan immers 

leiden tot maatschappelijke onrust, verstoring van de openbare orde en verstoring van het dagelijks leven, met mogelijk 

uitval van vitale structuren door gebrek aan personeel. De belangrijkste regionale partners zijn de gemeenten, GGD, 

GHOR, politie, RAV, brandweer, defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat.
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Oorzaak en Risicobronnen

In de afgelopen jaren is er in Nederland meermalen een dreiging geweest van een grootschalige uitbraak van een 
infectieziekte. Soms ging het om een bestaande ziekte (griep) of een nieuwe ziekte (SARS), soms om dreiging met een 
moedwillige (bioterroristische) introductie van een besmettelijk en dodelijk micro-organisme, zoals pokken.
Een grieppandemie is de meest waarschijnlijke vorm van een grootschalige infectieziekteuitbraak die ons kan treffen.
Een grieppandemie is een epidemie op wereldwijde schaal veroorzaakt door een nieuw griepvirus. De bevolking heeft 
hiertegen nog geen natuurlijke weerstand kunnen opbouwen en er is nog geen tijd geweest om een vaccin te 
ontwikkelen. Het nieuwe griepvirus kan zich hierdoor in snel tempo over de wereld verspreiden. De ziekte kan bovendien 
ernstigere vormen aannemen met meer sterfgevallen.

Kwetsbaarheden

De mate waarin de samenleving door een grieppandemie wordt ontwricht is afhankelijk van de ernst van de ziekte. De 
gevolgen van een pandemie zijn afhankelijk van:
- het aantal mensen dat ziek wordt (attack rate)
- het aantal mensen dat complicaties krijgt (ziekmakend vermogen van het virus)
- beschikbaarheid van antivirale middelen
- het (tijdig) beschikbaar komen van een griepvaccin
De jongste pandemie, de Nieuwe Influenza A (H1N1) in 2009, bleek achteraf een milde griepvariant. Het is niet precies 
bekend hoeveel mensen in Nederland ziek werden, het aantal ziekenhuisopnames bedroeg ruim 2000. Er zijn 53 
mensen overleden als gevolg van de Nieuwe Influenza A. Bij de scenariobeschrijving gaan we uit van een pandemie met 
een ernstigere vorm van de ziekte dan in 2009.

Scenariobeschrijving

Bij de voorbereiding op een grieppandemie gaat de GGD Brabant-Zuidoost uit van een scenario, waarbij 250Zo van de 
bevolking in Zuidoost-Brabant griep krijgt. Op basis van een inwoneraantal van 742.000 heeft de GGD becijferd dat 
gedurende de 8 weken dat een pandemie naar verwachting duurt, 185.000 mensen in onze regio griep krijgen, er 46.000 
mensen een beroep doen op de huisarts, 490 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en er ongeveer 200 mensen 
overlijden.
Het grote aantal zieken zal grote effecten hebben op het maatschappelijk leven, vooral tijdens de piek van de pandemie 
tussen in de weken 3 tot en met 5. Mensen die niet ziek zijn blijven thuis om voor zieke familieleden te zorgen en 
anderen komen uit angst voor besmetting de deur niet meer uit.

Gevolgen:
- Schaarste aan medische zorg in de eerste en tweede lijn: huisartsen kunnen de zorgvraag niet aan en 

ziekenhuizen kunnen niet alle patiënten opnemen en behandelen die daarvoor in aanmerking komen.
- Uitval van zorgverleners, behalve in de eerste en tweede lijn ook in de thuiszorg, verpleeghuissector.
- De vitale infrastructuur komt in de problemen door personeelsgebrek, met als gevolg sociale onrust.
- Politie, brandweer en gemeenten kunnen door het grote aantal zieke personeelsleden alleen incidenten 

bestrijden.
- Maatschappelijke ontwrichting doordat goederen en diensten niet meer geleverd kunnen worden.
- OOV problematiek, mensen gaan zorg afdwingen; voornamelijk bij apothekers, ziekenhuizen, huisartsen.
- Afnemend vertrouwen in het optreden van de overheid.
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Impactanalyse

De gevolgen van het scenario pandemie zijn:

- criterium 2.1 'doden'

- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'

- criterium 2.3 Arnstig lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)'

- criterium 3.1 bosten'

- criterium 5.1 Verstoring dagelijks leven'

- criterium 5.2 Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'

- criterium 5.3 Aociaal psychologische impact'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, > 400 doden)

De GGD berekende 200 doden in Zuidoost-Brabant, er zijn echter ook scenario's die uitgaan van een percentage van 

0,470Zo van het aantal mensen met griep. Dat zou betekenen dat het aantal doden in Zuidoost-Brabant kan oplopen tot 

1000.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, > 400 zieken)

Bij een pandemie worden grote aantallen mensen ziek. Mensen die als gevolg van de pandemie

ernstig ziek worden (met name mensen met ademhalingsklachten) kunnen worden beschouwd als ernstig gewonden. De 

GGD gaat uit van 490 ziekenhuisopnames. Hiermee komt de impactscore uit op E.

Criterium 2.3 ‘ernstig lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoefte)

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 1-4 weken, > 40.000)

Als we ervan uitgaan dat op het hoogtepunt van een pandemie 2507o van de bevolking ziek is of thuisblijft, levert dit grote 

problemen op voor de continuïteit in zowel de profit als de non-profit sector. Hierdoor ontstaan knelpunten in vitale 

infrastructuren (gas-, electriciteits- en watervoorzieningen), bij zorginstellingen en overheidsdiensten. Maar ook de 

bevoorrading van winkels komt in gevaar. Hierdoor ontstaat gebrek aan primaire levensbehoeften voor een groot deel 

van de bevolking. Daarmee komt de impactscore neer op E.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, > 2 miljard)

Gezondheidsschade heeft betrekking op toename van ziekenhuisopnamen, huisartsenbezoeken, specialistische zorg 

(IC-units) etc. Bestrijdingskosten (o.a. anti-virale middelen Z massavaccinatie) en de kosten van zorg lopen in de 

honderden miljoenen euro's. Tijdens de pandemie is bovendien sprake van massale uitval van arbeidskrachten, 

waardoor bedrijven grotendeels stil komen te liggen. Dit levert enorme economische schade op. Daarom komt bij dit 

scenario de impactscore neer op E.

Criterium 5.1 ‘verstoring dagelijks leven’

Impactscore: E (catastrofaal gevolg, 1 week tot 1 maand, > 40.000)

De indicatoren voor het meten van de impact zijn:
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- geen onderwijs kunnen volgen,
- niet naar het werk kunnen gaan,
- geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen,
- verminderde bereikbaarheid door uitval van openbaar vervoer,
- het niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting.
Als gevolg van de hiervoor geschetste implicaties, die mogelijk ook ná de pandemie nog effecten op de gehele 
samenleving zullen hebben, is in dit scenario sprake van een impactscore E.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 3 significante categorieën)
Onder het lokale en regionale bestuur zullen ook mensen komen te overlijden. Daarnaast worden grote aantallen 
mensen ziek. Hierdoor kunnen bestuurlijke taken in mindere mate worden opgepakt. Tegelijkertijd is er een grotere 
belasting van het lokale en regionale bestuur, waardoor de dienstverlening aan burgers in het gedrang komt. Uitbetaling 
van salarissen en uitkeringen kan in het gedrang komen. Hiermee is dus ook de continuïteit van het lokale en regionale 
bestuur in het geding. Daarbij kan het bestuur ook onder druk komen staan als gevolg van (kritiek op) de aanpak van de 
voorbereiding op- en bestrijding van de pandemie.________________________________________________

Indicator Van toepassing op
pandemie

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging -

Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel +
Aantasting openbare orde en veiligheid +
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals gebruikelijk in
het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact’

Impactscore E (catastrofaal gevolg, 3 significante categorieën, hoog)
De pandemie kan leiden tot angst, woede, verdriet en afschuw waardoor paniek en massahysterie kunnen ontstaan. 
Zeker als veel mensen komen te overlijden en als blijkt dat er geen afdoende bescherming bestaat tegen het virus, zal de 
sociaal psychologische impact groot zijn. Er is hier sprake van impactscore E. De volgende indicatoren kunnen bij een 
pandemie aan de orde zijn:

Categorie Indicator van toepassing op pandemie Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar

Aanzienlijk +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar Aanzienlijk +
Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar getroffen
worden

Aanzienlijk +

Verwachtingspatroon Mate van verwijtbaarheid van relevante instanties Aanzienlijk +
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rond het incident
Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
overheid

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten

Normaal +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid met mogelijke vormen van
zelfredzaamheid

Normaal +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de
eigen situatie

Normaal +

Waarschiinliikheidsanalvse

Deskundigen zijn het er over eens dat af en toe pandemieën zullen optreden. Historisch gezien is er ongeveer elke 10-50 
jaar een grieppandemie. In de vorige eeuw gebeurde dit drie keer: in 1918, 1957 en 1968. In 2009 hebben we een 
grieppandemie met milde gevolgen gekend. Het is waarschijnlijk dat een nieuwe pandemie ontstaat in gebieden waar 
intensief contact is tussen dieren en mensen en waar de mogelijkheden om de dierlijke griepvariant te bestrijden beperkt 
zijn. Met andere woorden: het is niet duidelijk wanneer er een pandemie met een omvang zoals beschreven zich zal 
voordoen. Volgens deskundigen is het wel aannemelijk dat dit op een bepaald moment het geval zal zijn. Hiermee komt 
de waarschijnlijkheidsscore uit op E, zeer waarschijnlijk.

Score waarschijnlijkheid 
E: zeer waarschijnlijk
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22 Scenario Zoönosen (van dier op mens overdraagbare 
infectieziekten)

Context

Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Sommige van deze overdraagbare 
dierziekten vormen een risico voor de gezondheid van grote groepen mensen. Vogelgriep (aviaire influenza) en Q-koorts 
zijn hiervan voorbeelden uit het recente verleden. De regio Brabant-Zuidoost kenmerkt zich door een hoge concentratie 
van (pluim)veehouderijen in een tevens dichtbevolkte regio. Een nieuwe uitbraak van een van dier op mens 
overdraagbare infectieziekte van welke origine dan ook heeft hierdoor al snel grote gevolgen op het maatschappelijk 
leven. Daarom is dit incidenttype opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel. Bij de scenariobeschrijving zijn de 
ervaringen met de Q-koorts uitbraak in de periode 2007-2010 als voorbeeld genomen. Gezien de specifieke maatregelen
die genomen zijn om een nieuwe (grootschalige) uitbraak van Q-koorts te voorkomen, is de kans op een dergelijke
uitbraak klein, maar de combinatie van veel dieren en mensen op een klein leefoppervlak betekent dat we rekening
moeten blijven houden met van dier op mens overdraagbare infectieziekten.
Belangrijkste kenmerken van dit scenario:
- (mogelijke) bedreiging van de volksgezondheid;
- (mogelijke) gevolgen voor de (intensieve) veehouderij.

Actoren

Bij de bestrijding van zoönosen zijn naast de in het scenario 'pandemie' genoemde actoren, ook andere partijen 
betrokken:
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
- Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
- Algemene Inspectiedienst (AID)
- Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC)
- Vertegenwoordigers van de agrarische sector zoals (Z)LTO

Als het op een vervoersverbod aankomt of op het isoleren van bedrijven en/of de ruiming van dieren, komen ook 
gemeenten, politie en defensie in beeld, alsmede organisaties die betrokken worden bij de eventuele nazorg aan de 
betrokken boeren(gezinnen) en medewerkers en de verdere nafase.

