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Inleiding
Op grond van artikel 10 van de Archiefverordening van gemeente Stichtse Vecht is de
gemeentearchivaris belast met het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. De
archivaris doet hiervan verslag aan het college van B & W dat verantwoordelijk is voor de
zorg van de naleving van de Archiefwet 1995. Met het verslag van de gemeentearchivaris
legt het college van B & W verantwoording af aan de raad zoals voorgeschreven in artikel
17 van de Archiefverordening. Als archiefzorgdrager is het college van B & W
verantwoordelijk voor het vaststellen van het KPI-verslag. Het vastgestelde verslag wordt
dan ter beoordeling naar de gemeenteraad gezonden. Hierna wordt het verslag jaarlijks
(vóór 15 juli) aan de provinciale toezichthouder gezonden.
Om de gemeenten te ondersteunen bij de horizontale verantwoording van de zorg en het
beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 heeft de VNG een raamwerk Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Beantwoording van deze KPI’s geeft inzicht in
het voldoen van de gemeente aan de wettelijke verplichtingen en vereisten die door de
Archiefwet 1995 en andere voorschriften worden gesteld. De archief KPI’s brengen
tevens een uniformering aan zodat prestaties van gemeenten onderling vergeleken
kunnen worden.
In dit verslag wordt aan de hand van de tien KPI’s ingegaan op de stand van zaken van de
archieven en de informatiehuishouding. Het is gebaseerd op de door de gemeente
ingevulde vragenlijsten. De uitwerking van de antwoorden is gedaan door de adviseur
digitale informatie van RHC Vecht en Venen (RHCVV), aangevuld met informatie die in
gesprekken met contactpersonen bij de gemeente naar voren gekomen is.
Indien uit de scores op de KPI’s blijkt dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke
eisen, dan kan er in de systematiek van het interbestuurlijk toezicht sprake zijn van
taakverwaarlozing. Informatie- en archiefbeheer heeft, naast ondersteuning van de
bedrijfsvoering, ook de functie verantwoording over besluiten en uitvoering van de taken
van de gemeente vast te leggen. Tekortkomingen hierin (zoals informatieverlies,
authenticiteitsproblemen) veroorzaken risico’s voor het kunnen voldoen aan
informatieverzoeken van de interne organisatie en aan het niet kunnen overhandigen
van bewijslast aan de burger.
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Samenvatting
De gemeente Stichtse Vecht is hard bezig om het informatie- en archiefbeheer op orde te
krijgen. Er is in 2018 en begin 2019 een aantal producten opgeleverd om dit goed te
beheren en te monitoren zoals het Beheerplan Informatiehuishouding, een Handboek
vervanging en een Vervangingsbesluit voor archiefbescheiden met een bewaartermijn tot
20 jaar.
Het grootste aandachtspunt vanuit de toezichthouder blijft het inrichten van een
duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding, inclusief een goed werkend
kwaliteitssysteem. De aanbevelingen bij KPI 2, 3 en KPI 4 hebben derhalve bij de
toezichthouder nog steeds de hoogste prioriteit. De digitale documentenstroom wordt
immers steeds groter. Het lang naast elkaar laten bestaan van een papieren en een
digitale informatiestroom werkt risico’s als informatieverlies, overlappingen en
authenticiteitsproblemen in de hand.
Bij het overzicht van de KPI scores op pagina 5 geven KPI 2 en 7 taakverwaarlozing aan
(rode score). De rode score bij KPI 2 heeft te maken met het feit dat de archiefdienst in
2018 een nieuwe streekarchivaris-directeur heeft aangesteld die nog niet in het bezit is
van een diploma archivistiek. De rode score bij KPI 7 heeft te maken met aanpassingen
aan de archiefruimte bij de gemeente. Het is de bedoeling dat deze aanpassingen in 2019
gefinaliseerd worden zodat de archiefruimte weer voldoet aan de wettelijke eisen. Dit
gaat in samenwerking met het RHCVV en de interbestuurlijk toezichthouder wordt
daarvan op de hoogte gehouden. de toezichthouder verwacht derhalve dat de scores op
deze twee KPI´s in de volgende toezichtronde niet meer op rood staan.
De genoemde aandachtspunten komen ook terug in de brief van de Interbestuurlijk
Toezichthouder (dd. 15 januari 2019, 81E32806, Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht,
Informatiebeheer over 2017-2018). De provincie Utrecht beoordeelt het archief- en
informatiebeheer van de gemeente Stichtse Vecht over 2017-2018 als ‘redelijk
adequaat’. De kwalificatie ‘redelijk adequaat’ houdt in dat het informatie- en
archiefbeheer van de gemeente deels voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze uitkomst
heeft te maken met het feit dat de plannen die in 2016 zijn opgesteld nog niet of niet
volledig zijn geïmplementeerd binnen de gemeente.
In dit verslag worden knelpunten gesignaleerd en aanbevelingen gedaan. Het is de
bedoeling dat de gemeente op korte termijn de aanbevelingen uitwerkt in een
(geactualiseerd) verbeterplan en deze maatregelen gaat doorvoeren binnen de
organisatie.
De voortgang van dit plan zal bewaakt worden in reguliere
overlegmomenten tussen de adviseur digitale informatie en de betrokken medewerkers.
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Overzicht scores per KPI
In onderstaande tabel worden per KPI de scores bij de gemeente Stichtse Vecht gegeven.
De score geeft aan of de gemeente wel, deels of niet aan de wettelijke eisen voldoet voor
de niet overgebrachte (NO) archiefbescheiden. Omdat het over niet overgebrachte
archieven gaat hoeft KPI 8 niet door de gemeente te worden ingevuld.

2017

2018
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KPI 10: Middelen en mensen
Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de
archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking
stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?
Middelen
De gemeente geeft aan dat er voor 2018 in de begroting een bedrag van €457.350,- aan
loonsom opgenomen is voor het uitoefenen van zorg voor en het beheer van de
archiefbescheiden (15 medewerkers). Voor 2017 en 2018 is tweemaal incidenteel
€75.000 beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van bouwdossiers.
Mensen, kwantitatief
De totale omvang van de formatie voor DIV-taken is 13,02 fte, waarvan 0,4 fte voor
bestuursondersteuning, 0,5 voor kwaliteitsbeheer en I-navigator, 9,52 fte voor registratie
en archivering, 0,6 fte voor SSA-beheer, 2,0 fte beleidsadviseur DIV. FZ heeft 1 fte
teamleider voor 35 medewerkers en 3 taakvelden t.w. DIV, Vastgoed en Facilitair. Bij het
team I&A zit de functioneel applicatiebeheerder Decos Join voor 1,0 fte.
Door capaciteitsproblemen zijn er achterstanden ontstaan in het beheer van analoge
dossiers en het digitaal archiveren en vernietigen van dossiers. De achterstand van het
fysieke archief bedraagt ongeveer 160 meter. Dit archief is wel voorgeordend en
toegankelijk via Excel en wordt in 2019 verder (extern) bewerkt. De achterstand in
digitale archivering van zaakdossiers is niet in bytes aan te geven – het gaat om ongeveer
100.000 zaakdossiers van 2011-2016. De gemeente schat dat het 1 jaar met 2 FTE duurt
voordat de achterstand in de analoge dossiers is ingelopen en ook een jaar (1-2 FTE) voor
de digitale archivering van +/- 100.000 zaakdossiers.
Verder zijn de eerste 40 meter oude bouwdossiers bewerkt en gedigitaliseerd (van de
totaal 520 meter oude bouwdossiers van de voormalige gemeenten). Het digitaliseren
van bouwdossiers gaat met 1-2 medewerkers ongeveer 10 jaar duren.
Mensen, kwalitatief
De gemeente geeft aan dat er genoeg uitvoerende DIV-ers in de organisatie zijn maar te
weinig hoger opgeleiden om de transitie naar volledig digitaal werken te begeleiden.
Overigens werkt de rest van de organisatie hier ook aan mee. Daar is vooralsnog
voldoende (kwalitatief en kwantitatief) personeel voor aanwezig. In 2018 is er 0.5 fte
informatiespecialist en 0.5 beleidsadviseur (tijdelijk) bijgekomen. Daarnaast is in 2018
duidelijk geworden dat er, omdat er nog steeds twee beheeromgevingen zijn, geen
formatie geregeld is voor digitale archivering, terwijl het aantal registraties in Decos is
toegenomen.
De gemeente geeft aan dat kennis, vaardigheden en bewustzijn kunnen worden
verbeterd bij de medewerkers om goed informatiebeheer te kunnen garanderen. Dit ligt
bij HRM die daarin moet worden ondersteund door DIV, JZ en I&A. Bedoeling is om
organisatiebrede trainingen aan te bieden, ook voor het gebruik van DMS Decos Join.
Aanbevelingen KPI 10:
-Zorg voor voldoende en gekwalificeerd personeel om de omslag naar volledig digitaal
werken te kunnen maken, achterstanden weg te werken en aan de wettelijke eisen en
ontwikkelingen te (blijven) voldoen
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving 2019 (HUP 2019). Het HUP
2019 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2019 uitvoert, welke capaciteit
daarmee is gemoeid en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken worden uitgevoerd
conform de beleidsuitgangspunten uit het handhavingsbeleid 2015-2019 en de concrete wettelijke
verplichtingen en/of beleidsmatige beslissingen van het college of de raad.
Het vaststellen en uitwerken van een Handhavingsuitvoeringsprogramma is verplicht gesteld in het
besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministerië regeling omgevingsrecht (Mor) en bevat ten minste:
-

een duidelijke verbinding met de gestelde doelstellingen;
een weergave van de concrete activiteiten voor toezicht en handhaving inclusief de
bijbehorende capaciteit en
een uitwerking in een concrete werkplanning voor alle betrokken organisatieonderdelen.

Het programma voor de uitvoering van de handhaving vormt het hart van de beleidscyclus BIG 8. Het
programma komt voort uit de probleemanalyse, prioriteiten en doelen en de daarbij gehanteerde
strategie en wordt vastgesteld door het college. Uit het programma volgt de monitoring en de
verslaglegging (evaluatie). De verbetermaatregelen die voortkomen uit de evaluatie worden gebruikt
als aanscherping en verbetering van de probleemanalyse en de prioriteiten. Dit maakt de
beleidscyclus van de handhaving rond.
Het vaststellen van het programma is op grond van het Bor een bevoegdheid van het college. Na
vaststelling wordt het programma ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden en in het kader
van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie gezonden.

1.1
Uitgangspunten
Handhaving is strikt genomen inherent aan het bestaan van regels. Een overheid die regels stelt, dient
ook zorg te dragen voor de naleving ervan.
De overheid nieuwe stijl kenmerkt zich echter door het zoveel mogelijk verplaatsen van de
verantwoordelijkheid voor de naleving van regels naar de inwoners en ondernemers (eigen
verantwoordelijkheid) en het afschaffen van overbodige regels (deregulering).
Dit is een landelijke trend die voor een groot deel heeft te maken met het feit dat steeds meer
activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving (bouwen) niet meer vergunningplichtig zijn,
maar vergunningsvrij of vallen onder algemene regels. Inwoners en ondernemers moeten dus, als zij
activiteiten willen ontplooien, zelf beoordelen of zij daarvoor een vergunning nodig hebben en aan
welke algemene regels zij moeten voldoen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid om inwoners
en bedrijven hierbij zo goed als mogelijk te faciliteren. Via de gemeentelijke website
(www.stichtsevecht.nl) kunnen inwoners en bedrijven laagdrempelig via het gemeentelijk
Omgevingsloket vragen stellen over geldende regels en ook via die weg een indicatie krijgen over de
toelaatbaarheid van de (voorgenomen) activiteiten.
Daarnaast worden inwoners en bedrijven tijdens (reguliere) controles door toezichthouders Bouw- en
Woningtoezicht (hierna: BWT) en Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: BOA’s) preventief
geïnformeerd. Van inwoners en bedrijven wordt verder verwacht dat zij bij het ontplooien van
activiteiten rekening houden met hun omgeving. Als wij dit van onze inwoners en bedrijven vragen, is
het de plicht van het college om te zorgen voor een integraal, transparant, consequent en solide
handhavingsbeleid.
Toezichthouders BWT en BOA’s voeren conform het Handhavingsbeleid 2015-2019 reguliere
controles uit in de gemeente. Daarnaast kunnen inwoners en bedrijven melding maken van
overtredingen en/of handhavingsverzoeken indienen. Indien ambtshalve of na een melding of een
verzoek om handhaving een overtreding wordt geconstateerd, gaan wij in overleg met de overtreder,
waarbij de impact van de overtreding op de omgeving een belangrijk onderdeel van het gesprek is.
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Zo wordt de overtreder in staat gesteld om de overtreding ongedaan te maken. Dit heeft de voorkeur
boven een handhavingstraject. Leidt het overleg niet tot het gewenste resultaat, dan wordt beoordeeld
of, binnen de geldende juridische kaders en met het oog op de impact van de overtreding op de
omgeving, als ultimum remedium, tot handhaving wordt overgegaan. Gedurende het
handhavingstraject is communicatie met de betrokkenen belangrijk.
Deze en overige uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in het Handhavingsbeleid 2015-2019.

1.2
Afstemming handhavingspartners
Het besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministerië regeling omgevingsrecht (Mor) verplichten een
afstemming en bekendmaking van het programma aan betrokken bestuursorganen en de
strafrechtelijke partners. Hieraan is uitvoering gegeven in het kader van de samenwerking met de
Utrechtse Waarden daarnaast is in het kader van de ontwikkelingen rondom de landelijke
handhavingsstrategie contact gelegd met de strafrechtelijke partners. Na de vaststelling van dit
programma wordt het ter kennisgeving aan alle handhavingspartners verzonden.

1.3
Afbakening
Het toezicht en de handhaving waar de gemeente verantwoordelijk voor is, is onder te verdelen in drie
categorieën namelijk:
1. Programmatische taken;
2. Reactieve taken en
3. Uitbestede taken.
Programmatische taken zijn handhavingstaken die door de gemeente proactief worden opgepakt.
Deze taken komen onder andere voort uit de naleving van de Wabo (bouwtoezicht, brandveiligheid,
ruimtelijke ordening), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de afvalstoffenverordening
(overlast in de openbare ruimte) en de Drank- en Horecawet.
Reactieve taken komen voort uit de verzoeken om handhaving en klachten/meldingen van inwoners of
signaaltoezicht van collega’s. De verzoeken om handhaving en klachten/meldingen kunnen betrekking
hebben op alle handhavingstaken waar dit programma op ziet.

1.4
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Het toezicht op en de handhaving van de basistaken in het kader van milieu zijn uitbesteed aan de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). De concrete invulling van de taken van de ODRU komen in
overleg met de regievoerders en de contactpersonen van de gemeente tot stand. De ODRU heeft voor
het taakveld milieu een risicoanalyse uitgevoerd. Jaarlijks wordt in overleg de ODRU een
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin alle taken worden beschreven en aan elke taak capaciteit
wordt toegekend.

1.5
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Toezicht en handhaving in het kader van brandveiligheid is uitbesteed aan de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU). De VRU stelt, in overleg met de gemeentelijke contactpersonen een jaarlijks
uitvoeringsprogramma op, waarin zij hun taken beschrijven en hier capaciteit voor inplannen.
De VRU heeft voor de gemeente Stichtse vecht een risicoprofiel opgesteld. De kenmerkende
locatiegebonden risico’s zijn daarin opgenomen. Het risicoprofiel is opgenomen in het op 6 juli 2015
door het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde beleidsdocument “regionaal risicoprofiel
Actualisatie” (te raadplegen op www.vru.nl). Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.
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Voor de risicobeoordelingen van bebouwde objecten en kwetsbare inrichtingen is in het risicoprofiel
een grafiek opgenomen. Door veranderende omstandigheden zijn bepaalde gebruiksfuncties niet
langer actueel, maar de grafiek geeft nog wel een goed inzicht van bestaande functies.
De controles van verleende omgevingsvergunningen en meldingen met betrekking tot het gebruik van
een object (bouwfase), worden door de VRU uitgevoerd (afhankelijk van het soort gebouw, brandrisico
en gebruikers). Hierbij geldt dat tijdens de bouw al steekproefsgewijs toezicht plaatsvindt, dit om
eventuele gebreken in een vroegtijdig stadium te constateren en op te laten lossen door de
uitvoerders. Voor de gebruiksmeldingen geldt dat de controle plaatsvindt kort voor of na
ingebruikneming van het object. Bij het controleren van vergunningen en/of meldingen worden de
controles zoveel mogelijk integraal uitgevoerd.
De gemeentelijke prioriteiten worden meegenomen in de uitvoeringsplannen.

1.6
Reikwijdte
De handhavingstaken hebben uitsluitend betrekking op activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dit
betekent dat het hoofdzakelijk gaat om overtredingen van of in verband met de volgende wet- en
regelgeving:
-

Wabo;
Woningwet/Bouwbesluit;
Wet ruimtelijke ordening (Wro);
Wet milieubeheer;
Activiteitenbesluit milieubeheer;
Wet bodembescherming;
Asbestverwijderingsbesluit;
APV;
Bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, enz.);
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en
Wet administratiefrechtelijke handhaving (Wet Mulder).

1.7
Doel
Het doel van dit programma is het opstellen van een werkplan voor de betrokken
handhavingsorganisaties, waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten wij het
komende jaar gaan uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten
zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van het Handhavingsbeleid gemeente Stichtse Vecht 2015-2019. Het
uitgangspunt van dit programma is een efficiënte, zorgvuldige en gestructureerde inzet van de
beschikbare handhavingscapaciteit.
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Hoofdstuk 2

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen heeft invloed op de organisatie van toezicht en handhaving binnen de
gemeente Stichtse Vecht en op de uitvoering van de werkzaamheden.

2.1
Omgevingswet
Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. De Omgevingswet
vervangt vijftien bestaande wetten, waaronder de Wabo, Waterwet en Wro. Met de Omgevingswet
verandert het vergunningenstelsel, komen er meer zorgplichten en algemene regels. De meeste
toetsingen aan de regels zal dus achteraf plaatsvinden. Daarmee vindt een verschuiving van
vergunningverlening naar toezicht en handhaving plaats. De omgevingswet treedt naar verwachting in
2021 in werking.
De wijze waarop wij handhaving organiseren, zal met de omgevingswet aanzienlijk veranderen. De
komende jaren bereiden we ons samen met de ODRU en de ketenpartner VRU, waterschappen
provincie en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor op de komst van de omgevingswet.

2.2
Illegale reclame
Eind 2017 is het geactualiseerde reclamebeleid vastgesteld door het college en gepubliceerd op
overheid.nl. Tegelijkertijd met de vaststelling hiervan is de betreffende APV bepaling gewijzigd. In
2018 is de handhaving van illegale reclame in de openbare ruimte en op particulier terrein vervolgens
projectmatig aangepakt. In 2019 wordt deze taak regulier opgepakt. Wij verwijzen hiervoor naar
productblad 28.

2.3
Ondermijning
In 2019 wordt ingezet op de aanpak van ondermijning. Deze ziet op de signalering en de aanpak van
ondermijnende activiteiten. Met name door het participeren aan integrale controles en deelnemen aan
het Lokaal Overleg Ondermijning. Een deel van deze taken ziet mede op de basisregistratie Adressen
en gebouwen. Wij verwijzen hiervoor naar productblad 11.

2.4
Project Aanpak Kamerverhuurders
Het voornemen is om in 2019 in te zetten op de aanpak van illegale kamerverhuur. Hiervoor is een
projectplan opgesteld. Bij een positieve besluitvoering hieromtrent kan het project (medio zomer 2019)
van start. Vooruitlopend hierop is productblad 23 als concept opgenomen.

2.5
Kadeligplaatsen
Het gemeentebestuur is voornemens kadeligplaatsen vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening
reguleren. Naar verwachting wordt in 2019 het beleid ten aanzien van kadeligplaatsen in Maarssen
ingebed in het bestemmingsplan. Mogelijk brengt dit in 2019 vraag naar handhavingscapaciteit met
zich mee. Omdat deze ontwikkeling en de daarmee eventueel gemoeide handhavingscapaciteit ten
tijde van het vaststellen van het HUP nog onvoldoende concreet is, is hiermee bij het toedelen van
capaciteit geen rekening gehouden.

2.6
Brandveiligheid
De VRU richt zich steeds meer op het voorkomen van brand (preventie). Onveilig gedrag leidt sneller
en vaker tot brand. Dat is de reden dat steeds meer aandacht wordt besteed aan het vergroten van
het veiligheidsbewustzijn van inwoners, bedrijven en instellingen door meer te investeren in preventie
en voorlichting.
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2.7
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (wetvoorstel)
In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat private kwaliteitsborging centraal. Private
kwaliteitsborging houdt in dat de initiatiefnemer het bouwproces zodanig organiseert dat het voldoet
aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Verder ziet de initiatiefnemer toe op het hele traject van de
bouw: van het initiatief tot aan het opleveren. De gemeente verleent op haar beurt een
omgevingsvergunning indien een bouwplan voldoet aan welstand, aan de voorschriften van het
bestemmingsplan en als blijkt dat het bouwproject geen gevaar oplevert voor de directe omgeving.
Anders dan nu toetst de gemeente het bouwplan niet meer aan het Bouwbesluit 2012 en houdt de
gemeente op dit aspect geen toezicht meer tijdens de bouw. Handhaving blijft wel een taak van de
gemeente. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer
wenst echter eerst een debat in de Tweede kamer af te wachten. De minister heeft aangegeven dat
het voornemen is dat de wet in 2021 ingaat, tegelijk met de Omgevingswet.

2.8
Interbestuurlijk toezicht
Om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te optimaliseren en borgen, is de Wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het leven geroepen. De wet regelt de
randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te
komen. Zo is het basispakket van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd en moeten gemeenten
een verordening vaststellen. De(ze) VTH-verordening is op 13 februari 2018 in werking getreden.

2.9
Milieuregelgeving: verschuiving van taken en deregulering
Zoals onder 2.8 is vermeld, is in de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving het
basistakenpakket van de omgevingsdiensten vastgelegd. Dit betekent dat de uitvoering van taken die
onder het basistakenpakket vallen, worden ondergebracht bij de ODRU. De kwaliteit van de uitvoering
van de VTH-taken door de ODRU wordt gewaarborgd doordat procescriteria zijn gesteld. Dit zijn eisen
die worden gesteld aan de beleidscyclus van VTH-taken (de BIG-8-cyclus).
Het op 1 juli 2017 gewijzigde Bor regelt onder meer de aansluiting op Inspectieview Milieu, een
digitaal systeem voor informatie-uitwisseling. Toezichthouders en vergunningverleners kunnen via een
gestandaardiseerd format informatie over objecten raadplegen uit databases van andere inspectie- en
omgevingsdiensten.
Met de nieuwe regelgeving wordt beoogd meer eenheid te brengen in de uitvoering. Gemeenten
dienen voor hun basistaken in gezamenlijkheid een uniform beleid voor de uitvoering en handhaving
overeen te komen, in samenwerking met de ODRU.
De ODRU is begonnen met het zogenaamde uitvoeringsprogramma 2.0. Hierbij verschuift de
werkwijze van rapporteren over behaalde aantallen naar rapporteren over bereikte resultaten voor de
leefomgeving. Er zijn brancheplannen worden opgesteld. Op basis van de risico’s en het naleefgedrag
per branche kunnen er passende instrumenten worden uitgewerkt tot een strategie per branche. Door
dit maatwerk kan er efficiënter worden gewerkt en meer worden bereikt voor de kwaliteit van de
leefomgeving.
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Hoofdstuk 3

Toezicht en Handhaving

De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor controle op de naleving van de wet en regelgeving
rond de fysieke leefomgeving. Er is echter geen wet die de gemeente verplicht om tegen overtreders
van regelgeving in het kader van bescherming van de fysieke leefomgeving op te treden. Deze plicht
vloeit wel voort uit de jurisprudentie.
In de jurisprudentie is voor bestuursorganen de beginselplicht tot handhaving ontwikkeld. Dit houdt in
dat het handhavingsbevoegd orgaan (college en burgemeester) niet alleen bevoegd is om
handhavend optreden, maar (behoudens uitzonderingen) daartoe zelfs verplicht is. Van handhavend
optreden kan worden afgezien indien concreet zicht op legalisatie bestaat, of als handhaving
onevenredig is tot de daarmee te dienen belangen. Daarnaast is in de Awb bepaald dat wij binnen
acht weken op een handhavingsverzoek moeten beslissen. Als dat niet gebeurt, kan de verzoeker een
beroep doen op de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Het handhavingsbevoegd orgaan kan alleen tot handhavend optreden overgaan als het op de hoogte
is van een illegale situatie. Van ons mag verwacht worden dat wij ons hiervoor inspannen en
voldoende toezicht houden. Daarnaast ontvangen wij ook signalen over illegale situaties van inwoners
en (interne en externe) partners.

3.1 Prioritering op basis van impact op de omgeving
In 2016 is een risicoanalyse gemaakt (Risicomodule Anteagroup). Doordat de toezichtcapaciteit gering
is, moeten wij keuzes maken en onze beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk benutten. In de wijken of
binnen de disciplines waar overtredingen de meeste risico’s opleveren, de ergernissen het grootst zijn,
de hinder voor anderen onaanvaardbaar is, of waar meerdere klachten zijn binnengekomen zetten wij
onze toezichthouders of inspecteurs (alleen of als team) in. In deze situaties zijn interventies ter
beëindiging van een overtreding het hardst noodzakelijk en leveren zij de grootste bijdrage aan het
gevoel van veiligheid of het wegnemen van ergernissen. In dit HUP worden onze taken, aan de hand
van de in het handhavingsbeleid vastgestelde prioriteitstelling, beschreven om de (beperkte)
beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

3.2 Organisatorische inbedding
Het team Omgevingskwaliteit is belast met vergunningverlening en handhaving op grond van de
Wabo, APV/bijzondere wetten en de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening. De BOA’s, die onder
team Openbare Orde en Veiligheid vallen, hebben een toezichthoudende rol en handhavingstaak op
het gebied van APV/bijzondere wetten. Zowel de toezichthouders van team Omgevingskwaliteit als de
BOA’s kijken naar diverse aspecten. Zij hebben een signaalfunctie naar elkaar en naar de externe
partners. Op deze manier wordt toezicht en handhaving integraal aangepakt.

3.3
Algemene beleidsuitgangspunten
In deze paragraaf wordt in het kort stil gestaan bij twee algemene beleidsuitgangspunten. Daarnaast
is het uitgangspunt dat preventie de voorkeur heeft boven repressie en reparatie. Naast dit HUP heeft
het college ook het Handhavingsbeleid 2015- 2019 vastgesteld. Voor het volledige beleid in het kader
van handhaving wordt naar dat document verwezen.
3.3.1 Waarborgen van veiligheid en een gezond leefklimaat door het minimaliseren van risico’s.
Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van inwoners en andere belanghebbenden is het
voornaamste belang dat met de handhaving van de bouwregelgeving wordt gediend.
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Aan veiligheid en gezondheid (hoofdstuk 3 en 4 van het Bouwbesluit) mogen slechts minimale
concessies worden gedaan. De reden hiervoor is dat de gevolgrisico’s (de directe gevolgen voor
mensen) bij niet naleven van de regels op deze gebieden zeer groot (kunnen) zijn.
De risico’s en gevaren die voortkomen uit particuliere, maatschappelijke en commerciële activiteiten
worden zoveel mogelijk vermeden of geminimaliseerd tot aanvaardbare risico’s voor de omgeving
(externe veiligheid). De schadelijke effecten van calamiteiten worden zoveel mogelijk beperkt. Een
minimaal niveau van (brand)veiligheid wordt bewerkstelligd en gehandhaafd door middel van een
proactieve en preventieve benadering.
3.3.2
Uitgangspunt is dat de overtreder betaalt.
Bij handhaving gaan we uit van de filosofie dat het uit eigen beweging van de overtreder ongedaan
maken van de overtreding prevaleert boven het formeel opleggen van een sanctie (last onder
dwangsom en last onder bestuursdwang). Indien een last onder dwangsom niet of niet volledig wordt
uitgevoerd, wordt overgegaan tot invordering van verbeurde dwangsommen.

3.4
Communicatie en voorlichting
Het HUP ziet toe op de handhavingstaken van het college. De impact hiervan is echter niet alleen
juridisch-technisch van aard, maar ook zeker maatschappelijk. In het proces van handhaving wordt
dan ook stevig ingezet op tijdige en minnelijke communicatie. Een handhavingstraject wordt altijd
voorafgegaan door een gesprek waarin onderzocht wordt of er een manier is waarop de overtreding
binnen de juridische kaders minnelijk opgelost kan worden.
Zeker waar wij de verantwoordelijkheid voor de naleving van regels zoveel mogelijk willen verplaatsen
naar de inwoners en ondernemers (eigen verantwoordelijkheid), heeft dit gerichte communicatieve
begeleiding nodig. Bij de uitvoering van het HUP geldt omgevingsbewustzijn dan ook als een van de
belangrijkste pijlers. Communicatie vindt plaats voorafgaand, tijdens en na het proces van
handhaving.
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Hoofdstuk 4

Wijze van uitvoering

4.1
Kwaliteitseisen handhaving
In het Bor en de Mor zijn kwaliteitseisen voor handhaving geïntroduceerd. Het Bor en de Mor bevatten
proceseisen en het bevoegd gezag (het college) dient de inhoudelijke beleidskeuzes te maken. Ter
invulling van deze eisen zijn in de productbladen zaken als omvang taak, doelstelling, indicatoren en
strategie opgenomen.
4.2
Wat gaan we hoe doen?
In de productbladen wordt beschreven welke reguliere handhavingstaken worden uitgevoerd, hoe we
dit gaan doen en welke capaciteit hiervoor beschikbaar is.
De productbladen vloeien voort uit de prioriteiten die in het handhavingsbeleid 2015-2019 zijn
bepaald. De activiteiten die een hoge prioriteit hebben krijgen meer uren en inzet toegekend dan
activiteiten die een lagere prioriteit hebben. Zo wordt uitwerking gegeven aan de prioritering in het
handhavingsbeleid.
Het toezicht is gericht op het bereiken van een betere naleving van regelgeving door de inwoners en
bedrijven. Uit ervaringen uit het verleden is gebleken dat toezicht noodzakelijk is om de naleving van
de opgestelde regels te bevorderen. Op sommige beleidsterreinen wordt ook door inwoners verzocht
om striktere handhaving, denk hierbij aan overlast door hondenpoep of afval.
De productbladen worden uitgewerkt in toezichtplannen of taakplannen. Hierin wordt concreet
aangegeven welke controles met welke frequentie in welk gebied worden uitgevoerd.

4.3
Capaciteit
De taken worden uitgevoerd door (bouw)toezichthouders, juridisch medewerkers, medewerkers
vergunningen (APV en omgevingsvergunningen), administratieve medewerkers en BOA’s.
4.3.1 Toezichthouders BWT
Wij hebben drie toezichthouders BWT in dienst die gezamenlijk op jaarbasis beschikken over 4420
netto productieve uren. De taken die zij binnen het Wabo-taakveld uitvoeren en de uren die hieraan
gekoppeld zijn, zijn opgenomen in de productbladen.
4.3.2 BOA’s
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor controle op de naleving van de wet- en regelgeving
rond de leefomgeving. BOA’s houden zich bezig met de handhaving van feiten die de leefbaarheid het
meeste aantasten.
In 2019 is ongeveer 6,8 fte aan BOA’s beschikbaar voor de openbare ruimte. De taken zijn gericht op
de aanpak van overlast, kleine ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten binnen de
openbare ruimte. De meest voorkomende taken zijn:
1. Naleving evenementenvergunningen
2. Naleving Drank- en Horecawet(vergunningen)
3. Naleving APV / Bijzondere wetten waaronder:
 Afval
 Parkeerexcessen
 Overlast caravans / campers / aanhangwagens
 Hondenbeleid
 Overlast weesfietsen en fietswrakken
 Vuurwerkcontroles
 Horeca-exploitatievergunningen
 Verkeerd gestalde fietsen stationsgebied (weesfietsen)
 Overige meldingen en klachten openbare ruimte
4. Adrescontroles
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Hoofdstuk 5

Handhavingstaken met lagere prioriteit in 2019

5.1
Precariobelasting
Voor het plaatsen van voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde
gemeentegrond, zoals een bouwcontainer, is op grond van de APV vergunning nodig. Daarnaast is
voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven deze gronden precariobelasting verschuldigd.
Het komt voor dat inwoners en bedrijven zonder de benodigde vergunning (tijdelijk) voorwerpen op,
onder of boven de gemeentegrond plaatsen en hiervoor geen precariobelasting wordt geheven.
Dergelijke overtreding en de impact hiervan op de omgeving zijn relatief gering en deze
handhavingstaak is een fractie van de handhavingstaken van de BOA’s. Daarom heeft deze taak geen
prioriteit en wordt niet ingezet op actieve controles op deze handhavingstaak. Overtredingen die
geconstateerd worden tijdens reguliere controles worden, zo mogelijk, wel opgepakt en afgewikkeld.

5.2
Overhangend groen vanuit privé terreinen over openbaar gebied
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van openbaar gebied. Klachten over
overhangend groen vanuit privé terreinen naar openbaar gebied blijft ook in 2019 een punt van
aandacht. Op het moment dat dit het veilig gebruik van het openbaar gebied belemmert, moet het
college hiertegen optreden. In eerste instantie gebeurt dit door de verantwoordelijke persoon hierop
aan te spreken. Indien de overtreder na dit gesprek de gevaarzetting niet beëindigt, kan het college
door middel van bestuursdwang zelf de gevaarlijke situatie beëindigen. De kosten die hiermee
gepaard gaan, worden op de overtreder verhaald. Dergelijke werkzaamheden kunnen in het kader van
onderhoud van het openbaar groen worden uitgevoerd.

5.3 Handhaving na ambtshalve constatering
Vanuit bestaande werkzaamheden van de juristen en met het oog op het handhavingsbeleid wordt per
ambtshalve geconstateerde overtreding beoordeeld of handhavend moet worden opgetreden. In geval
van asbest, gevaar voor de veiligheid en gevaar voor de volksgezondheid wordt direct handhavend
opgetreden. Het streven is om meer aandacht te besteden aan handhaving na ambtshalve
constatering in gevallen waarin geen sprake is van asbest en gevaar voor de veiligheid en
volksgezondheid.
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Hoofdstuk 6

Monitoring en evaluatie

Jaarlijks wordt verslag gedaan van de uitvoering van de taken op het gebied van toezicht en
handhaving, zoals dit is beschreven in het uitvoeringsprogramma. Dit is in overeenstemming met de
structuur van de dubbele regelkring (big 8-cyclus).
Het jaarverslag wordt door het college vastgesteld. Het college stuurt het jaarverslag ter informatie toe
aan de gemeenteraad. Een afschrift van het jaarverslag wordt eveneens verzonden aan de provincie
Utrecht in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT).
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Hoofdstuk 7

Productbladen

De uit te voeren handhavingstaken zijn uitgewerkt in productbladen. Het overzicht aan productbladen
is hieronder opgenomen. Deze productbladen vormen de kern van dit HUP. Per handhavingstaak
wordt onder andere het wettelijk kader, de doelstellingen, de prioritering en de toezichts- en
handhavingsstrategie besproken.

7.1
Overzicht productbladen
1. Meldingen/klachten
2. Verzoeken om handhaving
3. Project handhaving: in gebruik genomen gemeentegrond bij geluidswal Maarssenbroek
4. Voorlopige voorziening bij de rechtbank/Raad van State
5. Omgevingsvergunning activiteit bouwen
6. Sloopmeldingen/illegaal slopen
7. Bouwstop
8. Tijdelijke vergunningen met verstreken instandhoudingstermijn
9. Bouwen zonder omgevingsvergunning
10. Gebiedsgericht toezicht
11. Vergunningvrij bouwen
12. Evenementen
13. Drank- en Horecawet
14. Projecten en diversen APV en Bijzondere wetten
15. Openbare ruimte
16. Afval
17. Parkeerexcessen
18. Ondermijning
19. Hondenbeleid
20. Aanpak fiets overlast
21. Project vuurwerkcontroles
22. Reguliere controles brandveilig gebruik (VRU)
23. Project Aanpak Kamerverhuurders
24. Reguliere controles activiteit Milieu
25. Ketentoezicht en Informatie Gestuurde Handhaving (IGH)
26. Beleid
27. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
28. Illegale reclame
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1. Meldingen/klachten
Toelichting taak
Behandelen van meldingen en klachten die betrekking hebben op:
1. aanpassen nieuwe beleidsuitgangspunten;
2. illegale bouw of gebruik in strijd met het bestemmingsplan;
3. inrichtingen in de zin van Wet Milieubeheer;
4. brandonveilige situaties;
5. horeca, geluidshinder, evenementen, openbare ruimte.
Wettelijk kader
Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet,
Bouwbesluit 2012, Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Algemene
Plaatselijke Verordening, Huisvestingsverordening. Drank- en Horecawet en
Drank- en Horecaverordening.
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit. Raming voor 2019
500 Meldingen bouwen/ ruimtelijke ordening
105 meldingen regulier milieu (ODRU)
10 meldingen brandonveilige situaties (VRU), voor zover wenselijk afgehandeld
bij reguliere controles.
Gemeente Stichtse Vecht:
Capaciteit
Bouw/ Ruimtelijke ordening
500 uren technische klachtafhandeling door het Omgevingsloket.
300 uren advisering door toezichthouder BWT aan Omgevingsloket
300 uren advisering door jurist aan Omgevingsloket over klachtenafhandeling.
BOA
1440 uur voor afhandeling van de klachten/ meldingen
ODRU
660 uur voor klachtenafhandeling/juridische handhaving (incl. taak productblad
2)

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie

Wat doen we niet

VRU
De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.
Klachten en meldingen worden op een correcte wijze afgewikkeld. In
voorkomende gevallen kunnen klachten en meldingen worden omgezet in
verzoek om handhaving.
Aantal klachten en meldingen (van overtredingen).
Aantal controles en hercontroles.
Aantal geconstateerde overtredingen naar aanleiding van een klacht of
melding.
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen.
Meldingen en klachten uit de openbare ruimte worden dezelfde dag nog door
de BOA’s gecontroleerd. Hier wordt meteen actie op ondernomen.
Meldingen in het kader van bouw/ruimtelijke ordening worden afhankelijk van
de prioritering gecontroleerd.
Conform handhavingsbeleid.
Bij overtredingen van de APV en bijzondere wetgeving kan door de BOA,
aanvullend op het handhavingsbeleid, de bestuurlijke strafbeschikking worden
opgelegd.
Privaatrechtelijke aangelegenheden.
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2. Verzoeken om handhaving
Toelichting taak
Behandelen van verzoeken om handhaving die betrekking hebben op:
2. bouw en/of gebruik in strijd met het bestemmingsplan en bouw zonder
omgevingsvergunning;
3. inrichtingen in de zin van Wet Milieubeheer;
4. brandonveilige situaties;
5. (overlast van) horeca, geluidshinder, evenementen, openbare ruimte.
Handhavingsverzoeken worden, ongeacht de prioriteit van de overtreding, altijd
opgepakt. Op grond van vaste jurisprudentie heeft de gemeente immers een
beginselplicht tot handhaving.
Wettelijk kader
Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit
milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Bouwbesluit 2012, Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Algemene Plaatselijke Verordening,
Drank- en Horecawet en Drank- en Horecaverordening.
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit. Raming voor 2019:
- 50 verzoeken om handhaving bouw/ ruimtelijke ordening
- 15 handhavingsverzoeken horeca/ evenementen en geluidhinder
- De capaciteit voor het afhandelen van ambtshalve geconstateerde
overtredingen (handelen in strijd met of zonder (omgevings)vergunning en/of
handelen in strijd met bestemmingsplan) is in dit productblad opgenomen.
Gemeente Stichtse Vecht:
Capaciteit
Bouw / Ruimtelijke ordening
300 uur technisch toezicht BWT.
700 uur administratieve inzet toezicht BWT (inboeken in systeem, opstellen
constateringrapport).
Juridische uren
1000 uur technische uren, bestaande uit:
500 uur administratieve inzet (o.a. dossiervorming)

Doelstelling

Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie

Wat doen we niet

ODRU
660 uur voor klachtenafhandeling/ juridische handhaving (horeca, evenementen
geluidhinder). (incl. taak productblad 1)
VRU
De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.
Op alle handhavingsverzoeken wordt binnen de daartoe wettelijk gestelde
termijnen besloten.
De geconstateerde overtredingen zijn in 75% van de gevallen na hercontrole
opgeheven.
Aantal verzoeken om handhaving.
Aantal controles en hercontroles.
Aantal geconstateerde overtredingen naar aanleiding van een verzoek om
handhaving.
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen, naar aanleiding van een
handhavingsprocedure (vooraanschrijving/ definitieve aanschrijving enz).
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten naar aanleiding van een verzoek
Afhandelingsduur van handhavingsverzoeken.
Alle verzoeken om handhaving worden door de toezichthouders BW
gecontroleerd. Afhankelijk van de constatering wordt een handhavingstraject
opgestart.
Conform handhavingsbeleid.
Bij overtredingen van de APV en bijzondere wetgeving kan door de BOA,
aanvullend op het handhavingsbeleid, de bestuurlijke strafbeschikking worden
opgelegd.
Privaatrechtelijke aangelegenheden.
Anonieme meldingen en verzoeken om handhaving
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3. Project handhaving: in gebruik genomen gemeentegrond bij geluidswal Maarssenbroek
Toelichting taak
Het optreden tegen het in gebruik nemen van gemeentegrond langs de
geluidswal Maarssenbroek.
De projectleiding ligt bij team ruimtelijke ontwikkeling. Voor nadere informatie
over dit project wordt verwezen naar het projectplan. Juristen binnen het team
Omgevingskwaliteit zijn aanspreekpunt/ sparringpartner voor de
bestuursrechtelijke handhavingstrajecten.
Wettelijk kader
Burgerlijk Wetboek, Algemene Plaatselijke Verordening, bestemmingsplannen en
Algemene wet bestuursrecht
Omvang taak
Het project ziet op gemeentelijke gronden langs de geluidswal Maarssenbroek.
Een hier speciaal op toegeruste projectorganisatie voert de hieruit voortvloeiende
werkzaamheden uit. De juridisch medewerkers en juristen fungeren als
sparringpartners.
Capaciteit
40 uur juridisch
(uit de inventarisatie door de projectorganisatie is gebleken dat er 19 gevallen
(bouwwerken) zijn die moeten worden verplaatst in verband met gasleidingen.
Verwachting is dat 4 zaken doorgaan tot hoger beroep. (gemiddeld 10 uur per
zaak= 40 uur)
Doelstelling
De hoofdkabels en -leidingen die langs de geluidswal lopen vrij krijgen van
bebouwing.
Indicatoren
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen na waarschuwing
Aantal verkochte percelen/ vierkante meters
Aantal privaatrechtelijke/ bestuursrechtelijke trajecten.
Toezichtstrategie Toezicht wordt uitbesteed.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid.
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4. Voorlopige voorziening bij de rechtbank/ Raad van state
Toelichting taak
Indien een besluit tot handhavend optreden is genomen kunnen
belanghebbenden hangende bezwaar een voorlopige voorziening bij de
rechtbank indienen. Hierbij moet sprake zijn van een spoedeisend belang.
Een dergelijke zitting bij de rechtbank (en in hoger beroep bij de Raad van State)
wordt in de regel binnen twee weken na binnenkomst van het verzoek ingepland.
Dit betekent dat het dossier op zeer korte termijn naar de rechtbank of Raad van
State moet. Daarnaast moet de zitting door de betreffende jurist voorbereid
worden. In dit productblad worden de voorlopige voorzieningen die voortkomen uit
handhavingsprocedures opgenomen.
Wettelijk kader
Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet,
Bouwbesluit 2012, Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening.
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit.
Raming voor 2019: 10 per jaar
Capaciteit
200 uur juridisch
10 uur technisch toezicht BWT (toezicht en advies) door toezichthouder BWT
10 uur horecatoezicht (advies)
Doelstelling
Tijdens alle voorlopige voorzieningen wordt de gemeente in rechte
vertegenwoordigd door een goed voorbereide juridisch medewerker/jurist.
Indicatoren
Aantal verzoeken om handhaving.
Aantal handhavingsbesluiten
Aantal geconstateerde overtredingen naar aanleiding van een verzoek om
handhaving.
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten naar aanleiding van een verzoek
Afhandelingsduur van handhavingsverzoeken.
Toezichtstrategie Hetzelfde als productblad verzoek om handhaving
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid.
Bij overtredingen van de APV en bijzondere wetgeving kan door de BOA,
aanvullend op het handhavingsbeleid, de bestuurlijke strafbeschikking worden
opgelegd.
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5. Omgevingsvergunningen activiteit bouwen
Toelichting taak
Toezicht houden op uitvoering van bouwwerkzaamheden waarvoor een
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend. Bij afwijkingen
wordt conform de prioritering in het handhavingsbeleid handhavend
opgetreden.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening,
Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordening, Welstandsnota en Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit.
Raming 2019: 525 omgevingsvergunningen
De naleving van omgevingsvergunningen wordt conform de risicoanalyse van
het omgevingsbeleidsplan gecontroleerd.
Gemeente Stichtse Vecht
Capaciteit
650 uur technisch toezicht BWT op de naleving van omgevingsvergunningen
550 uur administratief toezicht BWT op vergunningen
500 uur juridische inzet ten behoeve van overleg. Indien er sprake is van een
afwijking van de vergunning kan een hernieuwde aanvraag om
omgevingsvergunning worden ingediend. Indien toch gehandhaafd wordt, valt
dit onder het productblad bouwen zonder omgevingsvergunning.

Doelstelling

Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie
Wat doen we niet
Grote
bouwprojecten

VRU
De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule,
Afhankelijk van de risicoanalyse (en toezichtstrategie) wordt de frequentie van
toezicht bepaald. Het accent ligt hierbij op de onderdelen veiligheid en
gezondheid. Bruikbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, energiezuinigheid
worden in de inspecties meegenomen. Indien het niet naleven van
omgevingsvergunningen leidt tot gevaar voor veiligheid en gezondheid, wordt
handhavend opgetreden.
Aantal aangevraagde omgevingsvergunningen (activiteit bouwen).
Aantal gestarte en afgeronde bouwwerkzaamheden voor de activiteit bouwen.
Aantal controles
Aantal overtredingen.
Bij overtredingen wordt in eerste instantie vergunninghouder aangesproken.
Toezicht vindt in beginsel niet integraal plaats. Uitgangspunt is het beperken
van de toezichtlast. Bij publiekstoegankelijke en/of grote bouwwerken wordt
afstemming gezocht met de VRU. Bij inrichtingen wordt contact gezocht met de
ODRU. Indien sprake is van complexe bouwwerken en/of voorzien van
brandveiligheidsinstallaties wordt gezamenlijk met de VRU toezicht worden
gehouden. Afhankelijk van de situatie wordt integraal toezicht gehouden.
Conform handhavingsbeleid. In eerste instantie wordt aangestuurd op
aanpassen van de vergunning/ indienen van een hernieuwde aanvraag.
In de toezichtsmatrix zijn de toezichtsmomenten en de gewenste diepgang
bepaald. Afhankelijk van de categorie wordt er regelmatig en diepgaand tot
steekproefsgewijs gecontroleerd.
- Vecht en Veld Vreeland
- Het Vierde Kwadrant Kockengen
- Planetenbaan 20-79 Maarssen
- Planetenbaan 80-99 Maarssen
- Stationsweg Noord (Lambri-terrein) Maarssen
- CSV-terrein Vreeland
- Garsten-noord Nigtevecht
- Domineeslaantje Breukelen
- Winkelcentrum Noord Breukelen
- Haarrijnweg Maarssenbroek
- Ds. Van Schuylenburglaan Tienhoven
- ODRU Straatweg 66 Breukelen
- Haagstede Kwadrant Maarssenbroek
- Haarrijnweg Maarssenbroek
- Harmonieplein Maarssen
20

-

Straatweg 66 Breukelen
EVAB-terrein Singel Vreeland
Karel Doormanweg 10 Breukelen
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6. Sloopmeldingen/ illegaal slopen
Toelichting taak
De bouwtoezichthouder houden toezicht op sloopactiviteiten. Bij de uitvoering
van de werkzaamheden letten zij in het bijzonder op naleving van de
bepalingen uit de Asbestverwijderingsbesluit en het eventueel bij de
sloopmelding behorende (en akkoord bevonden) sloopveiligheidsplan.
Toezicht op asbestverwijdering door bedrijven bij bedrijven en particulieren is
met het van kracht worden van het gewijzigde Bor per 1 juli 2017 een taak van
de ODRU. De ODRU voert daarom het toezicht op asbestverwijdering bij sloop
door bedrijven uit.

Wettelijk kader
Omvang taak

Capaciteit

Doelstelling

Indicatoren
Toezichtstrategie

Sanctiestrategie

Signaaltoezicht

In geval van illegale sloop gaat het om het opruimen en achterhalen van de
overtreder. Dit komt gemiddeld twee keer per jaar voor. Hier worden ook de
BOA’s aangehaakt. In dit kader wordt samengewerkt met de milieupolitie en de
arbeidsinspectie.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening,
Asbestverwijderingsbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet Basisregistratie
Adressen en Gebouwen, Algemene Plaatselijke Verordening.
Aanbodgestuurde activiteit.
Raming voor 2019: 300 sloopmeldingen die vallen binnen het takenpakket van
het college
De omvang van de taak voor de ODRU is nog niet duidelijk.
10 uur afhandeling BOA’s
80 uur technisch toezicht BWT op zowel meldingen als illegaal slopen/ asbest
dump
20 uur administratief toezicht BWT op basis van illegaal asbest dump.
50 uur juridische afhandeling
Voor alle sloopactiviteiten wordt een melding gedaan. Afhankelijk van het te
slopen object wordt toezicht gehouden bij circa 50 sloopactiviteiten. Het accent
ligt hierbij op de onderdelen veiligheid en gezondheid, met name voor de
omgeving.
Aantal sloopmeldingen
- Aantal geconstateerde overtredingen
Toezicht op slopen naar aanleiding van een melding vindt steekproefsgewijs
plaats. In eerste instantie wordt bij geconstateerde overtreding de eigenaar
aangesproken.
In beginsel geen integraal toezicht. Uitgangspunt is het beperken van de
toezichtlasten. Bij publiekstoegankelijke en/ of grote bouwwerken wordt
afstemming gezocht met de VRU en bij inrichtingen wordt contact gezocht met
de ODRU. Indien er sprake is van complexe bouwwerken en/ of voorzien van
brandveiligheidsinstallaties wordt gezamenlijk met de VRU toezicht worden
gehouden. Afhankelijk van de situatie wordt integraal toezicht gehouden.
Asbestgerelateerde sloopmeldingen moeten verplicht door hiertoe
gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. De toezichthouder BWT checkt de
betreffende certificaten van het sloopbedrijf, controleert de stortbonnen en
vraagt de vrijgave documenten op (eindbeoordeling asbest sanering).
Bij strijdigheden kan de toezichthouder BWT de activiteiten (gedeeltelijk)
stilleggen. De toezichthouder BWT werkt daarbij samen met samen met de
provincie, ODRU, VRU, politie en/of arbeidsinspectie. Als de strijdigheden niet
worden opgeheven of gelegaliseerd, wordt over gegaan tot handhaving. In dat
proces werken de toezichthouder BWT en de jurist nauw samen.
Voor milieu, brandveiligheid en openbare ruimte.
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7. Bouwstop
Toelichting taak

Wettelijk kader
Omvang taak
Capaciteit
Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie

Signaaltoezicht

Indien de toezichthouder BWT tijdens zijn reguliere controle ronde constateert
dat er gebouwd wordt zonder de benodigde omgevingsvergunning heeft hij de
mogelijkheid om de bouwer te verplichten om met onmiddellijke ingang te
stoppen met de bouwwerkzaamheden.
Deze mondelinge stillegging dient op zeer korte termijn schriftelijk bevestigd te
worden aan de overtreder.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht,
Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening,
Gemiddeld 10 zaken per jaar.
20 uur technisch toezicht BWT
10 uur administratief toezicht BWT
100 uur juridisch
Door middel van de bouwstop wordt voorkomen dat zonder
omgevingsvergunning wordt gebouwd. Indien blijkt dat de vergunning alsnog
niet verleend kan worden wordt de schade beperkt.
- Aantal verleende vergunningen,
- Aantal aangevraagde vergunningen.
- Aantal geconstateerde overtredingen.
- Aantal opgeheven overtredingen.
Vaak worden dergelijke werkzaamheden opgemerkt tijdens reguliere
bouwcontroles en dan is het zaak om meteen op te treden. Hierdoor vindt
toezicht in beginsel niet integraal plaats.
Bij strijdigheden kan de toezichthouder BWT de activiteiten (gedeeltelijk)
stilleggen.
Na stillegging wordt dit door de jurist schriftelijk bevestigd.
Als de strijdigheden niet worden opgeheven of gelegaliseerd, wordt
overgegaan tot het opstarten van een handhavingstraject. In dat proces
werken de toezichthouder BWT en de jurist nauw samen.
Opgelegde sanctie is conform handhavingsbeleid.
Voor milieu, brandveiligheid en openbare ruimte.
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8. Tijdelijke vergunningen met verstreken instandhoudingstermijn
Toelichting taak
De taak betreft het controleren op activiteiten waarvan de
instandhoudingstermijn is verstreken. Indien de instandhoudingstermijn is
verstreken dient het bouwwerk te worden verwijderd. Om dit daadwerkelijk te
kunnen effectueren dient dit bestuurlijk te worden gedekt en beleidsmatig te
worden vastgelegd.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening,
Woningwet, Bouwbesluit 2012.
Omvang taak
20 vergunningen/ontheffingen waarvan de instandhoudingstermijn is
verstreken.
Capaciteit
30 uur technisch toezicht BWT
100 uur juridisch
Doelstelling
Alle (tijdelijke) activiteiten voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving.
Indicatoren
- Aantal controles.
- Aantal geconstateerde overtredingen
- Aantal tijdig gestaakte overtredingen
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
- Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang, dwangsom,
ingetrokken omgevingsvergunningen).
Toezichtstrategie Er wordt periodiek een lijst bijgehouden van vergunningen waarvan de looptijd
is verstreken en de toezichthouders BW moeten controleren of de bouwwerken
na verstrijken van de instandhoudingstermijn zijn verwijderd.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid en de prioritering die hierbij hoort.
Signaaltoezicht
In voorkomende gevallen.
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9. Bouwen zonder omgevingsvergunning
Toelichting taak
Deze taak heeft betrekking op niet- vergunningsvrije bouwwerken waarvoor
geen vergunning is verleend. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre
vergunningverlening nog mogelijk is. Indien legalisatie niet mogelijk is
handhavend optreden conform prioritering.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht,
Woningwet, Bouwbesluit 2012, Wet ruimtelijke ordening, provinciale
verordeningen
Omvang taak
Een deel van de overtredingen constateren wij naar aanleiding van een
handhavingsverzoek. Een deel van de overtredingen constateren wij
ambtshalve.
Capaciteit
Opgenomen in productblad verzoek om handhaving.
Doelstelling
Terugdringen van het aantal illegale bouwwerken. Hierbij gaat het ook om
gedragsbeïnvloeding van de inwoners door afschrikkende werking van
handhavingstrajecten.
Indicatoren
- Aantal controles
- Aantal geconstateerde overtredingen
- Aantal tijdig gestaakte overtredingen
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
- Aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang, dwangsom).
Toezichtstrategie Gebiedsgericht toezicht door de toezichthouders BW, waarbij de hoog
prioritaire gebieden het vaakst worden gecontroleerd.
Controleren naar aanleiding van verzoeken om handhaving.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid en de prioritering die erbij hoort.
Signaaltoezicht
In voorkomende gevallen
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10. Gebiedsgericht toezicht
Toelichting taak
Het houden van toezicht op (vergunningvrije) activiteiten op basis van een
vooraf geprogrammeerde gebiedsindeling, waarbij de resultaten van de
uitkomsten van de risicomodule (bestaande bouw) zijn verdisconteerd.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening,
Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota en de Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
Omvang taak
Gemeente is gedeeld in drie prioritaire gebieden namelijk rood, groen en geel.
Hoogste prioritaire gebieden worden structureel gecontroleerd.
Capaciteit

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

Gemeente Stichtse Vecht
450 uur technisch toezicht BWT
Indien tijdens deze controles overtredingen worden geconstateerd valt dit in het
productblad bouwen zonder vergunning.
ODRU
150 uur integrale gebiedsinventarisaties (raming 2019)
Frequent toezicht houden op een groot deel van de percelen binnen de
gemeente en inventariseren van veel voorkomende overtredingen.
Aantal gebiedscontroles,
Aantal geconstateerde overtredingen,
Aantal tijdig gestaakte activiteiten,
Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang, dwangsom, ingetrokken
omgevingsvergunningen).
Uitvoering van de taak vindt plaats conform de gebiedsindeling zoals deze in
het handhavingsbeleid is opgenomen. De gebieden met een hoge prioriteit
worden vaker gecontroleerd dan de gebieden met een lage prioriteit.
Conform handhavingsbeleid.
In voorkomende gevallen (bedrijfspercelen).
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11. Vergunningvrij bouwen
Toelichting taak
Het houden van toezicht op (omgevingsvergunningvrije) activiteiten op basis
van een vooraf geprogrammeerde gebiedsindeling, waarbij de resultaten van
de uitkomsten van de risicomodule (bestaande bouw) zijn verdisconteerd.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening,
Woningwet,
Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota en de Wet Basisregistraties
Adressen en Gebouwen.
Omvang taak
Gemeente is gedeeld in drie prioritaire gebieden nl rood, groen en geel.
Hoogste prioritaire gebieden worden structureel gecontroleerd.
Capaciteit
Doelstelling

Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

100 uur technisch toezicht BWT
Indien uit deze controles overtredingen worden geconstateerd valt dit in het
productblad bouwen zonder vergunning.
Frequent toezicht houden op een groot deel van de percelen binnen de
gemeente en inventariseren van veel voorkomende overtredingen. Hierbij
worden hoog prioritaire gebieden vaker gecontroleerd dan laag prioritaire
gebieden.
- Aantal gebiedscontroles,
- Aantal geconstateerde overtredingen,
- Aantal tijdig gestaakte activiteiten,
- Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang, dwangsom,
ingetrokken vergunningen).
Uitvoering van de taak vindt conform de gebiedsindeling zoals deze in het
handhavingsbeleid is opgenomen uitgevoerd. De gebieden met een hoge
prioriteit worden vaker gecontroleerd dan de gebieden met een lage prioriteit.
Conform handhavingsbeleid.
In voorkomende gevallen (bedrijfspercelen).
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12. Evenementen
Toelichting taak
Door gebruik te maken van een risicoscan worden evenementen beoordeeld
op het risico (A, B of C). Over het algemeen komt hieruit: hoog risico (type C),
gemiddeld risico (type B) of weinig risico (type A) evenementen. Het toezicht
tijdens de evenementen vindt plaats vanuit verschillende handhavingdisciplines
(brandveiligheid, APV, bouwen). Voorafgaand aan een type B en C evenement
wordt door de VRU in samenwerking met BOA en Bouwtoezichthouder altijd
toezicht gehouden op naleving vergunningvoorschriften. Belangrijk
aandachtspunt is de brandveiligheid (nooduitgangen, materiaalgebruik, BHV
organisatie, gebruik gasflessen enz..) indien er grote podia en/ of tribunes
worden gebouwd wordt de constructieve veiligheid door de bouw
toezichthouder gecontroleerd. Afhankelijk van de grootte van het Bevenement, maar zeker bij een C evenement vinden er ook tijdens het
evenement controles plaats door de VRU en evt. BOA.
Wettelijk kader
Woningwet, Bouwbesluit, Algemene Plaatselijke Verordening,
Brandveiligheidsverordening.
Omvang taak
Raming aantal evenementen 2019:
- Type A: 208
- Type B: 49
- Type C: 2
Gemeente Stichtse Vecht
Capaciteit
360 uur BOA toezicht
50 uur technisch toezicht BWT
500 uur juridische advisering (ook voor vergunningverlening)
ODRU
120 uur toezicht op 12-dagenregeling (advisering/controle op aangevraagde
ontheffingen (APV/evenementen)maken )

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

VRU
Capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule. (vraaggestuurd)
De meest risicovolle evenementen type B en C worden gecontroleerd en bij de
grote/ bijzondere evenementen vindt er een vooroverleg en een evaluatie
plaats.
- Aantal overtredingen,
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen,
- Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang/ dwangsom/
intrekking vergunning,
- Aantal naar aanleiding van overtreding ingetrokken vergunningen (of in de
toekomst niet te verlenen vergunningen.
Controle ter plaatse. Afhankelijk van aard en omvang van een evenement
kunnen door meerdere vakdisciplines (o.a. brandweer, toezichthouder BWT,
APV, BOA) integraal toezicht worden gehouden. Bij strijdigheden met de
vergunning, voert de inspecteur overleg met vergunninghouder. Als de
strijdigheden niet worden opgeheven wordt over gegaan tot handhaving.
Conform het handhavingsbeleid. Bij overtredingen van de APV en bijzondere
wetgeving kan door de BOA, aanvullend op het integraal handhavingsbeleid,
de bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd.
Voor de ODRU.
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13. Drank- en Horecawet
Toelichting taak
Toezicht houden op de verkoop van alcoholische drank aan jongeren onder de
18 jaar in supermarkten en, indien noodzakelijk, het volgen van een
handhavingstraject.
Toezicht houden opdat jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank
bij zich hebben in de openbare ruimte.
Controles van horecagelegenheden op overtredingen van de Drank- en
Horecawet.
Het verlenen van vergunningen op grond van de DHW.
Wettelijk kader
Drank- en Horecawet, Drank- en Horecaverordening en de Algemene
Plaatselijke Verordening
Omvang taak
Binnen de gemeente zijn er bijna 200 alcoholverstrekkers (zowel commercieel
als paracommercieel).
Jaarlijks worden ongeveer 26 schenkontheffingen verleend.
Capaciteit
Op basis van de ervaringen uit SWW samenwerking is de volgende
capaciteitsplanning gemaakt.
1440 uur technische BOA toezicht
85 uur technische toezicht BWT
750 uur juridische advisering en voeren procedures

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

De capaciteit ten aanzien van evenementen waarop alcohol wordt geschonken,
is opgenomen in het productblad Evenementen.
Deze taak in 2019 risicogestuurd uitvoeren. Controles worden geïntensiveerd.
- Aantal overtredingen,
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen,
- Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang,
dwangsom en intrekking vergunning).
Controle ter plaatse. Afhankelijk van de inrichting kan met meerdere
vakdisciplines (oa. brandweer, toezicht BWT, BOA’s) integraal toezicht worden
gehouden.
Conform handhavingsbeleid.
Voor milieu, brandveiligheid en openbare ruimte
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14. Projecten en diversen APV en Bijzondere wetten
Toelichting taak
Taken die niet kunnen worden ondergebracht onder één van de andere
categorieën. Dit zijn:
- Toezicht op winkeltijden,
- Wet op de Kansspelen,
- BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur),
- Standplaatsen,
- Spandoekenbeleid,
- Exploitatie van horecagelegenheden
Daarnaast kunnen projectgewijs (indien daartoe aanleiding is) integrale
controles worden uitgevoerd.
Wettelijk kader
Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening,
Wet BIBOB, Standplaatsenbeleid, Spandoekenbeleid.
Omvang taak
Aan de hand van klachten en meldingen zullen horeca-inrichtingen,
sportkantines, terrassen, markten en standplaatsen worden gecontroleerd. Het
aantal is afhankelijk van de hoeveelheid klachten en meldingen. In geval van
geconstateerde overtredingen wordt hiertegen opgetreden.
Capaciteit
1080 uur technisch BOA-toezicht
55 uur technisch toezicht BWT
300 uur juridische advisering
Doelstelling
Ondernemers voldoen aan de regelgeving waardoor de leefbaarheid en
veiligheid worden geoptimaliseerd.
Indicatoren
- Aantal controles
- Aantal geconstateerde overtredingen
- Aantal handhavingstrajecten.
Toezichtstrategie Afhankelijk van de situatie wordt integraal toezicht gehouden.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid. Bij overtredingen van de APV en bijzondere
wetgeving kan door de BOA, aanvullend op het integraal handhavingsbeleid,
de bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd.
Signaaltoezicht
Voor milieu, brandveiligheid, openbare ruimte
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15. Openbare ruimte
Toelichting taak
Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de bepalingen uit de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Vernielingen van en beschadigingen aan bestratingen en andere gemeentelijke
eigendommen. Aantasting/ vernieling openbaar groen, illegaal gebruik
openbaar groen. Illegale plakken, kladden en uitstallingen. Verontreiniging van
de bodem of de openbare weg, inclusief water door (potentieel)
milieugevaarlijke stoffen.
Wettelijk kader
Gemeentewet, Waterwet, Algemene Plaatselijke Verordening, Wetboek van
Strafrecht.
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit.
Reguliere aanpak in de gehele gemeente.
Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken.
Capaciteit
1440 uren technisch BOA-toezicht
Doelstelling
Verbeteren leefomgeving. Door snel te reageren op meldingen/klachten en
adequaat optreden wordt een positief effect op het natuurlijke naleefgedrag
uitgeoefend.
Indicatoren
Aantal meldingen/ handhavingsverzoeken;
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang/ dwangsom/
intrekking vergunning).
Toezichtstrategie Surveillances, controles naar aanleiding van meldingen/ klachten/ verzoeken
om handhaving/ signalen van wijkbeheer/ planmatig toezicht op hotspots.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid. Bij overtredingen van de APV en bijzondere
wetgeving kan door de BOA, aanvullend op het integraal Handhavingsbeleid,
de bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd.
Signaaltoezicht
Behoudens excessen niet van toepassing.
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16. Afval
Toelichting taak

Wettelijk kader
Omvang taak
Capaciteit
Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de bepalingen uit de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de afvalstoffenverordening.
Het gaat hier onder meer om dumpingen, het veroorzaken van zwerfafval,
afvaltoerisme en het onjuist aanbieden van grofvuil, huisvuil.
Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening.
Aanbod gestuurde activiteit.
Reguliere aanpak in de gehele gemeente.
Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken.
360 uren technisch BOA-toezicht
Verbeteren leefomgeving. Door snel te reageren op meldingen/klachten en
adequaat optreden wordt een positief effect op het natuurlijk naleefgedrag van
de inwoners uitgeoefend.
Aantal meldingen/ handhavingsverzoeken;
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang/ dwangsom/
intrekking vergunning).
Surveillances, controles naar aanleiding van meldingen/ klachten/ verzoeken
om handhaving/ signalen van wijkbeheer/ planmatig toezicht op hotspots.
Conform handhavingsbeleid. Bij overtredingen van de APV en bijzondere
wetgeving kan door de BOA, aanvullend op het integraal Handhavingsbeleid,
de bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd.
Behoudens excessen niet van toepassing.
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17. Parkeerexcessen
Toelichting taak
Toezicht op parkeerexcessen. Het gaat hier om illegaal geparkeerde grote
voertuigen, autowrakken, parkeren in de blauwe zone, parkeren zonder te
betalen (Scheendijk) en het parkeren in groenvoorziening. Alsmede toezicht op
langdurig geparkeerde caravans, campers en aanhangwagens in de openbare
ruimte
Wettelijk kader
Algemene Plaatselijke Verordening, Wegenverkeerswet 1994 en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
Omvang taak
Aanbodgestuurde activiteit. Alleen raming mogelijk:
Surveillances/ projectmatige aanpak caravans;
Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken.
Capaciteit
720 uren technisch BOA-toezicht
Doelstelling
Verbeteren leefomgeving. Door, als toezichthouders zichtbaar te zijn in de
openbare ruimte en adequaat op te treden tegen overtredingen, wordt het
naleefgedrag van de inwoners vergroot.
Indicatoren
Aantal meldingen/ handhavingsverzoeken.
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang, dwangsom,
intrekking vergunning).
Toezichtstrategie Surveillances, controles naar aanleiding van meldingen/
handhavingsverzoeken/ waarnemingen door wijkbeheer. Thematische aanpak
Caravans/ campers enz in de periode april tot oktober.
Sanctiestrategie
Conform Handhavingsbeleid. Bij overtredingen van de APV en bijzondere
wetgeving kan door de BOA, aanvullend op het integraal handhavingsbeleid,
de bestuurlijke strafbeschikking worden opgelegd.
Signaaltoezicht
Behoudens excessen niet van toepassing.
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18. Ondermijning
Toelichting taak
Uitvoering geven aan het Ondermijningsbeleid
Wettelijk kader
Diverse wet- en regelgeving
Omvang taak
Acteren op signalen van ondermijning. Proactief waarnemen en melden van
signalen van ondermijning. Participeren aan integrale controles. Deelnemen
aan Lokaal Overleg Ondermijning.
Capaciteit
1440 uren technisch BOA-toezicht, waarvan 1080 uren mede zien op
basisregistratie Adressen en Gebouwen (Productblad 27)
Doelstelling
Informatie leveren en actief toezicht inzetten teneinde de aanpak van
ondermijning te ondersteunen
Indicatoren
Aantal integrale controles. Aantal signalen de geleid hebben tot een aanpak.
Toezichtstrategie Actief aanleveren van informatie ten behoeve van de signalen die in het Lokale
Overleg Ondermijning worden besproken. Acties die voort komen uit het lokaal
overleg worden uitgevoerd
Sanctiestrategie
Conform Handhavingsbeleid
Signaaltoezicht
In voorkomende gevallen
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19. Hondenbeleid
Toelichting taak
Deze taak betreft het houden van toezicht op de regels over honden. Het gaat
hier over het aanlijn- en muilkorfgebod, aanwezigheid van honden op plaatsen
waar dat niet mag (bijv. speeltuinen) en de opruimplicht.
Wettelijk kader
Algemene Plaatselijke Verordening
Omvang taak
Aanbodgestuurde activiteit
- Reguliere aanpak in de gehele gemeente
- Behandelen van meldingen/ klachten en handhavingsverzoeken.
Capaciteit
720 uren technisch BOA-toezicht
50 juridische uren exclusief bezwaarzaken
Doelstelling
Een openbare ruimte met weinig overlast door honden door in 100% van de op
heterdaad geconstateerde overtredingen op te treden (waarschuwing, proces
verbaal, bestuurlijke strafbeschikking, dwangsom).
Indicatoren
Aantal klachten
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
Toezichtstrategie Controles worden in het voorjaar en de zomer geïntensiveerd, waardoor de
bekende hotspots nadrukkelijker worden gecontroleerd.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid. In geval van heterdaad meteen bekeuren.
Signaaltoezicht
Behoudens excessen, niet van toepassing.
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20. Aanpak fiets overlast
Toelichting taak
Deze taak betreft het houden van toezicht op fout geparkeerde fietsen,
fietswrakken en weesfietsen.
Wettelijk kader
Algemene Plaatselijke Verordening, fietsenbeleid.
Omvang taak
Aanbodgestuurde activiteit
- Reguliere aanpak in de gehele gemeente
- Behandelen van meldingen/ klachten en handhavingsverzoeken.
Capaciteit
430 uren technisch BOA-toezicht
Doelstelling
De stationsgebieden en de winkelgebieden vrijhouden van fout geparkeerde
fietsen.
Adequaat optreden ten aanzien van fietswrakken en weesfietsen, zodat er
geen verrommeling van de openbare ruimte plaatsvindt.
Indicatoren
Aantal klachten
Aantal overtredingen
Aantal onbeheerd achtergelaten (wees)fietsen en fietswrakken
Aantal fout geparkeerde fietsen
Toezichtstrategie Controles worden in het voorjaar en de zomer geïntensiveerd. In die periode
wordt op de stationsgebieden nadrukkelijker gecontroleerd op fout geparkeerde
fietsen. Daarnaast worden twee keer per jaar acties gehouden om fout
parkeren tegen te gaan. Ook worden de fietswrakken geregeld voorzien van
een sticker en na begunstigingstermijn verwijderd.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid.
Signaaltoezicht
Behoudens excessen, niet van toepassing.
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21. Project vuurwerkcontroles
Toelichting taak
Voor de verkoopperiode van vuurwerk wordt samen met de VRU de
vuurwerkopslag gecontroleerd. Tijdens de verkoopperiode wordt de locatie
bezocht door de ODRU eventueel samen met de VRU of de politie. Na deze
periode vindt in januari de eindcontrole plaats. Gemiddeld wordt een locatie
zo’n vijf keer per jaar (inclusief de drie verkoopdagen) bezocht.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer,
Activiteitenbesluit milieubeheer en Vuurwerkbesluit.
Omvang taak
Raming 2019: 8 vuurwerkverkooppunten
Capaciteit

Gemeente Stichtse Vecht
30 uur technisch toezicht BWT
50 uur juridisch
ODRU
208 uur (raming 2019)

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

VRU
Opgenomen in de uniforme risicomodule.
De gecontroleerde vuurwerkopslagplaatsen voldoen aan de regelgeving.
Registratie van het naleefgedrag per branche of handhavingcategorie op basis
van:
- Aantal controles
- Aantal overtredingen
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
- Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken
vergunningen).
Controle ter plaatse. Bij strijdigheden met de vergunning voert de inspecteur
overleg met vergunninghouder. Als strijdigheden niet worden opgeheven, wordt
overgegaan tot handhaving conform de handhavingsstrategie. Bij
overtredingen van de voorschriften op de overige disciplines, wordt dit direct
afgestemd.
Conform handhavingsbeleid.
Voor BWT (VRU tijdens verkoopdagen).
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22. Reguliere controles brandveilig gebruik (VRU)
Toelichting taak
Deze taak betreft de controle op brandveiligheidsaspecten bij het gebruik van
gebouwen. Gecontroleerd wordt op de voorschriften uit de
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de algemene regels uit het
bouwbesluit 2012. Het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving wordt
door de VRU uitgevoerd.
Wettelijk kader
Woningwet (Ww), Bouwverordening, Bouwbesluit 2012, Wet algemene
bepalingen omgevingswet (Wabo)
Omvang taak
Nieuwe vergunningen en meldingen worden altijd gecontroleerd.
Bestaande vergunningen en meldingen worden gecontroleerd op basis van de
risicoanalyse.
Risicoklasse
I

58

II

82

III

105

IV

166

V
TOTAAL

Capaciteit

Doelstelling

Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

Aantal bouwwerken
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Gemeente Stichtse Vecht
50 uur technische toezicht BWT (in het kader van signaaltoezicht)
100 uur juridisch (afstemming en advisering)
VRU
De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.
1. verhogen van het naleefgedrag
2. het niveau van brandveiligheid in risicogebouwen minimaal op het rechtens
verkregen niveau houden.
3. veilig repressief handelen van de brandweer borgen
Aantal controles/ aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen.
Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ingetrokken
vergunningen.
Controle op de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische
brandveiligheidsvoorzieningen (BIO), Gebruik (voorwaarden vergunning/
melding), integrale (gezamenlijk met ODRU/RUD en eventueel gemeente) en
veilig repressief optreden door de brandweer.
Conform handhavingsbeleid.
Voor BWT (constructieve veiligheid, illegale bouw, illegaal gebruik)
ODRU/RUD (milieu-aspecten).