Oorzaak

Q-koorts is een zoönose. In Nederland zijn geiten en schapen de belangrijkste (potentiële) besmettingsbron voor de 
mens. De Q-koorts bacterie komt met name vrij tijdens het lammeren van met Q-koorts besmette dieren. De bacterie kan 
na indrogen door de lucht verspreid worden via fijne stofpartikels. Besmetting van de mens ontstaat door inademen van 
deze bacteriedeeltjes. Dit kan in de stal gebeuren bij direct contact of op grotere afstand doordat de bacterie door de 
wind in de omgeving terecht is gekomen. Bij de mens openbaart zich Q-koorts meestal met griepverschijnselen en een 
(ernstige) longontsteking. Niet iedereen krijgt klachten.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Onderzoek in Nederland toont aan dat in gebieden in een straal van 5 km rondom de bron de grootste kans bestaat op 
besmetting met Q-koorts. In de jaren 2007 - 2010 zijn landelijk ruim 4100 mensen gemeld met acute Q-koorts, veel
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patiënten waren woonachtig in Oost Brabant. Een klein deel van deze patiënten (met name patiënten met afwijkingen 
van de bloedvaten of hartkleppen) kregen chronische Q-koorts. Een ernstige complicatie met soms fatale afloop. 
Inmiddels weten we dat zeker 70 tot 80 mensen in Nederland zijn overleden ten gevolge van de Q-koorts uitbraak. Ook is 
er een groep mensen met blijvende klachten van onder andere chronische vermoeidheid na het doormaken van de Q- 
koortsinfectie.

Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van een uitbraak van Q-koorts zoals die zich in 2009 heeft voorgedaan, 
waarbij de rijksoverheid besloot om gezonde dieren op grote schaal preventief te ruimen.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario zoönosen zijn:
criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied' 
criterium 2.1 ‘doden'
criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken' 
criterium 3.1 ‘kosten'
criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur' 
criterium 5.3 ‘sociaal-psychologische impact'

Criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied’

Impactscore: A (beperkt gevolg, max. 4 km2, 1 - 4 weken)
Bij een zoönose kan aantasting van de integriteit van het grondgebied gedeeltelijk aan de orde zijn. Bepaalde delen van 
de regio, waar de besmetting is geconstateerd, kunnen worden afgesloten. Het gaat dan om afgebakende gebieden, 
waardoor de impactscore uitkomt op A.

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C hoog (ernstig gevolg, 16 - 40 doden)
Het aantal sterfgevallen dat bekend is bij het RIVM bedraagt 26. Dit betreft met name patiënten overleden ten gevolge 
van acute Q-koorts. Daarnaast zijn er patiënten overleden t.g.v. chronische Q-koorts. In totaal wordt het aantal 
overlijdens op tussen de 70 en 80 geschat.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 40 - 160 chronisch zieken)
Chronische Q-koorts komt voor bij een tot vijf procent van de besmette personen. Nu, 2016, is het niet te verwachten dat 
er nog grote aantallen nog niet eerder vastgestelde chronische Q-koorts patiënten ontdekt worden. We gaan uit van 40 - 
160 chronisch zieken als gevolg van een ernstige uitbraak. Daarmee komt de impactscore uit op D, zeer ernstig. Ook hier 
geldt dat het aantal gewonden afhangt van de maatregelen die worden genomen.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: C (ernstig gevolg tot 6 200 miljoen)
Een grootschalige uitbraak van een dierziekte zal over het algemeen grote schade tot gevolg hebben. Bedrijven worden 
geruimd, toeleveranciers worden getroffen en er treedt gezondheidsschade op. De schade bij een grootschalige uitbraak 
loopt in de tientallen miljoenen euro's. De impactscore komt hiermee op C.
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Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: C (ernstig gevolg)
Omdat het bij ruimingen gaat om besluitvorming op landelijk niveau, zal de positie van het lokale en regionale bestuur 
niet rechtstreeks in het geding zijn. Niettemin kan ongerustheid bij de bevolking over de volksgezondheid vanwege de 
nabijheid van risicobronnen, leiden tot kritiek op en protesten tegen het lokale en regionale bestuur/politiek, die lange tijd 
kunnen aanhouden. Door de publieke opinie kan het functioneren van politiek en bestuur worden aangetast. Omdat twee 
van de zes indicatoren in het spel zijn, wordt uitgegaan van een ernstig gevolg.

Indicator Van toepassing op
zoönosen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -
Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

Kan van toepassing zijn.
Denk aan dierenwelzijn.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, 3 significante categorieën, gemiddeld)
Categorie Indicator van toepassing op zoönosen Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

Normaal +

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Normaal +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en(overheids)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t.
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Aanzienlijk +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie.

Normaal +

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie.

Normaal +
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Waarschijnlijkheidsanalyse
Voor bekende zoönosen zijn veel maatregelen genomen, maar er dient steeds rekening gehouden te worden met (voor 

Nederland) nieuwe zoönosen bijvoorbeeld ten gevolge van:

- Klimaatverandering: door opwarming kunnen transporteurs van ziektekiemen (muggen, teken, vliegen) zich in 

Nederland vestigen en uitbreiden en ziekten overdragen.

- Import van dieren Z voedsel voor dieren uit andere landen

Daarom komt de waarschijnlijkheidsscore uit op D, waarschijnlijk, de gebeurtenis wordt voorstelbaar geacht.

Score waarschijnlijkheid 
D: waarschijnlijk

Het uitwerken van een scenario “Zoonosen” is complex. Het is moeilijk voorspelbaar welke zoönose, met welke gevolgen 

voor de publieke gezondheid, zich in de toekomst zal voordoen. De Q-koorts uitbraak is een “goed” voorbeeld van hoe 

ernstig deze gevolgen kunnen zijn en hoe belangrijk het is om vanaf het signaleren van een dergelijke uitbraak een 

goede samenwerking tussen alle betrokken partijen tot stand te brengen (one health gedachte!).
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23 Scenario Niet-overdraagbare dierziekten

Context

Onder niet-overdraagbare dierziekten verstaan we besmettelijke dierziekten die niet van dier op mens overdraagbaar 
zijn. De bekendste, die ook in de regio zijn voorgekomen, zijn mond-en-klauwzeer (MKZ) en varkenspest. Deze 
dierziekten zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. Maar gezien het groot aantal veehouderijen in de regio 
en de impact die een grootschalige uitbraak kan hebben op het maatschappelijk leven (denk aan ontruimingen en het 
afmaken van dieren), is dit incidenttype opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel.

Actoren

De rijksoverheid heeft draaiboeken klaarliggen voor de bestrijding van MKZ en varkenspest.
Hierbij zijn ook andere organisaties betrokken, die hun eigen draaiboeken hebben, die de gang van zaken bij crises 
beschrijven. De belangrijkste organisaties zijn:
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Voedsel en Warenautoriteit (VWA)
Algemene Inspectiedienst (AID)
Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC)
Daarnaast zijn ook andere ministeries (Infrastructuur en Milieu) bij de bestrijding betrokken, alsmede standsorganisatie 
als LTO-Nederland en ZLTO.

Als het op een vervoersverbod aankomt of op het isoleren van bedrijven en/of de ruiming van dieren, komen ook 
gemeenten, politie en defensie in beeld, alsmede organisaties die betrokken worden bij de eventuele nazorg aan de 
betrokken boeren(gezinnen) en medewerkers.
Afspraken over de aanpak van een uitbraak van een van beide ziekten zullen bovendien in Europees verband worden 
afgestemd.

Oorzaak

Zowel MKZ als varkenspest wordt veroorzaakt door een virus. Beide ziekten zijn erg besmettelijk.
MKZ wordt overgedragen door direct contact tussen dieren, contact met besmet voedsel, staand water, kleding en huid 
van boeren en dierenartsen, sperma en besmette voertuigen. Het virus kan in voedingsmiddelen zoals kaas of ongekookt 
vlees overleven. Zo werd de epidemie van 2001 in Europa veroorzaakt door geïmporteerde voedingsmiddelen, die aan 
varkens werden gevoederd. De ziekte wordt ook via de lucht verspreid.

Varkens kunnen op verschillende manieren geïnfecteerd raken met het varkenspestvirus, bijvoorbeeld door het opeten of 
inademen van besmet materiaal of via inseminatie met besmet sperma. Eenmaal besmette dieren kunnen elkaar 
besmetten. Biggen raken al in de baarmoeder van de zeug besmet en kunnen na de geboorte het virus verder 
verspreiden. Ook mensen kunnen het virus verspreiden, onder meer via kleding, schoenen en handen. Besmette 
materialen (bijvoorbeeld voertuigen, instrumenten en injectienaalden) kunnen zorgen voor verspreiding van het virus, 
evenals etensresten waar de dieren mee worden gevoerd.
Risicobronnen en kwetsbaarheden
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MKZ is alleen gevaarlijk voor evenhoevigen, zoals rundvee, varkens, schapen, geiten, reeën en herten. De ziekte is niet 
dodelijk: slechts 1 à 20Zo van de besmette dieren sterft. Niettemin wordt bij een uitbraak preventief geruimd om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit kan tot grote maatschappelijk ophef leiden. Ter illustratie: bij de Europese 
mond-en-klauwzeerepidemie in 2001 werden in Nederland 26 bedrijven besmet verklaard. Er werd besloten om op grote 
schaal preventief te ruimen. Op ongeveer 2600 bedrijven werden in totaal 260.000 (gezonde) evenhoevigen afgemaakt. 
Ook kinderboerderijen, dierenweiden, hertenkampen en huisdieren ontkwamen niet aan de preventieve ontruimingen.

Varkenspest is een virusziekte die alleen voorkomt bij varkens. Zij is zeer besmettelijk en vaak dodelijk. In veel Europese 
landen steekt de ziekte af en toe de kop op. In Duitsland komt de ziekte bijvoorbeeld regelmatig voor onder wilde 
zwijnen. Als ergens varkenspest wordt aangetroffen, worden de volgende maatregelen genomen om verdere 
verspreiding tegen te gaan:

Verbod op het vervoer van vee in een straal van 10 km rond het besmette bedrijf.
Ruimen (dat wil zeggen, het doden van alle dieren) van het besmette bedrijf.
Onderzoek van alle bedrijven waarmee het besmette bedrijf contact heeft gehad.
Onderzoek van alle bedrijven in een straal (10 km) rond het besmette bedrijf.

In 1997/1998 zijn in Noord-Brabant 4,5 miljoen varkens afgemaakt.

Scenariobeschrijving

Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van een grootschalige uitbraak waarbij de rijksoverheid besluit om 
gezonde dieren op grote schaal preventief te ruimen.

Impactanalyse

De gevolgen van het scenario dierziekten zijn:
criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied' 
criterium 3.1 ‘kosten'
criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur' 
criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact'

Criterium 1.1 ‘aantasting van de integriteit van het grondgebied’

Impactscore: A (beperkt gevolg, max. 4 km2, 1 - 4 weken)

Bij een dierziekte kan aantasting van de integriteit van het grondgebied gedeeltelijk aan de orde zijn. Bepaalde delen van 
de regio, waar de besmetting is geconstateerd, kunnen worden afgesloten. Het gaat dan om afgebakende gebieden, 
waardoor de impactscore uitkomt op A.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: C (ernstig gevolg tot 6 200 miljoen)
Gezien de concentratie van veehouderijen in Zuidoost-Brabant, zal de economische schade van grootschalige 
ontruimingen in de regio aanzienlijk zijn. Daarom komt bij dit scenario de impactscore neer op C.
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Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur’

Impactscore: C (ernstig gevolg)
Bij grootschalige ruimingen gaat het om besluitvorming op Europees en landelijk niveau, waarnaar het lokale en 
regionale bestuur zich dient te voegen. Niettemin kan onrust bij de bevolking over de nabijheid van dergelijke 
risicobronnen leiden tot kritiek op en protesten tegen het lokale en regionale bestuur/politiek, die lange tijd kunnen 
aanhouden. Door de publieke opinie kan het functioneren van politiek en bestuur worden aangetast. Omdat twee van de 
zes indicatoren in het spel zijn, wordt uitgegaan van een ernstig gevolg.

Indicator Van toepassing op
niet-overdraagbare dierziekten

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht
etc.)

-

Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals Kan van toepassing zijn.
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving. Denk aan dierenwelzijn.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact’

Impactscore: C (ernstig gevolg, 2 significante categorieën, gemiddeld)
Grootschalige ruimingen kunnen leiden tot angst, woede, verdriet en afschuw waardoor paniek en massahysterie kunnen 
ontstaan. De sociaal psychologische impact zal groot zijn. Er is hier sprake van impactscore C.