38

23. Project Aanpak Kamerverhuurders
Toelichting taak
Deze taak betreft het toezicht houden op naleving en handhaving van illegale
kamerverhuur.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), APV, Awb, Bouwbesluit
2012, Wet basisregistratie personen.
Omvang taak
Handhavingsproject dat ziet als (opschoon)actie aanpak aangaande illegale
kamerverhuur. Gevolgd door opvolging bestaande uit behandelen meldingen/
handhavingsverzoeken en steekproefsgewijze controles.
Capaciteit

Doelstelling

Indicatoren

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie

Signaaltoezicht

Start project voorbereiding en locatie gerichte inventarisatie per object, totaal
van 8 voor 2019.
Projectleider: 32 uur.
Toezichthouder BWT: 96 uur.
BOA: 96 uur.
Juridisch medewerkers: 32 uur.
Backoffice Burgerzaken: 32 uur
Uitvoering van project;
Projectleider: 42 uur.
Locatie controles Toezichthouders BWT: 340 uur.
Locatie controles Boa’s: 340 uur.
Juridisch medewerkers: 290 uur.
Backoffice Burgerzaken: 34 uur.
Gebiedsregisseur: 6 uur.
Communicatie: 26 uur.
1. Deze taak betreft het toezicht houden op en handhaving van illegale
vormen van kamerverhuur en de daarmee gepaard gaande overlast snel
en effectief tegen te gaan.
2. Een signaal af te geven aan huisjesmelkers dat dergelijke praktijken niet
gewenst zijn binnen onze gemeente;
3. Het sociale ongenoegen, dat dergelijk verhuur van woning veroorzaakt,
weg te nemen.
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal meldingen/ handhavingsverzoeken;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang/ dwangsom/
intrekking vergunning).
Handhavingsproject ten uitvoer brengen volgens projectplan; Project Aanpak
Kamerverhuurders.
Daarna regulier: controles naar aanleiding van meldingen/ klachten/ verzoeken
om handhaving en steekproefsgewijs tijdens de ritten van de toezichthouders
BWT en de Boa’s.
Conform vigerend handhavingsbeleid.
Aanvullend; Indien uit controle volgt dat de situatie hersteld is, wordt een her
controle voor zes maanden later op dit adres ingepland.
Indien het verbeuren van dwangsommen uiteindelijk niet leidt tot het ongedaan
maken van de overtreding zal de volgende stap het direct inzetten van
bestuursdwang zijn.
Voor milieu, brandveiligheid, openbare ruimte en ondermijning.
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24. Reguliere controles activiteit Milieu
Toelichting taak
Wettelijk kader
Omvang taak

Capaciteit

Periodiek controleren van inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op
naleving van de vergunningvoorschriften in algemene zin.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Besluit
Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit landbouw milieubeheer.
Periodiek controleren van inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op
naleving van de vergunningvoorschriften en algemene regels.
Let op: de uren voor reguliere controles op voormalige provinciale inrichtingen
zijn meegenomen in de taak Industrie.
Gemeente Stichtse Vecht
20 uur technische toezicht BWT
50 uur juridische uren tbv. overleg.
32 uur VRU project (controles samen uitvoeren met partners, (integraal toezicht
milieu) 4 maal.
ODRU
In het uitvoeringsprogramma van de ODRU, zijn in overleg met de gemeente,
de volgende taken en projecten opgenomen:
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8

Doelstelling
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

Soort taak
Industrie
MKB
Agrarisch
Bodem
Energie
Lozingen
Strafrecht
Horeca

Uren
995
1390
640
82
225
100
250
112

Alle geplande bedrijven worden gecontroleerd en voldoen aan de
milieuregelgeving. Streven is een naleefgedrag van 85%
Aantal controles
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken
vergunningen).
Controle ter plaatse door de ODRU op de naleving van
vergunningvoorschriften en/ of algemene regels.
Waar doelmatig: integraal toezicht met of voor verschillende vakdisciplines.
Conform handhavingsbeleid.
Voor VRU en bouwtoezicht

40

25. Ketentoezicht en Informatie Gestuurde Handhaving (IGH)
Toelichting taak
Ketentoezicht richt zich op processen waarbij verschillende organisaties als
schakels in een keten betrokken zijn.
Informatie gestuurde handhaving is een cyclische werkwijze om tot een meer
effectieve en efficiënte handhaving te komen door samenwerking en informatie
met elkaar te delen.

Wettelijk kader
Omvang taak

Resultaat 2016
Capaciteit
Doelstelling

Prioriteit
Indicatoren

Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht
Voldoet aan
wettelijke norm?

Onderwerpen zijn aan elkaar verbonden. Informatie uit het project IGH kan
worden toegepast in ketentoezicht.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke
ordening, Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening.
- Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren. Het
maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten: is er een
vermoeden van malafide gedrag?
- Gericht nader onderzoek doen (bijv. gerichte toezichtacties, verscherpt
toezicht, diepgaand administratief toezicht, interventie).
- Optreden bij gegrond vermoeden (feitelijke handhaving).
- Adviseren over preventieve maatregelen op basis van risicoanalyses.
In het kader van ketentoezicht heeft een project grondstromen en een project
bovengrondse tanks gedraaid.
ODRU
IGH: 50 uur en Ketentoezicht 130 uur.
Controles op lekdichtheid koelinstallaties en het verlies van koudemiddel.
Informatie gestuurde handhaving wordt verder opgezet. Er wordt aansluiting
gezocht bij Inspectieview Milieu.
Middel
Aantal controles
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken
vergunningen)
Conform handhavingsbeleid.
Conform handhavingsbeleid.
Behoudens excessen niet van toepassing.
Ja.
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26. Beleid
Toelichting taak
Wettelijk kader
Omvang taak

Capaciteit

Doelstelling
Indicatoren
Toezichtstrategie
Sanctiestrategie
Signaaltoezicht

Binnen het team Omgevingskwaliteit wordt, met uitzondering van het
Welstandsbeleid, uitvoeringsbeleid geschreven. Daarnaast is de
accounthouderschap van een aantal partijen in dit team belegd.
Diverse wet- en regelgeving.
Handhavingsbeleid, Handhavingsuitvoeringsprogramma,
Handhavingsjaarverslag, Omgevingsbeleidsplan, Horecabeleid,
Welstandsbeleid (team Ruimtelijke Ordening), fietsenbeleid ect.
Accounthouderschap van de ODRU, MooiSticht en Omgevingsdienst
Noorzeekanaalgebied.
Gemeente Stichtse Vecht
1200 uur input juridisch medewerkers voor het maken van beleid
30 uur input medewerker ruimtelijke ontwikkeling
44 uur input toezichthouders BW
50 uur input juridisch medewerkers voor overleg, terugkoppeling en dergelijke
ODRU
Beleid : 60 uur (raming 2019) Afstemming hh-partners: 55 uur VTH
samenwerkingsverband beleidsstukken.
Actuele beleidsnota’s.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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27 Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Toelichting taak
Om te waarborgen dat de gegevens die via de BAG uitgewisseld worden
kwalitatief op orde zijn en de bronhouders op de gegevens kunnen vertrouwen,
is toezicht en handhaving nodig.
Wettelijk kader
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening,
Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsnota en Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Wet basisregistratie personen,
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen.
Omvang taak
Controle nieuwe en bestaande panden.Ter plaatse of archiefonderzoek.
Wanneer er tijdens een controle een overtreding wordt geconstateerd zal
hierop gehandhaafd moeten worden.
Uitvoering geven aan de Landelijke aanpak adres kwaliteit (LAA). Deze aanpak
wordt organisatiebreed opgepakt waarbij een deel van de uitvoering voor
rekening van de BOA’s komt. Er worden in het kader van deze aanpak
ongeveer 150 signalen verwacht voor Stichtse Vecht.
Capaciteit
50 uur Omgevingsloket (eerste vragen afvangen en meldingen opnemen.)
1440 uur BOA-toezicht
200 uur technisch toezicht BWT
300 uur administratie toezicht BWT
150 uur juridisch (adviserende ondersteuning alsmede opstarten handhaving)
Doelstelling
De BAG op orde houden.
Indicatoren
Aantal aangedragen panden/locaties
Aantal (niet gebruikte) omgevingsvergunningen
Aantal sloopmeldingen
Aantal controles
Aantal overtredingen
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen
Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken
vergunningen)
Toezichtstrategie Uitvoering van de taak vindt plaats conform de gebiedsindeling zoals deze in
het handhavingsbeleid is opgenomen. De gebieden met een hoge prioriteit
worden vaker gecontroleerd dan de gebieden met een lage prioriteit. Hierbij
wordt gelet op de 6 maanden termijn. Objecten die in onderzoek staan, dienen
volgens de wet BAG binnen 6 maanden opgelost (uit onderzoek gehaald) te
zijn.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid.
Signaaltoezicht
Conform handhavingsbeleid, in voorkomende gevallen (bedrijfspercelen) en op
basis van terugmeldingen.

43

28. illegale reclame
Toelichting taak
Deze taak betreft het toezicht houden op naleving van het reclamebeleid en
handhaving van illegale reclamevormen en reclamebouwwerken.
Wettelijk kader
Wabo, APV, Awb, Reclamebeleid en Welstandbeleid
Omvang taak
Aanbod gestuurde activiteit.
Reguliere aanpak in de gehele gemeente. Behandelen meldingen/
handhavingsverzoeken en steekproefsgewijze controles
Capaciteit
350 uur toezichthouder BWT
100 uur juridisch
30 uur Servicemedewerkers Buitendienst
Doelstelling
1. Tegengaan van verrommeling openbare ruimte
2. Het garanderen van het alleenrecht dat reclame-exploitanten met een
concessieovereenkomst hebben gekregen voor het plaatsen van
reclame op openbare grond (en daarmee het voorkomen van
schadeclaims van deze exploitanten)
Indicatoren
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal meldingen/ handhavingsverzoeken;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang/ dwangsom/
intrekking vergunning).
Toezichtstrategie Controles naar aanleiding van meldingen/ klachten/ verzoeken om handhaving
en steekproefsgewijs tijdens de ritten van de toezichthouders BWT, BOA’s en
de Serviceteams Buitendienst.
Sanctiestrategie
Conform handhavingsbeleid bij overtredingen van de Wabo en van de APV.
Eerst informeel verzoek aan eigenaar van illegale reclame-uiting om uiting te
verwijderen en indien het object tevens omgevingsvergunningsplichtig is op/aan
particulier eigendom de eigenaar verzoeken om een omgevingsvergunning aan
te vragen.
Indien hier niet aan voldaan wordt, overgaan tot handhaving. De reclame op
openbare grond laten verwijderen door Serviceteams Buitendienst (op
aangeven van de BOA’s) en kosten in rekening brengen bij reclame-eigenaar.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

1.2

Doelstelling van het beleid

Voor u ligt het handhavingsbeleid 2015- 2018 van de gemeente Stichtse Vecht. Hierin is het
handhavingsbeleid op het gebied van de fysieke leefomgeving voor de periode 2015- 2018
vastgelegd. Met deze periode wordt aangesloten bij de huidige bestuursperiode. Daarbij wordt tevens
rekening gehouden met de invoering van een nieuwe Omgevingswet.
Onder de fysieke leefomgeving vallen de toezicht en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en
regelgeving op het gebied van onder andere bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en planologisch
gebruik, brandveiligheid, Milieu, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Afvalstoffenverordening
(Asv), Drank en Horecawet (DHW), Wet op de Kansspelen, reglement verkeersregels en
verkeerstekens enz. In dit beleid worden keuzes gemaakt over de taken die wij de komende vier jaar
zullen uitvoeren. Tevens wordt inzicht geboden in de middelen die wij zullen inzetten om naleving van
de regels te bereiken en te bevorderen. Het handhavingsbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).
Dit is de tweede versie van het handhavingsbeleid. Als gevolg van het regionaal project implementatie
Landelijke Handhavingsstrategie, hebben de ODRU gemeenten ervoor gekozen om deze strategie
voor het Wabo breed takenpakket toe te passen. Om deze toepassing zo correct mogelijk uit te
kunnen voeren en uniformiteit in de regio te bewerkstellingen, is ervoor gekozen om het vastgesteld
beleid van alle deelnemende gemeenten te wijzigen en een uniform sanctiestrategie op te nemen. Dat
is de reden dat het huidig beleid, ondanks het feit dat de beleidsperiode nog doorloopt, wordt
gewijzigd. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de sanctietabel en strategie die behoort bij de
landelijke handhavingsstrategie. Er zijn verder geen beleidsmatige wijzigingen opgenomen. Doordat
het toevoegen van een Addendum aan een beleidsdocument de leesbaarheid niet bevorderd, is
ervoor gekozen om de wijzigingen integraal in het document op te nemen en niet als losse addendum
aan het beleid toe te voegen.

De hoofddoelstelling van het beleid is de instandhouding van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
door middel van adequate hoogwaardige handhaving. Hierbij is het motto: veilig, schoon en leefbaar.
Om de door ons voorgenomen doelstelling te bereiken werken wij samen met onze ketenpartners
zoals de politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), provincie, waterschap en de Omgevingsdienst Regio
Utrecht ODRU.

1.3 Totstandkoming van dit beleid.
1.3.1

Regionale samenwerking

1.3.2

Risicoanalyse

1.4

Samenwerking met handhavingspartners

1.5

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Dit handhavingsbeleid is een product van regionale samenwerking De Waarden. De huidige
samenwerking is de afgelopen jaren uitgebreid en omvat nu naast de gemeenten Lopik, Montfoort,
Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en IJsselstein ook de HDSR, OdRU en VRU. Deze regionale
werkgroep houdt periodiek contact met de regisseur handhaving van de Provincie Utrecht.
Samen met Antea Group hebben wij in het kader van de voorbereidingen voor dit beleidsplan de
strategie bepaald, een koers uitgezet en een risico analyse op verschillende taakvelden uitgevoerd.
De risicoanalyse is uitgevoerd met behulp van een uitgebreid rekenprogramma, de zogeheten
Risicomodule. Deze Risicomodule berekent risico’s op basis van cijfers omtrent effecten en
naleefgedrag. In paragraaf 4.1 en de bijlagen 2, 8 wordt verder ingegaan op de strekking van deze
Risicomodule en de prioritering.
Dit handhavingsbeleid moet gezien worden als logisch vervolg op de professionalisering van integrale
handhaving, zoals dit is ingezet in de vorige beleidsperiode. Dat geldt ook voor de samenwerking met
externe handhavingpartners zoals het Openbaar Ministerie, de politie, het waterschap
(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, HDSR), de provincie (provincie Utrecht) en andere
gemeenten.
In 2010 is de ambitie om integraal te handhaven in de wet verankerd. In de Wabo zijn kwaliteitseisen
op het gebied van integrale handhaving opgenomen. De voorgenomen integraliteit van de handhaving
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is hiermee een feit. In de afgelopen drie jaar is hier praktische invulling aan gegeven. Ook in de
wetgeving heeft dit zijn vervolg gekregen. Er zijn twee nieuwe wetten die op dit gebied spelen:
1. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT, van kracht sinds 1-10-2012), beoogt het
eenduidiger weergeven van resultaten zodat toezicht (op de uitvoering door de gemeente)
vooral door de gemeenteraad kan worden gedaan. Toezicht door Rijk/Provincie/Inspectie (op
lagere overheden) zal als gevolg daarvan verminderen. Dit wordt ook wel Interbestuurlijk
Toezicht (IBT) genoemd.
2. De concept Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH,) wordt, naar verwachting,
per 1 januari 2016 van kracht en wordt een integraal onderdeel van de Wabo. Deze wet komt
deels overeen met de Wet RGT. Met de concept Wet VTH worden concrete kwaliteitseisen
voor de uitvoeringsorganisaties verplicht gesteld. De Wet RGT is breder, en gaat over het
afleggen van verantwoording van veel meer gemeentelijke taken.
Ten tijde van het opstellen van dit document waren de VNG en de IPO bezig met het opstellen van
een verordening voor de kwaliteitseisen. Het doel is dat alle gemeenten een dergelijke verordening
vaststellen waarin ze de kwaliteitscriteria voor de organisatie en die van de uitvoeringsorganisaties
vastleggen.

1.6

Leeswijzer

Dit beleid bestaat uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk één beschrijft kort de aanleiding en geeft de
context weer waarbinnen dit beleidsplan tot stand gekomen is. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat
onder integrale handhaving wordt verstaan, de visie en de lokale toepassing (in het verleden). De
hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn de onderbouwing voor de aanzet tot het jaarlijks programma dat in
e
hoofdstuk 7 toegelicht wordt. Het 8 hoofdstuk laat zien welke acties wij moeten uitzetten nadat het
programma is vastgesteld. In hoofdstuk 9 wordt een beschrijving gegeven van de actoren die bij
toezicht en handhaving betrokken zijn. Het slothoofdstuk bevat informatie over intrekken van het
‘oude’ en inwerkingtreding van het nieuwe beleid.
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2.

Integrale handhaving: visie en uitgangspunten

2.1

Inleiding

2.2.1

Toezicht

2.2.2

Handhaving

2.2.3

Wettelijk kader toezicht en handhaving

2.2

Definitie (integrale) handhaving

Handhaving is het uitvoeren van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en het bereiken dat
deze wordt nageleefd. Indien noodzakelijk, worden hiertoe de beschikbare bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke middelen toegepast. Het gaat daarbij niet alleen om toezicht houden en (eventueel)
sanctioneren, maar ook om inspanningen ter voorkoming van de overtreding, zoals voorlichting en het
geven van adviezen. Het gaat dus om ‘het doen naleven van de rechtsregels’ in brede zin.
Onder toezicht wordt verstaan: het controleren of en in hoeverre, wettelijke bepalingen worden
nageleefd. Het toezicht heeft alleen betrekking op controle op de naleving en niet op het inzetten van
juridische instrumenten tegen de overtreding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in preventief en
repressief toezicht. Preventief toezicht is toezicht dat gebaseerd is op een jaarlijks
uitvoeringsprogramma en is gericht op het voorkomen van onwenselijk gedrag. Onder repressief
toezicht wordt verstaan het toezicht dat plaats vindt aan de hand van klachten en verzoeken om
handhaving en is gericht op het corrigeren van onwenselijk gedrag.
Onder handhaving wordt in juridische zin verstaan: het bestuursrechtelijk (door middel van een last
onder dwangsom of een last onder bestuursdwang) of strafrechtelijk (proces- verbaal) optreden tegen
overtredingen die tijdens toezichtmomenten of anderszins zijn vastgesteld.
De Burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijke
bestuursorganen als het om handhaving gaat. Bevoegdheden tot bestuursrechtelijke handhaving
vinden hun wettelijke grondslag onder andere in de Gemeentewet (Gw), de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), de Wabo, en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Awb regelt in het algemeen
de handhavingsbevoegdheid van overheidsinstellingen. Hoofdstuk 5 van de Awb kent drie
handhavingsinstrumenten nl: last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en de bestuurlijke
boete. Wabo regelt de handhaving van de bepalingen die in de Wabo zelf zijn opgenomen alsmede
een aantal andere wetten die in artikel 5.1 van de Wabo zijn opgesomd. Hoofdregel is dat het
bestuursorgaan dat bevoegd is om de omgevingsvergunning te verlenen ook belast wordt met de
bestuursrechtelijke handhaving ervan. De drie handhavingsinstrumenten die in de Awb zijn
opgenomen komen ook terug in de Wabo. Daarnaast kent de Wabo het intrekken van een vergunning
als handhavingsinstrument.
Onder integrale handhaving wordt een betere afstemming en samenwerking (met behoud van ieders
specialisme en specifieke taak) tussen de verschillende taakvelden en organisaties op het gebied van
handhaving verstaan. Wij willen door integrale handhaving de effectiviteit van onze handhavingstaken
vergroten. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- Door integrale handhaving ontstaat beter inzicht in de uitgangssituatie en worden problemen
in het veld beter en sneller duidelijk. Hierdoor kunnen wij met onze handhavingpartners
gezamenlijk onze speerpunten bepalen. Hierbij is signaaltoezicht (oog en oor functie voor
elkaar) van wezenlijk belang.
- Integrale handhaving leidt tot eenduidig en uniform optreden door verschillende handhavers
tegen geconstateerde overtredingen.

2.3

Visie op integrale handhaving

2.3.1

Inleiding

2.3.2

Visie op handhaving

Indien regels niet correct nageleefd worden, rust op de gemeente de beginselplicht tot handhaving. Dit
houdt in dat wij verplicht zijn om handhavend op te treden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn op
basis waarvan wij kunnen afzien van handhavend optreden. Daarnaast wordt van ons verwacht dat wij
er alles aan doen om de inwoners te beschermen tegen maatschappelijke risico’s, gevaarlijke
incidenten en ongewenste activiteiten.
De visie die de gemeente Stichtse Vecht op handhaving heeft, kan als volgt worden weergegeven:
“het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen om de gemeente
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Stichtse Vecht leefbaar (veilig, schoon en leefbaar) te krijgen en te houden”.
Door inwoners en bedrijven te laten weten waar wij mee bezig gaan en tegelijkertijd zichtbaar op te
treden worden de verschillende doelgroepen gestimuleerd, actief benaderd en geadviseerd om de
regels na te leven. Niet alleen het voorkomen van de overtreding van regels, maar ook de (dreiging
van) toepassing van bestuurlijke- en strafrechtelijke instrumenten maakt dat wij in de volle breedte
inzetten op handhaving.

2.3.3

Eigen verantwoordelijkheid

2.4

Tweesporenaanpak

2.5

Programmatisch handhaven

De eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner en ondernemer staat steeds meer centraal.
Hierbij geldt dat de beleidsdoelen “veilig, schoon en leefbaar” primair de verantwoordelijkheid van de
inwoners, bedrijven en instellingen is. Een dergelijk uitgangspunt sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen
in wet- en regelgeving en de toezicht- en handhavingstrategie. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid
van de burger. Dit houdt ook in dat de problemen op het gebied van privaatrecht door de inwoners
onderling worden opgelost. Wij willen niet als scheidsrechter ingezet worden op privaatrechtelijk
geschillen. De meest geëigende weg voor dergelijke problemen is de gang naar buurtbemiddeling.
Wij beschikken over diverse bij wet geregelde sanctiemogelijkheden. Deze zijn in te delen in
publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten. Met name de rol van het
strafrecht is in de handhaving van bestuursrechtelijke wetgeving (met name de milieuwetgeving en
asbestregelgeving) de laatste jaren sterk gegroeid. Het strafrecht is daarbij complementair geworden
aan het bestuursrecht. Dit heeft tot doel om herhaling van de overtreding te voorkomen.
Deze zogenoemde tweesporen aanpak zal in de komende beleidsperiode, in overleg met politie en
justitie, nader worden uitgewerkt.

Dit handhavingsbeleid is gebaseerd op de onderstaande beleidscyclus (‘Big Eight’), ook wel de
dubbele regelkring genoemd. De verschillende stappen vormen samen het beleid (de bovenste kring)
en het uitvoeringsprogramma (de onderste kring) en kennen als gemeenschappelijke deler het
programma en de organisatie. In de volgende paragrafen komen de verschillende stappen kort aan de
orde.

Prioriteiten en doelen
Het programma en de organisatie vormen het middelpunt van dit stroomschema. Voordat het beleid
kan worden opgesteld moet eerst helder zijn waar de prioriteiten liggen en wat de te bereiken
doelstellingen zijn.
Strategie
Om het gewenste resultaat te bereiken, wordt een strategie bepaald die neergelegd is in dit integrale
handhavingsbeleid.
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Programma en organisatie
Uit de gekozen strategie volgt een programma waarin de jaarlijkse aanpak wordt vermeld. Het
programma wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, rekening houdend
met de uitgangspunten van het beleid. Het college brengt het programma ter kennis aan de raad.
Werkwijze
Hierbij gaat het om de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het handhavingsbeleid.
Monitoring
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen of de gestelde doelen zijn gehaald en wat hiervoor nodig is
geweest, moet de uitvoering worden gevolgd (monitoring). Zodoende wordt inzicht verkregen in hoe
het verloop van de handhavingsacties is, welke resultaten worden geboekt en in welke mate de
doelen worden bereikt.
Evaluatie
Aan het einde van de eerste cyclus zal het hele proces geëvalueerd moeten worden. Daarbij is de
belangrijkste vraag: “zijn de gestelde doelen gehaald?”. Verder is het belangrijk om te weten wat goed
is gegaan, wat minder goed of fout is gegaan, wat beter zou kunnen en of het mogelijk is om
efficiënter te werken.

2.6

Kwaliteit van de handhaving

De primaire doelstelling van dit handhavingsbeleid is de kwaliteit van de handhaving te verhogen.
Integraal onderdeel van het realiseren van deze kwaliteit is onder andere het waarborgen van de
onafhankelijkheid en objectiviteit van de handhaving. Tevens dient, om deze kwaliteit te kunnen
waarborgen, voldoende capaciteit, middelen en kennis (opleiding, training) beschikbaar te zijn.

2.7

Gemeentebrede uitgangspunten

Wij hanteren in dit beleid de volgende uitgangspunten.
1. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
2. Inwoners, bedrijven en instellingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor de naleving van
regels van de fysieke leefomgeving en de kwaliteit en het gebruik van bouwwerken en erven.
Wij zijn belast met het toezicht op de naleving van de regels en de eventuele sanctionering
naar aanleiding van een overtreding.
3. Wij nemen de beginselplicht tot handhaving in acht en handelen hiernaar.
4. Met handhaving wordt niet alleen het gedrag van de overtreder beïnvloedt, maar er wordt ook
een voorbeeld gesteld naar de rest van de samenleving (preventieve werking).
5. De vergunningverlening en de vergunning zelf zijn belangrijk voor preventieve handhaving. De
vergunningverlening, omdat dit proces van intake, toetsing en inspectie voor ons diverse
mogelijkheden biedt om te communiceren over gewenst en ongewenst gedrag. De vergunning
is belangrijk omdat deze heldere voorschriften moet bevatten die slechts op één manier uit te
leggen zijn, zodat handhaving beter geborgd is.
6. Wij zetten in op deregulering waar mogelijk. Dit betekent dat wij, daar waar mogelijk, regels en
procedures eenvoudiger zullen maken. Indien mogelijk zullen regels worden geschrapt.
7. Wij handhaven professioneel en integraal binnen de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat wij
consequent, rechtvaardig en voorspelbaar handelen ter voorkoming van rechtsongelijkheid en
precedentwerking. Dit omvat zowel preventieve als repressieve handhaving.
8. Ons handhavingsbeleid is eenduidig, herkenbaar en transparant voor inwoners, bedrijven en
instellingen.
9. Handhaving wordt uitgewerkt in de jaarlijkse HUP.
10. Handhaving in het kader van de fysieke leefomgeving vindt plaats volgens een drietal sporen
te weten: vergunninggericht, objectgericht en gebiedsgericht.
11. De inspanningen op het gebied van handhaving worden primair gericht op objecten dan wel
gebieden in de hoogste risicoklassen conform de gestelde prioritering en gebiedsindeling.
12. Eenmaal verbeurde dwangsommen staan niet meer ter discussie. Er is derhalve geen
1
mogelijkheid tot matigen dan wel kwijtschelden van deze dwangsommen .
Deze uitgangspunten vormen de basis voor het onderliggende handhavingsbeleid en het jaarlijkse
handhavingsuitvoeringsprogramma.
1

In het vorige beleidsperiode was een grote discrepantie tussen de opgelegde dwangsommen en de daadwerkelijk geïnde
dwangsommen. Voor een deel kan dit verklaard worden door het feit dat men na oplegging van de dwangsom de illegale
situatie heeft beëindigd. Het overige deel heeft te maken met het feit dat dwangsommen verminderd werden dan wel niet tot
inning werd over gegaan.
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3.

Doelen

3.1

Doelstellingen handhavingsbeleid

De hoofddoelstelling van dit handhavingsbeleid is: “ het zorg dragen voor een correct naleefgedrag
van de regelgeving van de fysieke leefomgeving ten behoeve van het realiseren van een schone,
veilige, leefbare, gezonde en duurzame leefomgeving”. Deze doelstelling wordt in het jaarlijks
uitvoeringsprogramma vertaald naar concrete inzet van beschikbare capaciteit.
Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken worden de volgende algemene doelstellingen
onderscheiden:
1. kwaliteitsdoelstellingen: deze doelstellingen omschrijven welke procesmatige verbeteringen er
beoogd worden;
2. naleefdoelstellingen: deze doelstellingen beschrijven per taakveld welke resultaten er op het
gebied van naleving worden nagestreefd.

3.2

Uitwerking algemene doelstellingen

3.2.1

Kwaliteitsdoelstellingen

•
•
•
•
•
•

2

Op alle verzoeken om handhaving wordt binnen vier weken gereageerd .
Jaarlijks wordt een integraal handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld, waarin het
voorgaande jaar wordt geëvalueerd.
Handhaving vindt zoveel mogelijk integraal plaats.
Verhoging van de efficiëntie: in het jaarlijkse HUP worden de mogelijkheden verkend om de
uitvoering van taken waar mogelijk te combineren en zodoende zo efficiënt mogelijk te
werken.
Intensivering van de samenwerking met handhavingspartners (zowel strategisch als
operationeel).
Communicatie als preventief handhavinginstrument inzetten.

3.2.2

Naleefdoelstellingen

3.3

Doelstellingen Milieu

Met naleving wordt in dit geval bedoeld dat burgers en bedrijven spontaan de regels naleven. In de
praktijk ligt het percentage naleving lager dan 100%. Met behulp van de Tafel van Elf (bijlage 3) is
geschat hoe groot de kans op naleving van de regels is. Hoe hoger het getal, hoe groter de kans dat
regels niet worden nageleefd. Door toepassing van deze systematiek beogen wij het calculerend
gedrag van inwoners en ondernemers terug te dringen. Ons doel is de naleving van de wet- en
3
regelgeving te verbeteren . In het bijzonder de gevallen/zaken met de hoogste prioriteit. De
indicatoren voor het bereiken van deze doelstellingen komen voort uit de Risicomodule en zijn:
● aantal en ernst overtreding conform sanctiestrategie;
● score op basis van Risicomodule;
● aantal controles, hercontroles, dwangsommen, etc.;
● aantal vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen.
In de Risicomodule is een inschatting gegeven van het naleefgedrag per prioriteitsklasse. Deze
inschatting is weergegeven in de onderstaande tabel. Het huidige naleefgedrag is als vertrekpunt
genomen voor de doelstelling van de naleving in 2018. Deze is eveneens hieronder weergegeven.
Prioriteitsklasse
Zeer groot risico
Groot risico
Beperkt risico
Klein risico
Zeer klein risico

(geschatte) Naleving huidige
situatie
50-70%
50-70%
50-70%
50-60%
50-60%

Doelstelling naleving 2018
70-80%
70-80%
70-80%
70-80%
70-80%

Tabel: Inschatting huidige naleefgedrag en doelstelling naleving 2018 taakveld Milieu

2

Op basis van de Awb moet binnen vier weken op een verzoek om handhaving worden gereageerd. Dit wil niet zeggen dat de
handhavingsprocedure binnen vier weken is afgew kkeld. Voor het afhandelen van een handhavingprocedure gelden geen
wettelijke termijnen. De gemiddelde doorlooptijd van een handhavingprocedure tot aan de raad van state is ongeveer 1,5 jaar.
Hier zijn de termijnen van de Rechtbank en de Raad van State in verdisconteerd.
3
Dat kan onder andere door gericht voorlichting te geven op specifieke thema’s, veelvoorkomende overtredingen etc.
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3.3.1
●

●
●
●

Beleidsuitgangspunten

de componenten veiligheid, ketentoezicht, energie/duurzaamheid krijgen specifieke aandacht
tijdens toezicht en handhaving;
controles bij de grote bedrijven uit categorie 4 worden afgestemd met handhavingspartners als
waterschap en veiligheidsregio;
alle vuurwerkbedrijven voldoen elk jaar voor 100% aan de voorschiften (na controle en zo nodig
een handhavingtraject);
er vindt samenwerking plaats met andere handhavingspartners om het kennisniveau te
verhogen en een eenduidig toezicht te verkrijgen.

3.3.2 Indicatoren

Registratie van het naleefgedrag per branche of handhavingscategorie op basis van de uitgevoerde
controles. In het bedrijfsinformatiesysteem Squit XO worden gegevens (gepleegde overtredingen,
naleefgedrag, etc.) verzameld en geanalyseerd. De indicatoren voor het bereiken van doelstellingen
zijn:
● aantal en ernst overtreding;
● aantal controles, hercontroles, dwangsommen etc.;
● aantal vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen in het kader van een legalisatietraject.
Deze indicatoren worden geanalyseerd op

3.4

Doelstellingen Bouwen en wonen

In de Risicomodule is een inschatting gegeven van het huidige naleefgedrag per prioriteitsklasse.
Deze inschatting is weergegeven in de onderstaande tabel. Het naleefgedrag is als vertrekpunt
genomen voor de doelstelling van de naleving in 2018. Deze is eveneens hieronder weergegeven.
Prioriteitsklasse
Zeer groot risico
Groot risico
Beperkt risico
Klein risico
Zeer klein risico

Geschatte naleving huidige situatie
60-80%
40-60%
40-60%
60-80%
80%

Doelstelling naleving 2018
70-90%
70-90%
80%
90%
90%

Tabel: Inschatting huidige naleefgedrag en doelstelling naleving 2018 taakveld Bouwen en wonen

3.4.1

Beleidsuitgangspunten
•
•
•

Projecten en werkzaamheden worden conform de frequentie en de diepgang zoals
opgenomen in het jaarlijkse HUP gecontroleerd.
Bouw toezichthouders en VRU en in voorkomende gevallen ODRU voeren (wanneer
gewenst gezamenlijk) controles uit tijdens de bouw, waarbij een ieder zijn eigen
specialistische taakveld controleert.
Er vindt samenwerking plaats met andere handhavingspartners om het kennisniveau
te verhogen, eenduidig toezicht te verkrijgen en de toezichtslast te verminderen.

3.4.2

Indicatoren

3.5

Doelstellingen Ruimtelijke ordening

Registratie van het naleefgedrag per branche of handhavingscategorie op basis van de uitgevoerde
controles. De indicatoren voor het bereiken van doelstellingen:
● aantal en ernst overtredingen;
● aantal controles, hercontroles, dwangsommen, etc.;
● aantal stilleggingen van projecten;
● aantal vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen in het kader van een legalisatietraject.
In de Risicomodule is een inschatting gegeven van het huidige naleefgedrag per prioriteitsklasse.
Deze inschatting is weergegeven in de onderstaande tabel. Het naleefgedrag is als vertrekpunt
genomen voor de doelstelling van de naleving in 2018. Deze is eveneens hieronder weergegeven.
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Prioriteitsklasse
Zeer groot risico
Groot risico
Beperkt risico
Klein risico
Zeer klein risico

Geschatte naleving huidige situatie
60-80%
40-60%
40-60%
60-80%
80-100%

Doelstelling naleving 2018
70-90%
70-90%
80%
90%
90%

Tabel: Inschatting huidige naleefgedrag en doelstelling naleving 2018 taakveld Ruimtelijke ordening

3.5.1
●
●

●
●

Beleidsuitgangspunten

er wordt, op basis van de probleemanalyse, geprogrammeerd gebiedstoezicht georganiseerd;
er wordt integraal toezicht gehouden op bestaand gebruik (aansluiten bij controles VRU en
ODRU);
er wordt, naar aanleiding van meldingen van toezichthouders van andere instanties,
gecontroleerd (signaaltoezicht);
er vindt samenwerking plaats met andere handhavingspartners om het kennisniveau te
verhogen, eenduidig toezicht te verkrijgen en de toezichtslast te verminderen.

3.5.2

Indicatoren

3.6

Doelstellingen Openbare ruimte

Registratie van het naleefgedrag per branche of handhavingscategorie op basis van de uitgevoerde
controles. De indicatoren voor het bereiken van doelstellingen:
● aantal en ernst overtredingen;
● aantal controles, hercontroles, dwangsommen, etc.;
● aantal stilleggingen van projecten;
● aantal vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen in het kader van een legalisatietraject.

In de Risicomodule is een inschatting gegeven van het huidige naleefgedrag. Deze inschatting is
weergegeven in de onderstaande tabel.
Taakveld
APV en bijzondere
Wetgeving (algemeen)
Specificaties:
Evenementen
Categorie B en C
Horecavergunningen

Geschatte naleving huidige
situatie
40-50%

Doelstelling naleving 2018

60-70%

80%

60-70%

80%

70%

Tabel: Inschatting huidige naleefgedrag en doelstelling naleving 2014 taakveld APV en bijzondere wetgeving

3.6.1

Beleidsuitgangspunten

3.6.2

Indicatoren

De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van zijn aanvraag
voor dat evenement. Indien de aanvraag niet op tijd wordt ingediend, bestaat de mogelijkheid dat het
evenement niet door kan gaan. Tijdens grote evenementen wordt altijd toezicht gehouden in het kader
van openbare orde en veiligheid. Indien er een constructie van enige omvang aanwezig is wordt dit,
voorafgaand aan het evenement, gecontroleerd door de bouwtoezichthouder. Met de inwerkingtreding
van de nieuwe DHW worden tijdens deze evenementen ook de DHW controles uitgevoerd. Deze lijn
wordt in dit beleid ook voortgezet. Hierbij is er is specifieke aandacht voor evenementenvergunningen
>100 personen en 50-100 personen. Voorafgaand aan het evenement wordt er tussen BWT, VRU,
BOA’s en de politie afgestemd over de controles die moeten plaatsvinden. Na afloop vindt er een
evaluatie plaats.
Registratie van het naleefgedrag per branche of handhavingscategorie op basis van de uitgevoerde
controles. De indicatoren voor het bereiken van doelstellingen komen voort uit de Risicomodule en
zijn:
● aantal en ernst overtreding conform sanctiestrategie;
● score op basis van Risicomodule;
● aantal controles, hercontroles, dwangsommen, etc.;
● aantal vergunningaanvragen, ontheffingen en meldingen in het kader van een legalisatietraject.
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4.