Categorie Indicator van toepassing op niet-overdraagbare
dierziekten

Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar.

Beperkt -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt.

Normaal +

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante
bedrijven en(overheids-)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing

Normaal +
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Handelingsperspectief N.v.t. - -

Waarschijnlijkheidsanalyse
Gezien de ervaringen uit het recente verleden, komt de waarschijnlijkheidsscore uit op D, waarschijnlijk, de gebeurtenis 
wordt voorstelbaar geacht.

Score waarschijnlijkheid 
D: waarschijnlijk
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24 Scenario Grootschalige ordeverstoringen

Actoren
Grootschalige ordeverstoringen zijn een aantasting van de openbare orde en veiligheid. Artikel 172 van de Gemeentewet 
geeft aan dat:
- De burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde;
- De burgemeester bevoegd is overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare 
orde te beletten of te beëindigen. Hij of zij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie;
- De burgemeester bevoegd is bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.

Afhankelijk van de hierna nog te noemen triggers kunnen anderen dan de burgemeester acteren, t.w.:
- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
- Minister van Veiligheid en Justitie
- Het Openbaar Ministerie
- Organisatoren van evenementen
- Directie Z eigenaar van objecten waarop de ordeverstoring zich richt

Oorzaak
Het Regionaal Risicobeeld van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beschrijft dat onder grootschalige ordeverstoringen 
wordt verstaan: verstoringen veroorzaakt door paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties. Het 
uitgangspunt bij ordeverstoringen is dat er sprake is van wanordelijkheid.

De dagelijkse praktijk toont de risico's aan:
- Project X in het Groningse dorp Haren op 21-9-2012
- Protesten komst AZC bij gemeenteraadsvergadering Geldermalsen 15-12-2015
- Rellen in Schilderswijk Den Haag juli 2015
- Vlogger Zaandam september 2016
- Samenscholingsverboden in Zaandam, Gouda en Amsterdam 2016

Waarnaast geldt dat in Nederland en andere Europese landen sprake is van polarisatie met diverse conflicterende 
partijen, bijvoorbeeld:

- autochtoon - allochtoon Z religieuze tegenstellingen;
- rechts - links (bijvoorbeeld Volksunie versus antifascisten);
- hooligans onderling (bijvoorbeeld Feyenoord - Ajax).

Collectief gevoelde onvrede, zoals angst voor terrorisme, voor elkaar, voor de kredietcrisis, voor werkeloosheid, voor 
beperkte sociale voorzieningen, vormt de onderstroom. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in rellen ('ventielzede'/ 
uitlaatklep), een collectieve aanleiding om uit de band te springen. Maar ook het 'wij-zij-gevoel ' is hierdoor toegenomen.

Triggers
Concrete triggers kunnen zijn:

- Een terroristische aanslag;
- Asielszoekersproblematiek;
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- Demonstraties die uit de hand lopen;
- Grootschalige festiviteiten als sportwedstrijden, popfestivals, feesten;
- Sociale media of films die kunnen leiden tot provocatie;
- Een politiek getinte moord, zoals die op Theo van Gogh of Pim Fortuyn;
- Niet kunnen opleggen van een gebiedsverbod aan veroordeelde pedofielen.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
In deze analyse wordt uitgegaan van twee uitgangspunten conform de landelijke handreiking, t.w.:

1. Evenementen met meer dan 5000 bezoekers per keer op gedefinieerd beperkt gebied. Hieronder vallen niet de 
risicobronnen in de wekelijkse uitgaanscentra in de diverse gemeenten met een hoog bezoekersaantal en 
carnavalsdagen;

2. Demonstraties als gevolg van collectief gevoelde onvrede.

Ad 1: Evenementen:
De kwetsbare objecten zijn die locaties en/of directe omgeving waar het evenement gehouden wordt. De regio kent, 
verspreid over diverse gemeenten, verschillende evenementen met een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers. 
Evenementen Z festiviteiten voor jongeren met een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers, zoals housefeesten, 
jaarwisseling etc. houden extra risico's in.

Per 1 januari 2010 is in alle gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant DIGIMAK (multidisciplinaire 
evenementenkalender) operationeel. Het is van groot belang dat DIGIMAK door alle partners adequaat gevuld en 
geraadpleegd wordt. Immers, stapeling van evenementen op enig moment kunnen extra risico's met zich meebrengen.

In de regio Zuidoost-Brabant liggen drie voetbalstadions Z parken met evenementen met een groot aantal bezoekers, t.w.:
- Het Philips Stadion, gemeente Eindhoven: jaarlijks circa 25 voetbalwedstrijden en 3 dagen waarop er 

concerten van Guus Meeuwis gegeven worden
- Het Jan Louwers Stadion, gemeente Eindhoven: jaarlijks circa 20 wedstrijden
- Het Lavans Stadion, gemeente Helmond: jaarlijks circa 20 wedstrijden van Helmond Sport
- Aquabest met jaarlijks 9 evenementen
- E-3 strand bij Eersel met jaarlijks 5 evenementen
- Koningsdag Eindhoven
- Glow Eindhoven

Mogelijk ten overvloede wordt vermeld dat bovenstaande evenementen naast risico's m.b.t. veiligheid ook risico's m.b.t. 
de gezondheid van mens en dier ten gevolge kunnen hebben.

Ad 2: Demonstraties:
Demonstraties als gevolg van collectief gevoelde onvrede kunnen zich door maatschappelijke ontwikkelingen voordoen. 
Uit historische gegevens van de laatste decennia zijn demonstraties van dien aard in de regio Zuidoost-Brabant niet 
voorgekomen.

Scenariobeschrijving
Voor de scenariobeschrijving wordt uitgegaan van grootschalige ordeverstoring bij evenementen, waarbij:
- de politie-inzet de dagelijkse capaciteit overstijgt ter beheersing van de ordeverstoring;
- de politie extra capaciteit (bijv. inzet Mobiele Eenheid, bij meer dan de reguliere capaciteit) moet organiseren ter 
voorkoming van ordeverstoringen.
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Hierbij wordt opgemerkt, dat het van groot belang is dat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in 2012 multidisciplinair 
evenementenbeleid heeft ontwikkeld en vastgesteld. Het doel is dat de hulpdiensten gezamenlijk de gemeenten kunnen 
adviseren over de te stellen vergunningsvoorwaarden. Dit alles om te voorkomen dat grootschalige ordeverstoringen bij 
evenementen en demonstraties kunnen ontstaan. De hulpdiensten kunnen zich hierdoor ook tijdig en beter prepareren.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario grootschalige ordeverstoringen zijn:
- criterium 2.1 'doden'
- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven'
- criterium 5.2 Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur'
- criterium 5.3 'sociaalpsychologische impact en de M-factor'

Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore direct overlijden (binnen 1 jaar): B (aanzienlijk gevolg, 2 tot 4 personen)

Bij een grootschalige ordeverstoring is niet uit te sluiten dat mensen direct of binnen een jaar kunnen overlijden. 

Criterium 2.2 ‘ ernstige gewonden en chronische zieken’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, 4 tot 40 personen)

Bij een grootschalige ordeverstoring is niet uit te sluiten dat mensen ernstig gewond kunnen raken. Onder letselgevallen 
behoren categorie T1 en T2 slachtoffers en personen met langdurige of blijvende gezondheidsproblemen zoals 
ademhalingsklachten, ernstige verbrandingen of huidaandoeningen en gehoorbeschadiging.

Criterium 5.1 ‘verstoring van het dagelijks leven ’

Impactscore: C (ernstig gevolg, tijdsduur 1 - 2 dagen en < 400 inwoners)

Onder verstoring dagelijks leven wordt verstaan de aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op 
publieke plaatsen en openbare ruimten. Hierdoor wordt deelname aan het normale maatschappelijk verkeer belemmerd. 
De verstoring van het dagelijks leven is hierbij sterk afhankelijk van de plaats van het incident en de aard en vorm van de 
verstoring, zoals:
- geen onderwijs kunnen volgen;
- niet naar het werk kunnen gaan;
- geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als sport, cultuur of gezondheidszorg;
- verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar vervoer;
- niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting.

Criterium 5.2 ‘aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur ’

Impactscore: D (zeer ernstig gevolg, tijdsduur: maanden met 2 indicatoren)
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De twee indicatoren die een rol spelen zijn:
1. Aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging;
2. Aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur.

Indicator Van toepassing op
grootschalige ordeverstoringen

Aantasting functioneren van de politieke vertegenwoordiging +
Aantasting functioneren van het openbaar bestuur +
Aantasting van het financiële stelsel -
Aantasting openbare orde en veiligheid -
Aantasting vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, kiesrecht etc.) -
Aantasting geaccepteerde Nederlandse normen en waarden, zoals
gebruikelijk in het maatschappelijk verkeer of vastgelegd in wetgeving.

-

De bestuurlijke geloofwaardigheid is niet afhankelijk van de omvang van het incident, maar meer van het optreden van 
het bestuur rond het ongeval, de verwijtbaarheid van de faaloorzaak en de kwetsbaarheid van het getroffen gebied.

Criterium 5.3 ‘sociaalpsychologische impact en de M-factor’

Impactscore: B (aanzienlijk gevolg, gemiddelde eindgradatie met één significante categorie)
Categorie Indicator van toepassing op grootschalige

ordeverstoringen
Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het
risico of gevaar.

n.v.t. -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en 
over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door
geraakt wordt.

n.v.t. -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident.

n.v.t. -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen.

n.v.t. -

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van
het incident dan wel het optreden van ongewenste
gevolgen ervan.

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van 
de overheid, betrokken bedrijven en andere instanties 
m.b.t. de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing.

Normaal +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van
de hulpdiensten bij de beheersing van het incident.

Normaal +

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met n.v.t. -

149



Regionaal Risicoprofiel 2017
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de
specifieke situatie.
Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing
van de eigen situatie.

n.v.t. -

De categorie die bij het scenario grootschalige ordeverstoringen van toepassing is, is de gevoelde verwijtbaarheid van 
overheidsinstanties. De grootste impact zal bij de slachtoffers zijn, maar ook de bewoners in de directe omgeving, 
verwanten, nabestaanden en hulpverleners kunnen gedurende lange tijd met angst- en/of woedegevoelens blijven zitten. 
De omvang van de sociaalpsychologische impact is o.a. afhankelijk van de omvang van de ordeverstoring.

Waarschijnlijkheidsanalyse
Grootschalige ordeverstoringen in relatie met een evenement zijn denkbeeldig. De dagelijkse praktijk in Nederland toont 
dit aan, zoals aangegeven onder 'oorzaak'. Ook de polarisatie met diverse conflicterende partijen speelt hierbij een rol.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: Mogelijk_____
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25 Scenario Ramp op afstand

Context
Het gaat hierbij om rampen die op (grote) afstand plaatsvinden, maar waarvan gevolgen voor Nederland(ers) merkbaar 
zijn. Vaak gaat het om Nederlanders die elders betrokken raken bij een ramp. De coördinatie van de 
informatievoorziening en hulpverleningsactiviteiten gebeurt vanuit Nederland.

Actoren
» Ministerie van Buitenlandse Zaken 
» Andere ministeries (Binnenlandse zaken, Defensie)
» Ministeries buitenland 
» Ambassades en consulaten
» Lokale overheid
» Uitvaartcentra 
» Alarmcentra 
» Onderzoeksraad

Bij een ramp op afstand is geen plaats incident. Dit betekent dat de kolommen (m.n. de brandweer maar bijvoorbeeld ook 
de politie) en ook de veiligheidsregio zich ervan bewust moeten zijn dat zij hun rollen in eerste instantie niet of anders 
zullen moeten invullen.

Oorzaak
Een ramp op afstand ongeval kan vele oorzaken hebben. Vaak gaat het om Nederlanders die betrokken raken bij een 
ongeluk in het buitenland. Maar het is ook mogelijk dat ze in een land verkeren waar de situatie onveilig is geworden door 
bijvoorbeeld maatschappelijke of politieke onrust.