Probleemanalyse en prioriteiten

Het doel van de probleemanalyse is om sturing te geven aan de inspanningen van het toezicht en de
handhaving. De probleemanalyse vormt daarmee de basis voor het stellen van prioriteiten, het
formuleren van doelstellingen en het uiteindelijk vaststellen van een uitvoeringsprogramma.
Een onderdeel van de probleemanalyse is de risicoanalyse. Beiden komen in dit hoofdstuk aan de
orde.

4.1

Cijfermatige onderbouwing: prioriteiten

4.1.1

Methodiek risicomodule

Bij het vaststellen van het handhavingsbeleid is een prioriteitstelling noodzakelijk. Wij kunnen namelijk
niet alle wet- en regelgeving waarvoor wij verantwoordelijk zijn controleren, daarvoor ontbreek
menskracht. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij worden vragen gesteld als:
wat wordt er gehandhaafd, hoe wordt het gehandhaafd, wat heeft hoge prioriteit en wat heeft minder
of geen prioriteit? Met het maken van deze keuzes kan de handhavingscapaciteit beter worden
ingezet. De inspanningen dienen zich in eerste instantie te richten op die gebieden waar de risico’s
het grootst zijn. Om de risico’s te kunnen inschatten is een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik
gemaakt van de methodiek die ontwikkeld is door ANTEA Groep. Met behulp van de Risicomodule is
het kwantitatieve deel van de probleemanalyse uitgevoerd. In het onderstaande figuur is de
Risicomodule schematisch weergegeven

RISICO

OBJECTEN

Effecten

Naleving

Fysieke Veiligheid

Attitude

Hinder &
Leefbaarheid

Nalevingstabel

Duurzaamheid

Ervaringscijfers

Volksgezondheid

n.v.t.

Figuur: Risicomodule Stichtse Vecht

Centraal in de systematiek van de Risicomodule staat de formule: RISICO = KANS x EFFECT. Aan
elk onderwerp/ thema worden afzonderlijke scores toegekend. De volgende aspecten worden
gescoord:
● Negatief effect: Hoe groot zijn de negatieve gevolgen als regels niet worden nageleefd?
● Kans op niet-naleving: Hoe groot is de kans dat een doelgroep de regels niet naleeft?
De elementen [KANS] en [EFFECT] zijn met behulp van Antea Group opgebouwd uit allerlei thema's
en variabelen. De thema's zijn standaard van toepassing op elk taakveld, de variabelen binnen een
thema zijn per taakveld verschillend. De thema’s die de negatieve effecten omvatten zijn:
• Fysieke veiligheid: in hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de fysieke veiligheid,en/ of
veiligheidsrisico’s voor de omgeving of derden? Het gaat hierbij om zaken als brandgevaar,
explosiegevaar of instortingsgevaar.
• Leefbaarheid: leidt de overtreding tot aantasting van de leefomgeving (leefbaarheid, aangezicht
en privacy).
• Financieel- economisch: leidt de overtreding tot financieel- economische schade voor de
gemeente.
• Natuur: leidt de overtreding tot aantasting van de natuur? Aspecten die hier aan de orde komen
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zijn bodemverontreiniging, aantasting flora en fauna.
• Duurzaamheid:(bodem, water, afval, verbruik van gas en elektra);
• Volksgezondheid: in hoeverre heeft de overtreding gevolgen voor de volksgezondheid? Het
betreft vooral effecten op de lange termijn als gevolg van onvoldoende licht of lucht, geluid,
vochtigheid en gebruik van of blootstelling aan schadelijke stoffen.
De thema’s die de kans op niet-naleving omvatten zijn:
● Attitude (politieke gevoeligheid, klachten, houding & gedrag);
● Naleving (spontane naleving van gedragsregels);
● Ervaringscijfers (naleving tijdens toezicht in afgelopen drie jaar).
Aan de variabelen zijn scores toegekend die uitdrukking geven aan het risico van een bepaalde taak
of object. Op basis van een automatisch rekenmodel komt de totaalscore tot stand. Alle criteria
kunnen zwaarder of lichter gewogen worden. De risicomodule is uitgevoerd voor de taakvelden
ruimtelijke ordening, bouwen, bestaande bouw (gebiedstoezicht), brandveiligheid, APV en bijzondere
wetgeving. Voor het taakveld Milieu is door de ODRU een risicoanalyse uitgevoerd. In onze
uitvoeringsprogramma wordt uitwerking gegeven aan de uitkomsten van die risicoanalyse. Per
taakveld is de methodiek gevuld met de specifieke gegevens van Stichtse Vecht. Per risicoanalyse
zijn de prioriteiten bepaald. Ieder taakveld heeft zodoende eigen prioriteiten.

4.2.2

Indeling prioriteiten

In de risicomodule krijgen objecten of taken een kleur toegekend op basis van hun eindscore. Hoe
hoger de score, des te groter het risico. De prioriteitenstelling uit de risicomodule moet richting geven
aan de inzet van mensen, middelen, de frequenties van toezicht en handhaving en de aspecten
waarop tijdens het toezicht wordt gelet. Hieronder een korte omschrijving wat betreft inzet en
behandeling per kleur.
Categorie

Omschrijving

Rood = Zeer groot risico
Oranje = Groot risico

-

Geel = Beperkt risico

Lichtgroen = Klein risico
Donkergroen = Zeer klein risico

4.2.3

Structurele toekenning van volledige capaciteit.
Toezicht & handhaving van overtredingen: proactief beleid
Inzet van een gemiddelde capaciteit.
Toezicht en handhaving projectmatig, gebieds- en steekproefsgewijs.
Nader onderzoek naar oorzaak overtredingen.
Inzet van een zeer beperkte capaciteit.
Registreren en analyseren van incidenten. Verder een gerichte inzet van de
capaciteit op effecten in naleefgedrag met als doel het vergroten van de
voorbeeldfunctie (bijv. door vooraankondigingen controles in media en publicatie
van uitgevoerde controle- en handhavingsacties).
- Altijd controle indien er sprake is van een cluster van incidenten.

Bestuurlijke prioriteiten

Activiteiten met een hoge prioriteit
BWT: - Grote illegale bouw;
- Illegaal bouwen en slopen aan en bij monumenten en binnen beschermde stads en
dorpsgezichten;
- Illegaal slopen met asbest (asbestverwijdering);
- Gebruiksvergunningen;
- Brandveiligheidsvoorzieningen;
- Strijdig gebruik bestemmingsplannen;
- Aanlegactiviteiten in natuurbeschermingsgebieden;
BOA:

-

Drank en horecawet en alle aan horeca gerelateerde regelgeving, bijv. kansspelen;
Exploitatievergunningen;
Overlast door hondenpoep/ hondenbeleid;
4
Verkeer waarbij in het bijzonder Parkeerexcessen ;
Terrassen en uitstallingen.
Weesfietsen/ fietswrakken.
Evenementen categorie A en B

4

BOA’s zijn alleen bevoegd als het gaat om stilstaand verkeer, dus parkeren op plaatsen waar dit niet mag en parkeren zonder
daarvoor te betalen, Overige activiteiten in het verkeer vallen niet onder de bevoegdheid van de BOA’s
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Activiteiten met een gemiddelde prioriteit
BWT: Gebruiksmelding;
- Aanlegactiviteiten in het buitengebied;
- Sloopactiviteiten (zowel met vergunning, als illegaal);
- Welstandsexcessen;
- Illegale bouw bij vermeend vergunningsvrij,
BOA:

-

Afvalinzameling, kleine ergernissen, zwerfvuil
Verkeer waarbij in het bijzonder overig parkeeroverlast;
Geluidsoverlast;
Voetgangerszone centrum;
Evenementen;

Activiteiten met een lage prioriteit
BWT: -

Illegaal kappen van bomen;
Overige aanlegactiviteiten;
Loze brandmeldingen;
In- uitritvergunningen;
Flora en faunawet;
Natuurbeschermingswet;

Winkeltijdenwet;
- Standplaatsen;
- APV: collecteren, venten, afval verbranden, handelsreclame, winkelwagentjes;
- Evenementen categorie C
Voor wat betreft de prioriteitstelling van bouwen, strijdig gebruik en slopen is in bijlage 8 bij dit
document een kaart opgenomen. In deze kaart is het grondgebied van de gemeente in drie kleuren
verdeeld. De kleuren corresponderen met de prioriteitsindeling hoog, gemiddeld en laag. Bij
handhaving van de overtredingen die betrekking hebben op deze drie thema’s wordt aanvullend deze
prioriteitstelling gehanteerd. Bij gelijkwaardige overtredingen krijgt de overtreding liggende is een
hoger prioriteitsgebied voorrang.
Voor wat betreft de activiteit milieu wordt verwezen naar de jaarlijkse uitvoeringsplannen die met de
ODRU worden opgesteld.
BOA:
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5.

Handhavingsstrategie

5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende strategieën binnen de handhaving. Het tweesporenbeleid
(toepassing van bestuurs- en strafrecht) en het stappenplan zijn een onderdeel hiervan. De strategie
sluit aan bij de gestelde doelen en prioriteiten. Daarbij vraagt de Wabo vanwege het
gelijkheidsbeginsel om eenduidigheid tussen de verschillende taakvelden. Die taakvelden bestaan uit
zaken met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening, bouwen en gebruik, brandveiligheid en openbare
ruimte. De brede insteek sluit aan bij de doelstelling van de Omgevingswet, waarvan de
inwerkingtreding in 2018 wordt verwacht. Wij anticiperen nadrukkelijk op de uitgangspunten van de
Landelijke Handhavingstrategie (LHS), voortvloeiend uit het wetsontwerp “(verbetering) Vergunningen,
Toezicht en Handhaving” (Wet VTH). Waar mogelijk anticiperen wij reeds op de verplichtingen uit de
Wet VTH en de Omgevingswet. Op verschillende niveaus zijn strategieën geformuleerd, te weten:
1. Preventiestrategie (§5.2);
2. Toezichtstrategie (§ 5.3);
3. Sanctiestrategie (§ 5.4);
4. Gedoogstrategie(§ 5.5);
5. Privaatrechtelijke handhaving (§ 5.6);
6. Handhaving eigen organisatie en/of andere overheid (§ 5.7).
In de eerste versie (16 juni 2015) van dit Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 was de Landelijke
handhavingstrategie als strategie reeds opgenomen. Onze toezichthouders werken al conform deze
strategie. Inmiddels is er in regionaal verband (ODRU-gemeenten) besloten tot implementatie van de
Landelijke handhavingstrategie in het gemeentelijk beleid. In deze versie is de sanctiestrategie en de
sanctietabel aangepast zodat we met alle ODRU gemeenten uniforme werkwijze creëren.

5.2

Preventiestrategie

Preventiestrategie gaat uit van de volgende vraagsteling: “hoe wordt voorkomen dat overtredingen
ontstaan en –zo die zijn ontstaan– deze worden weggenomen voordat ‘handhaving’ als noodzakelijke
pressiemiddel moet worden toegepast?”. Hierbij biedt de tafel van elf handvatten (zie bijlage 3 voor
nadere uitleg). Deze methodiek gaat uit van een brede kijk op handhaving, dat wil zeggen: niet alleen
het verrichten van controles en sancties (handhaving in ‘enge’ zin), maar ook andere activiteiten zoals
het geven van voorlichting. Het schema hieronder geeft inzicht in de werkwijze van deze methode.

Onderin de piramide staan de werkwijzen die een breed en langdurig effect hebben, het meest
inwerken op ‘norm- internalisatie’ (het eigen maken van de norm) en het minst belastend zijn voor de
inwoners en bedrijven. Helemaal in het punt is handhaving in de vorm van controleren en
sanctioneren. Dit is met name van belang als stok achter de deur. Hierbij gaat het vaak om een
aanpak die doorgaans ingrijpender is voor inwoners en bedrijven.
De Tafel van Elf beschrijft elf dimensies voor naleving van wetgeving die zijn ondergebracht in twee
groepen, elk met hun eigen uitwerking op de neiging tot naleving. De bovenste twee onderdelen van
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de tafel van elf (zie figuur hierboven en bijlage 3) omvatten de daadwerkelijke inzet van toezicht en
handhaving. In bijlage 3 zijn tevens de verschillende dimensies benoemd en verder uitgewerkt.
In het HUP wordt verder uitgewerkt op welke wijze en welke onderdelen wij actief communiceren over
onze toezichts- en handhavingstaken.

5.3

Toezichtstrategie

Toezichtstrategie is de strategie die beschrijft op welke manier en in welke vorm toezicht plaatsvindt.
Dit is een leidraad bij het opstellen van het HUP en voor de toezichthouder in zijn dagelijkse werk.
Toezicht vindt plaats op basis van de gestelde prioriteiten en doelen. Deze zijn vastgesteld op basis
van de risicoanalyse hoofdstuk 4 de prioritering is leidend voor de frequentie van het toezicht.

5.3.1. De manier van werken bij toezicht en handhaving

Zoals reeds eerder in dit document is aangegeven zijn er verschillende handhavingspartners actief
met toezicht en handhaving in de leefomgeving. Door informatie gestuurde handhaving en heldere
werkafspraken zijn meerdere vormen van integraal toezicht mogelijk. Dat wordt hierna uitgewerkt.

Figuur: modellen voor het uitvoeren van (integrale) controle
Controleren met elkaar: Toezichthouders vanuit diverse taakvelden voeren gezamenlijk een integrale
controle uit. Ieder voor de eigen discipline. Deze methode is met name van toepassing op complexe
situaties of situaties waaraan bestuurlijk hoge prioriteit wordt toegekend. Deze methode is
arbeidsintensief en vaak belastend voor betrokkenen. In voorkomende gevallen wordt hier gebruik van
gemaakt.
Na elkaar controleren: Verschillende toezichthouders, van uiteenlopende instanties of afdelingen,
voeren zelfstandig en onafhankelijk van elkaar een controle uit. Omdat de inspecties over een relatief
groter tijdsbestek worden uitgevoerd, heeft deze aanpak een sterkere preventieve uitwerking. Deze
vorm van controleren is de klassieke vorm van toezicht. De toezichtlast neemt echter toe en de
efficiëntie neemt af. Bovendien is het risico groot dat controles verschillende vakgebieden bestrijken,
hetgeen kan leiden tot interpretatieverschillen.
Voor elkaar signaleren: Een toezichthouder kan tijdens zijn ‘eigen’ controle een mogelijke overtreding
in een ander taakveld signaleren. Als deze constatering daartoe aanleiding geeft, zal de specialist
toezichthouder van dat taakveld zelf een controle uitvoeren. Het voordeel van deze aanpak is dat
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overtredingen in een eerder stadium worden gesignaleerd. De komende beleidsperiode ligt de nadruk
op deze vorm van integraal toezicht.
Voor elkaar controleren: Een toezichthouder neemt tijdens een integrale controle meerdere
aandachtsvelden voor zijn rekening. Dit heeft voornamelijk betrekking op situaties die worden
gekenmerkt door een geringe complexiteit. Dit is een vorm van signaaltoezicht, die prima kan worden
uitgevoerd door een generalistisch toezichthouder.
De manier van werken bij toezicht en handhaving krijgt vorm in de soort controles. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in preventief, actief en reactief toezicht:
• Geprogrammeerd gebiedstoezicht (preventief § 5.3.2);
● Gebiedsgerichte controles (actief, § 5.3.3);
● Controle op de naleving van verleende vergunningen en/of meldingen (actief, § 5.3.4);
● Controle naar aanleiding van klachten/handhavingverzoeken (reactief, § 5.3.5).

5.3.2

Preventief: de gebiedssurveillance

5.3.3

Actief: de gebiedsgerichte controle en toevallig opgemerkte overtredingen

5.3.4

Actief: controle naar aanleiding van verleende vergunningen

5.3.5

Reactief: controle naar aanleiding van klachten en/of verzoeken om handhaving

5.4

Sanctiestrategie

5.4.1

Totstandkoming, visie en werking Landelijke Handhavingstrategie

De kwaliteit van de leefomgeving wordt ondermeer bepaald door de mate van controle op de naleving
van de gestelde normen. Controle betekent ook “gezien worden” en dat werkt in de regel preventief.
Gekoppeld aan handhavingscommunicatie zal dit een positief effect hebben op genoemde kwaliteit.
De surveillance kan door elke discipline worden uitgevoerd. Het gaat er dan om dat bevindingen bij
het juiste bevoegd gezag worden gemeld ook dat is een vorm van ketentoezicht.
Een surveillance kan ook resulteren in een controle, op basis waarvan een handhavingtraject moet
worden opgestart. Het belang van een tijdige signalering is tweeledig:
● ernstige overtredingen worden eerder gesignaleerd en aangepakt (mits prioritair) en
● de informatie is direct bruikbaar in elke actualiseringsronde van de bestemmingsplannen.
Met het afnemen van vergunningplichtige activiteiten en het toenemen van vergunningvrije- of
meldingsplichtige werkzaamheden neemt de kans op afwijkend handelen toe. Daar waar aan de
vergunning”kant” minder inzet nodig is, blijkt uit de praktijk dat intensivering van toezicht en
handhaving noodzakelijk is.
Deze vorm van controle is traditioneel en vloeit direct voort uit het nemen van beschikkingen en het
stellen van voorschriften bij vergunningen. Naleving van voorschriften is essentieel bij
vergunningverlening, immers het gaat hier om zaken die expliciet vergund dienden te worden.
Niet alle klachten en/of verzoeken om handhaving resulteren in een controle.
Anonieme klachten resulteren nooit in een controle. Klachten die betrekking hebben op (brand)
veiligheid, asbest, spoedeisende zaken, worden per definitie gecontroleerd en indien nodig wordt
hiertegen handhavend opgetreden. In alle andere gevallen wordt aan de klager gemeld (indien nodig
via een wrakingsbrief) dat de klacht geregistreerd is en dat wij er op een later tijdstip op terug zullen
komen. Hierbij geldt de prioritering zoals opgenomen in dit beleid. Verzoeken om handhaving leiden
per definitie tot een controle en wordt hiertegen handhavend opgetreden.
Dit hoofdstuk beschrijft de sanctiestrategie; andere strategieën zoals preventie-, toezichts- of
gedoogstrategie zijn hierin niet inbegrepen. De sanctiestrategie is bepalend voor de wijze waarop wij
optreden bij geconstateerde overtredingen. Het opleggen en uitvoeren van sancties draagt eveneens
bij aan preventie bij anderen en zorgt ervoor dat regels beter worden nageleefd.

Tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 is de eindversie van de Landelijke
Handhavingstrategie (versie 1.7; 24 april 2014) door het Interprovinciaal overleg en het Openbaar
Ministerie aangeboden aan de staatssecretaris. De Landelijke Handhavingstrategie is het eerste
gezamenlijke product van het Openbaar Ministerie, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de
Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de Nationale Politie en de vereniging van omgevingsdiensten. Alle betrokken
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partijen spraken zich uit voor implementatie van de Landelijke Handhavingstrategie. Handhavende
instanties, zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie treden dan op
eenzelfde manier op bij geconstateerde overtredingen op het gebied van de Wabo. De strategie komt
voort uit de behoefte van de betrokken instanties om eenduidig handhavend op te treden en de
afstemming van bestuurs- en strafrecht te optimaliseren. Zo ontstaat een gelijk speelveld waarbij men
ervan uit kan gaan dat handhavers zodanig optreden dat het rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de
leefomgeving veilig, schoon en gezond blijft.
Met het overnemen en invoeren van de Landelijke Handhavingstrategie wordt aangesloten bij de
landelijke ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitscriteria met betrekking tot
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-kwaliteitscriteria) voor Wabo bevoegde overheden.
Dit waarborgt landelijke eenduidigheid (en rechtsgelijkheid) in twee opzichten:
•
iedere bevinding krijgt een passende interventie, en
•
het proces om tot een passende interventie te komen verloopt overal hetzelfde.
De Landelijke Handhavingstrategie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. Onafhankelijkheid (sterke, slagkrachtige en onafhankelijke handhavinginstanties).
2. Professionaliteit en vakmanschap (training, opleiding, kennis- en informatie-uitwisseling).
3. Betrouwbaarheid (beginselplicht tot handhaven en verantwoording afleggen).
4. Eenvoud (een passende interventie bij iedere bevinding en hoe daar toe te komen).
5. Gezamenlijkheid (overleg, afstemming en planmatig en informatiegestuurd gezamenlijk optreden).
De Landelijke Handhavingstrategie bevat een stappenplan voor het bepalen van de reactie/interventie
op een bevinding. De reactie/interventie is afhankelijk van de (mogelijke) gevolgen van de bevinding
en het gedrag van de overtreder. Daarbij worden ook eventuele verzwarende (of verlichtende)
aspecten meegewogen. De strategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met
interveniëren, gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies als
naleving uitblijft. Daarnaast is overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geregeld.
Handhavingsorganisaties kiezen afhankelijk van de situatie weloverwogen voor alleen
bestuursrechtelijk, bestuurs- èn strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk optreden. Uitgangspunt is dat het
bestuur en het Openbaar Ministerie, elk handelend vanuit de eigen verantwoordelijkheid, hun
handelen afzonderlijk en in combinatie richten op het naleven van wet- en regelgeving.

5.4.2. Bestuursrechtelijk optreden
Bestuursrechtelijk optreden is vooral gericht op het herstellen van de situatie, conform de wet- en
regelgeving, opdat vastgesteld beleid wordt geëffectueerd. De keuze van de in te zetten
bestuursrechtelijke interventie(s) vindt plaats aan de hand van de in hoofdstuk 3 van de Landelijke
Handhavingstrategie opgenomen interventiematrix, waarbij het spoedig herstellen van de situatie voor
de bevinding de eerste prioriteit is.

5.4.3. Strafrechtelijk optreden
Het strafrecht komt in beeld als de (mogelijke) gevolgen van belang zijn of aanzienlijk, dreigend en/of
onomkeerbaar. Het strafrecht komt mede in beeld als het gedrag van de overtreder daar aanleiding
toe geeft. Strafrechtelijk optreden is vooral gericht op het straffen van de overtreder en het wegnemen
van diens wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel.

5.4.4. Gemeentelijke toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie
De Landelijke Handhavingstrategie (bijgevoegd) maakt onderdeel uit van deze sanctiestrategie. Wij
hanteren deze strategie, mede gelet op de geldende wettelijke verplichtingen en onze deelname in de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. Daarnaast vinden wij duidelijkheid en
eenduidigheid voor de inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen van groot belang, daardoor
passen wij de Landelijke Handhavingstrategie toe voor de gehele fysieke leefomgeving (Milieu,
bouwen, brandveiligheid, ruimtelijke ordening enz).

5.4.5. Toepassing
Bij het constateren van een overtreding, bijvoorbeeld naar aanleiding van een reguliere controle, een
klacht of een verzoek om handhaving, is de interventiematrix uit de Landelijke Handhavingstrategie
leidend. Zie figuur op de volgende pagina.

17

DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:

Aanzienlijk,
dreigend en/of
onomkeerbaar

4

Van belang

3

Beperkt

2

Vrijwel nihil

1
A
Goedwillend:
•
Onbedoeld
•
Proactief

B
Moet kunnen:
•
Onverschillig

C
Calculerend:
•
Bewust belemmerend en/of
risico nemend

D
Bewust en
structureel
/ Crimineel:
•
Fraude
•
Oplichting
•
Witwassen

GEDRAG VAN DE OVERTREDER
Als de toezichthouder een overtreding heeft geconstateerd stelt hij of zij met behulp van de
interventiematrix de sanctie vast. Daarbij zijn de volgende stappen aan de orde:
1. Positionering bevinding in de interventiematrix:
De handhaver bepaalt in welk segment van de interventiematrix de bevinding gepositioneerd
kan worden door:
- het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid,
gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en
- het typeren van de normadressaat.
2. Bepalen verzwarende aspecten:
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de
afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten,
des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven.
3. Onderzoek samenwerking bestuur, politie en Openbaar Ministerie:
De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht
geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1)
en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2).
4. Optreden met de interventiematrix
De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van de interventiematrix waarin hij de
bevinding eerder met behulp van stap 1 heeft gepositioneerd. Vervolgens kiest de handhaver
voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment opgenomen interventies,
tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) interventie(s) in de betreffende
situatie passender is. De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden
naar boven op in zwaarte.
5. Vastlegging
De doorlopen stappen en genomen beslissingen worden volgens de geldende procedure(s)
vastgelegd.
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Voor een nadere uitleg over voornoemde stappen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de Landelijke
Handhavingstrategie.
Toelichting interventies
Om eventuele ongelijkheid van interpretatie van een aantal interventies te voorkomen en om de
sanctionering naar aanleiding van overtredingen zoveel mogelijk gelijk te trekken wordt hierna de
volgende toelichting opgenomen als aanvulling op Bijlage 2 van de Landelijke Handhavingstrategie.

5.4.6. Last onder dwangsom en Last onder bestuursdwang.
Het opleggen van een last onder dwangsom (LOD) of een last onder bestuursdwang (LOB) gebeurt
volgens zorgvuldig te volgen stappen. Binnen het werkgebied van de gemeente gelden bij de
interventie LOD en LOB de volgende stappen:
1. Bestuurlijke waarschuwing; dit is een voornemen om een last onder dwangsom of een last
onder bestuursdwang op te leggen. In het voornemen wordt geen hersteltermijn opgenomen
maar enkel een termijn genoemd om zienswijzen bekend te maken.
2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen het opleggen van een last onder dwangsom of een last
onder bestuursdwang.
3. Verbeuren dwangsom of uitvoeren bestuursdwang.
In de hiervoor genoemde bestuurlijke waarschuwing wordt, anders dan hetgeen in Bijlage 2 van
Landelijke Handhavingstrategie is opgenomen, geen hersteltermijn opgenomen teneinde de
overtreding niet langer te laten voortbestaan en vanwege het uniformeren van de praktijk met het oog
op de strategieën van overige handhavende instanties (gemeenten) binnen de provincie Utrecht. Er
kan wel, als gevolg van de ingediende zienswijzen, aanleiding bestaan voor een (extra)
controlemoment voordat er overgegaan wordt tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom
of de last onder bestuursdwang. Redenen hiervoor kunnen zijn bijvoorbeeld het reeds ongedaan
maken van de overtreding door de overtreder of onduidelijkheid over het (nog voort)bestaan van de
overtreding.

5.4.7. Proces-verbaal (PV)
Dit optreden valt onder het strafrechtelijk optreden. Een PV is de basis voor het verdere optreden van
het Openbaar Ministerie dat kan leiden tot sancties als: een geldboete, een werkstraf, een
gevangenisstraf, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, publicatie van het vonnis,
stillegging van de onderneming en verbeurdverklaring.
Het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie is standaard als toezichthouders de volgende
ernstige bevindingen doen:
- Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, in combinatie met het
weigeren van toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en/of
poging tot omkoping.
- Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden
gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde
informatie.

5.4.8. Richtlijn dwangsombedragen en termijnen
Voor het bepalen van de hoogte van dwangsommen en de lengte van (begunstigings)termijnen geldt
een vaste richtlijn. De (bijgevoegde) Richtlijn dwangsombedragen en termijnen bevat een weergave
van de in de praktijk veelal toegepaste dwangsombedragen en termijnen bij diverse veelvoorkomende
overtredingen binnen het omgevingsgebied. Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom is er
relatie gelegd met de interventiematrix van de Landelijke handhavingstrategie. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar de Richtlijn dwangsombedragen en termijnen.
De Richtlijn is ontwikkeld om binnen de regio op een uniforme wijze op te treden bij het hanteren van
dwangsombedragen en termijnen voor eenzelfde soort overtredingen. Een uniforme aanpak draagt bij
aan een gelijk speelveld voor bedrijven, burgers en betrokkenen.
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5.5

Gedoogstrategie

5.5.1

Inleiding

Er kunnen omstandigheden zijn om bij een constatering van overtreding, van handhavend optreden af
te zien, op basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete
besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De
5
nota ‘Gedogen in Nederland’ bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van
tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt, dan wel doordat waarschijnlijk een
vergunning zal worden verleend. Slechts in uitzonderingsgevallen en onder zorgvuldige
belangenafweging kan besloten worden een situatie te gedogen. Het gedogen moet ook in omvang en
tijd beperkt zijn. Wij achten gedogen –met in achtneming van de volgende uitgangspunten–
aanvaardbaar:
1. als handhaving apert onredelijk is;
2. als de te handhaven regel niet in verhouding staat tot de gevolgen van handhavend optreden
(disproportioneel);
Als er expliciet wordt gedoogd, moet de gedoogbeschikking duidelijke en concrete voorschriften
bevatten en voldoen aan de vereisten (voor het nemen) van een besluit (Algemene wet bestuursrecht
en het zorgvuldigheidsbeginsel).
Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden
gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.

5.5.2

Situaties die mogelijk voor gedogen in aanmerking komen

5.5.3

Situaties die van gedogen zijn uitgesloten

5.6

Privaatrechtelijke handhaving

Op basis van vaste jurisprudentie kunnen de volgende inhoudelijke en procedurele voorwaarden
worden onderscheiden om te gedogen:
• de te gedogen activiteit is verantwoord uit het oogpunt van bescherming van de
fysieke leefomgeving;
• er bestaat concreet zicht op legalisatie van de te gedogen activiteit;
• indien vooruitlopend op besluitvorming over vergunningverlening wordt gedoogd, is
een ontvankelijke vergunningaanvraag ingediend. Er is tevens een inschatting
gemaakt dat de activiteit vergunbaar is;
• er dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden die gedogen in het concrete
geval rechtvaardigen.
In geval van overmacht zijn de eerste drie punten niet van toepassing.
Er wordt niet tot gedogen overgegaan in de volgende situaties:
● Indien aan de zijde van de overtreder - naar mening van de gemeente - sprake is van
recidiverend dan wel calculerend gedrag;
● Indien blijkt dat de te gedogen activiteit strijdig is met enig andere bij of krachtens wettelijk
voorschrift gestelde regel en kenbaar is gemaakt dat met bestuurlijke handhavingsinstrumenten
tegen deze overtreding zal worden opgetreden, eventueel ook door een ander bevoegd gezag.
In aanvulling op de hiervoor behandelde bestuurlijke handhavingsbevoegdheid hebben wij ook
privaatrechtelijke handhavingsmogelijkheden. De overheid mag in principe alleen dan gebruik maken
van de privaatrechtelijke weg indien geen bestuursrechtelijke weg voorhanden is waarmee een
vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt of indien een ander belang gediend wordt dan het
publiekrechtelijke belang. Onder bepaalde omstandigheden kan privaatrechtelijk worden opgetreden,
indien de gemeente als rechtspersoon optreedt. Dit kan in geval van:
• het plegen van een onrechtmatige daad door een natuurlijk- of rechtspersoon jegens de
gemeente;
• het niet-nakomen van een overeenkomst met de gemeente door een natuurlijk- of
rechtspersoon;
• de eigenaarsbevoegdheid van de gemeente, zoals ingebruikneming van gemeentegrond.

5

Gedogen in Nederland 25085, nr 2, 1996-1997.
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5.7

(onvoldoende) Capaciteit om op te treden

5.8

Afstemming bestuursrecht en strafrecht

5.9

Overige instrumenten

Het kan voorkomen dat wij niet (direct) kunnen optreden, omdat er veel handhavingszaken in
procedure zijn en/of tijdelijk sprake is van beperkte capaciteit. In dat geval wordt schriftelijk
aangegeven dat wij ons het recht voorbehouden om handhavend op te treden en dat wij dit op een
later tijdstip alsnog zullen doen. Als een handhavende instantie besluit om met betrekking tot deze
overtreding dit ondubbelzinnig te kennen te geven aan de overtreder dan noemen we dit wraken. In
een wrakingbrief staat dan dat er regels worden overtreden en dat hiertegen handhavend zal worden
opgetreden. Er wordt dan echter geen termijn genoemd.
Op grond van de Wabo en het Bor moeten specifieke afspraken gemaakt worden over de verhouding
bestuurs- en strafrecht. Bij de uitvoering van deze prioriteiten worden overtredingen afgedaan conform
deze handhavingsstrategie. Omdat het Openbaar Ministerie primair verantwoordelijk is voor het
strafrechtelijke spoor is daarom deze strategie hier minder diepgaand uitgewerkt. Relevante
constateringen worden doorgegeven aan de strafrechtelijke partner(s). Zij beoordelen vanuit hun
eigen bevoegdheid wat er met de melding wordt gedaan.

Naast de genoemde instrumenten zal er ook gebruik gemaakt worden van overige communicatie
instrumenten. Het gaat om het geven van voorlichting, het bekend maken van handhavingsactiviteiten,
het voeren van constructief overleg enzovoorts. Hier worden verschillende communicatiekanalen voor
gebruikt. Met een goede voorlichting en communicatie (hierna: communicatie) over de visie, het
beleid, de uitvoering en de organisatie willen wij ervoor zorgen dat het voor burgers, bedrijven en
overige instellingen duidelijk is hoe wordt omgegaan met het toezicht en de handhaving binnen onze
gemeente.
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6

Programmering

6.1

HandhavingsUitvoeringsProgramma

6.2

Afstemming programma met handhavingspartners

6.3

Aanzet tot programmering van de handhaving

6.3.1

Programma Milieu

De uitgangspunten van dit beleid worden jaarlijks vertaald in een HandhavingsUitvoeringsProgramma
(HUP). Het programma wordt inhoudelijk opgebouwd aan de hand van resultaten van de
probleemanalyse, het geconstateerd recent naleefgedrag (op basis van het jaarverslag), doelen en
prioriteiten. Aan de voorgestelde doelen en prioriteiten wordt interne en eventueel externe capaciteit
gekoppeld. Verdere uitwerking van het HUP wordt hier achterwege gelaten. Voor concrete inhoud en
uitwerking van de verschillende beleidsdoelen wordt verwezen naar de jaarlijks programma’s.
Het Bor en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) verplichten een afstemming en
bekendmaking van het HUP aan betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners. Voor de
gemeente Stichtse Vecht zijn dit onder andere de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’, en de
provincie Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie.
In dit hoofdstuk wordt op basis van de in hoofdstuk 5 gestelde prioriteiten bepaald welke inzet
noodzakelijk is om de beoogde ambities of beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De
daadwerkelijke inzet wordt in het (jaarlijkse) HUP opgenomen, toegespitst op de behoeften en wensen
van dat moment. Dit conform de beleidscyclus (‘Big Eight‛). Dit handhavingsbeleid geeft de kaders,
waarbinnen de uitvoering plaatsvindt (prioriteiten, doelen, strategie). Door het jaarlijks monitoren van
de activiteiten wordt ook inzichtelijk of en in hoeverre bijstelling van de uitvoering noodzakelijk is. Met
de beoogde ambities wordt gestreefd naar een adequaat niveau van uitvoering van toezicht en
handhaving.
De (reguliere) werkzaamheden voor handhaving omvatten de volgende producten:
● het uitvoeren van controles bij inrichtingen;
● het uitvoeren van geluidmetingen;
● het uitvoeren van gevelinventarisaties;
● het houden van toezicht op boven- en ondergrondse tanks (eveneens voor particulieren);
● het behandelen en afhandelen van klachten en verzoeken om handhaving met betrekking tot
milieufeiten;
● burgers, bedrijven en gemeenten voorzien van de juiste informatie over beleid en regelgeving
met betrekking tot bedrijven en milieu.
Op basis van de risicomodule wordt bepaald welke branches / bedrijven komend jaar worden bezocht.
Hierbij is het uitgangspunt dat de inrichtingen minimaal met de volgende frequentie worden
gecontroleerd:
Zeer groot risico
Groot risico
Beperkt risico
Klein risico
Zeer klein risico

1 x per jaar
1 x per 2 jaar
1 x per 5 jaar
Piepsysteem (klacht)
Piepsysteem (klacht)

Bij reguliere controles vindt er conform de afspraken met ODRU rapportage en eventueel vastlegging
van de bevindingen in een rapport en een brief plaats. Hieraan is geen termijn verbonden. De
terugkoppeling van een klacht naar de indiener vindt binnen een redelijke termijn plaats. Overige
werkzaamheden van de ODRU en de programmering ervan wordt opgenomen in het HUP. Op de
uitvoering van die taken wordt door ons maandelijks gestuurd in de vorm van maandrapportages.

6.3.2

Programma Bouwen en wonen

Het toezicht op de naleving van verleende vergunningen krijgt een belangrijke rol in het
uitvoeringsprogramma omdat:
● vaak alleen tijdens het bouwproces visueel kan worden toegezien op de naleving van
vergunningsvoorschriften (waaronder constructieve veiligheidseisen en brandveiligheidseisen);
● veel overtredingen tijdens de bouw nog relatief eenvoudig verholpen kunnen worden;
● goede nieuwbouw voorkomt dat later handhavend moet worden opgetreden.
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Toezicht op (asbest)sloop is belangrijk in verband met de risico´s voor het milieu en de gezondheid.
De controle van vergunningen vindt plaats in overeenstemming met het omgevingsbeleidsplan. In dit
beleidsplan zijn per project (waaronder bouwwerken) de specifieke controlepunten aangegeven en de
daarbij behorende controlefrequentie en niveau van toezicht. De prioriteiten en diepgang van controle
zijn beleidsmatig afgestemd tussen vergunningverlening en toezicht.
De controles ten aanzien van bouwen en wonen vinden plaats conform het Landelijke
toezichtprotocol.