Risicobronnen en kwetsbaarheden
Omdat een ramp op afstand vele oorzaken kan hebben, zijn er geen risicobronnen of kwetsbaarheden te definiëren.

Scenariobeschrijving
De scenariobeschrijving gaat uit van een groot ongeluk in het buitenland. Hierbij kunnen slachtoffers vallen, maar het 
verschil met de andere incidenttypen is dat bij een ramp op afstand meestal geen andere gevolgen merkbaar zijn in 
Nederland. De maatschappelijke ontwrichting door zo'n ramp kan echter zeer omvangrijk zijn en diep ingrijpen in de 
lokale gemeenschap. Het is belangrijk om de slachtoffers zo goed mogelijk te begeleiden, tijdens en na de ramp. 
Voorbereiding van de psychosociale hulpverlening is daarmee van groot belang. Ook is het van belang om bijzondere 
voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld in relatie tot het calamiteitenhospitaal. Dit brengt met zich mee dat met name op de 
volgende processen de nadruk zal liggen: zorgvuldige crisiscommunicatie, psychosociale hulpverlening, 
slachtofferinformatie en collectieve rouwverwerking.

Impactanalyse
De gevolgen van het scenario ramp op afstand zijn:
- criterium 2.1 'doden'
- criterium 2.2 'ernstig gewonden en chronisch zieken'
- criterium 3.1 bosten'
- criterium 5.3 Sociaal psychologische impact en M-factor'
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Criterium 2.1 ‘doden’

Impactscore: C hoog - D (ernstig tot zeer ernstig gevolg, 16 - 160 direct overlijden)

Bij een ramp spreken we over grootschalige ongevallen, bij een ramp op afstand bijvoorbeeld een vliegtuig-, of 
busongeval of een ongeval met meerdere voortuigen met meerdere slachtoffers, waarmee de impactscore uitkomt op C 
hoog - D.

Criterium 2.2 ‘ernstig gewonden en chronisch zieken’

Impactscore: C hoog - D (ernstig tot zeer ernstig gevolg, 16 - 160 gewonden)

Hier geldt hetzelfde als bij criterium 2.1. Bij grootschalige rampen op afstand zijn doorgaans veel gewonden te betreuren. 
De impactscore komt hiermee uit op C hoog - D.

Criterium 3.1 ‘kosten’

Impactscore: A (beperkt gevolg, tot 2 miljoen)

Bij een ramp op afstand kunnen de kosten hoog oplopen, maar in vergelijking met andere incidenttypen komen de kosten 
bij dit incidenttype in een lagere categorie uit, te weten A.

Criterium 5.3 ‘sociaal psychologische impact en M-factor’

Impactscore: B (gemiddelde eindgradatie, 1 significante categorie)

Vooral aspecten als angst, woede en verdriet kunnen bij een ramp op afstand een rol spelen als het gaat om de mate 
van gevoelde verwijtbaarheid (tekortschieten) van relevante bedrijven en (overheids)instanties, zowel bij het ontstaan van 
het incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen ervan.
Ook als het gaat om de informatieverschaffing over het incident en de oorzaken (traag, onzorgvuldig) kan er een mate 
van verlies van vertrouwen optreden.

Categorie Van toepassing op ramp op afstand Mate Significant

Perceptie van het
incident

Onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico of
gevaar

- -

Onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over
de mogelijkheid dat je er persoonlijk door geraakt wordt

- -

Mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het
incident

- -

Mate waarin kwetsbare groepen onevenredig zwaar
worden getroffen

- -

152



Regionaal Risicoprofiel 2017
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Verwachtingspatroon
rond het incident

Mate van gevoelde verwijtbaarheid van relevante 
bedrijven en (overheid)instanties bij het ontstaan van het 
incident dan wel het optreden van ongewenste gevolgen
ervan

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de 
overheid, betrokken bedrijven en andere instanties m.b.t. 
de beheersing van het incident en/of de
informatieverschaffing

Aanzienlijk +

Mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de
hulpdiensten bij de beheersing van het incident

- -

Handelingsperspectief Mate van onbekendheid en/of onervarenheid met
mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de specifieke
situatie

- -

Mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van
de eigen situatie

- -

Waarschiinliikheidsanalvse
De kans op een ramp op afstand is niet te berekenen maar zeker voorstelbaar. 17 juli 2014 staat in ieders geheugen 
gegrift als de dag van de MH17-ramp. Ook het vliegtuigongeval in Tripoli, het busongeval in Sierre en de tsunami in 
Zuidoost-Azië in 2004, waarbij Nederlandse slachtoffers vielen of betrokken waren, heeft grote impact gehad op (delen 
van de) Nederlandse bevolking. De waarschijnlijkheidsanalyse wordt daarom gescoord op een C.

Score waarschijnlijkheid 
_____ C: Mogelijk_____
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Bijlage 4 Resultaten per processtap

Bijlage 4 gaat in op de verschillende processtappen als aangegeven in de Landelijke Handreiking Regionaal 
Risicoprofiel. Per fase wordt aangegeven welke stappen doorlopen zijn om tot het eindproduct van de desbetreffende 
fase te komen.

Fase 1: Risico-inventarisatie om te komen tot voorlopig risicobeeld
De landelijke methodiek beschrijft hoe gekomen kan worden tot een voorlopig risicobeeld, de eerste fase van het 
regionaal risicoprofiel. Het vormen van dit beeld start met het uitvoeren van een gemeentelijke risico-inventarisatie.
Op basis van alleen de gemeentelijke risico-inventarisaties kan echter geen analyseerbaar risicobeeld worden geschetst. 
In deze paragraaf behandelen we de stappen die genomen zijn om te komen tot het risicobeeld.
In figuur 4.1 zijn de genomen stappen om te komen tot een voorlopig risicobeeld visueel weergegeven. Per stap wordt 
vervolgens beschreven wat het inhoudt en wat daarvoor uitgevoerd is.

Regionale risico-inventarisatie: Wat kan ons overkomen?

Gemeentelijke
risico-

inventarisatie
Provinciale
risicokaart

Voorlopig
risicobeeld

Overzicht 
risicovolle situatiesTypen branden, 

rampen en crises

Toekomst
verkenning

Figuur 4.: Visuele weergave van de processtappen om te komen tot het voorlopig risicobeeld.

Gemeentelijke risico-inventarisatie - Provinciale risicokaart

De provinciale risicokaart is gebruikt als basis voor het regionaal risicoprofiel. Omdat in de Wet veiligheidsregio's de 
verplichting voor de colleges van burgemeester en wethouders tot de aanlevering voor de provinciale risicokaart opnieuw 
terugkomt, bevat deze alle gemeentelijke gegevens en is het up-to-date.
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Typen, branden, rampen en crisis

Om de gegevens van de provinciale risicokaart inzichtelijk en begrijp- en analyseerbaar te maken voor bestuurders is op 
landelijk niveau besloten om de risico's te categoriseren.

De categorisering heeft tot de indeling van de volgende maatschappelijke thema's geleid:
Natuurlijke omgeving 
Gebouwde omgeving 
Technologische omgeving 
Vitale infrastructuur 
Verkeer en vervoer 
Gezondheid
Sociaal-maatschappelijke omgeving

Overzicht risicovolle situaties

De gegevens zijn aangevuld met risico's die in kaart zijn gebracht door alle partners (GHOR, Brandweer, Politie, 
gemeenten, Waterschappen en de partners van de vitale sectoren) en de wensen van de gemeenteraden.

Toekomstverkenning

Voor de toekomstverkenning is per gemeente de structuurvisie en het beleidsplan externe veiligheid opgevraagd. De 
risico's zijn hieruit gefilterd en maken deel uit van het voorlopig risicobeeld.

Voorlopig risicobeeld

Op basis van de uitgebreide risico-inventarisatie is een voorlopig risicobeeld inzichtelijk gemaakt. Naast de risico- 
inventarisatie is gebruik gemaakt van landelijke variabelen waarmee de risicobronnen en kwetsbaarheden zijn bepaald. 
Daarnaast zijn ondergrenzen - eveneens afkomstig uit de landelijke handreiking - gehanteerd, waarmee bekeken is of 
een risico wel of niet meegenomen moest worden in het regionaal risicobeeld.

Omdat het een regionaal risicoprofiel betreft, zijn de risico's niet per gemeente inzichtelijk gemaakt. Voor de 
gemeentelijke inventarisatie wordt verwezen naar de gemeenten. De gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de 
gemeentelijke risico-inventarisatie conform de wettelijke bepaling met betrekking tot de provinciale risicokaart. De 
gemeentelijke risico-inventarisaties vormen wel de bouwstenen voor het regionaal risicoprofiel.

Omdat incidenten en rampen zich niets aantrekken van grenzen, zijn ook de regio- en landsgrensoverschrijdende risico's 
geïnventariseerd om het risicobeeld zo compleet mogelijk te maken. Bijlage 1 toont het voorlopig regionale risicobeeld 
van de regio Zuidoost-Brabant.
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Fase 2: Regionale risicoanalyse
In voorgaand hoofdstuk is aangegeven welke risico's onderdeel moeten gaan uitmaken van het regionaal risicoprofiel. 
Hiermee is de eerste fase vanuit de Landelijke Handreiking, namelijk het bepalen van het risicobeeld afgerond. De 
projectgroep heeft het risicobeeld bepaald op basis van objectieve inventarisatiegegevens. Om risico's te kunnen 
analyseren is het van belang deze te vertalen naar een incidentscenario. Figuur 4.2 geeft de tweede fase weer die 
volgens de Landelijke Handreiking doorlopen dient te worden.

Regionale risicoanalyse: Hoe erg is dat?

Voorlopig
risicobeeld

Impactanalyse
Scenario-
uitwerking

Waarschijnlijk-
heidsanalyse

Figuur 4.2: Tweede fase: Risicoanalyse

Scenariokeuze

Alvorens met de scenario-uitwerking begonnen kan worden is het van belang te bepalen welke risico's verdere uitwerking 
behoeven en dus vertaald worden naar een scenario.

In voorgaande paragraaf heeft de regionale projectgroep aangegeven welke risico's onderdeel moeten gaan uitmaken 
van het regionaal risicoprofiel. De projectgroep heeft haar selectie gemaakt op basis van objectieve 
inventarisatiegegevens.

Uitsluitend objectieve inventarisatiegegevens kunnen echter niet direct leiden tot een keuze van incidentscenario's. De 
gegevens kunnen immers op diverse manieren worden geïnterpreteerd en voor elk incidenttype kunnen meerdere 
scenario's worden beschreven, van een beperkt gevolg tot absoluut catastrofaal.
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Scenario-uitwerking

Een incidentscenario is een mogelijk verloop van een incident, of - meer precies - een verwacht karakteristiek verloop 
van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een 
gestructureerd overzicht van het causale web, incidentverloop en het gevolgenprofiel.

Een incidentscenario biedt dus een manier om te communiceren; wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn de 
oorzaken? Wat zijn de risicobronnen en/of kwetsbaarheden? Wat kan er mis gaan en welke maatregelen kunnen 
genomen worden?

Scenario's zijn overigens slechts een hulpmiddel, namelijk om te bepalen of een juist en volledig overzicht aanwezig is 
over het soort maatregelen dat genomen moet worden om de variëteit aan rampen en crises die in de regio kunnen 
voorkomen het hoofd te kunnen bieden.

Elementen van een scenario zijn:
1. de aard en omvang van één of meer met elkaar verband houdende gebeurtenissen (incidenten) die consequenties 

hebben voor de regionale veiligheid;
2. de aanloop tot het incident, bestaande uit de (achterliggende) oorzaak en de ‘trigger' die het incident feitelijk doet 

ontstaan;
3. de context van de gebeurtenissen, met een aanduiding van algemene omstandigheden;
4. de mate van kwetsbaarheid en weerstand van de mens, object en maatschappij, voor zover relevant voor het 

beschreven incident;
5. de consequenties van het incident, met aanduiding van aard en omvang en de effecten van het incident op de 

continuïteit van de vitale infrastructuur;
6. De impactanalyse;
7. De waarschijnlijkheidsanalyse.