6.3.3

Programma Ruimtelijke ordening

6.3.4

Programma Brandveiligheid

Om aan de wettelijke handhavingplicht te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om overtredingen tijdig
te constateren. Dit houdt in dat het gemeentelijke grondgebied structureel geheel moet worden
geschouwd (gebiedsgericht toezicht). Het HUP doet uitspraken over de gewenste en beschikbare
capaciteit. Onderdelen van gebiedsgericht toezicht:
● jaarlijks minimaal 5 (van de in totaal 12) kernen schouwen;
● iedere twee jaar, luchtfoto’s laten maken;
● projectmatige controles uit te voeren (dit afhankelijk van problematiek, prioriteiten en doelen).
De afdeling Risicobeheersing van de VRU richt zich op de wettelijke taken en op advisering
(Wabo/brandbeveiligingsverordening) en toezicht van (brand)veiligheidsrisico’s voor wettelijke taken
van gemeenten en provincie. De focus voor advisering en toezicht verschuift, op basis van een
gedegen risicoanalyse, naar de meer complexe situaties. Dit zijn situaties waar sprake is van een
verhoogd risico op slachtoffers bij brand (een concentratie van niet-zelfredzame, minder- zelfredzame
of grote aantallen personen) en situaties waar bij brand sprake is van een verhoogd risico op
slachtoffers onder hulpverleners. Veiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid en het nemen van de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen wordt bevorderd. Stimulerende Preventie
is een pijler van Risicobeheersing, naast advisering en toezicht. Risicobeheersing ondersteunt en
adviseert burgers, bedrijven en instellingen bij het reduceren van risico’s.
De VRU treedt - in het geval van een omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen en milieu
wordt aangevraagd - hierbij in eerste instantie conform de afgesproken termijnen adviserend op.
In de taakuitvoeringsovereenkomst VRU is het HUP opgenomen waarmee het jaarprogramma ten
aanzien van brandveiligheid is vastgelegd.
Op basis van de risicomodule wordt bepaald in welk bouwwerk toezicht wordt gehouden. Hierbij is het
uitgangspunt dat de bouwwerken minimaal met de volgende frequentie worden gecontroleerd:
Risicoklasse I
Risicoklasse II
Risicoklasse III
Risicoklasse IV
Risicoklasse V

1 á 2 x per jaar
1 x per jaar
1 x per jaar á twee jaar
1 x per vier jaar
1 x per vier jaar

Bij reguliere en hercontroles vindt er conform de afspraken vastlegging van de bevindingen in een
controlelijst plaats. De termijn hiervoor na een controle is één week.
Op basis van een risicoscan worden evenementen ter advisering voorgelegd aan de VRU
(brandveiligheid en GHOR). Voor evenementen is het uitgangspunt dat bij alle grootschalige B- en C
evenementen toezicht wordt gehouden. Het doel van het toezicht is om de veiligheid bij evenementen
zoveel mogelijk te garanderen en de woon- en leefomgeving zo min mogelijk aan te tasten. Toezicht
brandveiligheid zal worden gehouden op:
● doorgang voor hulpverleningsdiensten;
● nooduitgangen, blusmiddelen en bak- en braadkramen;
● gebruik van brandwerende materialen.
De taken op het gebied van Stimulerende Preventie bestaan uit preventiecommunicatie en
risicobeheersingsmaatregelen vanuit Veiligheidszorg op Maat (VOM). zoals het bevorderen van
veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De maatregelen voor VOM zijn
beschreven in een Brandveilig Leven (BVL)-catalogus.
Advisering, toezicht, stimulerende preventie en beleidszaken vinden plaats op basis van gedegen
kennis van (brandveiligheid en uniformere processen). Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria van het
omgevingsrecht uitgangspunt voor de organisatie en het personeel.
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6.3.5

Programma Openbare ruimte

Onder het thema openbare ruimte vallen de volgende taakvelden:
● openbare ruimte en leefomgeving;
● evenementen;
● horeca-inrichtingen;
● overige.
Deze taakvelden zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (APV), overige
verordeningen en bijzondere wetten (Drank- en Horecawet). De APV beoogt de bescherming van de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het (woon- en
leef)milieu. Ook de Afvalstoffenverordening wordt in dit kader meegenomen.
Het toezicht op de gemeentelijke verordeningen en bijzondere wetten is grotendeels aanbodgestuurd. Dat wil zeggen dat de inzet van de capaciteit voor handhaving grotendeels afhankelijk is van
meldingen en/of verleende vergunningen. Hierop kan enigszins worden geanticipeerd door de
'lopende' procedures (aanvraag om een vergunning) periodiek te analyseren.

6.3.6

Projecten

6.3.7

Klachten en meldingen

In de beleidsperiode 2015-2018 zal onderzocht worden of en zo ja op welke wijze vorm kan worden
gegeven aan projectmatig toezicht en handhaving (informatiegestuurde handhaving). De ODRU en
VRU zullen hierbij actief worden betrokken.
Jaarlijks ontvangt de gemeente veel klachten/meldingen op het gebied van bovenstaande taakvelden.
Hier is sprake van een substantiële toename. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan moet
hiervoor capaciteit zijn gewaarborgd. In het HUP wordt hier rekening mee gehouden. Bij de jaarlijkse
beleidsevaluatie zal worden bekeken in hoeverre de meldingen en handhavingsverzoeken (meer)
gestructureerd toezicht op een bepaald terrein nodig maken.
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7.

Monitoren en evaluatie

7.1

Monitoring

7.2

Verantwoording

7.3

Evaluatie

7.4

Mutaties en dynamiek in het handhavingsbeleid

Om na te kunnen gaan of de beleidsdoelstellingen en de geplande werkzaamheden worden gehaald,
is het belangrijk dat resultaten van de handhavingsacties worden gemonitord. Onder monitoring wordt
het systematisch verzamelen, analyseren, gebruiken en communiceren van informatie over de
voortgang van een project of activiteit verstaan. Monitoring vindt plaats aan de hand van de jaarlijkse
HUP’ s.
Om resultaten van de handhaving inzichtelijk te maken wordt nu voornamelijk gerapporteerd over het
aantal gevoerde handhavingprocedures. Voor wat betreft DHW wordt gerapporteerd over het aantal
controles en hercontroles per jaar. Ook hierbij is het lastig meetbaar welk effect de controles en de
handhaving hebben.
Na afloop van het kalenderjaar stellen wij een jaarverslag, waarin tenminste over de volgende
onderwerpen wordt gerapporteerd:
• de toepassing van het handhavingsbeleid en de uitvoering van het HUP;
• het aantal geplande en uitgevoerde handhavingprojecten en -activiteiten;
• het aantal geplande en bestede uren.
De verantwoording vindt plaats aan de hand de capaciteit en de in het HUP opgenomen activiteiten.
Dit jaarverslag wordt ter kennisnamen aan de gemeenteraad gestuurd.
In dit jaarverslag wordt tevens gerapporteerd over de afhandeling van de bezwaar- en
(hoger)beroepsprocedures voor zowel vergunningen als voor handhavingprocedures.
Om te kunnen beoordelen of de uitgevoerde toezicht- en handhavingactiviteiten effectief zijn en
uitvoering geeft aan de gestelde doelen en prioriteiten is evalueren noodzakelijk. Het Besluit
omgevingrecht (Bor) schrijft voor dat regelmatig moet worden bezien of het beleid aanpassing vergt.
Jaarlijks vindt in ieder geval evaluatie van het uitvoeringsprogramma plaats. Met deze rapportage en
evaluatie wordt aangesloten bij het beoogde cyclische karakter van het handhavingproces.
Beleid, programmering, monitoring en verslaglegging maken onderdeel uit van de Big Eight (zie onder
andere paragraaf ‘2.6 programmering’). Uiteindelijk leidt de evaluatie van het HUP tot mogelijke
bijstelling van de beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld doelstellingen en strategie). Onderstaand wordt
een overzicht gegeven van mutaties en de dynamiek in het handhavingsbeleid.
Mutatie/dynamiek

Bijwerken

Frequentie

Informatie over het naleefgedrag
(resultaten)

Risicomodule

Eenmaal per twee jaar

Informatie over effecten (inschatting in
Risicomodule)

Risicomodule

Eenmaal per twee jaar

Bijstellen prioriteiten

Risicomodule

Bijstellen handhavingdoelen

Handhavingsbeleid

Registreren voortgang
Monitoren voortgang toezicht &
handhaving

Registratiesysteem
Registratiesysteem

Na afloop beleidsperiode. Indien
jaarverslag en/of evaluatie risicomodule
aanleiding vormen vaker
Na afloop beleidsperiode. Indien
jaarverslag en/of evaluatie risicomodule
aanleiding vormen vaker
Voortdurend
Ieder kwartaal/trimester

HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) Handhavingsbeleid
(aanvulling)

Eenmaal per jaar

Tabel: Overzicht van mutaties en dynamiek van het handhavingsbeleid
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8.

Organisatie van de handhaving

8.1

Rollen en verantwoordelijkheden

8.1.1

De rol van de gemeenteraad

8.1.2

De rol van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders

8.1.3

De rol van het management

8.1.4

De rol van handhavingspartners

8.2

Coördinatie en afstemming

Handhaving is een kerntaak van de gemeente. In het kader van dit handhavingsbeleid past het dan
ook om de diverse rollen en verantwoordelijkheden van de actoren in het handhavingproces nader te
beschrijven.
Als taken van de gemeenteraad binnen het integraal handhavingsbeleid kunnen worden genoemd:
● het op de politieke agenda plaatsen van het onderwerp toezicht en handhaving;
● het scheppen van randvoorwaarden - zoals formatie en budget - waarbinnen het beleid kan
worden uitgevoerd;
● het uitdragen van de gemeentelijke handhavingvisie.
Voor het overige is de raad kaderstellend en heeft het een controlerende functie.
Voor het handhavingbeleid is een belangrijke rol weggelegd voor de portefeuillehouder ’handhaving‛,
uiteraard binnen de verantwoording op het niveau van het college van burgemeester en wethouders.
De burgemeester heeft ook een eigen wettelijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en
veiligheid.
Voorts is de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk voor het verkrijgen van structureel draagvlak
en ‘medeaansturing’ van de lokale politie via het zogenaamde driehoeksoverleg. Bovendien is hij
eerstverantwoordelijk bij rampen en zware ongevallen.
Handhaving heeft, raakvlakken met bijna alle gemeentelijke werkvelden. Een actieve bijdrage hiervan
is dan ook belangrijk en voor het management is dan ook een rol weggelegd, daar waar het betreft:
● het betrekken van het totale management bij het integraal beleid;
● het zorg dragen voor een goede coördinatie en samenwerking tussen de verschillende
beleidsvelden;
● de aanjaagfunctie bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleid;
• bij ontwikkeling van nieuw uitvoeringsbeleid dienen leidinggevenden erop toe te zien dat er een
handhavingparagraaf is opgenomen en deze is afgestemd met team VTH.
Het management heeft ook als taak interne processen aan te sturen. Daarvoor is het nodig om het
(gewenste) verloop van primaire werkprocessen inzichtelijk te maken, te structureren en te bewaken.
Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid, zal duidelijk moeten zijn wie operationeel verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de handhaving (wie is verantwoordelijk voor de activiteit, (tussen)resultaten
en besluitvormingsmomenten). Hierbij valt te denken aan teamleider VTH.
De samenwerking met onze handhavingspartners zal op verschillende niveaus de komende
beleidsperiode worden geïntensiveerd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande
overlegvormen.
Bij nieuwe plannen voor bedrijfsvestigingen moeten vaak meerdere vergunningsprocedures worden
doorlopen. Daarnaast zal in het bijzonder bij handhavingszaken, duidelijkheid moeten worden
gegeven in de achtergronden ten aanzien van de te voeren handhavingsstrategie en zullen er in het
kader van regionale handhavingsacties, samengewerkt moeten worden. Het is van groot belang dat
procedures goed op elkaar worden afgestemd.

9. Inwerkingtreding en communicatie

Het Integraal Handhavingsbeleid Stichtse Vecht 2015-2018 zal na vaststelling door het college ter
kennisname verzonden worden aan de gemeenteraad. Tevens wordt de vaststelling gepubliceerd in
de Vechtstroom en vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. De nota Integraal
Handhavingsbeleid Stichtse Vecht 2015-2018 treedt de dag na haar publicatie in werking.
Met de inwerkingtreding van het Integraal Handhavingsbeleid Stichtse Vecht 2015-2018 komt te
vervallen de nota Handhavingsbeleid Stichtse Vecht 2012-2014.
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Bijlage 1: Reikwijdte Integraal Handhavingsbeleid Stichtse Vecht
Nr.
1.

Taakveld
Milieu

2.

Bouwen en wonen

3.

Ruimtelijke ordening

4.

Brandveiligheid

5.

Openbare ruimte/ APV

5.

Drank en Horecawet

6.

Overige activiteiten

Onderdelen
Milieu-inrichtingen
Aanbieden, storten of verbranden afvalstoffen
Bodem
Indirecte lozingen
Klimaat
Aanleg, bouw- en oprichtingsfase
Verwijdering asbest
Monumenten en archeologie
BAG/Huisnummers
Illegaal gebruik van bouwwerken en gronden
Illegale sloop, bouw of aanleg
Woonkwaliteit/Onveilige bewoning arbeiders
Advies taak Wabo
Advies brandveiligheid (waaronder evenementen)
Toezicht tijdens de bouw
Toezicht gebruik bouwwerken (zorginstellingen, bijeenkomst,
onderwijs, sport, industrie, logies, kamerverhuur, winkel)
Afvalinzameling
Algemene overlast (vernielingen, graffiti, etc.)
Gebruik openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen
Hondenoverlast
Parkeerexcessen
Parkeren
Reclame
Standplaatsen
Terrassen
Uitstallingen
Zwerfafval
Markten
Winkeltijdenwet
Leeftijdgrenzen controles.
Basiscontroles (vergunningvoorschriften)
Klachten en meldingen
Verzoeken tot handhaving
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Bijlage 2: Toelichting Risicomodule en prioritering
Inhoud Risicomodule

De Risicomodule geeft inzicht in risico’s met betrekking tot effecten en naleefgedrag. De volgende
criteria zijn in de modules opgenomen:

Fysieke veiligheid / Hinder/ Leefbaarheid
APV
●
●
●
●
●
●
●
●

aantal personen aanwezig
aanwezigheid van (tijdelijke) bouwwerken of attracties
aanwezigheid gevaarlijke stoffen
verspreiding van afvalstoffen
veroorzaken van geluidhinder
veroorzaken van geurhinder
verkeersaantrekkende werking
aantasting leefbaarheid / woongenot

Bouwen / Ruimtelijke ordening
● complexiteit van de constructie
● wijziging in gebruik en/of functie
● aantal personen in gebouw
● gevaarlijke stoffen bij sloop
● impact op de beeldkwaliteit
● monumentale waarde
● verloedering en sociale onveiligheid
● afval en verstoring
Openbare orde / veiligheid / gezondheid
● brandveiligheid
● zelfredzaamheid
● bereikbaarheid gebouwen
● slaapfunctie
● bekendheid gebouwen
● aantal personen
● gevaarlijke stoffen in het kader van brand
● gevaar voor belendingen (brandoverslag)
Milieu
● gevaarsindicatie VNG
● bevi-inrichting ja of nee?
● opslag en gebruik gevaarlijke stoffen
● risicoregistratie RIVM (RRGS) ja of nee?
● geluidsafstanden
● geurafstanden
● stofproductie (luchtkwaliteit)
● lichthinder/ visuele hinder
● verkeersaantrekkende werking
Duurzaamheid
● energieverbruik
● effect op de bodem
● indirecte lozing
● hoeveelheid bedrijfsafval
● hoeveelheid gevaarlijk afval
Volksgezondheid
● gebruik en opslag toxische stoffen
● locatie met asbest ja of nee
● emissie naar lucht
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Naleefgedrag

Tafel van Elf, voor elk taakveld gelijk:
● kennis van regels
● kosten/baten (kosten vergunning in relatie tot voordeel overtreding)
● mate van acceptatie van regels
● normgetrouwheid doelgroep
● informele controle (kans op controle door niet-overheid)
● informele meldingskans (kans op melding of klacht door derde)
● controlekans (kans op controle door overheid)
● detectiekans (kans op constatering overtreding tijdens controle)
● selectiviteit (kans op thematische controle)
● sanctiekans (kans op sanctie na constatering overtreding)
● sanctie-ernst
Alle criteria kunnen zwaarder of lichter gewogen worden. Dit hangt af van de aanwezigheid van
gegevens. Wat je niet weet, kun je ook niet beoordelen. De Risicomodule wordt om die reden jaarlijks
geëvalueerd en aangepast. De volledige lijst met resultaten van de risicoanalyse zijn per taakveld
weergegeven. De risico’s zijn ingedeeld in vijf categorieën, van zeer groot tot zeer klein risico.
De Risicomodules van de vier taakvelden zijn per taakveld gerangschikt naar prioriteit. Hoe
interpreteer je zo’n risicoanalyse? Het betekent niet: categorie V pakken we op, categorie III wegen
we eerst af en categorie I doen we niets mee. Er zal altijd een inhoudelijke afweging gemaakt worden.
De risicomodule geeft slechts aan waar de risico’s die gepaard gaan met een overtreding het grootst
zijn, en waar de kans op een overtreding het grootst is. Daaruit kun je afleiden waar toezicht het
meest nodig is, en hoe je handhavend optreden moet (kan) inrichten. Met andere woorden: tegen een
overtreding in categorie V zal sneller, ‘harder’ en daadkrachtiger worden opgetreden dan een
overtreding in categorie III of I. Ook hier geldt dat dit in beginsel zo is, maar dat na een
belangenafweging de praktijk altijd anders kan zijn. Het kan dus zo zijn dat een bepaalde inrichting
één keer in de tien jaar wordt gecontroleerd, maar dat tegen een overtreding fors wordt opgetreden.
Het kan ook andersom: er wordt op een perceel ergens twee keer per jaar gecontroleerd maar treedt
niet op tegen een overtreding elders.
De risicoanalyse heeft dus invloed op zowel preventief als repressief handhaven. De preventieve
aspecten worden enerzijds vertaald in een toezichtsprotocol omtrent het controleren van vergunde
activiteiten, anderzijds in een perceels (-of inrichtingsgewijs) controleprogramma over meerdere jaren.
Voor gevallen in de categorie II en III geldt dat er ook projectmatig kan worden opgetreden. Dit kan het
geval zijn als blijkt dat er grote aantallen van bepaalde overtredingen worden vermoed of
geconstateerd, gewijzigde inzichten, jurisprudentie of wetgeving daartoe noopt of wanneer dit een
efficiencyvoordeel oplevert. Een verdere verfijning van prioriteiten is altijd maatwerk en niet effectief
om van te voren in een prioriteitsstelling vast te leggen.

Toelichting prioritering

Per risicoanalyse zijn de prioriteiten bepaald. Dat wil niet zeggen dat de hoogste prioriteiten per
taakveld automatisch de hoogste prioriteit krijgen in de integrale prioritering. De verschillende
prioriteiten zijn naast elkaar gelegd en ten opzichte van elkaar nogmaals beoordeeld en ingedeeld
door de vakspecialisten. Voor de concrete uitwerking wordt verwezen naar bijlage 4.
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Bijlage 3: Uitleg/ Toelichting ‘Tafel van Elf’
1. Naleving in dimensies

De Tafel van Elf is een samenhangende opsomming van dimensies die bepalend zijn voor de naleving
van regelgeving. De Tafel van Elf is ontstaan vanuit de praktische behoefte om inzicht te krijgen in de
factoren die de gehoorzaamheid van mensen aan regelgeving bepalen en de invloed die
rechtshandhaving daarop heeft. De basis wordt gevormd door een combinatie van in de literatuur
voorkomende sociaal-psychologische, sociologische en criminologische theorieën, aangevuld met
algemene inzichten en praktijkervaringen op het terrein van de rechtshandhaving.
De dimensies van de Tafel van Elf moeten worden beschouwd als gedragswetenschappelijke
variabelen die nalevingsgedrag beïnvloeden. Door ze systematisch na te lopen, vormen ze een
hulpmiddel voor de wetgever om te komen tot naleefbare wetgeving.

2. De Tafel van Elf als wetgevingsinstrument

De Tafel van Elf kan toegepast worden als ondersteunende checklist bij de totstandkoming van
wetgeving. Dit geldt temeer wanneer het gedrag van mensen bijdraagt aan te bereiken beleidsdoelen.
De Tafel van Elf is dan ook van toepassing op een groot deel van de beleidsinstrumentele wetgeving
en ook op enkele delen van het strafrecht.
De Tafel van Elf is hiermee een hulpmiddel bij de totstandkoming van wetgeving. In het kader van het
project Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) wordt de Tafel van Elf bij het
onderdeel ‘toetsing van voorgenomen regelgeving’ aangeboden als checklist om een aantal vragen te
beantwoorden die betrekking hebben op de verwachte mate van naleving van de (toekomstige)
wetgeving. Deze vragen moeten beantwoord worden in de toelichting bij de regeling (in geval van een
wet respectievelijk AMvB aangeduid als memorie of nota van toelichting). Het doel ervan is om
inzichtelijk te maken wat de verschillende (neven-)effecten zijn van de voorgestelde regelgeving. Een
goede, heldere toelichting op de verwachte mate van naleving verhoogt bovendien de kwaliteit van
een wetsvoorstel.
Aan de hand van de Tafel van Elf worden hierna aanwijzingen gegeven over hoe een toelichting ten
aanzien van deze aspecten op te bouwen. Er wordt verder op gewezen dat er meerdere instrumenten
voor de wetgever beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld de ‘ketenbenadering’ van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de ‘Aanwijzingen voor de Regelgeving’ van de Directie Wetgeving van het
Ministerie van Justitie. Deze uitleg handelt alleen over de Tafel van Elf. De Tafel van Elf is ontwikkeld
door de Inspectie voor de Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en het Sanders Instituut
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

3. Inhoud Tafel van Elf

A. Dimensies voor spontane naleving
- T1 Kennis van regels
- T2 Kosten/baten
- T3 Mate van acceptatie
- T4 Gezagsgetrouwheid doelgroep
- T5 Informele controle
B. Controle dimensies
- T6 Informele meldingskans
- T7 Controlekans
- T8 Detectiekans
- T9 Selectiviteit
C. Sanctie dimensies
- T10 Sanctiekans
- T11 Sanctie-ernst

Op de volgende pagina’s worden deze elf ‘tafels’ verder uitgewerkt en toegelicht.
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Dimensies van spontane naleving
1.
kennis van regels
Soms is de regelgeving vaag of complex. Het wordt niet begrepen
door de doelgroep. Hier prevaleert communicatie boven
sanctioneren
2.
kosten en baten
Hier is calculerend gedrag aan de orde: is een overtreding lonend?
Hier past sanctioneren en communiceren, maar dan als ‘naming and
shaming’
3.
mate van acceptatie
Wordt het beleid door de doelgroep (burger of bedrijf)
onderschreven? Betrek belangengroepen bij de formulering van het
beleid.
4.
normgetrouwheid
Het gaat hier om respect en vertrouwen. Een moeilijk te beïnvloeden
doelgroep
dimensie, waarbij rekening moet worden gehouden met een sterke
individualisering van de maatschappij
5.
niet-overheidscontrole
De door de doelgroep ingeschatte kans op een positieve- of juist
een negatieve sanctionering van hun gedrag. In deze categorie
bevindt zich de bewuste overtreder met een calculerend gedrag.
Handhavingsdimensies
6.
meldingskans
De door de doelgroep ingeschatte kans dat een overtreder door een
derde wordt gemeld (het verzoek om handhaving of klacht) en dat er
vervolgens door de overheid daadwerkelijk wordt opgetreden
7.
controlekans
De kans dat daadwerkelijk wordt gecontroleerd wordt ingeschat door
de doelgroep. Als de overheid “bekend staat” als één, die nauwelijks
controleert of sanctioneert dan geeft dat aan het begaan van
overtredingen een onjuiste impuls. Handhavingsbeleid moet stellig
zijn en uitvoeringsresultaat laten zien. Communicatie van
handhavingsresultaat werkt in die zin weer preventief
8.
detectiekans
Als er wordt gecontroleerd, dan kan niet altijd alles worden
waargenomen. In controlerapporten gaan wij altijd uit “van het
moment van de controle, voor zover wij hebben kunnen vaststellen”.
Die laatste zin staat symbool voor de detectiekans, dikwijls
behorend bij de calculerende overtreder
9.
selectiviteit
Bij dit item behoort het uitvoeren van toezicht op basis van een
naleefstrategie, waarbij recidivisten nadrukkelijker en frequenter
worden gecontroleerd. De categorie “bewuste overtreders”
calculeren de pakkans al in bij de dimensies controlekans
respectievelijk detectiekans
10.
sanctiekans
In deze categorie zit het bewuste calculerende gedrag van een
potentiële overtreder. De overheid kan na constatering van
overtredingen sancties opleggen. Dit gebeurt echter niet altijd. Dit
hangt af van zaken als het sepotbeleid, de bewijsbaarheid van
overtredingen en het eventuele gedoogbeleid. Daardoor is het
relevant te beoordelen in hoeverre de doelgroep verwacht straf te
krijgen voor bepaalde overtredingen, ofwel naar de gepercipieerde
sanctiekans.
11.
sanctie-ernst
De hoogte van een sanctie heeft direct te maken met de hoogte van
een dwangsom en/of de impact van bestuursdwang respectievelijk
de gevolgen van een proces-verbaal. Ook kosten gerechtelijke
kosten kunnen een rol spelen. Het proces van sanctieoplegging kan
ook bijkomende, immateriële nadelen hebben zoals het verlies van
reputatie. De hoogte en ernst van de verschillende soorten sancties
zal niet op alle doelgroepen dezelfde impact hebben. De snelheid en
zekerheid van sanctieoplegging kan die impact vergroten, bijv. via
het beleid van lik-op-stuk.
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Bijlage 4: Landelijke Handhavingstrategie

Bij het constateren van een overtreding (of een naar grote waarschijnlijkheid te verwachten
overtreding) wordt, zoals in § 6.4 aangegeven, in het Integraal Handhavingsbeleid aansluiting gezocht
bij de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Hieronder wordt de LHS eerst nader toegelicht.

1.

Aanleiding Landelijke Handhaving Strategie

2.

Uitgangspunten van de Landelijke Handhavingstrategie

Aanleiding voor een Landelijke Handhavingstrategie is de uitgesproken wens van alle betrokken
overheden om de organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te
verbeteren. Dit omwille van een ‘gelijk speelveld' voor natuurlijke of rechtspersonen voor wie een
bepaalde norm of voorschrift geldt (normadressaten). En ook omwille van een maatschappij die ervan
uit mag gaan dat toezichthouders zodanig optreden dat haar rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de
leefomgeving veilig, schoon en gezond blijft.
De Landelijke Handhavingstrategie en daarmee ook dit handhavingsbeleid geeft inhoud aan deze
wens door het centraal stellen van sterke, slagkrachtige en onafhankelijke handhavingsinstanties met
een beginselplicht tot handhaven.
De LHS handelt primair om milieutaken. In principe is de strategie ook voor de overige taakvelden
toepasbaar. In de Omgevingswet (2018) is dat ook nadrukkelijk aan de orde, althans zoals op dit
moment het conceptwetsontwerp luidt. De Vereniging Nederlandse gemeenten is, op basis van een
door hen gevraagd advies aan de Commissie Wolfsen, nog niet overtuigd of de LHS op de
voorgestelde manier door de Rijksoverheid verplichtend wordt opgelegd aan de uitvoerende lagere
overheden, de provincies, gemeenten en waterschappen. Gelet op het voorgaande wordt de keuze
gemaakt om de LHS voor alle taakvelden van het Integraal Handhavingsbeleid van toepassing te
verklaren.
De LHS past binnen het nieuwe stelsel van VTH-taken en kent vijf uitgangspunten:
1. Onafhankelijkheid met sterke, slagkrachtige en onafhankelijke handhavingsinstanties;
2. Professionaliteit en vakmanschap met training, opleiding, kennis en informatie-uitwisseling;
3. Betrouwbaarheid met een beginselplicht tot handhaving en het afleggen van verantwoording;
4. Eenvoud: een passende interventie bij iedere bevinding (en hoe daar te komen);
5. Gezamenlijkheid met overleg, afstemming en planmatig en informatiegestuurd gezamenlijk
optreden.
Hieronder worden deze uitgangspunten nader toegelicht.
2.1
Onafhankelijke en slagvaardige handhavingsinstantie
Er dient consequent te worden gehandeld. Transparant, zorgvuldig en goed gemotiveerd. Een
slagkrachtige organisatievorm is bepalend voor het handhavingssucces. Bestuurlijke interventies zijn
niet noodzakelijk, omdat de beleidsmatige afwegingen al hebben plaatsgevonden en verankerd in het
handhavingsbeleid. De uitvoering resteert en die wordt bij voorkeur uitgevoerd door een
uitvoeringsorganisatie. Voor milieuzaken betreft dat de Omgevingsdienst regio Utrecht en voor taken
met betrekking tot de gebruiksveiligheid, de Veiligheidsregio Utrecht.
Op termijn kunnen andere toezichtstaken aan de uitvoeringsdiensten worden overgedragen en
mogelijk zelfs (strategisch- en uitvoeringsgericht) geïntegreerd.
2.2
Professionaliteit en vakmanschap
De toezichthouder voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria (als persoon in zijn of haar functie) en
werkt binnen een (uitvoerings)organisatie, die eveneens voldoet aan deze kwaliteitscriteria.
Toezichthouders zijn in staat overtredingen als zodanig op juiste waarde in te schatten, daarnaar te
handelen en dus conform de LHS op te treden.
2.3
Betrouwbaarheid in relatie tot beginselplicht tot handhaving en verantwoording
De beginselplicht tot handhaving wordt hier geborgd, gesteund door constante jurisprudentie. Het
afleggen van rekening en verantwoording door het openbaar bestuur in combinatie met een
rechtvaardig optreden door de toezichthouder, maakt dat wordt voldaan aan de criteria voor een
betrouwbare manier van optreden door een eveneens betrouwbare overheid.
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2.4
Eenvoud
Een passende interventie bij iedere bevinding, gekoppeld aan enerzijds de veilige leefomgeving en
anderzijds de financiële mogelijkheden en grenzen van redelijkheid en veiligheid. Dit is het werkveld
van een overheid die met een gepaste beleidsmatige keuze een veilige en leefbare leefomgeving
wenst te creëren of te behouden.
In dit uitgangspunt is de manier van optreden opgenomen, zowel de bestuursrechtelijke- als de
strafrechtelijke. Dat wordt gedaan op basis van de interventieladder van de Landelijke
Handhavingstrategie, die hierna verder wordt uitgewerkt. Met de preventiestrategie kan een groot deel
van deze doelstelling ook worden bereikt.
2.5
Gezamenlijkheid en informatie gestuurde handhaving
Informatie gestuurde handhaving is een must. Er zijn meerdere handhavingspartners in het land actief
en met name bij ketenhandhaving zijn de onderlinge (geautomatiseerde) schakels onmisbaar. Ook
ingeval van recidive is herkenbaarheid van de overtreder essentieel. Ook handhavingsprogramma’s
moeten op elkaar zijn afgesteld en prioritering dient zo veel als mogelijk parallel te lopen, Dat betekent
ook dat risicoanalyses met elkaar dienen te worden gedeeld.

3

Toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie

3.1
Inleiding
Bij de LHS draait het om handhavingsorganisaties, die passend interveniëren bij iedere bevinding, dat
wil zeggen afhankelijk van de situatie weloverwogen kiezen voor alleen bestuursrechtelijk, bestuursèn strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk optreden. En die in vergelijkbare situaties vergelijkbare
keuzes maken en interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen.
In de LHS is “interveniëren” breder dan alleen het opleggen van sancties. Het gaat dan ook om
aanspreken en informeren en die strategie sluit aan bij de eerder genoemde Tafel van Elf.
In de paragrafen hierna wordt beschreven hoe een toezichthouder tot een sanctie komt bij het
constateren van een overtreding. Het is van belang te vermelden dat zoveel mogelijk aansluiting
gezocht is bij de LHS. Er bestaat echter gemeentelijke beleidsvrijheid binnen de LHS. Er is geen
belangen- of prioriteitsafweging meer mogelijk ingeval een overtreding is geconstateerd. De LHS is
immers bedoeld als een landelijk geldend afwegingsinstrument dat iedereen volgt om van bevinding
naar interventie te komen. In die zin is de LHS dus vooral een instrument voor de toezichthouder!
Als de toezichthouder bij een controle een overtreding heeft geconstateerd stelt hij of zij met behulp
van de interventiematrix de sanctie vast. Daarbij zijn de volgende stappen aan de orde:
1. Positionering bevinding in de interventiematrix;
2. Bepalen verzwarende aspecten;
3. Onderzoek samenwerking bestuur, politie en Openbaar Ministerie;
4. Optreden met de interventiematrix;
5. Vastlegging.
Deze stappen worden aan de hand van de interventiematrix op de volgende pagina nader toegelicht.
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3.2 Uitwerking van de stappen
Stap 1 – Positionering bevinding in de interventiematrix
De toezichthouder bepaalt ten eerste in welk segment van de in §6.4.1 opgenomen interventiematrix
(figuur 6) hij de bevinding (die een overtreding is) positioneert door:
1. het beoordelen van de gevolgen van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid,
gezondheid en/of maatschappelijke relevantie, en
2. het typeren van de normadressaat.
Er wordt een nadrukkelijker rol weggelegd voor de toezichthouder, die nu een overtreder in een
bepaalde positie binnen de LHS moet onderbrengen. Dat vergt een gedegen afwegingskader dat
moet worden geborgd in een werkinstructie voor (de groep van) toezichthouders, opdat de LHS ook in
de praktijk zorgvuldig wordt toegepast.
Ad. 1
De gevolgen van bevindingen beoordeelt de toezichthouder als:
1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust
geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of gevolgen heeft voor
volksgezondheid en de natuur; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding
maatschappelijke onrust en/of ernstige gevolgen heeft voor volksgezondheid en natuur.
Ad. 2
De toezichthouder typeert de normadressaat als:
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van
onbedoeld handelen; of
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een
onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van
toezichthouders, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen
worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een
criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.
Bij de typering van de normadressaat kijkt de toezichthouder dus verder dan de bevinding op zich en
neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavingshistorie mee in beschouwing. Als de
toezichthouder niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B
(onverschillig/reactief) het vertrekpunt.
De toezichthouder bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. Bij
verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment
naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder
recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er
meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.
Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit
voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de Landelijke
Handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de
overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de
interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid.
Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van
een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete besluit van een
bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te treden. De nota ‘Gedogen
6
in Nederland’ bevat het landelijke kader voor gedogen: een gedoogsituatie is van tijdelijke aard
doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal
worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt besloten dient het landelijke kader voor gedogen
onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.
Stap 2 – Bepalen verzwarende aspecten
In de deze bepaalt de toezichthouder of er verzwarende omstandigheden zijn die de sanctie moeten
beïnvloeden.
6

Gedogen in Nederland 25085, nr. 2, 1996-1997.
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De toezichthouder bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de
afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, des te
groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral voor bevindingen
die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en
D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te
treden.
De volgende verzwarende aspecten worden afgewogen:
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

Verzwarende aspecten
Verkregen financieel voordeel
(winst of besparing)
Status
verdachte
/
voorbeeldfunctie.
Financiële
sanctie
heeft
vermoedelijk geen effect
Combinatie
met
andere
relevante delicten
Medewerking van deskundige
derden

6.

Normbevestiging

7.

Waarheidsvinding

Toelichting verzwarende aspecten
De normadressaat heeft door zijn handelen financieel voordeel behaald
of financieel voordeel halen was het doel.
De normadressaat is: een regionaal of landelijk maatschappelijk
aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een
toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een
persoon die een openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.
Een bestuurlijke boete kan waarschijnlijk niet geïnd worden of is
waarschijnlijk door de normadressaat als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd
Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals
valsheid in geschrift, corruptie of witwassen
De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door deskundige
derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen,
keuringsinstanties en brancheorganisaties. De toezichthouder moet
onderbouwen op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft
dat de deskundige derde op de hoogte was en/of medewerking heeft
verleend aan de geconstateerde bevinding(en).
Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de
aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de
branche of bij het bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt
mede plaats in het kader van normhandhaving of normbevestiging met
het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen.
Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in
het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de
publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking,
verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de
normhandhaving of normbevestiging het juiste effect.
Soms
kan
strafrechtelijk
optreden
met
toepassing
van
opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke
waarheidsvinding en afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een
controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt dat er meer aan
de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn
om de waarheid aan het licht te brengen.

Stap 3 – Onderzoek samenwerking bestuur, politie en Openbaar Ministerie
In deze stap bepaalt de toezichthouder of overleg gevoerd moet worden met andere (strafrechtelijke)
organisaties.
De toezichthouder bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht
geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de
afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het
bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve
tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke toezichthouders zoeken indien noodzakelijk het overleg op
met politie en OM en omgekeerd.
Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de
toezichthouder de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2,
D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol
zijn bij bevindingen die de toezichthouder weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van
de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van
één of meer verzwarende aspecten.
In situaties waarin een handhavingsinstantie een Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) oplegt is overleg
met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde.
Als de toezichthouder concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht
geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke
handhavingsinstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Alleen zo
kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als
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er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet
voorzien, zullen apart door handhavingsinstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier
overleg of door middel van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de
betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen
strafrechtelijk. Het laatste veelal startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier
van Justitie.
Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders de
volgende ernstige bevindingen doen:
● situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van
toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping;
● situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden
gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde
informatie.
Stap 4 – Optreden met de interventiematrix
De Landelijke Handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met
interveniëren (proportionaliteit) gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere
interventies als naleving uitblijft. De toezichthouder gebruikt de interventiematrix van figuur 6 daarbij
als volgt:
1. De toezichthouder kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij
de bevinding eerder met behulp van stap 1 (§ 6.4.1) heeft gepositioneerd;
2. De toezichthouder kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment
opgenomen interventies, tenzij de toezichthouder motiveert dat een andere (combinatie van)
interventie(s) in de betreffende situatie passender is.
De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in zwaarte. In
bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht.
Waar in de bovenstaande matrix van ‘PV’ staat betreft het de middelzware en zware segmenten die in
stap 3 zijn afgestemd tussen handhavingsinstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het OM niet
optreedt, zijn er in deze situaties de in aangegeven op herstel en/of op bestraffing gerichte
bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als strafrechtelijke interventie.
De gemeente zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als
naleving binnen de door de gemeente bepaalde termijn uitblijft, wordt het proces vervolgd door middel
van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor
termijnen het volgende:
● gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of hooguit
een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of herhaling ervan
te voorkomen;
● in alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen
vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend
met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijn.
De aard en inhoud van de sanctie zijn vastgesteld om willekeur te voorkomen. De voorgestelde
termijnen en bedragen zijn opgenomen in de bijlage 7.
Indien een sanctie wordt opgelegd is het principe dat van een last onder bestuursdwang gebruikt
wordt gemaakt in onomkeerbare resp. (levens)bedreigende en/of acute zaken. In alle andere gevallen
zal het instrument van een last onder dwangsom worden ingezet.
Stap 5 – Vastlegging
De doorlopen stappen en genomen beslissingen worden verifieerbaar en transparant vastgelegd
volgens de binnen de handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen, zodanig
dat hieruit kan worden afgeleid dat is voldaan aan: het motiveringsbeginsel, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur en het verbod van misbruik van bevoegdheid.

3.3

Toelichting

Bij de toepassing van de interventiematrix kan het
zijn dat er voor gekozen wordt om
bestuursrechtelijk te handhaven. Als de overtreding geen direct en onomkeerbaar gevaar of schade
(Dogs) oplevert of als dit gevaar zich pas later dan vier weken zal realiseren, dan kan er volstaan
worden met een last onder dwangsom. De overtreder krijgt dan de gelegenheid, eventueel binnen
korte tijd, om zelf de overtreding te doen beëindigen.
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Als de overtreder dat niet doet, moet hij een dwangsom betalen. Daarna kan alsnog bepaald worden
om een nieuw handhavingsbesluit te nemen, waarbij dan weer te kiezen valt tussen een last onder
dwangsom of een last onder bestuursdwang. Als er wél sprake is van (een waarschijnlijke kans op)
direct en onomkeerbaar gevaar of schade binnen 4 weken, dan ligt een last onder bestuursdwang
meer voor de hand. Als de overtreder dan de overtreding zelf niet ongedaan maakt, dan kan het
bestuur zelf de overtreding (doen) beëindigen en daarna de kosten op de overtreder verhelpen.
Voorbeelden die in deze categorie vallen: een voorgevel die over een maand zal instorten, een
inrichting die pas over 3 weken actief zal worden.
Als het gevaar binnen twee weken dreigt, dan is een spoed of zelfs super spoed bestuursdwang de
juiste keuze. Bij een spoed bestuursdwang (5:31 lid 1 Awb) moet er eerst een besluit worden
genomen door het bevoegd gezag, maar als het besluit genomen is, dan krijgt overtreder geen kans
meer zelf de overtreding ongedaan te maken: het bevoegd gezag zal dan gelijk tot uitvoering van
bestuursdwang overgaan. Als het echt nodig is, kan er ook tot super spoed bestuursdwang (5:31 lid 2
Awb) overgegaan worden: eerst worden de herstelmaatregelen uitgevoerd en pas later krijgt de
7
overtreder een besluit toegestuurd .

2.5 Afwijkend proces: incidenten, ongewone voorvallen en overtredingen door de
eigen organisatie

In twee gevallen wordt er van het bovengenoemd proces afgeweken: als er een incident of een
ongewoon voorval is en als er een overtreding door de eigen organisatie wordt geconstateerd. De
werkwijze bij deze categorieën wordt nader beschreven in de gelijknamige protocollen.
Als er sprake is van een incident, ongewoon voorval of overtreding door de eigen organisatie, dan
heeft dit altijd prioriteit. Afhankelijk van de aard en de effecten kan er worden besloten kortere
termijnen of hogere dwangsombedragen te hanteren. Ook kan er voor spoed of super spoed
bestuursdwang gekozen worden. Als er matige spoed is, kan ook worden gekozen voor een last onder
dwangsom met een korte termijn met het achterwege laten van de constateringsbrief. Voor meer
informatie over de incidenten, ongewone voorvallen en overtredingen door de eigen organisatie wordt
verwezen naar die protocollen.

3. Toelichting interventies van licht naar zwaar
3.1

Inleiding

Bij het constateren van een overtreding die hoge prioriteit heeft, treedt de sanctiestrategie in werking.
De interventiematrix uit de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) is hier in beginsel leidend. De te
volgen ‘stappenplan’ staat beschreven in hoofdstuk 5 van dit handhavingsbeleid.

3.2

Bestuursrecht herstellend

3.2.1 Aanspreken/informeren
Aanspreken/informeren is een informele interventie (geen wettelijke basis) naar aanleiding van een
inspectie die ertoe moet leiden dat de normadressaat naleeft of in staat is na te leven.
Aanspreken/informeren gebeurt mondeling, door het verstrekken van schriftelijke informatie of door
verwijzing naar websites. Aanspreken/informeren is vooral aan de orde bij goedwillende
normadressaten die onbedoeld niet naleven en die gemotiveerd zijn de niet naleving zo snel mogelijk
zelf op te lossen.
3.2.2 Waarschuwen – brief met hersteltermijn
Waarschuwen betekent dat de normadressaat naar aanleiding van een inspectie een
waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of voorzieningen getroffen
moeten worden om na te leven en binnen welke (redelijke) termijn. In de brief staat ook dat de
handhavingsinstantie verdergaande bestuursrechtelijke interventies zal nemen (LOB, LOD), als blijkt
dat de in de waarschuwingsbrief opgenomen maatregelen of voorzieningen niet zijn getroffen na het
verstrijken van de termijn.
3.2.3 Last onder dwangsom (LOD)
Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, kan in plaats daarvan ook een last
onder dwangsom (artikel 5:32 Awb) opleggen. Een dwangsombevoegdheid houdt in dat aan een
overtreder een verplichting (last) kan worden opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of
na te laten, op straffe van het verbeuren van een dwangsom. De last strekt ertoe de overtreding
ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen.
7

Voorbeelden die in deze categorie vallen: een oude eik die bij windkracht 2 op de weg zal vallen, een actief olielek bij een
bedrijf, niet-hechtgebonden asbestplaten die langs een openbare weg liggen.
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De dwangsom dient te zijn gericht op herstel of het in stand houden van de legale toestand en kan als
zodanig in plaats van bestuursdwang worden opgelegd.
De dwangsombevoegdheid mag alleen worden toegepast als het belang dat de overtreden norm
beoogt te beschermen, zich daar niet tegen verzet. In spoedeisende situaties is direct feitelijk ingrijpen
door het toepassen van bestuursdwang noodzakelijk en is de last onder dwangsom niet toepasbaar.
Het opleggen van een last onder dwangsom is alleen mogelijk als vaststaat dat de overtreding
ongedaan kan worden gemaakt. Als sprake is van een overmachtsituatie kan een last onder
dwangsom niet worden opgelegd.
Het opleggen van een last onder dwangsom gebeurt volgens zorgvuldig te volgen stappen. In het
algemeen worden de volgende stappen doorlopen:
1. bestuurlijke waarschuwing, dat wil zeggen: het bekend maken van het voornemen om een last
onder dwangsom op te leggen met een hersteltermijn plus de termijn om zienswijzen bekend te
maken. → Indien niet tijdig hersteld:
2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder dwangsom met een
hersteltermijn. → Indien niet tijdig hersteld:
3. Verbeuren en innen dwangsom.
3.2.4 Last onder bestuursdwang (LOB)
De toepassing van bestuursdwang is gericht op het (gedeeltelijk) ongedaan maken van de
overtreding. Deze bevoegdheid omvat bijvoorbeeld het afbreken van illegale bouwwerken. Het
toepassen van bestuursdwang is een ingrijpend middel: de gemeente gaat zelf over tot daadwerkelijk
feitelijk handelen. De daarmee gepaard gaande kosten kunnen verhaald worden op de overtreder. Het
risico is echter aanwezig dat de overtreder de kosten niet zal kunnen betalen. Bovendien is relatief
veel personele inzet nodig. Om die reden maken bestuursorganen bij voorkeur gebruik van de
bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom.
Voor de last onder bestuursdwang gelden dezelfde zorgvuldig te doorlopen stappen als voor de last
onder dwangsom. Ook hier kan, bijvoorbeeld in spoedeisende situaties, van deze stappen worden
afgeweken:
1. Bestuurlijke waarschuwing, dat wil zeggen: het bekend maken van het voornemen om een last
onder bestuursdwang op te leggen met een hersteltermijn plus de termijn om zienswijzen
bekend te maken. →Indien niet tijdig hersteld:
2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder bestuursdwang met een
hersteltermijn. →Indien niet tijdig hersteld:
3. Uitvoeren bestuursdwang (en verhalen kosten uitvoering).
In spoedeisende situaties en bij ernstige overtredingen is de last onder bestuursdwang de meest
geschikte bestuursrechtelijke interventie. De handhavingsinstantie kan verzoeken om onmiddellijke
beëindiging van de overtreding. Als blijkt dat de normadressaat niet bereid is aan dit verzoek te
voldoen, kan de handhavingsinstantie zelf en in spoedeisende gevallen zonder voorafgaande last
feitelijk optreden. Wel moet de handhavingsinstantie zo spoedig mogelijk nadien alsnog een formele
sanctiebeschikking uitvaardigen.
3.2.5 Tijdelijk stilleggen
Tijdelijk stilleggen betekent dat activiteiten of voertuigen als gevolg van de overtreding tijdelijk worden
stilgelegd, tot de overtreding is hersteld en van naleving sprake is. Er kan aanleiding zijn om bij tijdelijk
stilleggen beleid en/of politiek te informeren. Tijdelijk stilleggen kan onder de LOB vallen.

3.3

Bestuursrecht bestraffend

3.3.1 Bestuurlijke boete
Een bestuurlijke boete is een bestuurlijke bestraffende sanctie die door een daartoe bevoegde
overheidsdienst zonder tussenkomst van het OM of een rechter kan worden opgelegd. Het CJIB
verzorgt de inning en incasso van bestuurlijke boetes van diverse overheidsdiensten, waaronder de
NVWA, de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Een bestuurlijke boete houdt de onvoorwaardelijke verplichting in tot betaling van een geldsom en kan
naast een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Het opstellen van
het boeterapport gebeurt door de toezichthouder/handhaver, maar de kennisgeving, beschikking en
inning gebeuren door het boetebureau (onder andere CJIB). De maxima en bandbreedtes van
boetebedragen zijn veelal vastgelegd in de wetgeving. Een belangrijk verschil met de BSBm is dat
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bezwaar en beroep bij het bestuursorgaan dienen te worden aangetekend, terwijl de normadressaat
tegen de BSBm in verzet kan komen bij het OM.
3.2.2 Schorsen of intrekken vergunning, certificaat of erkenning
Als de normadressaat houder is van een begunstigend besluit (vergunning of ontheffing), dan kan het
geheel of gedeeltelijk intrekken van dat besluit een passende interventie zijn. Deze interventie is in het
bijzonder passend als de normadressaat niet in actie komt naar aanleiding van eerdere correctieve
interventies, zoals een last onder dwangsom. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
begunstigend besluit is een vergaande interventie die zorgvuldig moet worden voorbereid.
3.3.3 Exploitatieverbod en sluiting
Voor niet vergunningplichtige normadressaten bestaat de mogelijkheid op basis van de Fraudewet om
het bedrijf te sluiten of de exploitatie ervan te verbieden. Ook dit zijn vergaande interventies die
zorgvuldig moeten worden voorbereid en waarbij het informeren van beleid en politiek noodzakelijk is.

3.4

Strafrecht

3.4.1 Bestuurlijke strafbeschikking
De bestuurlijke strafbeschikking (BSB) is een op het strafrecht (artikel 257ba Wetboek van
Strafvordering) gebaseerde interventie die daartoe bevoegde handhavingsinstanties zonder
tussenkomst van het OM kunnen opleggen. Voor feiten uit het zogenoemde ‘Feitenboekje Bestuurlijke
Strafbeschikking’ wordt een combibon uitgeschreven (geldboete) die ter afdoening wordt gezonden
aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De BSB kan los van (óf óf), parallel met (én én) of
volgtijdelijk aan (eerst…dan…) op herstel gerichte interventies worden ingezet. De BSB is bedoeld
voor relatief eenvoudige overtredingen, waarbij er over de schuldvraag geen twijfel bestaat.
3.4.2 Proces-verbaal (PV)
BOA’s die een strafbaar feit vermoeden of constateren, kunnen een PV opmaken. Dit optreden valt
onder het strafrechtelijk optreden dat in deze Landelijke Handhavingstrategie is geregeld. Een PV is
de basis voor het verdere optreden van het OM dat kan leiden tot sancties als: een geldboete, een
werkstraf, een gevangenisstraf, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, publicatie van het
vonnis, stillegging van de onderneming en verbeurdverklaring.
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Bijlage 5: Gemeentelijke handhavinginstrumenten
Instrument
• Toezicht

Toepassing door gemeente Stichtse Vecht
- Preventief toezicht is: controle op de naleving van
regels/voorschriften zonder concrete aanwijzing dat van een
strijdigheid sprake is.
Preventief toezicht heeft dan ook als doel: voorlichting en
advisering over de naleving van de regels/ voorschriften.
Voorkomen is immers beter dan genezen.
Repressief toezicht is: controle op de naleving van
regels/voorschriften ten behoeve van opsporing van
strijdigheden, ten einde eventueel daar met een sanctie op te
reageren
- Repressief toezicht heeft als doel: het verzamelen van
informatie om vast te stellen of er sprake is van strijdigheid met
een rechtsregel door daar gericht op te gaan controleren en
vervolgens sancties aandragen om naleving gedaan te krijgen.

• Handhaving

• Intrekken vergunning

•Gedoogbeschikking

• Bestuursdwang
(art. 5:21 t/m 5:31 Awb)

- Toezicht op verleende vergunningen. Alle vergunningen
worden minimaal één maal ter plaatse gecontroleerd. Uiteraard
worden de wat grotere bouwprojecten of risicovolle activiteiten
meerdere keren gecontroleerd.
Toezicht heeft dus primair een preventief karakter en wordt op
alle taakvelden toegepast.
Handhaving is elke handeling die erop gericht is de naleving van
rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen.
Juridische handhavingstraject begint met het verzenden van een
vooraanschrijving. Hierin wordt een termijn gesteld om de
situatie uit eigen beweging ongedaan te maken. Voorst kan de
overtreder tegen de vooraanschrijving zienswijzen indienen.
Indien de overtreding niet uit eigen beweging is beëindigd en
zienswijzen niet tot andere inzichten leiden, wordt een definitieve
aanschrijving verzonden.
Als de overtreding na de aanschrijving niet is beëindigd
verbeuren de dwangsommen van rechtswege en zullen we over
gaan tot invordering.
Spreekt voor zich.
Een schriftelijk besluit van het bevoegde gezag inhoudende het
– voor een concreet te bepalen termijn - afzien van het gebruik
van ter beschikking staande bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten bij constatering van een overtreding,
alsmede een schriftelijk besluit van het bevoegde gezag dat
tegen een overtreding die nog moet plaatsvinden, niet zal
worden opgetreden. Derde belanghebbenden kunnen tegen een
gedoogbeschikking bezwaar maken, een voorlopige voorziening
vragen (mits bezwaar is ingediend) en beroep instellen
Uitgangspunt voor de gemeente Stichtse Vecht is dat gedogen
een uitzondering moet zijn en dat hiermee dan ook zeer
terughoudend wordt omgegaan.
Bestuursdwang is het door feitelijk handelen door of vanwege
een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd is met bij of
krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichting is of
wordt gedaan, gehouden of nagelaten op kosten van de
overtreder.
De definitie van last onder bestuursdwang in de Awb luidt als 41

• Last onder dwangsom
(artikel 5:32 t/m 5:36 Awb)

• Gelijkwaardige oplossing

• Bestuurlijke boete
( Titel 5.4, afdeling 5.4.1 en 5.4.2
wetsvoorstel Vierde trance Awb)

volgt: ’Onder een last onder bestuursdwang wordt verstaan: de
herstelsanctie inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de
overtreding en
b. de verplichting om te dulden dat het bestuursorgaan de
last door feitelijk handelen ten uitvoer legt, indien de last
niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.’
Ook is hier geregeld dat de kosten van het toepassen van
bestuursdwang op de overtreder verhaald kunnen worden.
Tegen een bestuursdwangbeschikking kan bezwaar worden
gemaakt.
Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan
te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de
overtreding te voorkomen. De dwangsom wordt vastgesteld op
een bedrag ineens, een bedrag per tijdseenheid waarin de last
niet is
uitgevoerd, dan wel een bedrag per overtreding van de last. De
definitie van een last onder dwangsom in de Awb luidt als volgt:
’Onder een last onder dwangsom wordt verstaan: de
herstelsanctie inhoudende:
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de
overtreding en
b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de
last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.’
Tegen een dwangsombeschikking kan bezwaar worden
gemaakt, een voorlopige voorziening worden gevraagd (mits
bezwaar is ingediend) en beroep worden ingesteld.
Er is sprake van een afwijking van (een of meerdere
voorschriften van een) vergunning/ ontheffing/ vrijstelling, maar
het door de rechtsregel beschermde belang wordt in dezelfde
mate of beter gewaarborgd.
Daarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
• het door de betreffende rechtsregel beschermde belang wordt
in dezelfde mate of beter gewaarborgd;
• indien nodig wordt door middel van berekeningen en/of
tekeningen aangetoond dat de gekozen/ gerealiseerde oplossing
een gelijkwaardige is;
• er mag geen situatie ontstaan die is gelegen onder het
wettelijke minimumniveau;
• de veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd;
• belangen van derden worden niet geschaad;
• er mag geen hinder of overlast voor derden ontstaan;
• het algemeen belang wordt niet geschaad;
• er worden daardoor geen andere rechtsregels overtreden.
De definitie van een bestuurlijke boete in de Awb luidt als volgt:
de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke
verplichting tot betaling van een geldsom.
De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete
ontbreekt voor zover de boete niet aan de overtreder kan
worden verweten, als de overtreder overleden is of als de
overtreding is verjaard. (art. 5:41, 5:42 en 5:45 Awb)
Indien tegen de bestuurlijke boete bezwaar wordt gemaakt of
beroep wordt ingesteld, wordt de vervaltermijn opgeschort tot
onherroepelijk op het bezwaar of beroep is beslist (art 5:45 lid 3
Awb).
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• Bestuurlijke strafbeschikking
(artikel 257b van het Wetboek
van Strafvordering)

Gemeenten hebben de mogelijkheid een bestuurlijke
strafbeschikking uit te vaardigen. Het gaat hierbij om zogeheten
bestuurlijke strafbeschikkingen waarmee aan personen die
bepaalde overtredingen begaan een geldboete kan worden
opgelegd. Van de bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt
onder toezicht van en volgens richtlijnen vast te stellen door het
College van procureurs-generaal (OM). Indien een gemeente zal
kiezen voor het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking
biedt artikel 576a Sv een grondslag om geldbedragen die uit de
tenuitvoerlegging van bestuurlijke strafbeschikkingen zijn
verkregen deels ten goede te laten komen aan het handhavende
bestuursorgaan. Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) in
dienst van de gemeente hebben de bevoegdheid voor het
uitvaardigen van een strafbeschikking voor een zeer groot aantal
overtredingen, waaronder bijna alle overtredingen die ook voor
de bestuurlijke boete in de openbare ruimte in aanmerking
komen en een lange lijst met verkeersovertredingen.
Verzet tegen de bestuurlijke strafbeschikking moet ingediend
worden bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM brengt
verzetszaken aan bij de strafrechter.
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Bijlage 6: Toezichtstrategie Bouwen en Wonen

De controletabellen uit het toezichtprotocol zijn opgebouwd uit een aantal categorieën. Deze
categorieën zijn als volgt ingedeeld:

WO01: Wonen € < 100.000
Woningen of objecten met een bestemming wonen met een bouwsom onder de €100.000.
WO02: Wonen 100.000 – 1.000.000
Woningen of objecten met een bestemming wonen met een bouwsom tussen de €100.000 en
€1.000.000.
WO03: Wonen € > 1.000.000
Woningen of objecten met een bestemming wonen met een bouwsom boven de €1.000.000.
PU01: Publiek € < 100.000
Publiekstoegankelijke zaken zoals bijvoorbeeld winkels, cafés, supermarkten, bioscopen met een
bouwsom onder de €100.000.
PU02: Publiek € > 100.000
Publiekstoegankelijke zaken zoals bijvoorbeeld winkels, cafés, supermarkten, bioscopen met een
Bouwsom boven €100.000.
BE01: Bedrijf € < 100.000
Bedrijven met een bouwsom onder de €100.000.
BE02: Bedrijf 100.000 – 1.000.000
Bedrijven met een bouwsom tussen de €100.000 en €1.000.000.
BE03: Bedrijf € > 1.000.000
Bedrijven met een bouwsom boven de €1.000.000.
Dakk: Dakkapel
Alle dakkapellen.
OVER: Overig Alle zaken die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen. Enkele
voorbeelden zijn infrastructuur, civiele kunstwerken en kassen.

Bijlage 7: Evaluatie handhavingsbeleid 2012- 2014
Inleiding
1.
In dit hoofdstuk wordt het Integraal Handhavingsbeleid 2012 - 2014 van de gemeente Stichtse Vecht
geëvalueerd. In het Handhavingsbeleid 2012- 2014 worden de algemene beleidsuitgangspunten van
de Gemeente Stichtse Vecht geformuleerd. Dit beleid beperkt zich tot handhaving van de regels die
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zoals: bouwen en slopen, ruimtelijke ordening, milieu,
openbare ruimte en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Overige
beleidsterreinen zijn buiten beschouwing gelaten.
2

Evaluatie integraal en regionaal opgepakt

3

Relatie tot de Wabo

4

Evaluatie handhavingsbeleid

In eerste instantie is het beleid intern geëvalueerd. Voorts is deze evaluatie tot stand gekomen in
samenwerking met de gemeenten binnen de regio ‘De Waarden’ (Lopik, Montfoort, Oudewater en
Woerden), de gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein, de ODRU en de VRU. Ook de andere
handhavingpartners, de politie, het Openbaar Ministerie, het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en de Provincie Utrecht is om een reactie gevraagd. Alleen van de Provincie is een
inhoudelijke reactie ontvangen.
Deze evaluatie is onderdeel van de wettelijk voorgeschreven beleidscyclus (‘Big Eight’, zie ook
paragraaf 2.5 Programmatisch handhaven). De evaluatie ziet op de periode 2012–2014 en is mede
gebaseerd op de jaarverslagen met betrekking tot de uitvoering van de handhaving in deze
beleidsperiode.
Hieronder worden de belangrijkste evaluatiepunten van het handhavingsbeleid beschreven. Denk
daarbij aan elementen die zeker gecontinueerd moeten worden of onderwerpen die juist in het nieuwe
beleid niet of anders geformuleerd moeten worden.
Hieronder de evaluatiethema’s die vervolgens in subparagrafen worden uitgewerkt:
1. sanctiestrategie (§ 2.4.1);
2. toezichtstrategie (§ 2.4.2);
3. afwikkeling klachten (§ 2.4.3);
4. handhavingprojecten (§ 2.4.4);
5. samenwerking met handhavingspartners (§ 2.4.5);
6. beleidsmatige afstemming en organisatorische inbedding beleid (§ 2.4.6);
7. beleidsdoelstellingen (§ 2.4.7).
4.1
Sanctiestrategie
De sanctiestrategie die in het handhavingsbeleid is opgenomen gaat uit van een tweestappenplan nl:
een vooraanschrijving en vervolgens een definitieve aanschrijving. In spoedeisende situaties kan van
de vooraanschrijving worden afgezien en dient direct via een definitieve aanschrijving, indien
noodzakelijk, met bestuursdwang de situatie beëindigd te worden.
De overgrote meerderheid van de handhavingzaken is door middel van het tweestappenplan
afgehandeld. In de afgelopen beleidsperiode is geen gebruik gemaakt van de bestuurlijke boete. Wel
is in een aantal gevallen de bouw stil gelegd wegens het bouwen zonder of in afwijking van een
vergunning.
4.2
Toezichtstrategie
In het handhavingsbeleid wordt toezichtstrategie uitgewerkt. Toezicht vindt in dit kader op de volgende
wijze plaats:
a) Routinematig,
b) Opleveringscontrole,
c) Projectmatig.
d) Ad hoc,
Ad. a: Routinematig
In de beleidsperiode 2012- 2014 hebben wij regelmatig routinematig controles gehouden. Het
grondgebied van de gemeente is opgedeeld in drie delen, waarbij elk toezichthouder een deel “onder

45

zijn hoede” heeft. Het resultaat van een dergelijke toezichtstrategie is dat de toezichthouders voor een
groot deel op de hoogte zijn van hetgeen binnen hun grondgebied speelt.
Ad b: Opleveringscontrole
Bij oplevering van elk bouwwerk wordt gecontroleerd of het bouwwerk conform de verleende
vergunning is gebouwd. In een aantal gevallen heeft deze toezichtvorm tot handhaving geleidt, waarbij
de vergunninghouder is gesommeerd om het bouwwerk aan te passen, dan wel een nieuwe
vergunning aan te vragen.
Ad c: Projectmatig
Wij hebben in de voornoemde beleidsperiode geen projectmatig toezicht gehouden. Dit heeft te
maken met het feit dat er in de genoemde periode weinig projecten zijn uitgevoerd. Deze
toezichtstrategie kan goed toegepast worden bij projectmatig werken en zal een plek krijgen in het
nieuwe beleid.
Ad d: Ad hoc
Ad hoc zijn de toezichtbezoeken die niet in te plannen zijn, maar waar meestal als gevolg van
bijzondere omstandigheden toch de nodige aandacht aan geschonken moet worden. Hierbij moet
gedacht worden aan controles als gevolg van calamiteiten, weersomstandigheden enz. Deze
toezichtvorm laat zich niet plannen maar neemt wel een substantieel deel van de toezichtcapaciteit in
beslag.
Naast deze toezichtstrategie is integraal toezicht als centraal onderwerp in het beleidsdocument
opgenomen. In de praktijk wordt integraal toezicht nog als complex ervaren. Gelet op het feit dat
toezichthouders doorgaans specialisten zijn en geen generalisten is het lastig gebleken om voor
elkaar toezicht te houden. In de genoemde beleidsperiode zijn wel duidelijke contacten gelegd met
onze externe handhavingpartners. Vanuit deze samenwerking wordt signaaltoezicht gehouden. In de
nieuwe beleidsperiode zal dit worden geïntensiveerd.
4.3
Afwikkeling klachten
Een substantieel deel van de handhavingcapaciteit wordt besteed aan klachten dan wel verzoeken om
handhaving van burgers die voortkomen uit conflicten tussen de buren onderling. De laatste jaren is er
sprake van een serieuze toename van dergelijke klachten en verzoeken om handhaving. Om tot een
efficiënte uitvoering te komen zal nog nadrukkelijker dan nu een directe relatie gelegd moeten worden
tussen risico’s, prioriteiten, capaciteit en doelen.
In de loop van de beleidsperiode is de keuze gemaakt om (anonieme) klachten niet in behandeling te
nemen. Indien men een serieuze klacht heeft wordt met geattendeerd op de mogelijkheid om een
handhavingverzoek in te dienen. Hiermee wordt de beschikbare capaciteit effectiever ingezet. In de
komende beleidsperiode zal deze lijn voortgezet worden. Daarnaast kan in voorkomende gevallen
buurtbemiddeling een rol spelen in het beperken van onnodige handhavingtrajecten.
4.4
Handhavingprojecten
In de afgelopen beleidsperiode zijn er geen projecten uitgevoerd. In het beleid is wel opgenomen dat
er planmatig en projectmatig gewerkt zal worden, echter hier is geen uitvoering aan gegeven. Dit heeft
onder andere te maken gehad met allerlei juridische procedures ten aanzien van beslissingen op
vergunningen. Daarnaast hebben de wijzigingen in de organisatie ertoe geleidt dat er weinig aandacht
is geschonken aan projectmatig werken. De komende beleidsperiode zal vanuit de teamleiding meer
gestuurd worden op project en proces matig werken. In de jaarlijkse HUP zullen projecten worden
opgenomen en hier zal ook over gerapporteerd worden in de jaarlijkse handhavingjaarverslagen.
4.5
Samenwerking met handhavingpartners
In de afgelopen beleidsperiode zijn de contacten met onze regionale samenwerkingspartners
verbeterd. De toezichthouders van de verschillende disciplines en verschillende instellingen weten
elkaar goed te vinden. Er zijn duidelijke werkafspraken gemaakt met bijvoorbeeld de VRU en de
ODRU. Daarnaast worden de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s van de verschillende instellingen op
elkaar afgestemd, waardoor we beleidsmatig ook parallel lopen. Contacten met waterschap en
provincie lopen nog niet helemaal ideaal. In de komende beleidsperiode zal hier meer op ingezet gaan
worden.
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4.6
Beleidsmatige afstemming en organisatorische inbedding beleid
In het nieuwe handhavingsbeleid moet nog sterker de nadruk liggen op de integrale werkwijze. Niet
alleen met onze handhavingpartners, maar ook met de interne afdelingen. Elk beleidsdocument dat
uitvoerend van aard is moet een handhavingparagraaf bevatten. Dit moet afgestemd worden met
team Vergunningverlening Handhaving en Toezicht, binnen de taakvelden vergunningen, toezicht en
handhaving (VTH). Indien bij uitvoering van werkzaamheden handhaving een rol speelt dient dezelfde
team aangehaakt te worden. Met andere woorden, ondanks de functiescheiding moeten beleid,
besluitvorming, toezicht en handhaving eenduidig zijn.
4.7
Evaluatie beleidsdoelstellingen
In hoofdstuk vier van het Handhavingsbeleid 2012-2014 zijn doelstellingen geformuleerd. Volgens de
hoofddoelstelling is handhaving niet een opzichzelfstaand onderdeel, maar vormt het een belangrijk
onderdeel van de publieke taak en is het onlosmakelijk verbonden met het vergunning- en
meldingstelsel binnen de Nederlandse Wet- en regelgeving. Volgens artikel 21 van onze Grondwet:
"De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en
verbetering van het leefmilieu." Deze algemene doelstelling is vervolgens gespecificeerd en vertaald
naar vier soorten doelstellingen:
1. Inputdoelstellingen;
2. Outputdoelstellingen;
3. Kwaliteitsdoelstellingen;
4. Naleefdoelstellingen.
Ad. 1 en 2: Input- en outputdoelstellingen
Deze doelstellingen zijn opgenomen in de jaarlijkse HUP. Op grond daarvan wordt jaarlijks
verantwoording afgelegd in het Jaarverslag. In de afgelopen beleidsperiode (2012-2014) is de
systematiek verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De input en output zijn geen doel op zich maar een
middel om de strategische doelstellingen te bereiken.
Ad. 3: Kwaliteitsdoelstellingen
In de afgelopen beleidsperiode is ervaring opgedaan met de kwaliteitsdoelstellingen. Dit heeft er toe
geleid dat meer inzicht is in de soorten klachten, overtredingen, termijnen en procedures waardoor er
meer kennis en kengetallen beschikbaar zijn. Hierdoor wordt monitoring, bijsturen en verslaglegging
vergemakkelijkt en kan in een volgend jaar in het HUP en ambtelijke inzet meer rekening mee worden
gehouden.
De doorlooptijd van handhavingszaken is niet verkort. Aanbeveling voor de komende beleidsperiode is
8
om het handhavingsproces in de komende beleidsperiode ‘Lean’ te maken. Hierdoor zal de
gemiddelde doorlooptijd en het onderhanden werk afnemen.
Ad. 4: Naleefdoelstellingen
In het Handhavingsbeleid 2012-2014 zijn naleefdoelstellingen geformuleerd. Door middel van
registratie en (jaar)verslaglegging kan per taakveld bepaald worden in welke mate deze doelstellingen
zijn behaald. In de afgelopen beleidsperiode is het niet mogelijk gebleken om cijfers te genereren
waaruit blijkt wat het naleefgedrag is van de inwoners. In de komende beleidsperiode zal hier meer
aandacht aan geschonken worden.

5

Samenvatting

In de beleidsperiode 2012-2014 is, naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving, voor het eerst
echt ervaring opgedaan met beleidsmatig en integraal toezicht en handhaving. Uit de Jaarverslagen
en doelstellingen blijkt dat het leren, implementeren niet altijd met die snelheid is verwezenlijkt dan
was voorgenomen. De komende beleidsperiode zal dit proces, ook in regionaal verband, verder
worden uitgewerkt.

8

Handhavingprocedure aanpassen waarb j efficiëntie wordt bereikt en waarbij onnodige processtappen en onnodige
tijdinvesteringen verw jderd worden. Hierdoor wordt meer bereikt met minder of dezelfde middelen.
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Bijlage 8: Richtlijn dwangsombedragen en termijnen
In de onderstaande tabel zijn voor de meest voorkomende overtredingen de maximale
dwangsombedragen en de maximale lengte van de (begunstigings)termijnen opgenomen. De tabel
geeft een richtlijn aan en biedt enig houvast bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en de te
stellen termijn. De tabel is niet uitputtend bedoeld. Voor overtredingen die niet in deze tabel zijn
opgenomen wordt de hoogte van de dwangsom en de te stellen termijn per specifieke situatie nader
bepaald.
Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het individuele geval kan gemotiveerd
worden afgeweken van de in de tabel genoemde waarden.
Dwangsom en modaliteit
De dwangsom dient voldoende prikkelend te werken om de overtreding te (laten) beëindigen. De
dwangsombedragen dienen in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden
belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.
Het opleggen van een last onder dwangsom geschiedt in verschillende wettelijk voorgeschreven
vormen (modaliteiten). Deze modaliteiten zijn vastgelegd in artikel 5:32b, eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht: een bedrag ineens; een bedrag per tijdseenheid dat de last niet is uitgevoerd dan
wel per overtreding van de last. Het bestuursorgaan komt beleidsvrijheid toe bij de keuze voor een van
deze modaliteiten.
Begunstigingstermijn
Een last onder dwangsom omvat naast de te nemen herstelmaatregelen ook een termijn, waarbinnen
de overtreder de door het bestuursorgaan opgelegde lastgeving kan uitvoeren zonder dat deze het
dwangsombedrag verbeurt. Deze begunstigingstermijn mag niet wezenlijk langer worden gesteld dan
noodzakelijk om de overtreding te kunnen opheffen.
Vaststelling hoogte dwangsom volgens de interventiematrix LHS
De vaststelling van de hoogte van de dwangsom wordt afhankelijk gesteld van de gepositioneerde
bevinding in de interventiematrix volgens de Landelijke Handhavingstrategie. Er zijn drie bevindingen
te onderscheiden:
- De bevinding is gepositioneerd in de lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3,
B1, B2 en C1). In die situatie wordt de dwangsom per tijdseenheid of per overtreding
vastgesteld op (plusminus) één derde van het maximumbedrag; het te stellen maximum is het
in de tabel opgenomen maximumbedrag. Als de modaliteit ‘ineens’ is omschreven blijft het
dwangsombedrag ‘ineens’ gelijk aan het maximumbedrag. Een voorbeeld ter illustratie: in de
tabel is een maximumbedrag van € 5.000 opgenomen voor een overtreding die binnen de
lichte segmenten van de interventiematrix valt. De modaliteit is ‘per week’ omschreven. De
dwangsom wordt in dat geval vastgesteld op € 5.000 / 3 = ± € 1.667 per week met een
maximum van € 5.000.
7.
- De bevinding is gepositioneerd in de middensegmenten van de interventiematrix (A4, B3, B4,
C2, D1 en D2). In die situatie wordt de dwangsom per tijdseenheid of per overtreding
vastgesteld op de helft van het maximumbedrag; het te stellen maximum is het in de tabel
opgenomen maximumbedrag. Als de modaliteit ‘ineens’ is omschreven blijft het
dwangsombedrag ‘ineens’ gelijk aan het maximumbedrag. Een voorbeeld ter illustratie: in de
tabel is een maximumbedrag van € 4.000 opgenomen voor een overtreding die binnen de
middensegmenten van de interventiematrix valt. De modaliteit is ‘per overtreding’
omschreven. De dwangsom wordt in dat geval vastgesteld op € 4.000 / 2 = € 2.000 per
overtreding met een maximum van € 4.000.
-

De bevinding is gepositioneerd in de zware segmenten van de interventiematrix (C3, C4, D3
en D4). In die situatie wordt de dwangsom (per tijdseenheid, per overtreding of ineens)
vastgesteld op het maximumbedrag. Een voorbeeld ter illustratie: in de tabel is een
maximumbedrag van € 3.000 opgenomen voor een overtreding die binnen de zware
segmenten van de interventiematrix valt. De modaliteit is ‘per week’ omschreven. De
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dwangsom wordt in dat geval vastgesteld op € 3.000 per week waarbij een maximum geldt
van € 3.000.
Recidive
Na het bereiken van het maximale bedrag kan besloten worden om een nieuwe last onder dwangsom,
dan wel een last onder bestuursdwang op te leggen. Indien sprake is van herhaling van een
overtreding – door dezelfde overtreder op een bepaald perceel – waarvoor in het verleden (binnen de
afgelopen twee jaren) reeds een dwangsombeschikking is afgegeven, wordt de te stellen dwangsom
verhoogd met 100%.
Algemeen
Taakveld
Algemeen

Overtreding
Geen medewerking verlenen
aan toezichthouder

Modaliteit
per overtreding

Maximum € Termijn
10.000
direct

Ontbrekende onderzoek zoals
preventieonderzoek,
bodemonderzoek,
energiebesparingsonderzoek,
akoestisch onderzoek etc.

ineens

5.000

8 weken

Overleggen ontbrekende
gegevens, zoals logboek,
administratie, energienota,
lekdichtheid, registratie,
rapportage etc.

ineens

1.000

4 weken

Modaliteit
per week

Maximum € Termijn
5.000
4 weken

per overtreding
per overtreding

5.000
5.000

4 weken
4 weken

per overtreding

5.000

4 weken

per week

4.000

8 weken

per week

2.000

4 weken

per week
per week/bak

400/m
2.000/bak

8 weken
4 weken

per week
per overtreding

2.000
4.000

4 weken
4 weken

per week

3.000

4 weken

per week
per week

3.000
3.000

4 weken
4 weken

Modaliteit
ineens

Maximum € Termijn
20.000
1 week

per overtreding

10.000

Overtredingen milieu
Taakveld
Overtreding
Afval
Opslag niet conform
voorschriften
Afval niet correct afvoeren
Scheiding afval niet conform
voorschriften
Bodem
Afvalstoffen op/in de bodem
brengen
Keuring onder- of
bovengrondse tank niet
uitgevoerd
Kathodische bescherming of
peilbuis niet gecontroleerd
Vloer niet vloeistofdicht
Vloeistofdichte (lek)bak
ontbreekt
Geen financiële zekerheid
Opslag vaste mest zonder
voorzieningen
Ontbreken (KIWA-)certificaat
mestopslag
Foliebassin niet gekeurd
Mestbassin niet conform de
bouwtechnische richtlijnen
Taakveld
Overtreding
Bodem
Geen melding Besluit mobiel
(vervolg)
breken bouw- en sloopafval
Afgifte van grond/bouwstoffen
aan een onbevoegde be-/
verwerker

2

4 weken
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(Externe)
veiligheid

Geluid

Lucht

Toepassen van
grond/bouwstoffen op locatie
zonder juiste keuringen en
kwaliteitsverklaringen
Geen melding Besluit
bodemkwaliteit
Toepassing niet conform de
voorschriften en/of
voorgeschreven voorzieningen
niet aangebracht.
Brandscheiding niet op orde

per overtreding

12.000

4 weken

ineens

4.000

1 week

per week

5.000

4 weken

per week

1.000

8 weken

Opslag gevaarlijke stoffen niet
volgens voorschriften
Opslag kluis/ kast ontbreekt
Gasflessen niet tegen omvallen
beschermd
Keuring gastank verlopen
Keuring gasfles verlopen
Hekwerk bij gastank
ontbreekt/niet tegen aanrijden
beschermd
Geluidnorm overschreden
Geluidbegrenzer niet conform
verzegeling
Gedragsvoorschiften niet
naleven
In werking buiten vergunde
uren
Overschrijding emissie-eisen
Metingen niet (juist) uitgevoerd
Afvoerpijp niet op hoogte
Niet juist gebruiken of
ontbreken emissiebeperkende
apparatuur (zoals (stof)filters,
ontgeuringsinstallatie)
Geen keuring of onderhoud
stook- of koelinstallatie
Niet naleven voorschriften
stook- of koelinstallatie
Niet afgedekte mestsilo
Emissiearm stalsysteem niet
geplaatst, en/of niet
onderhouden en/of werking niet
correct

per overtreding

10.000

1 week

per overtreding
per overtreding

4.000
1.000/fles

6 weken
1 week

per week
per week
per overtreding

2.000/tank
1.000/fles
2.000

8 weken
4 weken
4 weken

per overtreding
per overtreding

10.000
5.000

direct
direct

per overtreding

2.000

direct

per overtreding

10.000

direct

per overtreding
per overtreding
per week
per overtreding

10.000
1.000
5.000
5.000

4 weken
4 weken
8 weken
8 weken

per week

2.500

8 weken

per week

2.000/
installatie
2.000
5.000

4 weken

per overtreding
per week

2 weken
4 weken
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Taakveld
Vuurwerk

Overtreding
Opslag van vuurwerk niet
conform de voorschriften en er
kan direct aan de voorschriften
worden voldaan
Water
Illegale lozing
Afscheider, controleput of
zuiveringstechnische
voorziening ontbreekt of niet
conform voorschriften
Overig (milieu) In werking zonder vergunning
(milieu)
Geen melding (milieu)
Ongewoon voorval niet gemeld
(milieu)
Overtredingen aanleggen, bouwen en slopen
Taakveld
Overtreding
Algemeen

Aanleggen

Bouwen

In strijd met stillegging bouw of
sloop bouwwerk
Aanleggen, bouwen of slopen
in strijd met (planregles)
bestemmingsplan
Aanleggen zonder of in
afwijking van een
omgevingsvergunning
kwalificatie licht: zoals kabels
en leidingen, ophogen etc.
Aanleggen zonder of in
afwijking van een
omgevingsvergunning
kwalificatie middel: zoals
heiwerkzaamheden, bodem
verlagen, gronden afgraven etc.
Aanleggen zonder of in
afwijking van een
omgevingsvergunning
kwalificatie zwaar: zoals
watergangen,
oppervlakteverhardingen van
wegen, regels t.a.v. archeologie
etc.
Bouwen zonder of in afwijking
van omgevingsvergunning,
kwalificatie licht: zoals
erfafscheiding, tuinmeubilair,
vlaggenmasten,
schotelantennes, zonweringen
etc.