Impact- en waarschijnlijkheidsanalyse

Nu de risico's zijn geïnventariseerd en door de projectgroep teruggebracht zijn tot realistische scenario's kan er een 
verdere analyse plaatsvinden. Voor de impactanalyse wordt de methodiek gebruikt van de Strategie Nationale Veiligheid. 
Deze analyse bestaat uit het beoordelen van de scenario's. Deze scenario's worden conform de nationale methode 
tweedimensionaal beoordeeld. Enerzijds op ‘impact' (o.a. doden, gewonden, schade aan economie, ecologie, cultureel 
erfgoed etc.) en anderzijds op waarschijnlijkheid. Deze score is voor het bestuur van belang om te kunnen bepalen of 
een risico extra aandacht en inzet van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost behoeft.

Impact

Per ramp- en crisisscenario wordt een impactanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aard, de omvang en de 
schaal van de gevolgen van elk ramp- en crisisscenario.
Bij de beoordeling van de impact wordt bovendien niet alleen gekeken naar de fysieke veiligheid (doden en gewonden), 
maar ook naar de aantasting van alle vitale belangen.
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De impactbeoordeling is een multicriteria-analyse. De gekozen impactcriteria zijn de directe vertaling van de verschuiving 
in focus naar het bredere begrip crisisbeheersing en hebben daarom betrekking op de bescherming van vitale belangen. 
Elk van de vitale belangen is daarom vertaald naar één tot maximaal drie impactcriteria. Voor het regionaal risicoprofiel is 
aan de nationale methode de bescherming van cultureel erfgoed toegevoegd. Tegelijkertijd is het criterium ‘aantasting 
van de internationale positie van Nederland' uit het model gehaald, omdat dit voor het regionale niveau veel moeilijker in 
te schatten is. De impactcriteria voor de regionale risicoanalyse zijn aldus de volgende:

Vitaal belang Impactcriterium

1. Territoriale veiligheid 1.1 Aantasting van de integriteit van het grondgebied

2. Fysieke veiligheid 2.1 Doden
2.2. Ernstig gewonden en chronisch zieken
2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

3. Economische veiligheid 3.1 Kosten

4. Ecologische veiligheid 4.1 Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)

5. Sociale en politieke
stabiliteit

5.1 Verstoring van het dagelijks leven
5.2 Aantasting van de lokale en regionale positie van het bestuur
5.3 Sociaal psychologische impact en de M-factor

6. Veiligheid van cultureel
erfgoed

6.1 Aantasting cultureel erfgoed

De impactcriteria zijn ‘meetbaar' gemaakt door de impact in klassen in te delen. We hanteren vijf klassen: A-B-C-D-E.

Klasse Omvang gevolg
A Beperkt gevolg
B Aanzienlijk gevolg
C Ernstig gevolg
D Zeer ernstig gevolg
E Catastrofaal gevolg

Voor iedere klasse is een bandbreedte bepaald. Aangezien het regionaal risicoprofiel op regionale schaal bezien wordt, 
zijn andere bandbreedtes gehanteerd dan in de NRB. Honderd doden op landelijk niveau hebben immers een andere 
impact dan honderd doden in een regio. De nationale bandbreedtes zijn daarom gedeeld door 25 (er zijn 25 regio's), de 
onderlinge verhoudingen tussen de klassen blijven daarmee hetzelfde als bij de nationale risicobeoordeling, terwijl 
tegelijkertijd de klassen goed passen bij de regionale schaal.
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Waarschijnlijkheid

Naast de impactanalyse zijn de incidentscenario's ook gemeten op de waarschijnlijkheid: wat is de kans op het 
daadwerkelijk optreden van het scenario?

Voor alle incidentscenario's geldt dat bij het bepalen van de waarschijnlijkheid niet altijd volledige gegevens e n/of 
informatie aanwezig is geweest. Daarom is bij het meten gebruik gemaakt van een of meer van de volgende bronnen: 

historische gegevens en casuïstiek; 
expertmeningen; 
trendanalyses.

De waarschijnlijkheidsanalyse is voor ieder scenario op dezelfde wijze gemeten. Dit is gebeurd op basis van een gevaar- 
of een dreigingsanalyse. Hiervoor is een indeling van vijf klassen gehanteerd:

Klasse Gevaar Dreiging
A zeer onwaarschijnlijk geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt nauwelijks 

voorstelbaar geacht
B onwaarschijnlijk geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins 

voorstelbaar geacht
C mogelijk geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis is voorstelbaar

D waarschijnlijk de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht

E zeer waarschijnlijk concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal worden

In het risicodiagram dat hiernaast is weergegeven zijn de uitkomsten van de impact- en waarschijnlijkheidsanalyses 
uitgezet. Op de verticale as is de impact te zien. De maximale waarde van de as komt overeen met een scenario dat op 
alle criteria een E scoort. Op de horizontale as is de waarschijnlijkheid aangegeven. Risico's met een hoge impact op 
vitale belangen en een hoge waarschijnlijkheid van daadwerkelijk optreden verdienen vanzelfsprekend meer aandacht 
dan risico's met een lage impact en lage waarschijnlijkheid.
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Bijlage 5 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Inleiding
Het is voor het bestuur niet goed mogelijk om een oordeel te geven over de geanalyseerde risico's zonder een beeld te 
hebben van hoe op dit moment met het beleid van nu en de huidige organisatie deze risico's zijn afgedekt.
Om dit beeld te bieden, zijn de capaciteiten waarover de regio kan beschikken in beeld gebracht. Conform de landelijke 
Handreiking focussen we ons hierbij op de capaciteiten van de veiligheidsregio, inclusief bijstandsaanvragen en de 
zorgketenpartners. Verder ligt de focus op fysieke impact en de primaire hulpverleningsprocessen (tijd en ruimte kritische 
processen). De overige aspecten worden meegenomen bij de specifieke beïnvloedingsanalyses voor die scenario's 
waarvan het bestuur stelt dat hier nadere analyses voor dient plaats te vinden.

Bij de totstandkoming van de capaciteiteninventarisatie is door de veiligheidsregio samengewerkt met Adviesgroep 
SAVE van Antea Group. In een brainstormsessie met vertegenwoordigers van de kolommen is op basis van 'expert 
judgement' voor alle in het risicoprofiel opgenomen scenario's een inschatting gemaakt of de capaciteiten voldoende, 
mogelijk onvoldoende of onvoldoende zijn.

Methodiek
De capaciteiteninventarisatie heeft plaatsgevonden door middel van het per proces systematisch doorlopen van een 
tabel op benodigde en beschikbare capaciteiten. In deze tabel staan de processen van de kolommen uitgezet tegen de 
voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitgewerkte scenario's. Per scenario en per proces is geïnventariseerd of de 
capaciteiten:

» voldoende zijn = groen;
» mogelijk onvoldoende zijn = oranje;
» onvoldoende zijn = rood.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het kan voorkomen dat capaciteiten als onvoldoende ^rood) zijn aangemerkt, 
maar waarbij het in alle redelijkheid niet van de overheid verwacht mag worden dat met een aanvulling van capaciteiten 
deze tot voldoende ^ groen) gaat. Een voorbeeld is de medische hulp bij een grieppandemie: door uitval van eigen 
personeel evenals de te verwachten uitval in buurregio's zal de beschikbare capaciteit naar verwachting onvoldoende 
blijven.

In de tabel is ook aangegeven of voor bepaalde scenario's is uitgegaan van bovenregionale bijstand (+B). Met voetnoten 
zijn eventuele op- en aanmerkingen gecodeerd.

Het gaat hier om een kwalitatieve beoordeling. Het is dus niet de bedoeling om aantallen en hoeveelheden exact uit te 
werken. In deze inventarisatie speelt zoals eerder genoemd expert judgement een belangrijke rol.
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Brandweerzorg Geneeskundige zorg Politiezorg Bevolkingszorg
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Rood: capaciteit onvoldoende

Oranje: capaciteit mogelijk onvoldoende

Groen: capaciteit voldoende

Wit: proces niet van toepassing bij dit scenario

123: nummers in tabel refereren aan 
opmerkingen op dit specifieke proces bij het 

betreffende scenario

B: toevoeging 'B' betekent dat capaciteit is 
beschouwd inclusief 'bijstandsafspraken' 

(bijvoorbeeld met andere Veiligheidsregio)

Realistische scenario's
1 Overstromingen (hoogwater) B B
2 Natuurbranden B
3 Koudegolf, sneeuw en ijzel B B
4 Hittegolf

5 Extreme regenval 1
6 Storm en windhozen

7 Grote brand in gebouwen met niet of 

verminderd zelfredzame personen

8 Grote brand in gebouwen met een 

grootschalige publieksfunctie
2

9 Grote brand in bijzonder hoge gebouwen

10 Ongeval vervoer weg met gevaarlijke stoffen 7 (zie
f)

12 Ongeval transport buisleidingen 7 (zie
f)

13 Chemisch incident (ongeval stationaire 
inrichtingen en besmettingsgevaar)

4 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3

14 Kernongevallen 3+8 3 3 3 3 9 9 9 9 9
15 Verstoring energievoorziening 10 11 10 10 B-

10
10 10 13 14

16 Verstoring drinkwatervoorziening 15 13
17 Verstoring rioolwaterafvoer en 

afvalwa terzuivering
13 17

18 Verstoring telecommunicatie en ICT 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 19 18
19 Luchtvaartincidenten (incident bij start of 

landing op of om een luchtvaartterrein)
20 21 22 22 22 22 22 22 22 22

21 Incident wegverkeer

22 Incident treinverkeer

23 Pandemie 24 24 24 24 24 24+25 24+26 24+26 24 24+26 24 24 24 24 24
24 Niet overdraagbare dierziekten 27
25 Zoonosen 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
26 Grootschalige ordeverstoringen B B B
27 Ramp op afstand 30
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Worst-case scenario
11 Ongeval spoorvervoer: BLEVE in stedelijk gebied
20 Luchtvaartincidenten (incident in verstedeljkt

gebied)
B B B B 31 B

Opmerkingen in tabel:

Algemene opmerkingen:

a) Bij de inventarisatie zijn de scenariobeschrijvingen uit het Regionale Risicoprofiel leidend.

b) Als algemeen uitgangspunt is genomen dat de bereikbaarheid van de incidentlocatie goed is.

c) Aangenomen is dat de capaciteiten van ketenpartners (meldkamer, waterschap etc.) op orde zijn en dat zorginstellingen hun continuïteitszorg zelf 

weten vorm te geven.

d) Uitgangspunt is verder een normale mate van zelfredzaamheid van de bevolking. De eventuele betrokkenheid van een groot aantal verminderd 

zelfredzame personen (kinderen, ouderen of zieken) in de behandelde scenario's is hierbij buiten beschouwing gelaten

e) Bijstand voor de politieprocessen wordt altijd via de landelijke eenheid georganiseerd. Deze stelt ook eventuele prioriteiten vast.

f) Ten aanzien van geneeskundige zorg geldt in algemene zin:

- Ten aanzien van samenwerking met andere diensten bestaan geen gerichte bijstandsafspraken; in de praktijk staat dit de samenwerking niet in de 

weg:- Op 1 januari 2016 is landelijk het plan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ingevoerd. Op basis van landelijke ervaringsgegevens 

gaat het GGB uit van de volgende aantallen slachtoffers van een grootschalig incident: 100A T1 slachtoffers, 300A T2 slachtoffers, 600A T3 

slachtoffers. Daarbij wordt de norm gehanteerd dat er, na alarmering, binnen twee uren minstens 100 ambulances inzetbaar zijn op elke plek in 

Nederland uitgezonderd de Waddeneilanden. Volgens bovenstaand model kan de regio incidenten met circa 250 slachtoffers adequaat verwerken. Is 

de behandelcapaciteit van de regionale ziekenhuizen door het grote aantal slachtoffers ontoereikend, dan worden slachtoffers naar ziekenhuizen 

buiten de regio vervoerd.

g) Inzet van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is afhankelijk van het geweldniveau en wordt landelijk georganiseerd. Voor inzet in de regio wordt 

toestemming en bijstand aangevraagd. Bij scenario's waar sprake kan zijn van terrorisme zal mogelijk DSI worden ingezet.

h) Het Bovenregionaal team Crisiscommunicatie ondersteunt de bevolkingszorg bij alle scenario's indien hier behoefte aan is.

1. Belangrijke partner met betrekking tot het verkrijgen van informatie over de weerssituatie (actuele waarnemingen, verwachtingen) zijn de weerdiensten zoals het 

KNMI.

2. Grootschalige redding bij een grote groep personen die onder invloed zijn van verdovende middelen (zoals bij een house- of dance party) zal een hogere capaciteit 

vragen.

3. Met opschaling binnen de eigen organisatie is de capaciteit voor wat betreft mensen en middelen weliswaar voldoende, echter er zijn onvoldoende 

medewerkers/hulpverleners opgeleid om te werken met deze middelen.

4. Er is een tekort aan beademingscapaciteit (beademingsapparatuur en personeel) voor getroffenen in geval van een incident met toxische stoffen.
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5. Ambulancepersoneel treedt niet op in de ‘hot zone', maar in overleg met de brandweer alleen in de ‘warm zone'. Hiervoor is beschermende kleding in de 

ambulances aanwezig. Politie heeft klein aantal personeelsleden die opgeleid zijn om op te treden bij CBRNE-incidenten (Team Explosieve Veiligheid).

7. De capaciteit is mogelijk onvoldoende als er veel mensen gered moeten worden in een groot gebied.

8. Bij een kernincident zullen deze processen langdurig bevraagd worden. Voldoende capaciteit is dan enkel mogelijk door langdurige bijstand.

9. Er is voldoende capaciteit beschikbaar, maar de vraag is of de hulpverleners voldoende ingesteld zijn op het scenario kernongevallen. Gezien de onbekendheid met 

de daadwerkelijke gevaren bij kernongevallen is het de vraag of de medewerkers bereid zijn om op te komen. Dit geldt overigens niet alleen voor medewerkers van 

het proces Communicatie, maar in het algemeen.

10. Of de capaciteit voldoende is, is mede afhankelijk van de duur van het scenario. De capaciteit komt onder druk te staan wanneer het scenario meerdere dagen tot 

een week aanhoudt. Dit heeft onder meer invloed op het instrueren van de eigen medewerkers op welke wijze de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen 

de beperkingen veroorzaakt door dit scenario. Dit geldt ook voor ketenpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen(praktijken).

11. Ziekenhuizen beschikken over een noodstroomvoorziening. Het is bij de hulpverlening onbekend welke werkingsduur het noodstroom aggregaat van een ziekenhuis 

heeft. Het is niet duidelijk of zorginstellingen over noodstroomvoorzieningen beschikken. Eventuele uitval van communicatiemiddelen zorgt voor extra problematiek. 

Dialyseapparatuur en thuisbeademingsapparatuur zijn voorzien van batterijen die het 4-6 uur volhouden.

13. Indien het vermoeden bestaat dat het incident door een misdrijf is veroorzaakt dan komt het proces opsporingsexpertise in beeld.

14. Uitval van stroom kan leiden tot problemen t.a.v. melding en alarmering (Communicator en ontvangst op GSM). De onderlinge communicatie wordt ook bemoeilijkt.

Er is voldoende capaciteit om de bevolkingszorgprocessen bij stroomuitval uit te voeren, mits medewerkers bereikt kunnen worden via de Communicator.

15. Verstoring van de drinkwatervoorziening kan mogelijk leiden tot bluswatertekort. Binnen het beschreven scenario lijkt dit niet waarschijnlijk.

17. Niet alle gemeenten zijn planmatig voorbereid op het organiseren van opvang van afvalwater. NB: Tijdens een scenario is er voldoende tijd beschikbaar om het 

nodige te organiseren en uit te denken, maar het kan verstandig zijn om hier bij voorbaat over na te denken.

18. Dit heeft met name te maken met de effecten die de uitval heeft op melding en alarmering en informatiemanagement. De effecten kunnen zodanig zijn dat de 

effectiviteit van de hulpverlenings- en bevolkingszorgprocessen onder druk komt te staan. In principe doet dit scenario geen afbreuk aan de beschikbare capaciteit, 

namelijk de hoeveelheid eenheden die ingezet kunnen worden.

19. Het proces start later, waarschijnlijk kan dan weer gebruik gemaakt worden van de reguliere voorzieningen. Mocht dit niet het geval zijn dan is er genoeg tijd om de 

medewerkers op een andere manier te bereiken.

20. Voor de incidentbestrijding wordt samengewerkt met de brandweer van de Vliegbasis die de eerste inzet op of rond het vliegveld verzorgt.

21. Als het aantal personen aan boord groter is dan 250, is de capaciteit mogelijk onvoldoende.

22. In geval van een terroristische daad (kaping/gijzeling) ligt de regie bij Defensie (zoals Koninklijke Marechaussee)/ Dienst Speciale Interventies (DSI). Politietaken op 

het vliegveld worden uitgevoerd door de KMar. De politiezorg heeft in dat geval een ondersteunende functie.
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24. Bij een pandemie is er ook sprake van uitval van hulpverleners en gemeentemedewerkers (op basis van het scenario 30 procent). Hoewel er niet direct meer 

incidenten zullen plaatsvinden door een pandemie, is de capaciteit voor hulpverlening mogelijk niet voldoende in verband met de vergrote druk op het beschikbare 

personeel.

De acute zorgpartners, zoals ziekenhuizen, huisartsen, GGD en RAV hebben echter steeds meer aandacht voor hun bedrijfscontinuïteit, waarvan zorgcontinuïteit een 

onderdeel is. Bedrijfscontinuïteitsmanagement wordt steeds belangrijker., waarbij continuïteitsbeleid wordt vastgelegd in bedrijfscontinuïteitsplannen of integrale 

crisisplannen.

25. Naast de uitval van eigen personeel (zie 24) zal er in verband met het scenario een grotere hulpvraag zijn waardoor een capaciteitstekort verwacht mag worden.

Bij grootschalige uitval van eigen personeel zal via de landelijke eenheid de verdeling van de politiezorg worden gecoördineerd (zie ook algemene opmerking e). 

Echter in geval van een pandemie zal landelijk sprake zijn van een uitval van personeel. Door de keuzen in de verdeling zal de capaciteit mogelijk onvoldoende zijn.

26. Brandweervrijwilligers die in de agrarische sector werkzaam zijn, zijn bij dit scenario verminderd inzetbaar in verband besmettingsgevaar. Bij brandweerposten in 

agrarische gebieden zal daarom extra aandacht nodig zijn voor de benodigde bezetting.

27. Eigen veiligheid van het personeel vraagt bij dit scenario bovengemiddelde aandacht.

30. Coördinatie op de opsporingsexpertise vindt in dit scenario op landelijk niveau plaats (vergelijk MH17).

31. Indien er sprake is van een terroristische aanslag als oorzaak van het incident, komt er weliswaar grotere druk op dit proces te liggen, echter naar verwachting leidt 

dit niet tot een knelpunt omtrent de capaciteit

Regionaal Risicoprofiel 2017
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
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Bevindingen
De scenario's in het risicoprofiel ( met bijhorende impact) zijn als input gehanteerd voor het bepalen van de benodigde 
capaciteit. De bevindingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het risicodiagram in samenhang met de bevindingen van 
de capaciteiteninventarisatie. De scenario's die groen zijn behoeven geen nadere analyse. De scenario's die oranje en/of 
rood zijn, worden hieronder toegelicht.

Scenario Motivatie Analyse
Ongeval vervoer met
gevaarlijke stoffen

Geen grote knelpunten, maar mogelijk onvoldoende capaciteit brandweer en
GHOR bij groot gebied en groot aantal mensen.

Nee

Ongeval transport
buisleidingen

Geen grote knelpunten, maar mogelijk onvoldoende capaciteit brandweer en
GHOR bij groot gebied en groot aantal mensen.

Nee

Chemisch incident Tekort aan beademingscapaciteit. Daarnaast treedt het ambulancepersoneel
niet op in de hot zone maar in de warme zone.

Nee

Verstoring energievoorziening Is het een zeer langdurige verstoring dan is de capaciteit mogelijk
onvoldoende. Dit geldt ook voor noodstroomvoorzieningen.

Nee

Verstoring telecommunicatie
en ICT

Verstoring heeft effecten op melding, alarmering en informatiemanagement. 
Indien het vermoeden bestaat dat een misdrijf de oorzaak is, dan komt het 
proces opsporingsexpertise in beeld, en is de capaciteit hiervoor mogelijk
onvoldoende.

Ja

Pandemie Er is sprake van uitval van hulpverleners en gemeentemedewerkers (o.b.v. 
het scenario 30 procent). Naast de uitval van eigen personeel ook een
grotere hulpvraag, waardoor een capaciteitstekort verwacht mag worden.

Ja

Ongeval spoorvervoer (Bleve 
stedelijk gebied)

Met name de brandweer maar ook de GHOR hebben te weinig capaciteit 
mocht dit scenario zich voordoen. Omdat het scenario een worst-case
scenario is (geclassificeerd op klasse B 'onwaarschijnlijk'), is de tekort aan 
capaciteiten voorstelbaar. Het Algemeen bestuur heeft in de toekomstvisie 
brandweerzorg het scenario natuurbranden als maatgevend scenario 
vastgesteld. Daarmee accepteren we het tekort aan capaciteiten bij dit worst- 
case scenario; meer capaciteiten staat niet in verhouding tot de lage
waarschijnlijk.

Nee

Luchtvaartincident
verstedelijkt gebied

Ook hier gaat het om een worst-case scenario, waarbij de waarschijnlijkheid 
nog hoger geclassificeerd is, namelijk op klasse A 'zeer onwaarschijnlijk'.
Ook hier accepteren we het tekort aan capaciteiten; meer capaciteiten staat
niet in verhouding tot de zeer lage waarschijnlijk.

Nee

Conclusie
Aan het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt voorgesteld om aan de hand van de 
capaciteiteninventarisatie de volgende twee scenario's te selecteren voor een beïnvloedingsanalyse:

1. Verstoring telecommunicatie en ICT
2. Pandemie
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De beïnvloedingsanalyses worden in de komende beleidscyclus uitgevoerd en de gemaakte keuzes over de te nemen 
maatregelen worden opgenomen in het beleidsplan van de veiligheidsregio.
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Bijlage 6 Afkortingenlijst

AGS
AIVD
BDUR
BEVI
BLEVE
BRZO
CBRN
CCB
CRAS
DIGIMAK
EHS
EV
GHOR
GMK
GRIP
ICT
ILT
I&M
IPO
ISOR
KNMI
LHV
LOCC
LPG
MKZ
NAVI
NCC
NCTb
NHG
NPK
NRB
NVBR
OOV
POC
RAV
RIVM
RRGS
RWZI
VHD
V&J
WHO
WRR

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Besluit DoelUitkering bestrijding van Rampen en zware ongevallen
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
Besluit Risico's van Zware Ongevallen
Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair
Conflict- en Crisisbeheersing (politie)
Centraal Registratie Afhandeling Schade
Digitale multidisciplinaire activiteitenkalender
Ecologische Hoofdstructuur
Externe Veiligheid
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
Informatie- en Communicatietechnologie
Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ministerie) van Infrastructuur en Milieu
InterProvinciaal Overleg
Informatie Systeem Overige Ramptypen
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Landelijke Huisartsenvereniging
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Liquefied Petroleum Gas
Mond- en klauwzeer
Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
Nationale Risicobeoordeling
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Openbare Orde en Veiligheid
PortefeuillehoudersOverleg Crisisbeheersing
Regionale AmbulanceVoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
VerzekeraarsHulpDienst 
(ministerie) van Veiligheid en Justitie
World Health Organization
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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Bijlage 7 Begrippenlijst

Beleidsplan
Een strategisch plan dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio)

Basisvereisten
Een set van kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de 
rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio onder operationele omstandigheden moet kunnen 
voldoen (Basisvereisten Crisismanagement, LBCB, 2006; zie tevens ontwerp Besluit Veiligheidsregio's).