Modaliteit
per overtreding

Maximum € Termijn
10.000
direct

ineens
per week

5.000
3.000

1 week
6 weken

ineens

10.000

6 weken

ineens

3.000

4 weken

ineens

5.000

1 week

Modaliteit

Maximum € Termijn

per overtreding

50.000

direct

per week

20.000

8 weken

per week

10.000

6 weken

per week

15.000

6 weken

per week

20.000

6 weken

per week

10.000

8 weken

51

Taakveld
Bouwen
(vervolg)

Slopen

Monumenten

Overtreding
Bouwen zonder of in afwijking
van omgevingsvergunning
kwalificatie middel: zoals
aanbouw aan bestaand
hoofdgebouw, bijgebouw,
overkapping, paardenbak,
regels t.a.v. archeologie,
afwijking van vergunnig t.a.v.
woning of bedrijfsgebouw, etc.
Bouwen zonder
omgevingsvergunning
kwalificatie zwaar: zoals een
woning, bedrijfsgebouw etc.
Bouwen in strijd met het
Bouwbesluit, kwalificatie licht:
zoals technische voorschriften
bruikbaarheid etc.
Bouwen in strijd met het
Bouwbesluit, kwalificatie
middel: zoals technische
voorschriften energiezuinigheid
etc.
Bouwen in strijd met het
Bouwbesluit, kwalificatie zwaar:
zoals technische voorschriften
veiligheid, gezondheidheid etc.
Slopen zonder of in afwijking
van omgevingsvergunning of
een melding, kwalificatie licht:
zoals het slopen van een
bijgebouw zonder asbest etc.
Slopen zonder of in afwijking
van omgevingsvergunning of
een melding, kwalificatie
middel: zoals slopen zonder
asbest (overig)
Slopen zonder of in afwijking
van omgevingsvergunning of
een melding, kwalificatie zwaar:
zoals slopen met
(waarschijnlijk) asbest
Verandering aan, op, in of bij
een monument zonder of in
afwijking van een
omgevingsvergunning.
Verandering in beschermd
stad- en dorpsgezichten zonder
of in afwijking van een
omgevingsvergunning.

Modaliteit
per week

Maximum € Termijn
20.000
8 weken

ineens

100.000

8 weken

per week

10.000

8 weken

per week

15.000

8 weken

per week

20.000

8 weken

per week

5.000

6 weken

per week

10.000

6 weken

per week

30.000

6 weken

per week

25.000

4 weken

per week

20.000

4 weken
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Overtredingen planologisch gebruik
Taakveld
Overtreding
Strijdig
Gebruik in strijd met
gebruik
bestemmingsplan zoals
verkeerd gebruik grond/erf,
illegale handelingen
buitengebied etc.
Strijdig gebruik bestemming:
wonen of bedrijfsmatige
activiteiten waar niet
toegestaan, etc.
Overtredingen brandveiligheid
Taakveld
Overtreding
Brandveilig
Geen omgevingsvergunning
gebruik
voor brandveilig gebruik
Geen melding voor brandveilig
gebruik
Niet naleven voorschrift
omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik
Ontbreken document over
adequate toepassing
constructieonderdeel
Overschrijden totaal onechte
en/of ongewenste meldingen
brandmeldinstallaties
Voorschriften Ontbreken voorzieningen of niet
Bouwbesluit
volgens eisen, kwalificatie licht:
zoals rookmelder, blustoestel,
vluchtrouteaanduiding,
zelfsluitende deur, etc.
Ontbreken voorzieningen of niet
volgens eisen, kwalificatie
middel: zoals brandweeringang,
brandmeldinstallatie,
aankleding ruimten,
verbindingsweg, etc.
Ontbreken voorzieningen of niet
volgens eisen, kwalificatie
zwaar: zoals
ontruimingsinstallatie,
bluswatervoorziening etc.

Modaliteit
per week

Maximum € Termijn
10.000
8 week

per week

20.000

Modaliteit
ineens

Maximum € Termijn
15.000
8 weken

ineens

5.000

8 weken

per week

3.000

8 weken

ineens

3.000

1 week

per overtreding

5.000

direct

per week

3.000

2 weken

per week

6.000

4 weken

per week

10.000

8 weken

10 weken
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Overtredingen Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Taakveld
Overtreding
Modaliteit
Algemeen
Voorwerpen op of aan de weg
per overtreding
in strijd met de publieke functie
(zoals bloembakken, borden,
containers)
Reclame(bord) zonder
ineens
vergunning
Maken of veranderen van
ineens
uitweg zonder vergunning
Langdurig parkeren van
per overtreding
voortuigen zoals caravans,
aanhangwagens, vrachtwagens
Verbranden van afval
per overtreding
Standplaats innemen zonder
per overtreding
vergunning
Geluidsapparatuur/ toestel in
per week
werking zonder of in afwijking
ontheffing
Evenementen Evenement zonder of in
per overtreding
afwijking van vergunning;
klein evenement (tot 50
personen)
Evenement zonder of in
per overtreding
afwijking van; middelgroot
evenement (50-100 personen)
Evenement zonder of in
per overtreding
afwijking van; groot evenement
(100 of meer personen)
Kappen
Zonder of in afwijking
per week
omgevingsvergunning kappen
dan wel het niet naleven
herplantplicht
Kansspelen
Kansspelautomten en/of
per overtreding
speelgelegenheid aanwezig
zonder vergunning
Sluitingstijden Niet houden aan regels of
per overtreding
ontheffing t.a.v. sluitingstijden

Maximum € Termijn
2.500
1 week

3.000

1 dag

3.000

6 weken

2.500

1 week

5.000
5.000

direct
1 dag

5.000

1 week

5.000

direct

10.000

direct

20.000

direct

5.000

4 weken

10.000

direct

3.000

direct
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Inleiding

In dit jaarverslag doen wij verslag over de uitvoering van de handhavingstaken over het jaar 2018 op
het gebied van het omgevingsrecht. Dit zijn onder andere de activiteit bouwen, brandveilig gebruik
bouwwerken, milieu, ruimtelijke ordening en slopen. Verder wordt in dit jaarverslag stilgestaan bij de
uitvoering van de taken op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) en
bijzondere wetten.
Ons handhavingsbeleid gaat uit van privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, in dit verslag
wordt stil gestaan bij deze vormen van toezicht en handhaving.
Op grond van artikel 21.1 van de Wet Milieubeheer, artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht en
artikel 10.1 van de Wet ruimtelijke ordening moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag
doen aan de gemeenteraad over de uitvoering van bestuursrechtelijke handhaving van deze wetten.
Door middel van dit jaarverslag voldoen wij aan deze wettelijke plicht.
De wijze waarop wij onze handhavingstaken uitvoeren is vastgelegd in het Integraal
Handhavingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 2015- 2018, dat op 12 mei 2015 is vastgesteld.
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de wijze waarop invulling is gegeven aan het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 en worden afwijkingen van dit programma beschreven en
geëvalueerd.
In dit verslag wordt per beleidsterrein de wijze van toezicht beschreven en worden de aantallen
overtredingen benoemd.
In het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer zijn onder andere de volgende criteria
opgenomen:
1. Aantal uitgevoerde controles;
2. Aantal geconstateerde overtredingen;
3. Aantal handhavingsbeschikkingen;
4. Aantal klachten;
5. Weergave van afwijkingen tussen planning en uitvoering;
6. Oorzaken van deze afwijkingen;
7. Evaluatie van resultaten die resulteert in conclusies en aanbevelingen voor verbetering.
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2.1

Beleid, organisatie en samenwerking
Beleid en verantwoording

In mei 2015 is het handhavingsbeleid 2015- 2018 vastgesteld. De
Handhavingsuitvoeringsprogramma’s (hierna HUP) zijn gebaseerd op de uitgangspunten die in dit
beleid zijn vastgesteld.

2.2 Interne organisatie uitvoering omgevingstaken
Binnen de gemeente zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving functioneel en op medewerker
niveau gescheiden. Hiermee wordt voorkomen dat een bedrijf/ inwoner èn een vergunning èn de
controle krijgt door dezelfde ambtenaar.
Vergunningverlening in het kader van milieu wordt, met advisering van Omgevingsdienst Regio
Utrecht (hierna ODRU), door de gemeente uitgevoerd. Toezicht en handhaving op het gebied van
milieu wordt door de ODRU onder mandaat uitgevoerd.
De handhavingstaken op het gebied van brandveiligheid worden op advies van en in afstemming met
de VRU uitgevoerd.

2.3

Kennisuitwisseling

2.3.1. Kennisuitwisseling intern
Om de week vindt er juristenoverleg plaats waarin lopende handhavingsdossiers worden besproken.
Sinds geruime tijd vindt er ook wekelijks een overleg plaats met betrekking tot binnengekomen
aanvragen omgevingsvergunningen. Indien een aanvraag omgevingsvergunning naar aanleiding van
een handhavingprocedure is ingediend wordt dit tijdens dit overleg besproken. Daarnaast vindt
regelmatig overleg op teamleiderniveau plaats, zodat afstemming ten aanzien van afdeling
overstijgende dossiers kan plaatsvinden.
2.1.2 Kennisuitwisseling regionaal
De projectgroepleden toezicht en handhaving binnen de regio ‘De Waarden’ (de gemeenten Baarn,
Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oude
Water, Renswoude, Rhenen, Ronde Venen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug Veenendaal,
Vijfherenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist), de ODRU, de RUD de VRU en de provincie,
komen reeds vanaf 2014 in kleiner verband zes keer per jaar bij elkaar. Het afgelopen jaar is deze
groep gegroeid tot de huidige samenstelling om onderling ervaringen te delen, kennis uit te wisselen
en projecten af te stemmen. Het streven is om twee maal per jaar ook overige partners uit te nodigen
om zo de onderlinge afstemming te vergroten.
Door de gemeenten Woerden, Oudewater en Lopik is een opleidingstraject opgesteld. Dit heeft geleid
tot de opzet van een ‘Leergang Bestuursrecht en Omgevingsrecht’ in 2014 die in dat jaar en
vervolgens in 2015 en later is uitgewerkt. Zo zijn vanaf 2014 voor de regio 17 verschillende
opleidingsmodules op het gebied van het staats- en (ruimtelijk) bestuursrecht georganiseerd.
Doorgaans actualiteiten en verdiepende trainingen van 1 of 2 dagen. Vanuit 22 gemeenten in de
provincie Utrecht en enkele gemeenschappelijke regelingen hebben meer dan 120 (verschillende)
collega’s aan één tot vrijwel alle modules deelgenomen. Door de groei van ons juristenteam, en het
aantal nieuwe collega’s in 2018 is er tevens voor gekozen een aantal cursussen in company te
verzorgen.
2.3.3 Kennisuitwisseling provincie
De basis voor de samenwerking met de provincie ligt in het ‘Provinciaal milieu overleg’ (PMO).Dit
gremium bestrijkt naast het zogenaamde groene kleurspoor (milieu) ook overige taken op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
In het kader van integraal handhavingsbeleid en het HUP heeft er incidenteel overleg plaatsgevonden
met de provinciale handhavingsregisseur.
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2.3.4 Kennisuitwisseling met overige partners
Vanuit de kennisgroep de Waarden zijn verschillende handhavingspatners bij de bijeenkomsten
betrokken.
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Vanuit het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is aangegeven dat het welwillend
staat tegenover afstemming en samenwerking. Deze wijze van voorbereiding van beleidsnota’s wordt
door HDSR als nieuw ervaren. Vanaf 2016 is vanuit de kennisgroep de Waarden incidenteel overleg
geweest met HDSR.
Openbaar Ministerie
Ook het Openbaar Ministerie (OM) is vanuit hetzelfde platform benaderd. Het OM heeft aangegeven
dat het graag betrokken wil worden bij het opstellen van het HUP. Gelet op de personele bezetting is
het niet in staat om te participeren aan de overleggen. Wel wordt op alle mogelijke manieren contact
gezocht met het OM.
2.3.5 Bereikbaarheid
Volgens het Bor moet de gemeentelijke organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar
en beschikbaar zijn voor de Wabo handhaving. Hierbij kan gedacht worden aan het melden van acute
klachten en de beschikbaarheid voor het afhandelen van incidenten.
Binnen de gemeente Stichtse Vecht is een consignatiedienst actief waar meldingen binnenkomen.
Van daaruit wordt in voorkomende gevallen contact gelegd met de BWT toezichthouders, dan wel de
BOA’s. In dat opzicht is de 24 uurs bereikbaarheid voldoende geborgd.

2.4

Overige ontwikkelingen

Tussen 2015 en 2019 voert het Rijk grote veranderingen door. Dit betreft de uitvoering van de
“Landelijke Handhavingsstrategie” en de Omgevingswet. In samenwerking met de ODRU wordt
gewerkt aan een brede implementatie van de nieuwe ontwikkelingen.
Er is in samenwerking met de ODRU gewerkt aan een “Leidraad voor integrale handhaving”.
Gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan de projectgroep die hiervoor gevormd is. De
integrale aanpak biedt kansen om efficiënter en effectiever te werken binnen alle ODRU
gemeenten.
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3.1

Beleids- en Uitvoeringscyclus
Inleiding

In het integraal handhavingsbeleid is aangegeven dat het beleid en de hierop gebaseerde
uitvoeringsprogramma’s onderdeel zijn van een beleidscyclus. Dit betekent concreet dat het de
bedoeling is om het beleid en het uitvoeringsprogramma jaarlijks te evalueren. Deze evaluatie kan
ertoe leiden dat het beleid en/of het uitvoeringsprogramma op bepaalde aspecten (visie, prioriteiten,
strategieën) moet worden bijgestuurd. Hiermee wordt beoogd te komen tot een zo efficiënt en effectief
mogelijk inzet van mensen en middelen in overeenstemming met het integraal handhavingsbeleid
(visie, prioriteiten, strategieën). Ook is dit wenselijk om er zo voor te zorgen dat het beleid en de
uitvoeringsprogramma’s blijven aansluiten bij de bestuurlijke en ambtelijke wensen en ambities en
organisatie zodat het beleid en de uitvoeringsprogramma’s altijd aansluiten bij de actuele situatie van
de gemeente Stichtse Vecht. Hierbij wordt verwezen naar de dubbele regelkring (“Big Eight”, zie figuur
hieronder), waarin de verschillende stappen in de beleids- en uitvoeringscyclus zijn vastgelegd.

3.2

Uitwerking beleids- en uitvoeringcyclus

Binnen de beleids- en uitvoeringscyclus waarin het integraal handhavingsbeleid en het
uitvoeringsprogramma zijn opgenomen worden de volgende fasen onderscheiden:
Fase 1:
Beleidsvorming (visie, prioriteiten en strategieën)
Fase 2:
Uitvoering (uitvoeringsprogramma’s en organisatie)
Fase 3:
Evaluatie/ Monitoring
Fase 4:
Bijsturing (Beleid en/of uitvoering)
Fase 1:
Beleidsvorming
Aan het begin van de beleidscyclus wordt een integraal handhavingsbeleid opgesteld waar in ieder
geval de volgende onderwerpen worden vastgelegd en op hoofdlijnen uitgewerkt:
- Uitgangspunten, achtergronden en visie,
- Taken en prioriteiten,
- Invulling van het begrip integrale handhaving,
- Handhavingstrategie (inspectie-, toezicht-, sanctie-, en gedoogstrategie).
Met het vaststellen van het integraal handhavingsbeleid is door ons aan deze fase invulling gegeven.
Fase 2:
Uitvoering
In deze fase wordt het handhavingsbeleid uitgewerkt in een jaarlijks op te stellen
handhavingsuitvoeringsprogramma. In dit programma wordt concreet vastgelegd en uitgewerkt hoe de
beschikbare capaciteit aan de hand van de in het beleid vastgestelde prioriteiten en strategieën wordt
ingezet op verschillende toezicht en handhavingstaken. Aan deze fase hebben wij invulling gegeven
door het opstellen van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016.
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Fase 3:
Evaluatie/ Monitoring
In fase drie worden de resultaten uit de eerste twee geëvalueerd en op uitvoeringsniveau gemonitord.
In deze fase dient ook een evaluatierapport te worden opgesteld, waarin onder meer wordt vastgelegd
of en in hoeverre de mensen en middelen op efficiënte en effectieve wijze zijn ingezet volgens de
prioriteiten en strategieën zoals deze in het beleid en het uitvoeringsprogramma zijn bepaald. Ook
wordt in de evaluatie ingegaan op eventuele ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben
voorgedaan en die van invloed zijn geweest op het al dan niet waarmaken van het
uitvoeringsprogramma.
Uiteindelijk kan op basis van voorgaande conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden
gedaan over de mogelijke bijsturing (fase 4) die plaats dient te vinden. Indien bijsturing noodzakelijk
is, wordt dit zo concreet mogelijk uitgewerkt in het evaluatierapport.
Het is van belang dat evaluatie/ monitoring structureel plaatsvindt in de uitvoeringsorganisatie.
Fase 4:
Bijsturing
In de laatste fase worden aan de hand van de uitkomsten van het evaluatierapport uit fase 3 de in het
beleid en uitvoeringsprogramma genoemde aspecten uit fase 1 en 2 waar nodig bijgestuurd. Ieder
jaar kan de evaluatie leiden tot aanpassing van het integraal handhavingsbeleid dan wel het
handhavingsuitvoeringsprogramma. Dit betekent concreet dat er bijsturing plaats kan vinden op
beleidsaspecten als visie, uitgangspunten, handhavingsthema’s en –taken, prioriteiten en strategieën
maar ook op uitvoeringsaspecten als capaciteit, middelen en organisatie. In dit
handhavingsjaarverslag zal aangegeven worden in hoeverre bijsturing gewenst is.
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Doordat de wijze waarop toezicht wordt gehouden is gewijzigd (meer preventief en minder repressief),
wordt niet voor elke overtreding een constateringsrapport opgemaakt. De toezichthouders lossen veel
kleine overtredingen op door inwoners actief te informeren over bijvoorbeeld de mogelijkheden van
vergunningvrij bouwen. Indien bijvoorbeeld een illegaal bouwwerk door middel van een (kleine)
aanpassing vergunningvrij kan worden, wordt dit aan de overtreder medegedeeld en de gelegenheid
geboden om dit binnen een bepaalde termijn te doen. Alleen als de overtreder het bouwwerk niet
aanpast, wordt proces-verbaal opgemaakt. Dit is in lijn met ons handhavingsbeleid waarin is
aangegeven dat toezichthouders een meer informerende rol dienen te vervullen.
4.3.2
Niet-vergunninggebonden toezicht.
Deze vorm van toezicht heeft te maken met de binnengekomen klachten en verzoeken om
handhaving. Veelal betreffen dit verzoeken die betrekking hebben op bouwen of bestemmingsplan
aspecten. Daarnaast krijgen we ook geregeld klachten en meldingen binnen in het kader van
openbare ruimte. Deze worden in een andere paragraaf uitgewerkt.
In HUP 2018 is opgenomen dat wij op jaarbasis 65 verzoeken om handhaving en 500 klachten/
meldingen binnenkrijgen.
Meldingen en klachten worden doorgaans telefonisch afgewikkeld. Hier is toezicht op locatie vaak niet
nodig. Verzoeken om handhaving worden in overleg met de juridisch medewerkers, door de
toezichthouders ter plaatse gecontroleerd. In voorkomende gevallen wordt hiervan een
constateringsrapport opgesteld en wordt dit door de juridisch medewerkers verder opgepakt. Een deel
van de verzoeken wordt tijdens de controle opgelost omdat het bijvoorbeeld om een vergunningsvrij
bouwwerk gaat, of er geen overtreding is waargenomen. Voor dit type toezicht is in het HUP 2018,
1420 uur gereserveerd. In 2017 hebben wij 37 en in 2018 hebben wij 65 verzoeken om handhaving
binnen gekregen. Al deze zaken zijn door de toezichthouders gecontroleerd en zijn door de juridisch
medewerkers in procedure genomen en deels reeds afgewikkeld.

4.4

Toezicht ruimtelijke ordening

Bij ruimtelijke ordening spitst het toezicht en de handhaving zich met name op het gebruik.
Gecontroleerd wordt in hoeverre gebruik op een perceel past binnen de regels van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan. Vaak gaat het illegaal bouwen samen met illegaal gebruik, dan wel een
overtreding van de regels van het bestemmingsplan. In de praktijk worden overtredingen op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling op verschillende wijzen geconstateerd. In eerste instantie bij het
uitvoeren van gebiedsgerichte toezicht (zie hiervoor). Daarnaast worden overtredingen geconstateerd,
terwijl men onder weg is naar andere meldingen/ verzoeken om handhaving. Als belangrijkste bron
van constateringen zijn de verzoeken om handhaving.
In het kader van signaaltoezicht komt het ook voor dat onze toezichthouders getipt worden door
bijvoorbeeld de collega’s van de ODRU of de VRU.
Het aantal controles op dit onderwerp is opgenomen in de tabel onder niet- vergunninggebonden
preventief toezicht. Het is verder niet uitgesplitst in gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

4.5

Toezicht in de openbare ruimte

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte wordt voornamelijk uitgeoefend door de buitengewone
opsporingsambtenaren. Hierbij gaat het voornamelijk om de zogenoemde ‘kleine ergernissen’
bijvoorbeeld: parkeerhandhaving, voorschriften evenementenvergunningen, exploitatievergunningen,
hondenbeleid, particulier en bedrijfsafval en zwerfvuil.
De buitengewone opsporingsambtenaren hebben in 2018 onder andere de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
- Parkeerexcessen; hier hebben de twee Boa’s 18 bonnen in 2018 uitgeschreven. Hiervan was
er 1 van €380,- en 17 van €95,-.
- Betaald parkeren in de periode 1 april tot 1 oktober 2018; hier hebben zij in 2018 75 bonnen
voor uitgeschreven. Het bedrag voor deze overtreding is € 62,85.
- Staandehouding; in het kader van de Apv zijn geen bonnen uitgeschreven. Dit heeft vooral
betrekking op alcohol bij minderjarige.
- hondenpoep: geen processen-verbaal.
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heeft op de handhavingstaken, wordt hier verder niet ingegaan op de urenverdeling in het kader van
procesvertegenwoordiging bij vergunningverlening.
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Milieu

Het milieutoezicht wordt voor de gemeente uitgevoerd door de ODRU. De gemeente behoudt een
coördinerende rol en is het belangrijkste aanspreekpunt. Bij vragen over het uitgevoerde toezicht
kunnen de bedrijven tevens direct contact opnemen met de ODRU. Toezicht bij bedrijven vindt op
programmatische wijze plaats.
De beschikbare capaciteit voor milieucontroles is verdeeld over de verschillende milieucategorieën.
Naast de frequentie en de bestuurlijke prioriteiten is naar het naleefgedrag van bedrijven gekeken.
Hierdoor kunnen bedrijven die milieu “hoog” in het vaandel hebben en al regelmatig een milieucontrole
met positief resultaat hebben gehad minder frequent worden gecontroleerd en worden dus hiermee
beloond.
Jaarlijks wordt met de ODRU het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit programma worden de
controles en de projecten voor de betreffende jaar bepaald. Maandelijks wordt gerapporteerd over de
voortgang van de verschillende projecten en de uitgevoerde controles.
In principe worden alle milieucontroles conform afspraak uitgevoerd.
Doordat toezicht en handhaving op het gebied van milieu in zijn totaliteit is gemandateerd, vindt de
eventuele handhavingsactie naar aanleiding van de milieucontroles door de ODRU plaats.
In 2018 zijn er geen handhavingsacties voortgekomen uit milieucontroles.
Wel hebben wij vanuit ruimtelijke ordening en bouw handhavingsacties gehad waarbij de ODRU een
adviserende rol heeft gespeeld.
ODRU maakt een eigen jaarverslag over het jaar 2018 welke door het algemeen bestuur wordt
vastgesteld en aan de deelnemende gemeenten wordt verzonden.
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VRU

De rapportage van VRU is als bijlage opgenomen.
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Evaluatie handhavingsbeleidsplan

8.1

Inleiding

In het beleid zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van toezicht en handhaving. Onderdeel van
het handhavingsjaarverslag is aan te geven in hoeverre deze doelstellingen gehaald zijn. Daarvoor is
het van belang om de ontwikkelingen aan te geven die van invloed zijn op de handhaving. Conform de
beleidscyclus uit het handhavingsbeleidsplan behoren de verbeterpunten benoemd te worden. Op
deze wijze kan toezicht en handhaving continu verbeterd worden en blijft het aansluiten bij de actuele
situatie van de gemeente.

8.2

Doelstellingen

In het handhavingsbeleid zijn verschillende doelstellingen van het handhavend optreden vastgelegd.
Zoals aangegeven is een volledige rapportage van de behaalde doelstellingen lastig. In de
subparagrafen zal per doelstelling aangegeven worden in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.
8.2.1 Kwaliteitseisen
De eerste doelstelling uit het handhavingsbeleid is dat handhavend optreden geschiedt conform de
kwaliteitseisen van de Wabo. Dit volgt uit artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang gelezen
met hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht. De kwaliteitseisen bevatten kort weergegeven de
volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

handhavingsbeleid,
uitvoeringsprogramma,
uitvoeringsorganisatie,
borging van de middelen,
monitoring, 6. rapportage.

Ad1. Handhavingsbeleid
In artikel 7.2 van de Bor is opgenomen dat elk college vastgesteld handhavingsbeleid moet hebben.
Het handhavingsbeleid omvat alle beleidsvelden die in de Wabo geïntegreerd zijn of erbij aanhaken.
Verder geeft het een beschrijving van de prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten
gebaseerd op een probleemanalyse. Het beleid is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen
en strafrechtelijke partners.
Het handhavingsbeleid is op 12 mei 2015 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad
verzonden. Daarnaast is het beleid tijdens een commissievergadering in oktober 2015 met de raad
besproken. Het handhavingsbeleid bevat naast de visie en de prioriteiten ook de verschillende
strategieën op het gebied van toezicht en handhaving. Tevens is in het beleid een systematiek
opgenomen om te evalueren in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Hiervoor wordt de
systematiek van de “Big Eight” gehanteerd. Gezien het voorgaande kan de conclusie worden
getrokken dat het beleid voldoet aan de kwaliteitseisen van artikel 7.2 Bor.
Ad 2. Uitvoeringsprogramma
Op basis van artikel 7.3 Bor moet er jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden opgesteld.
Het college stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast en stuurt deze ter kennisname aan de raad.
Het uitvoeringsprogramma wordt ook aan andere betrokken bestuursorganen gestuurd. In
2017 is een uitvoeringsprogramma opgesteld en vastgesteld.
Ad 3. Uitvoeringsorganisatie
Op basis van artikel 7.4 Bor moet de gemeentelijke organisatie dusdanig zijn ingericht dat een
adequate en behoorlijke uitvoering wordt geborgd. Zo moet in ieder geval de personeelsformatie
vastliggen. Voor zover er sprake is van toezicht op inrichtingen zijn vergunningverlening en
handhaving gescheiden. Verder moet de organisatie ook buiten kantooruren bereikbaar en
beschikbaar zijn. Werkprocessen zijn vastgelegd en er wordt conform deze werkprocessen gewerkt.
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De gemeentelijke organisatie is dusdanig ingericht dat de beschikbare capaciteit op efficiënte wijze
wordt ingezet. Door de te geringe capaciteit en de hoge werkdruk wordt op verschillende functies
gebruik gemaakt van inhuur. Het afgelopen jaar is er vooral bij de juristen gebruik gemaakt van
inhuurkrachten.
Ook bij de boa’s is sprake van schaarse capaciteit en moeten zij jaarlijks een her- en
bijscholingscursus volgen. Het aantal uren dat gemoeid gaat met deze cursussen is behoorlijk.
Hoewel we in 2018 meer boa’s dan in 2017 in dienst hadden maar het takenpakket is uitgebreid,
drukken dergelijke cursussen en trainingen eenvoudigweg enorm op beschikbare capaciteit.
Ad 4. Borging van de middelen.
Artikel 7.5 van het Bor gaat over de borging van de middelen. In de begroting moeten de financiële en
personele middelen zijn gewaarborgd. In de gemeentelijke begroting zijn de personele middelen
voldoende geborgd. Daarnaast zijn er voldoende financiële middelen opgenomen ter uitvoering van de
taken in het kader van handhaving door onze uitvoeringsorganisaties. Gezien het voorgaande kan
worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan dit vereiste uit het Bor.
Ad 5. Monitoring
In artikel 7.6 van de Bor is opgenomen dat de gemeente de resultaten en de voortgang van de
uitvoering van het programma moet bewaken en moet registreren. De monitoring van het HUP is in
2018 niet optimaal geweest. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat het systeem niet of
onvoldoende geschikt is om alle management informatie te genereren. In 2018 is gewerkt aan een
verbeterslag.
Ad 6. Rapportage
Artikel 7.7 van de Bor bepaalt dat de gemeente moet rapporteren over de uitvoering van het
programma en over het bereiken van de gestelde doelen. De genoemde rapportage vindt plaats door
middel van dit jaarverslag. Hiermee wordt voldaan aan deze eis van de Wabo.

12

Voorlichting op verzoek uit de samenleving

2

2

Voorlichting na brand

1

1

Brandweer op school; groep 4

12

12

Brandweer op school; groep 8

12

12

Voorlichting gericht op de jonge gezinnen

1

1

Accounthoudersschap zorg

0

0

Voortzetting implementatie toolbox

2

2

Voorlichting via lokale netwerken gericht op VMZR

0

0

Oefenen met zorginstellingen

0

0

Advisering NBB t b v V&A en evenementen

0

0

Gebiedsgerichte aanpak NBB

0

0

Thema Ondernemers

Keurmerk Veilig Ondernemen / Veilig Uitgaan

1

1

Algemeen

Ontwikkeling en analyse, etc (w o burgervragen)

0

0

Thema Jeugd

Thema Verminderd zelfredzamen

Thema natuurbrandbeheersing

Informatie t.b.v. Gemrap:

Aantallen

WABO-adviezen Bouw

99

WABO-adviezen Milieu

1

WABO-adviezen Gebruik

15

Adviezen Overig

11

Adviezen Evenementen (integraal)

110

Toezicht Bouw

17

Toezicht Milieu

2

Toezicht Gebruik

142

Toezicht Overig

17

Toezicht Evenementen (integraal)

14

Het aantal gegeven voorlichtingen na brand (sinds april 2018)

1

Het aantal gegeven voorlichtingen op verzoek

2

Het aantal Roadshows

1

Het aantal 'Train-de-trainer' sessies in zorginstellingen m.b.t. de Toolbox

2

Het aantal scholen dat lespakket 'Brandweer op school' gebruikt Groep 4

12

Het aantal scholen dat lespakket 'Brandweer op school' gebruikt Groep 8

12

Het aantal wijken waar voorlichting heeft plaatsgevonden aan VMZR

0

Totaal

Het totaal aantal is excl. 'Aantal behandelde burgervragen'

458

Gemeente Stichtse Vecht - DEFINITIEF UVP - PDC* (dd 10-12-2018)
PDC PDC
Code Nummer
02.A

Type

PDC Product
Subproductnaam
omschrijving

DVO =

UVP 2019

15.128 uur

G

T

P

Opmerking / Toelichting

02A0100
02A0101
02A0102
02A0104

02 ROM - Advies
Hoofd Integraal Milieuadvies op bestemmingsplan ruimtelijke onderbouwing of project
sub
Coordinatie en afstemming
sub
Korte vragen bestemmingsplannen en projecten
sub
Bouwtoetsteam

02A0110
02A0170
02A0190

sub
sub
sub

Hoofdpot bestemmingsplannen en projecten(PK)
Hoofdpot conserverende bestemmingsplannen(TS)
Hoofdpot Omgevingswet: vragen en advies

360

02A0900
02A0902
02A0910

Hoofd Integraal Milieuadvies op een ruimtelijke onderbouwing in het kader van de Wabo
sub
Korte vragen uitgebreide procedure Wabo (TS)
sub
Hoofdpot IM op een RO ikhv Wabo(TS)
03 Wabo - Advies
Hoofd Integraal advies Wabo reguliere procedure
Hoofd (Deel)advies en registreren van vergunningen gesloten bodemenergiesystemen( Wabo/A

530
80
450

-

350 Hoofdpot voor bouwplannen, bestemmingsplannen en projecten die onder het team vergunningen vallen.

735

-

215

03.A
03A0100
03A1200

1.250

-

950

720
220
110
30

-

600

pm(50)

Algemene uren voor afstemming en coördinatie met gemeente en intern
Korte vragen mbt bestemmingsplannen
Deelname aan het Bouwtoetsteam
Hoofdpot voor bestemmingsplannen en projecten (team RO). Er is geen rekening gehouden met
500 werkzaamheden voor Garsten Noord.
100 Hoofdpot voor conserverende bestemmingsplannen (team vergunningen)
Voor beantwoording en adviseren voor (korte) vragen mbt Omgevingswet

350

685
5

215

03A1300

Hoofd (Deel)advies en registreren van meldingen gesloten bodemenergiesystemen (Wabo/AIM

25

Het is de verwachting dat ODRU breed in 2018 evenveel meldingen worden ontvangen als in de periode
2013-2017. Daarnaast is in juli 2018 de aansluitplicht op gas vervallen. Het is daarom de verwachting dat
het aantal meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen fors toe gaat nemen.