Beïnvloedingsmogelijkheden
Mogelijkheden om risico's en scenario's te beïnvloeden zodat het risico kleiner of beter beheersbaar wordt. 
Beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in de hele veiligheidsketen van risicobeheersing (pro-actie Z preventie), 
incidentmanagement (preparatie en repressie) en herstel. De beïnvloedingsmogelijkheden kunnen zich richten op de 
dreiging of risicobron, de kwetsbaarheden en gevolgen, of het incidentverloop en de afloop.

Crisis
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
(Bron: Wet veiligheidsregio's)

Crisisbeheersing
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat de overheid treft met het 
oog op een crisis, het voorkomen van een crisis en het beperken van de gevolgen van een crisis.
(Bron: Wet veiligheidsregio's)

Crisistype
Categorie van mogelijke branden, rampen en crises die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken.

Incidentmanagement
Het afhandelen van incidenten (repressie) en de voorbereiding daarop (preparatie).
(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio)

Incidenttype
Een gebeurtenis die de gang van zaken op een bepaalde manier verstoort. De soort van verstoring wordt bepaald door 
de werkingsmechanismen van de directe oorzaak en de directe gevolgen. Naast fysische, chemische en biologische 
werkingsmechanismen (rampen) worden ook sociaal economische en politieke werkingsmechanismen onderscheiden 
(crises).

Kwetsbaarheden
Er zijn verschillende benaderingen voor het begrip kwetsbaarheid:

» de kwetsbare locaties zoals die in de klassieke rampenbestrijding Z externe veiligheid worden gehanteerd: 
ziekenhuizen, scholen, bejaardenhuizen e.d.

» de locaties die behoren tot de vitale infrastructuur zijn kwetsbaar voor hun uitval en de gevolgen daarvan.
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» de objecten die op voorhand aan te duiden zijn als aanslaggevoelig zoals onder meer benoemd door de NCTb 
en de politie. Zij zijn kwetsbaar voor actie van moedwillig menselijk handelen.

Ramp
Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote 
materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten 
of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te 
beperken.
(Bron: Wet veiligheidsregio's)

Rampenbestrijding
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat de overheid treft met het 
oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.
(Bron: Wet veiligheidsregio's)

Regionaal risicoprofiel
Een inventarisatie en analyse van de risico's (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het 
beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.

Risico
Een samenstel van de waarschijnlijkheid dat zich een brand, ramp of crisis (of dreiging daarvan) voordoet en de 
mogelijke impact die dat kan hebben.

Risicobeoordeling
Een analyse waarin weging en inschatting van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.
(Bron: We veiligheidsregio's)

Risicobeheersing
Alle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het 
zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden, waaronder het voorkomen van directe oorzaken 
van onveiligheid (proactie) en het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid (preventie).
(Bron: Handreiking Beleidsplan Veiligheidsregio)

Risicobron
Een object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.

Risicodiagram
Een tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenario's worden 
samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenario worden aangebracht.
(Bron: Leidraad Methode Nationale Risicobeoordeling)

Risico-inventarisatie
Een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, ramp of crisis kunnen leiden en een overzicht van de 
soorten branden, rampen en crises die zich in de regio kunnen voordoen.
(Bron: Wet veiligheidsregio's)
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Risicokaart
Een openbare geografische kaart (per provincie, maar gebaseerd op een landelijke database) waarop de in de 
veiligheidsregio's aanwezige plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico's zijn aangeduid, op basis van de 
indeling van het risicoprofiel.

Risicovolle situatie
Een samenstel van een of meerdere risicobronnen en kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een ramp of crisis.

Scenario
Een mogelijk verloop van een incident, of - meer precies - een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype 
vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van 
de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de 
gevolgen.

Triageclassificatie T1
Slachtoffers van wie het leven direct wordt bedreigd door instabiliteit van één of meer van de drie vitale functies ('ABC- 
instabiele slachtoffers': A van Airway, is de ademweg wel of niet vrij? B van Breathing, kan het slachtoffer zelf 
ademhalen? C van Circulation, heeft het slachtoffer een bloedsomloop/is een polsslag te voelen?). Opname binnen 2 uur 
in een ziekenhuis is noodzakelijk.

Triageclassificatie T2
Slachtoffers van wie het leven op termijn van enkele uren wordt bedreigd door instabiliteit van één of meer van de drie 
vitale functies en/of met letsels die binnen 6 uur behandeld dienen te worden ter voorkoming van infectieuze 
complicaties, dan wel blijvende invaliditeit.

Triageclassificatie T3
Slachtoffers die niet dringend hulpverlening behoeven.

Vitale belangen
Essentiële aspecten van veiligheid die bij aantasting door een ramp of crisis leiden tot ontwrichting van de samenleving. 
Het betreft:

» territoriale veiligheid 
» fysieke veiligheid 
» ecologische veiligheid 
» economische veiligheid 
» sociale en politieke stabiliteit
» veiligheid cultureel erfgoed
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Bijlage 1 Capaciteiteninventarisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2017

Inleiding
Het is voor het bestuur niet goed mogelijk om een oordeel te geven over de geanalyseerde risico's risicoprofiel zonder 
een beeld te hebben van hoe op dit moment met het beleid van nu en de huidige organisatie deze risico's zijn afgedekt. 
Om dit beeld te bieden zijn de capaciteiten waarover de regio kan beschikken in beeld gebracht. Conform de landelijke 
Handreiking Risicoprofiel focussen we ons hierbij op de capaciteiten van de veiligheidsregio, inclusief bijstandsaanvragen 
en de zorgketenpartners. Verder ligt de focus op fysieke impact en de primaire hulpverleningsprocessen (tijd en ruimte 
kritische processen). De overige aspecten worden meegenomen bij de specifieke beïnvloedingsanalyses voor die 
scenario's waarvan het bestuur stelt dat hier nadere analyses voor dient plaats te vinden.

Bij de totstandkoming van de capaciteiteninventarisatie is door de veiligheidsregio samengewerkt met Adviesgroep 
SAVE van Antea Group. In een brainstormsessie met vertegenwoordigers van de kolommen is op basis van 'expert 
judgement' voor alle in het risicoprofiel opgenomen scenario's een inschatting gemaakt of de capaciteiten voldoende, 
mogelijk onvoldoende of onvoldoende zijn.

Methodiek
De capaciteiteninventarisatie heeft plaatsgevonden door middel van het per proces systematisch doorlopen van een 
tabel op benodigde en beschikbare capaciteiten. In deze tabel staan de processen van de kolommen uitgezet tegen de 
voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitgewerkte scenario's. Per scenario en per proces is geïnventariseerd of de 
capaciteiten:

» voldoende zijn = groen;
» mogelijk onvoldoende zijn = oranje;
» onvoldoende zijn = rood.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het kan voorkomen dat capaciteiten als onvoldoende ^rood) zijn aangemerkt, 
maar waarbij het in alle redelijkheid niet van de overheid verwacht mag worden dat met een aanvulling van capaciteiten 
deze tot voldoende ^ groen) gaat. Een voorbeeld is de medische hulp bij een grieppandemie: door uitval van eigen 
personeel evenals de te verwachten uitval in buurregio's zal de beschikbare capaciteit naar verwachting onvoldoende 
blijven.

In de tabel is ook aangegeven of voor bepaalde scenario's is uitgegaan van bovenregionale bijstand (+B). Met voetnoten 
zijn eventuele op- en aanmerkingen gecodeerd.

Het gaat hier om een kwalitatieve beoordeling. Het is dus niet de bedoeling om aantallen en hoeveelheden exact uit te 
werken. In deze inventarisatie speelt zoals eerder genoemd expert judgement een belangrijke rol.
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Rood: capaciteit onvoldoende

Oranje: capaciteit mogelijk onvoldoende

Groen: capaciteit voldoende

Wit: proces niet van toepassing bij dit scenario

123: nummers in tabel refereren aan 
opmerkingen op dit specifieke proces bij het 

betreffende scenario

B: toevoeging 'B' betekent dat capaciteit is 
beschouwd inclusief 'bijstandsafspraken' 

(bijvoorbeeld met andere Veiligheidsregio)

Realistische scenario's
1 Overstromingen (hoogwater) B B
2 Natuurbranden B
3 Koudegolf, sneeuw en ijzel B B
4 Hittegolf

5 Extreme regenval 1
6 Storm en windhozen

7 Grote brand in gebouwen met niet of 

verminderd zelfredzame personen

8 Grote brand in gebouwen met een 

grootschalige publieksfunctie
2

9 Grote brand in bijzonder hoge gebouwen

10 Ongeval vervoer weg met gevaarlijke stoffen 7 (zie
f)

12 Ongeval transport buisleidingen 7 (zie
f)

13 Chemisch incident (ongeval stationaire 
inrichtingen en besmettingsgevaar)

4 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3 +
5

3

14 Kernongevallen 3+8 3 3 3 3 9 9 9 9 9
15 Verstoring energievoorziening 10 11 10 10 B-

10
10 10 13 14

16 Verstoring drinkwatervoorziening 15 13
17 Verstoring rioolwaterafvoer en 

afvalwa terzuivering
13 17

18 Verstoring telecommunicatie en ICT 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 19 18
19 Luchtvaartincidenten (incident bij start of 

landing op of om een luchtvaartterrein)
20 21 22 22 22 22 22 22 22 22

21 Incident wegverkeer

22 Incident treinverkeer

23 Pandemie 24 24 24 24 24 24+25 24+26 24+26 24 24+26 24 24 24 24 24
24 Niet overdraagbare dierziekten 27
25 Zoonosen 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
26 Grootschalige ordeverstoringen B B B
27 Ramp op afstand 30

Worst-case scenario
11 Ongeval spoorvervoer: BLEVE in stedelijk gebied

20 Luchtvaartincidenten (incident in verstedelijkt

gebied)
B B B B 31 B



Opmerkingen in tabel:

Algemene opmerkingen:

a) Bij de inventarisatie zijn de scenariobeschrijvingen uit het Regionale Risicoprofiel leidend.

b) Als algemeen uitgangspunt is genomen dat de bereikbaarheid van de incidentlocatie goed is.

c) Aangenomen is dat de capaciteiten van ketenpartners (meldkamer, waterschap etc.) op orde zijn en dat zorginstellingen hun continuïteitszorg zelf 

weten vorm te geven.

d) Uitgangspunt is verder een normale mate van zelfredzaamheid van de bevolking. De eventuele betrokkenheid van een groot aantal verminderd 

zelfredzame personen (kinderen, ouderen of zieken) in de behandelde scenario's is hierbij buiten beschouwing gelaten

e) Bijstand voor de politieprocessen wordt altijd via de landelijke eenheid georganiseerd. Deze stelt ook eventuele prioriteiten vast.

f) Ten aanzien van geneeskundige zorg geldt in algemene zin:

- ten aanzien van samenwerking met andere diensten bestaan geen gerichte bijstandsafspraken; in de praktijk staat dit de samenwerking niet in de 

weg:

- op 1 januari 2016 is landelijk het plan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ingevoerd. Op basis van landelijke ervaringsgegevens gaat het 

GGB uit van de volgende aantallen slachtoffers van een grootschalig incident: 100A T1 slachtoffers, 300A T2 slachtoffers, 600A T3 slachtoffers. Daarbij 

wordt de norm gehanteerd dat er, na alarmering, binnen twee uren minstens 100 ambulances inzetbaar zijn op elke plek in Nederland uitgezonderd 

de Waddeneilanden. Volgens bovenstaand model kan de regio incidenten met circa 250 slachtoffers adequaat verwerken. Is de behandelcapaciteit 

van de regionale ziekenhuizen door het grote aantal slachtoffers ontoereikend, dan worden slachtoffers naar ziekenhuizen buiten de regio vervoerd.

g) Inzet van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is afhankelijk van het geweldniveau en wordt landelijk georganiseerd. Voor inzet in de regio wordt 

toestemming en bijstand aangevraagd. Bij scenario's waar sprake kan zijn van terrorisme zal mogelijk DSI worden ingezet.

h) Het Bovenregionaal team Crisiscommunicatie ondersteunt de bevolkingszorg bij alle scenario's indien hier behoefte aan is.

1. Belangrijke partner met betrekking tot het verkrijgen van informatie over de weerssituatie (actuele waarnemingen, verwachtingen) zijn de weerdiensten zoals het 

KNMI.

2. Grootschalige redding bij een grote groep personen die onder invloed zijn van verdovende middelen (zoals bij een house- of dance party) zal een hogere capaciteit 

vragen.

3. Met opschaling binnen de eigen organisatie is de capaciteit voor wat betreft mensen en middelen weliswaar voldoende, echter er zijn onvoldoende 

medewerkers/hulpverleners opgeleid om te werken met deze middelen.

4. Er is een tekort aan beademingscapaciteit (beademingsapparatuur en personeel) voor getroffenen in geval van een incident met toxische stoffen.

5. Ambulancepersoneel treedt niet op in de ‘hot zone', maar in overleg met de brandweer alleen in de ‘warm zone'. Hiervoor is beschermende kleding in de 

ambulances aanwezig. Politie heeft klein aantal personeelsleden die opgeleid zijn om op te treden bij CBRNE-incidenten (Team Explosieve Veiligheid).

7. De capaciteit is mogelijk onvoldoende als er veel mensen gered moeten worden in een groot gebied.

8. Bij een kernincident zullen deze processen langdurig bevraagd worden. Voldoende capaciteit is dan enkel mogelijk door langdurige bijstand.

9. Er is voldoende capaciteit beschikbaar, maar de vraag is of de hulpverleners voldoende ingesteld zijn op het scenario kernongevallen. Gezien de onbekendheid met 

de daadwerkelijke gevaren bij kernongevallen is het de vraag of de medewerkers bereid zijn om op te komen. Dit geldt overigens niet alleen voor medewerkers van 

het proces Communicatie, maar in het algemeen.



10. Of de capaciteit voldoende is, is mede afhankelijk van de duur van het scenario. De capaciteit komt onder druk te staan wanneer het scenario meerdere dagen tot 

een week aanhoudt. Dit heeft onder meer invloed op het instrueren van de eigen medewerkers op welke wijze de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen 

de beperkingen veroorzaakt door dit scenario. Dit geldt ook voor ketenpartners zoals ziekenhuizen en huisartsen(praktijken).

11. Ziekenhuizen beschikken over een noodstroomvoorziening. Het is bij de hulpverlening onbekend welke werkingsduur het noodstroom aggregaat van een ziekenhuis 

heeft. Het is niet duidelijk of zorginstellingen over noodstroomvoorzieningen beschikken. Eventuele uitval van communicatiemiddelen zorgt voor extra problematiek. 

Dialyseapparatuur en thuisbeademingsapparatuur zijn voorzien van batterijen die het 4-6 uur volhouden.

13. Indien het vermoeden bestaat dat het incident door een misdrijf is veroorzaakt dan komt het proces opsporingsexpertise in beeld.

14. Uitval van stroom kan leiden tot problemen t.a.v. melding en alarmering (Communicator en ontvangst op GSM). De onderlinge communicatie wordt ook bemoeilijkt.

Er is voldoende capaciteit om de bevolkingszorgprocessen bij stroomuitval uit te voeren, mits medewerkers bereikt kunnen worden via de Communicator.

15. Verstoring van de drinkwatervoorziening kan mogelijk leiden tot bluswatertekort. Binnen het beschreven scenario lijkt dit niet waarschijnlijk.

17. Niet alle gemeenten zijn planmatig voorbereid op het organiseren van opvang van afvalwater. NB: Tijdens een scenario is er voldoende tijd beschikbaar om het 

nodige te organiseren en uit te denken, maar het kan verstandig zijn om hier bij voorbaat over na te denken.

18. Dit heeft vooral te maken met de effecten die de uitval heeft op melding en alarmering en informatiemanagement. De effecten kunnen zodanig zijn dat de effectiviteit 

van de hulpverlenings- en bevolkingszorgprocessen onder druk komt te staan. In principe doet dit scenario geen afbreuk aan de beschikbare capaciteit, namelijk de 

hoeveelheid eenheden die ingezet kunnen worden.

19. Het proces start later, waarschijnlijk kan dan weer gebruik gemaakt worden van de reguliere voorzieningen. Mocht dit niet het geval zijn dan is er genoeg tijd om de 

medewerkers op een andere manier te bereiken.

20. Voor de incidentbestrijding wordt samengewerkt met de brandweer van de Vliegbasis die de eerste inzet op of rond het vliegveld verzorgt.

21. Als het aantal personen aan boord groter is dan 250, is de capaciteit mogelijk onvoldoende.

22. In geval van een terroristische daad (kaping/gijzeling) ligt de regie bij Defensie (zoals Koninklijke Marechaussee)/ Dienst Speciale Interventies (DSI). Politietaken op 

het vliegveld worden uitgevoerd door de KMar. De politiezorg heeft in dat geval een ondersteunende functie.

24. Bij een pandemie is er ook sprake van uitval van hulpverleners en gemeentemedewerkers (op basis van het scenario 30 procent). Hoewel er niet direct meer 

incidenten zullen plaatsvinden door een pandemie, is de capaciteit voor hulpverlening mogelijk niet voldoende in verband met de vergrote druk op het beschikbare 

personeel.

De acute zorgpartners, zoals ziekenhuizen, huisartsen, GGD en RAV hebben echter steeds meer aandacht voor hun bedrijfscontinuïteit, waarvan zorgcontinuïteit een 

onderdeel is. Bedrijfscontinuïteitsmanagement wordt steeds belangrijker., waarbij continuïteitsbeleid wordt vastgelegd in bedrijfscontinuïteitsplannen of integrale 

crisisplannen.

25. Naast de uitval van eigen personeel (zie 24) zal er in verband met het scenario een grotere hulpvraag zijn waardoor een capaciteitstekort verwacht mag worden.

Bij grootschalige uitval van eigen personeel zal via de landelijke eenheid de verdeling van de politiezorg worden gecoördineerd (zie ook algemene opmerking e). 

Echter in geval van een pandemie zal landelijk sprake zijn van een uitval van personeel. Door de keuzen in de verdeling zal de capaciteit mogelijk onvoldoende zijn.

26. Brandweervrijwilligers die in de agrarische sector werkzaam zijn, zijn bij dit scenario verminderd inzetbaar in verband besmettingsgevaar. Bij brandweerposten in 

agrarische gebieden zal daarom extra aandacht nodig zijn voor de benodigde bezetting.

27. Eigen veiligheid van het personeel vraagt bij dit scenario bovengemiddelde aandacht.

30. Coördinatie op de opsporingsexpertise vindt in dit scenario op landelijk niveau plaats (vergelijk MH17).



31. Indien er sprake is van een terroristische aanslag als oorzaak van het incident, komt er weliswaar grotere druk op dit proces te liggen, echter naar verwachting leidt 

dit niet tot een knelpunt omtrent de capaciteit



Bevindingen
De scenario's in het risicoprofiel ( met bijhorende impact) zijn als input gehanteerd voor het bepalen van de 
benodigde capaciteit. De bevindingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het risicodiagram in samenhang met 
de bevindingen van de capaciteiteninventarisatie. De scenario's die groen zijn behoeven geen nadere analyse. 
De scenario's die oranje en/of rood zijn, worden hieronder toegelicht.

Scenario Motivatie Analyse
Ongeval vervoer met
gevaarlijke stoffen

Geen grote knelpunten, maar mogelijk onvoldoende capaciteit
brandweer en GHOR bij groot gebied en groot aantal mensen.

Nee

Ongeval transport
buisleidingen

Geen grote knelpunten, maar mogelijk onvoldoende capaciteit
brandweer en GHOR bij groot gebied en groot aantal mensen.

Nee

Chemisch incident Tekort aan beademingscapaciteit. Daarnaast treedt het
ambulancepersoneel niet op in de hot zone maar in de warme zone.

Nee

Verstoring
energievoorziening

Is het een zeer langdurige verstoring dan is de capaciteit mogelijk
onvoldoende. Dit geldt ook voor noodstroomvoorzieningen.

Nee

Verstoring telecommunicatie
en ICT

Verstoring heeft effecten op melding, alarmering en
informatiemanagement. Indien het vermoeden bestaat dat een misdrijf 
de oorzaak is, dan komt het proces opsporingsexpertise in beeld, en is
de capaciteit hiervoor mogelijk onvoldoende.

Ja

Pandemie Er is sprake van uitval van hulpverleners en gemeentemedewerkers 
(o.b.v. het scenario 30 procent). Naast de uitval van eigen personeel
ook een grotere hulpvraag, waardoor een capaciteitstekort verwacht
mag worden.

Ja

Ongeval spoorvervoer 
(Bleve stedelijk gebied)

Vooral de brandweer maar ook de GHOR hebben te weinig capaciteit 
mocht dit scenario zich voordoen. Omdat het scenario een worst-case 
scenario is (geclassificeerd op klasse B ^waa^d'iun^k'), is het tekort 
aan capaciteiten voorstelbaar. Het Algemeen bestuur heeft in de
toekomstvisie brandweerzorg het scenario natuurbranden als 
maatgevend scenario vastgesteld. Daarmee accepteren we het tekort 
aan capaciteiten bij dit worst-case scenario; meer capaciteiten staat
niet in verhouding tot de lage waarschijnlijk.

Nee

Luchtvaartincident
verstedelijkt gebied

Ook hier gaat het om een worst-case scenario, waarbij de
waarschijnlijkheid nog hoger geclassificeerd is, namelijk op klasse A 
^eer onwaarschijnlijk'. Ook hier accepteren we het tekort aan 
capaciteiten; meer capaciteiten staat niet in verhouding tot de zeer lage
waarschijnlijk.

Nee

Conclusie
Aan het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt voorgesteld om aan de hand van de 
capaciteiteninventarisatie de volgende twee scenario's te selecteren voor een beïnvloedingsanalyse:

1. Verstoring telecommunicatie en ICT
2. Pandemie

De beïnvloedingsanalyses worden in de komende beleidscyclus uitgevoerd en de gemaakte keuzes over de te 
nemen maatregelen worden opgenomen in het beleidsplan van de veiligheidsregio.
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Geacht Bestuur,

U heeft ons de mogelijkheid geboden onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien 
van de Toekomstvisie Brandweerzorg, de le Begrotingswijziging 2015 en het 
Dekkingsplan 2014. Ook biedt u ons de mogelijkheid om, op basis van het 
dekkingsplan, inbreng te leveren voor het beleidsplan.

Wij kunnen ons vinden in de Toekomstvisie Brandweerzorg en de daaraan 
gerelateerde le Begrotingswijziging 2015 en in het Dekkingsplan 2014.

Op basis van het Dekkingsplan 2014 verzoeken wij u:
1. In het beleid voor de periode 2015 - 2018 op te nemen, dat de volgende zaken 

verder uitgewerkt zullen worden:
a. Het doorontwikkelen van het dekkingsplan tot een brandrisicoprofiel, waarin ook 

duidelijk wordt in hoeverre risico's al door flankerend beleid zijn afgedekt en welke 
oplossingsrichtingen voor handen zijn om de dekking te verbeteren;

b. Het opnemen van een soortgelijk risicoprofiel voor de overige thema's van de 
basisbrandweerzorg: hulpverlening, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke 
stoffen;

c. Het betrekken van de ambulancezorg in het risicoprofiel voor de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost;

2. Slechts te investeren in het optimaliseren van de repressieve slagkracht voor zover 
dit past binnen de (financiële) kaders van de toekomstvisie brandweerzorg.

De restrisico's die blijken uit het Dekkingsplan 2014 accepteren wij en hebben wij
grotendeels al afgedekt met flankerend beleid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
DE GEMEENTERAAD VAN VELDHOVEN, 
Namens deze,

.W.M. Wasser
griffi

Sy^v\. L. ISrx M i k k e r s 
oorzitter