03A1500

Hoofd (Deel)advies en registreren meld. Besluit Lozen buiten inrichtingen muv meld. Gesl. bode
03 Wabo - Handhaving

20

Op basis van een toename van het aantal meldingen in 2018 is voor een aantal gemeenten het aantal uren
opgehoogd. Dit kan achter nog een conservatieve schatting zijn.

03.H

03H0900
03H1000

03H1001

03H1002

03H1003

03H1100
03H1110
03.M
03M0300
03M0400
03.T

Hoofd Informatie gestuurde handhaving (IGH)
Hoofd Professionalisering van de handhaving (eenduidige beleidscyclus)

sub

sub

sub

Beleid

Afstemming handhavingspartners

Reguliere klachten (tevens voormalig VTH bedrijven)

03 Wabo - Meldingen
Hoofd Wm Melding 8.40
Hoofd Maatwerkvoorschriften
03 Wabo - Toezicht

03T0400

Hoofd Toezicht sloop/asbest

03T0700

Hoofd Uitvoeren van (milieu)controles

03T0701

03T0702

sub

sub

50
115

-

25
Gegevensbestanden van andere organisaties gebruiken we om gericht toezicht te kunnen doen. In 2019
worden diergegevens van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) ingezet om een
efficiëntieslag te behalen binnen het agrarisch toezicht.

-

25

60

Het beantwoorden van specifieke vragen of verzoeken in het kader van beleid, bijvoorbeeld bijdrage voor
HUP of handhavingsbeleid. Doel is het nastreven van een eenduidige beleidscyclus voor de gemeenten. In
het kader van eenduidigheid pakken wij bepaalde onderwerpen ODRU-breed op, zoals bijvoorbeeld IBT en
jaarverslag. Acties binnen De Waarden vallen ook in dit project.

55

Voor een goede integrale aanpak stemmen we het jaarprogramma en de uitvoering van de controles af
met onder andere VRU en waterschappen. Verder overleggen we met VRU, waterschappen, politie, OM,
gemeenten en provincie. Op basis van wettelijke ontwikkelingen, het gemeentelijk handhavingsbeleid en
de risicomodule komen we uiteindelijk tot een lijst van projecten/bedrijven/activiteiten die in het nieuwe
UVP prioriteit krijgen.

Op 1 juli 2017 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Er zijn nieuwe proces- en kwaliteitseisen
gesteld aan het beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In 2018 zijn de
gemeenten, samen met de ODRU, een samenwerkingsverband aangegaan om deze eisen te verwerken in
nieuw beleidsstukken (inclusief risico-inventarisatie).
In 2019 wordt dit traject vervolgd. Vervolgens kunnen gemeenten de documenten voor hun eigen
gemeente invullen. De ODRU faciliteert en ondersteunt bij het totale traject als ook individuele gemeenten
bij het invullen van de beleidsdocumenten. De uren die zijn opgenomen in deze post zijn voor deelname
van de ODRU binnen het VTH-samenwerkingsverband. Hierin valt ook het vullen van een nieuwe risicoinventarisatie. Het exact benodigde aantal uren laat zich op dit moment moeilijk inschatten. Omdat een
nieuw vierjarig beleidsdocument dient te worden opgesteld, zijn de extra uren in P-uren vermeld.
Het is wettelijk verplicht om te voldoen aan de nieuwe eisen uit het Bor. Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
van de Provincie heeft aangegeven in 2019 hierop te toetsen. Zonder dit (aangepaste) beleid zal het IBT
25 niet het oordeel adequaat kunnen geven aan de gemeente.

VTH-Beleid

Hoofd Afhandeling (milieu)klachten
sub

825

Industrie

MKB

03T0703

sub

Agrarisch

03T0704

sub

Bodemenergiesystemen

Afhandeling van klachten, verzoek tot handhaving en ongewone voorvallen. Vaak melden bedrijven
ongewone voorvallen/calamiteiten niet. Met behulp van P2000-meldingen controleren we bedrijven. Het
doel is om ondernemers bewust te maken van de meldingsplicht en te stimuleren tot het treffen van
betere voorzieningen en bedrijfsmanagement.

660
660

-

-

625

-

60

450
175

4.391

40
20

-

82

-

Asbestcontroles tijdens en na kantooruren. Toezicht op asbestverwijdering door bedrijven bij bedrijven en particulieren
is met het van kracht worden van de BOR per 1 juli 2017 een taak die bij de omgevingsdienst ligt. Het project asbestsloop
buiten kantooruren zal in 2019 worden voortgezet. (pm 844)
De benodigde uren zijn berekend op basis van de risicomodule van de gemeente en de aantallen in het
82 inrichtingenbestand.

PM(844)
4.391

Controles bij industriële bedrijven (cat. 3 en 4), incl. IPPC, beoordeling milieuverslagen en registratieverplichtingen. In
2019 wordt binnen de afvalbranche gekozen voor een branchegerichte aanpak. In het brancheplan afval worden de
aandachtspunten beschreven voor de komende 4 jaar (2019-2022)

995

Dit project omvat controles binnen het MKB bedrijvenbestand (niet agrarisch). Dit houdt in dat we risicogericht toezicht
zullen houden op niet agrarische bedrijven uit de milieucategoriën 1 t/m 3. Ook het project PMV valt hieronder. Binnen
MKB ligt de aandacht specifiek op: afvalscheiding, zwerfafval en energiebesparing. Er zijn extra uren gereserveerd voor
het toezicht op energiebesparing bij cat. 1 en 2 bedrijven.

1.390

Controles bij agrarische bedrijven, incl. IPPC-bedrijven en varkenshouderijen met luchtwassers. Voor de veehouderijen is
gekozen voor een branchegerichte aanpak. De aandachtspunten voor de komende 4 jaar (2019-2022) zullen worden
beschreven in het betreffende brancheplan. De complexiteit, intensiteit en milieurelevantie zijn in de agrarische sector
toegenomen. Daarnaast zijn door structureel tekort aan budget bij een groot aantal bedrijven de risico's niet in beeld
gebracht. Om deze risico's in beeld te brengen wordt meer budget gevraagd.
Toezicht tijdens de aanleg- en/of operationele fase van gesloten bodemenergiesystemen. Opgemerkt is dat het aantal
bodemenergiesystemen is toegenomen door de energietransitie. Om goed toezicht te houden wordt in 2019 meer tijd
vrijgemaakt.

640

82

Voor het behalen van een significante reductie aan CO2-emissie worden bedrijven die onder de EED-auditplicht vallen,
gecontroleerd op het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen uit de EED auditverslagen. Dit gebeurt tijdens
specifieke energie controles. Het gaat hier met name om de grootverbruikers met een lage bezoekfrequentie.
Een specifieke energiecontrole gaat verder dan een controle op de maatregelen uit de EED rapportages en erkende
maatregelen, we adviseren en stimuleren de ondernemer om meer te doen dan dat wettelijk verplicht is. Ook zijn er
uren opgenomen om lage categorie bedrijven van een energieadvies te voorzien (niet vallend onder EED).

03T0705

03T0706

sub

sub

Energie

Inventarisaties

225

350

03T0707

sub

Lozingen

100

03T0709
03T0710

sub
sub

Vuurwerk
Horeca

208
112

03T0711

03T0712

sub

sub

Strafrecht

Ketentoezicht

Gebiedsinventarisaties met aandacht voor milieu, bouwen, RO, brandveiligheid en water. Tevens inventarisatie van
leegstaande panden, te beginnen met administratieve controle, en als daar aanleiding toe is een bedrijfsbezoek en
fysieke controle. Inventarisaties zijn noodzakelijk om het bedrijfsbestand op orde te houden. Ook kunnen eventuele
risico's vroegtijdig worden gesignaleerd.

PM

Om de waterlast in de vuilwater riolering ten tijde van piekafvoer (hevige regenval) te verminderen dienen
bedrijfsgebouwen en -terreinen hun hemelwater te lozen op hemelwateriool, op de bodem of op oppervlaktewater. In
samenwerking met rioolbeheerder van de gemeente zullen risicogebieden in kaart worden gebracht. Bedrijven binnen
dit risicogebied worden gecontroleerd op de lozingsroute van het hemelwater. Doel van het project is om de belasting
van het riool door regenwater en overlast voor burgers/bedrijven te verminderen. Vragen bij calamiteiten en
handhavingsopvolging van de controles door de waterschappen zijn ook ondergebracht in dit project. PM post zijn de
watertaken waarbij de waterkwaliteitsbeheerder aan de ODRU een verzoek doet om de HH (deels) op te pakken.
Waterkwaliteitsbeheerder is geen bevoegd gezag voor het uitdoen van HH brieven.
Jaarlijks worden de verkooppunten met vuurwerkopslagen voor, tijdens en na de verkoopperiode gecontroleerd. De
controles vinden plaats samen met VRU en politie. Gedragsovertredingen worden in 2019 gesanctioneerd met een
proces verbaal of BsBm.
Geluidsmetingen bij de horeca in de avond- en nachtperiode en toezicht op 12 dagen regeling.

110

ODRU fungeert als BOA-coördinatiepunt t.b.v. strafrecht milieu/bouwen/RO. Hierbij is het mogelijk om de toepassing
van strafrecht te laten uitvoeren. Dit wordt gedaan middels een proces-verbaal of een bestuurlijke strafbeschikking
milieu. Er wordt binnen de projectvoorstellen inzichtelijk gemaakt welke overtredingen strafrechtelijk worden opgepakt.

130

Binnen de uren van het Ketenproject wordt op verschillende manieren toezicht gehouden op verschillende
afvalstromen. Naast de transportcontroles gericht op afvalvervoer gaat de aandacht opnieuw uit naar de bruin- en
witgoedketen en grondstromen. Gecontroleerd wordt of conform de Wet wordt gehandeld.
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Gemeente Stichtse Vecht - DEFINITIEF UVP - PDC* (dd 10-12-2018)
PDC PDC
Code Nummer

03T0740

Type

sub

03.V

PDC Product
Subproductnaam
omschrijving

EED

03 Wabo - Vergunningen
Aanmeldnotitie besluit m.e.r.
Omgevingsvergunning activiteit milieu (oprichting, revisie)
Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)
Omgevingsvergunning intrekken of verandering activiteit milieu
Beoordeling op actualiteit van omgevingsvergunning activiteit milieu
Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning activiteit milieu

DVO =

UVP 2019

15.128 uur

G

T

P

Opmerking / Toelichting

De ODRU zorgt dat de gemeente tenminste heeft voldaan aan haar wettelijke taak door te beoordelen of EED
auditplichtige ondernemingen een energie audit hebben uitgevoerd conform de EED regeling.
Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak wordt de gemeente gecompenseerd door de Rijksoverheid. Het
compensatiebedrag voor het jaar 2019 is tot op heden nog onbekend, daarom hebben wij de uren genoemd onder P
gebaseerd op het bedrag van 2018. Het verstrekte compensatiebedrag is voor uw gemeente echter onvoldoende om de
beoordeling van de EED auditrapporten adequaat uit te voeren, de extra benodigde uren zijn opgenomen onder de G. P82 uren zijn subsidie uren.

49

700

-

-

70
115
75
100
80
75

-

-

03V0050
03V0500
03V0600
03V0700
03V0800
03V0900

Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Hoofd

03V0901

sub

Actualiseren IPPC-inrichtingen

PM (150 uur)

03V0902

sub

Besluit Huisvesting

PM(1276uur)

IPPC vergunningen actualiseren conform BREF en IPPC dossiers completeren op basis van wetswijzigingen. Daarnaast
vergunningsituatie in landelijke database vastleggen. Zie bijgevoegde toelichting voor een uitgebreidere omschrijving.
Vervolg op aanschrijven in 2018. Op basis van reacties de vergunningen van bedrijven vallend onder stoppersregeling
verlenen/intrekken. Bedrijven die niet hebben gereageerd opnieuw aanschrijven c.q. bezoeken. Zie toelichting voor een
uitgebreidere omschrijving.

PM(162uur)

Er dient een inventarisatie van de afvalverwerkende bedrijven plaats te vinden waarvoor sinds 1 januari 2018 de
actualisatieplicht geldt. Vervolgens bekijken we deze vergunningen op actualiteit en waar nodig passen we de
vergunningen aan op laatste wetgeving (met name LAP3). Zie toelichting voor een uitgebreidere omschrijving.

03V0903
03V1000

03V1100
03V1400
03V1500

sub
Actualiseren afvalverwerkende bedrijven aan LAP3
Hoofd Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen

Hoofd Hogere waarden procedure Wgh
Hoofd Omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting (niet-milieuneutraal)

75
Bij ruimtelijke, bouwplan- en verkeersprocedures worden hogere waarden vastgesteld. Als deze procedure
onherroepelijk zijn is de wettelijke verplichting om deze hogere waarden in te schrijven in het kadaster. Wij maken een
overzicht van de hogere waarden en schrijven deze in. Daarnaast zetten we ze in geoloket zodat ze ook geografisch
zichtbaar zijn voor nieuwe procedures.

30
55

360

04E0100

Hoofd Vergunningenbeleid (BOR)
04 Geluid - Expertise
Hoofd Zonebeheer gezoneerd industrieterrein (Wgh)

04E0200
04E0300

Hoofd Advisering, toezicht en handhaving geluidsproducerende activiteiten in de openbare rui
Hoofd Opstellen geluidsmodellen en geluidskaarten

120
50

04.E

over de P uren wordt eventueel in 2019 nadere afspraken gemaakt.

De ODRU voert deze taak uit namens de gemeente zoals ook opgenomen in de Bor. Hiermee faciliteert en ondersteunt
de ODRU de gemeente bij het invullen van de risicoanalyse, het beleid voor Vergunningverlening en de
Vergunningenstrategie.

25

-

115

-

-

Voor de vereenvoudiging zijn de uren voor specialistische geluidsmetingen toegevoegd aan Advisering,
toezicht en handhaving geluidsproducerende activiteiten in de openbare ruimte (APV)

Voor de vereenvoudiging zijn: werkveld geluid & specifieke geluidskaarten & opstellen geluidsbeleid
samengevoegd in project: werkveld geluid; tevens zijn 5 uur extra opgenomen ivm onderzoek naar de
relatie tussen geluid en gezondheid (ivm Omgevingswet).

95

04E0700
04E0800

Hoofd Overzicht werkveld geluid
Hoofd Monitoring en advies geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen

45
20

-

-

04E0900

Hoofd Geluidsanering

30

-

G- Uren hoofdpot kunnen naar 6e subcategorie met subprojectnaam: Niet door subsidie gedekte uren. De
115 P uren zijn subsidie uren (bij ODRU in beheer).

04E0901
04E0902
04E0906

sub
sub
sub

04.I

Geluidsanering 1 - gem specifieke omschrijving
Geluidsanering 2 - gem specifieke omschrijving
Niet door subsidie gedekte uren

04 Geluid - Informatie

04I0100
05.E
05E0100
05E0200
05.I
05I0100
05I0200
06.A
06A0100
06.I
06I0100
07.E

Hoofd Afhandelen verzoek geluidinformatie
05 Lucht - Expertise
Hoofd Opstellen van luchtbeleid
Hoofd Opstellen en beheren luchtkwaliteitskaarten
05 Lucht - Informatie
Hoofd Beheer en onderhoud Monitoringstool luchtkwaliteit (NSL)
Hoofd Afhandelen verzoek luchtinformatie
06 Infra en Milieu - Advies
Hoofd Integraal milieuadvies voor infrastructuur
06 Infra en Milieu - Informatie
Hoofd Beheren van regionale milieugegevens verkeer
07 Bodem - Expertise

07E0100

Hoofd Coordinatie bodemonderzoeken en -sanering

07E0200
07E0300
07E0306

Hoofd Diverse kleinschalige bodemtaken
Hoofd Opstellen bodem- en ondergrondbeleid
sub

Opstellen beleid loodproblematiek

07E0307

sub

Overdracht bodemtaken provincie

07E0308
07E0400
07.I
07I0100
07I0200

sub

Opstellen beleid stofgroep PFAS/zeer zorgwekkende stoffen

Hoofd Opstellen en onderhoud nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart
07 Bodem - Informatie
Hoofd Bodeminformatiesysteem
Hoofd Afhandelen verzoek bodeminformatie

De BSV subsidie is bedoeld voor het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van het
saneringsprogramma. Het betreft het akoestisch onderzoek, de onderzoek aan de woningen en de daarbij
75 behorende correspondentie naar bewoners (informeren, en uitkomsten bekendmaken etc).
40

30
60

-

40
Toename vragen verwacht in verband met geluid warmtepompen en de wetgeving (Bouwbesluit) die
hierop wordt aangevuld. In de P uren zijn uren opgenomen voor het voorleggen van vergunningen ter
40 advisering voer geluid. Ivm voorleggen alle relvante aavragen mbt evenementenvergunning

60

50

-

-

20
30

55

Uren ook voor onderzoek naar de relatie tussen lucht en gezondheid (ivm Omgevingswet).

-

-

30
25

175

Wettelijke verplichting voor aanleveren gegevens NSL is opgenomen.

-

-

-

-

175

20

Advisering over infrastructuur, o.a. N230, A2 en eigen projecten van de gemeente

20

275

-

25

75

-

-

175
20

Betreft met name interne afstemming bodemonderwerpen, het beantwoorden van (korte) vragen van de
gemeente en het doorlezen van (ontwerp)beschikkingen van de RUD Utrecht.
-

25
25 Schuift mogelijk door vanuit 2018
Voorbereiding overdracht provinciale taken loopt nog binnen regionale uren. Na pilot volgt voorstel voor
de gemeente.

OGW

PFAS is een verzamelnaam van fluorverbindingen. De meest bekende zijn PFOS, PFOA en GenX. PFOS zijn met name te
relateren aan blusmiddelen die zijn ingezet bij het bestrijden van vloeistofbranden. PFOA en GenX zijn o.a. toegepast in
coatings van regenkleding en koekenpannen. PFOS worden in alle gemeenten plaatselijk verhoogd verwacht (verdachte
plekken moeten nog geïnventariseerd worden). PFOA en GenX worden vooral verwacht in de gemeenten ten oosten en
ten noordoosten van Dordrecht (fabriek van Chemours, voorheen DuPont). De aanwezigheid van deze stoffen kan
beperkingen geven aan het grondverzet in de gemeente omdat vrijkomende partijen grond of bagger niet meer kunnen
worden toegepast en kunnen bouwplannen worden vertraagd omdat er normen ontbreken, die dan eerst moeten
worden vastgesteld. Binnenkort zal het RVO middels een notitie over de problematiek geïnformeerd worden.
Voorgesteld zal worden de aanwezigheid van PFAS per gemeente in kaart te brengen en hiervoor, samen met de
gemeenten uit de regio, beleid te ontwikkelen.

20
5

400

Namens de gemeente coördineert de Odru de uitvoering van bodemonderzoeken, het opstellen van
saneringsplannen en de voorbereiding en uitvoering van saneringen.

Aandacht en onderzoeksbudget nodig voor stofgroep PFAS

-

-

75

325

-

-

Aantal uren is gebaseerd op de prognose geheel 2018 (extrapolatie uren eind juli 2018) en de
ervaringscijfers van 2017. ODRU zoekt naar mogelijkheden om te sturen in het aantal aanvragen en
urenbesteding te verlagen.
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Gemeente Stichtse Vecht - DEFINITIEF UVP - PDC* (dd 10-12-2018)
PDC PDC
Code Nummer
07.M
07M0100
07.T
07T0100

07T0101
07T0200
08.E
08E0100

Type

DVO =

PDC Product
Subproductnaam
omschrijving

G

07 Bodem - Meldingen
Hoofd Meldingen besluit bodemkwaliteit
07 Bodem - Toezicht

T
-

-

-

-

125

-

75

-

50 uur extra voor buitentoezicht, omdat ervaring is dat veel zaken om buitentoezicht vragen, daarnaast 25
uur extra opgenomen i.v.m. groot baggerplan op komst. Er moet nog bekeken worden hoeveel uren
75 benodigd zijn.

Hoofd Toezicht en Handhaving besluit bodemkwaliteit

75

sub
Toezicht en Handhaving bkk
Hoofd Toezicht en Handhaving calamiteiten bodem
08 Water - Expertise

8

Hoofd Overige bevoegd gezagtaken Archeologie

120

09E0300

Hoofd Coordinatie en/of uitvoering archeologisch onderzoek
13 Klimaat en Energie - Expertise
Hoofd Verduurzamen & Energiemanagement gemeentelijke vastgoed
Hoofd Uitvoeren en ondersteuning bij algemene en actuele klimaatprojecten en onderwerpen
sub
sub
sub

14.E

Uitvoeren en ondersteuning bij algemene en actuele klimaatprojecten en onderwe
Uthuis regionale samenwerking (BMV-KE)
Overkoepelende coordinatie klimaatprojecten

sub
sub
sub
sub

Ambtelijke ondersteuning
Ambtelijke ondersteuning klimaatbeleid
Bestuurlijke ondersteuning
Uitkoopregeling hoogspanning

410
260
140
50

16E0205
16E0210
16E0400
16E0402
16E0403
16E0404

sub
sub

Beleidsondersteuning geluid
Uitvoering Afvalbeleidstaken

180

16E0410

sub

18.A
18A0100

Hoofd

18.I
18I0100
18I0200

Hoofd
Hoofd

19I0100

Hoofd

19.I
20.E
20E0100
20E0101

Hoofd
sub

21.E

-

-

Uitvoeren programma duurzaamheidsprogramma
Bijeenkomsten en werk dat volgt uit RES en U10 bijeenkomsten.

-

-

mandaat

-

-

1.000
1.000

Beleidsondersteuning gemeente inzake geluid, o.a. A2/NRU en andere voorkomende zaken

leveren van (technische) kennis voor verduurzamen bouwprojecten
Deelname en gerelateerde werkzaamheden projectgroep duurzaamheid
bijdrage aan programmamanagement programma duurzaamheid
Werkzaamhed. gerelateerd aan aardgasvrij maken bestaande bouw. Zowel woningen als bedrijven

mandaat

mandaat
mandaat

1.000 ondersteuning gemeente op afvalbeleid
-

-

-

mandaat

mandaat
mandaat

88
88
1.180
1.180
1.180
255

Milieu- en natuur educatie algemeen

-

De verwachting is dat de uren in 2019 worden gefinancierd door de provincie.Indien dit niet het geval is,
worden in 2019 tussen ODRU en gemeente nadere afspraken gemaakt. Betreft 150 uur.

Algemene inzet milieubeleidsmedewerker ter ondersteuning van gemeente
Algemene inzet voor projecten klimaat
algemene inzet van beleidsmedewerker ter ondersteuning bestuur
Ondersteuning gemeente inzake uitkoopregeling hoogspanning

380
-

Ondersteuning energiestransitie

21 Educatieve natuurrecreatie - Expertise

21E0100

-

Verduurzamen vastgoed gemeente

930
150
250
150

Duurzaam bouwen
Projectgroep duurzaamheid
Programmateam duurzaamheid

18 Juridisch advies - Advies
Bezwaar en beroep
18 Juridisch advies - Informatie
Behandelen van een WOB verzoek
Beantwoorden vragen ex artikel 21 Reglement van Orde
19 GIS/Geoloket - Informatie
Ontsluiting geografische milieu-informatie via Geoloket
20 Natuur- en Milieu Educatie - Expertise
Natuur- en Milieueducatie Basisonderwijs

De gemeente vertegenwoordigen in haar bevoegd gezagtaken. In 2018 is een toename te zien van de
120 werkzaamheden op het gebied van archeologie.
Uitvoeringsbegeleiding onderzoek door derden en opstellen van PvE's en Bureauonderzoeken voor
gemeentelijke projecten.

35
35
1.970
1.040

Hoofd Operationeel en uitvoerend (milieu)beleid
sub
sub
sub

120

RIJK/ PROV/
(PM 150 uur)

16E0201
16E0202
16E0203
16E0204

16.E

-

50

16E0200

14V0100

O.a. bijdrage ODRU gebiedsgesprekken/gebiedsdossiers waterwinning en drinkwateroverleg

370
100
270
100
70
100
-

Hoofd Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS)
14 Externe veiligheid - Vergunningen
Hoofd Ontheffing route gevaarlijke stoffen
16 Beleid DRB - Expertise
Hoofd Ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning van de gemeente op gebied van milieu

14.V

-

8

14 Externe veiligheid - Expertise
14E0100

Bij loonwerkers/hoveniersbedrijven/cultuurtechnische bedrijven worden (kleine) partijen grond
opgeslagen en samengevoegd vaak van onbekende kwaliteit. Het samenvoegen van onbekende kwaliteit
grond in een hoeveelheid van > 25 m3 is niet toegestaan zonder certificering. De meeste van dit soort
bedrijven zijn niet gecertificeerd. Hierdoor is er een aannemelijk risico dat schone grond vermengd raakt
75 met mogelijk (licht) verontreinigde grond. De pakkans is zeer gering en de verdiensten zijn groot.
Inzet bodemspecialist in het geval van calamiteiten/onvoorziene voorvallen.

75
50

09E0100

13E0800
13E0900
13E0901
13E0902
13E0907

Opmerking / Toelichting

150

170

13.E

P

150

Hoofd Diverse kleinschalige watertaken
09 Archeologie - Expertise

09.E

UVP 2019

15.128 uur

mandaat
mandaat

-

-

-

-

-

100

Beheer en onderhoud Geoloket.

Uitvoering Basispakket Primair Onderwijs (advies en ondersteuning)

Verzorgen van educatief recreatie-programma in en rond MEC Maarssen. Werven en aansturen van
vrijwilligers voor ondersteuning en uitvoering programma. Extra P-uren (100 uur) tbv doorlopen en uitrol
100 Gezonde buurt en Struintuin. De aanleg start in Februari 2019.

Hoofd Educatieve recreatie
22 Wijkinitiatieven en participatie - Expertise

255
180

-

-

23E0200

Hoofd Ondersteuning duurzame wijkinitiatieven en bewonersparticipatie
23 Duurzaamheidscampagnes - Expertise
Hoofd Zwerfafval, beleid en uitvoering

180
-

-

Invulling in overleg en afstemming gemeente, bijvoorbeeld Gezonde Buurt, Struintuin, nieuwe initiatieven.
400
400

23E0201

sub

Zwerfafval, beleid en uitvoering

200 bewonersparticipatie, (rest)afvalvrije scholen, adoptieprojecten.

23E0202

sub

Uitvoering (pva) Afvaleducatie

-

25C0100

25 Relatiemanagement - Relatiemanagement
Hoofd Relatiemanagement
26 Regionale samenwerking + 24 uurs bereikbaarheid

200 bewonersparticipatie, (rest)afvalvrije scholen, adoptieprojecten.
-

-

-

22.E
22E0300
23.E

Invulling in overleg en in afstemming met de gemeente op basis van NEDVang Subsidie-gelden. O.a.

Invulling in overleg en in afstemming met de gemeente op basis van NEDVang Subsidie-gelden. O.a.

25.C
26.E

26E0100

426
426
250

Hoofd Regionale Samenwerking

250
15.128

* = De inhoudelijke toelichting van de hoofdproducten in de kolom “type” staan beschreven in de PDC (Producten- en dienstencatalogus) van de ODRU.
G
Totalen hoofdproduct
02 ROM
1.250
03 Wabo
04 Geluid
05 Lucht
06 Infra en Milieu
07 Bodem
08 Water
09 Archeologie
13 Klimaat en Energie
14 Externe veiligheid
16 Beleid DRB
18 Juridisch advies
19 GIS/Geoloket
20 Natuur- en Milieu Educatie
21 Educatieve natuurrecreatie
22 Wijkinitiatieven en participatie
23 Duurzaamheidscampagnes
25 Accountmanagement
26 Regionale samenwerking
Totaal aantal uren
Kosten UVP 2019

kosten
Kosten UVP 2019 (G-T-P-A)
Matrialenbudget NDC incl huur NME
Totale kosten 2019

Binnen de jaarlijkse wisselende lijst met voorgestelde projecten waaruit door regievoerders een keuze kan worden
gemaakt, worden standaard de volgende vier regionale projecten opgevoerd en afgenomen: Crisisbeheer, 24-uurs
bereikbaarheid, Organisatie en deelname expertgroepen, Plotseling Opkomende Bestuursopdrachten (POBO).
Voorbeelden van overige regionale projecten die door de regievoerders de afgelopen jaren zijn gekozen zijn: leidraad
voor integrale handhaving, de ontwikkeling van de producten– en dienstencatalogus, nieuwe wet- en regelgeving,
schaliegas, een duurzaamheidsevenement en het energieakkoord

7.276
420
105
195
950
8
170
370
35
1.970
88
1.180
255
180
426
250
15.128
€
uurtarief 2019
GTP €
A €

€
€
€

1.357.738 €

-

3.207

T

P
-

950

-

382
155
100
120
1.000
100
400
3.207
- €

287.828

89,75
98,73

1.645.566
43.958 Geindexeerd met 0,06% gelijk aan vorig jaar, defintieve indexatiecijfer nog niet bekend
1.689.524
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CHECKLIST RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
Key 2:
Betreft:
Getoetst:
Voorwaarden voor medewerking
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

De activiteit moet passen binnen de
geldende of in ontwerp neergelegde visies
en beleidskaders van de gemeente,
provincie en het rijk.
De ruimtelijke uitstraling van de
ontwikkeling moet passen binnen het
(woon)gebied. Er mag geen aantasting
plaatsvinden van het woon- en leefmilieu
die niet redelijkerwijs te verwachten valt in
de betreffende omgeving.
De aanwezige waarden waaronder
stedenbouwkundige, cultuurhistorische of
landschappelijke waarden mogen niet
nadelig worden beïnvloed door de activiteit.
Er moet sprake zijn van een normale
afwikkeling van verkeer en worden voldaan
aan de in het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoersplan opgenomen uitgangspunten
met betrekking tot parkeren. De regel is dat
parkeren op eigen erf dient plaats te vinden
of dat de initiatiefnemer op eigen kosten
parkeerplaatsen aanlegt in het openbaar
gebied.
De ontwikkeling mag geen onevenredige
afbreuk doen aan de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende
gronden en bouwwerken en/of belangen
van belanghebbenden.
De ontwikkeling moet voldoen aan de
wettelijke eisen t.a.v. milieu.
Een seksinrichting, prostitutie, erotisch
getinte horecabedrijven of horecabedrijf
voor het afhalen en nuttigen van drugs
(coffeshop) zijn niet toegestaan.
Afwijkingen zijn niet toegestaan bij een
recreatieverblijf. Een ‘extra’ uitbreiding van
een recreatieverblijf zou namelijk de aard,
omvang en karakter aantasten en het
aanzien geven van een permanente
woning.

CHECKLIST RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Indieningsvereisten
1.

2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
o.
3.

Onderdeel

Een ruimtelijke onderbouwing van het
project, inhoudende een beschrijving van de
ruimtelijke gevolgen die het project op de
omgeving zal hebben: inrichting van het plan,
ruimtelijke c.q. landschappelijke inpassing,
stedenbouwkundige inpassing,
parkeerfaciliteiten, verkeersontsluiting (een
en ander geïllustreerd door middel van een
inrichtings- of stedenbouwkundige schets).
Onderzoek naar de ruimtelijke effecten en
uitvoerbaarheid van het project. De volgende
onderzoeken kunnen van toepassing zijn:
Bodem
Geluid
Geur
Luchtverontreiniging/luchtkwaliteit
Externe veiligheid
Bedrijven en milieuzonering
Plan MER, inclusief Mer-beoordeling
Flora en Fauna en monumentaal groen
Duurzaamheid
Watertoets
Archeologie en Cultuurhistorie
Mobiliteitstoets (verkeerssituaties en
parkeren)
Ladder toets duurzame verstedelijking
Economische uitvoerbaarheid
Een toetsing aan vigerend ruimtelijk beleid
en wetgeving van:

a

Het rijk, zoals vastgelegd in Wro, Wabo en
eventueel een rijksbestemmingsplan;

b

De provincie, zoals vastgelegd in de
vigerende provinciale ruimtelijke
structuurvisie, provinciale ruimtelijke
verordening en eventueel een provinciaal
bestemmingsplan;
De gemeente, zoals vastgelegd in o.a. het ter
plaatse geldende bestemmingsplan,
structuurvisie(s), welstandsnota en eventueel
landschap ontwikkelingsplan of
beeldkwaliteitsplan.

c

4.

5.
6.

Een overzicht van mogelijke belemmeringen
voor het project, waarbij minimaal aandacht
wordt besteed aan:
a.
Kabels en leidingen tracés;
b.
Privaatrechtelijke belemmeringen;
Een planschadeovereenkomst;
Resultaat van overleg met de
waterbeheerder (Rijkswaterstaat, provincie
en/of waterschap) in het kader van de
(provinciale) watertoets;

Aanwezig

Akkoord/ Opmerking

Bestemmingsplan
De Werf
Garsten Noord
Maarssenbroek Werkgebied
Maarssen aan de Vecht (maarssen Centrum)
Nieuwersluis
Maarsseveense Plassen e.o.
Nieuwer ter Aa
300 meterstrook, Scheendijk Noord
Nigtevecht
Vreeland
Kerkweg achter nummer 12
Maarssen aan de Vecht 1e partiële herziening
Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan
Maarssen-dorp Woongebied
Bisonspoor Multifunctionele Accommodatie
Klompweg 24 Nigtevecht
t Rond 15 in Loenen aande Vecht
Portengen2
Spengen 26 en 28
Cronenburgh
Oud Over 30 Loenen aan de vecht
De Meent 2A
De Kwekerij
Vierde Kwadrant
Kerklaan 6 Loenen aan de Vecht
Herenweg 10c Maarssenbroek
t Rond 9 in Loenen aan de Vecht
Angstelkade Bedrijventerrein
Maarssenbroek Woongebied
Oud Over 112 Loenen aan de Vecht
Papyrus woonschip (naast Vreelandseweg 67)
Ter Meer
Nigtevechtseweg 186-188 in Vreeland

In werking

1984, 1986 en
1987
november 1981
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012

Maand-Jaar Identificatienummer imro-dataset

02-27 NL.IMRO.03330000MaarssenbroekWe
07-01
03-24
05-28
24-11
12-22
01-26
01-26
03-02
04-15
04-20
05-11
06-21
06-29
09-14
09-28
09-28
10-26
10-26
10-28
11-01
11-23
12-14
02-23
03-29
04-06
09-21
09-27
10-25
11-15
02-28

NL.IMRO.0329.0017-0002
NL.IMRO.1904.BPmaarssevnplasMVP-OH01
NL.IMRO.Bpnieuwerteraa-VG01
NL.IMRO.0329.BPNigtevechtNTV-OH01
NL.IMRO.1904.BPVreelandVLD-OH02
NL.IMRO.0311.BPKerkwegAchter12-VO01
NL.IMRO.1904.BPLoeBinKerLNS-OH02
NL.IMRO.1904.BPmaarssdorpwo-OH01
NL.IMRO.1904.BPmfabisonspoorMKB-OH01
NL.IMRO.0329.BPntvKlompweg43-VG01
NL.IMRO.0329.BPtRond15LNN-VG01
NL.IMRO.0311.BPPortengen2-VG01
NL.IMRO.0311.BPSpengen26en28-VG01
NL.IMRO.1904.BPcronenburghLNN-OH02
NL.IMRO.0329.BPOudOver30LNN-VG01
NL.IMRO.0311.BPDeMeent2A-VG01
NL.IMRO.0333.BPdekwekerij-OH01
NL.IMRO.0311.bp044dekwadrant-VG01
NL.IMRO.0329.BPKerkln6LNN-VG01
NL.IMRO.1904.BPHerenweg10c-VG01
NL.IMRO.1904.BPtRond9LNN-VG02
NL.IMRO.1904.BPbedrangstelkade-VG01
NL.IMRO.1904.BPwoongebiedMBK-VG01
NL.IMRO.1904.BPOudOver112LNN-OH01
NL.IMRO.1904.BPLGBwspapyrus-VG01
NL.IMRO.1904.BPtermeerMDP-vg02
NL.IMRO.1904.BPngtvchtswg188VLD-OH01

Vaststelling verwacht feb
2020
Vastelling verwacht okt 2019
wordt gestart in 2019
Gestart met Plan van Aanpak
en Nota van Uitgangspunten
Voorontwerp gereed
vastgesteld 30 januari 2018
Voorontwerp gereed
Voorontwerp gereed

Gageldijk 71 Maarssen verblijfsrecreatieterrein
Samenwoonschool Nigtevecht
Kortrijk 30a & b herziening LGW 1993
Landelijk Gebied Maarssen
Maarssen aan de Vecht 2e partiële herziening
Woonschepen
De Werf in Kockengen
Vreeland Oost
Breukelen Centrum
Kerkplein 5a Kockengen
De Karavaan
Kockengen
Breukelen Woongebied
Schildershof
Corridor
Landelijk Gebied West
Loenen aan de Vecht
Werk bij Maarsseveen
Maarsseveensevaart 90 Maarssen-dorp
Mijndensedijk 60
De Karavaan 1ste herzening
Herenweg Gageldijk
Maarssen-dorp Woongebied 1ste technische ph
Huyck Aertsenstraat in Breukelen
Raadhuisstraat 13 Nigtevecht

Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost
Bosdijk 10 in Kockengen
Bouwvlak Sluysoort in Maarssen
Corridor 1ste herziening
CSV-locatie Vreeland
De Molenpolder in Tienhoven
Ecologische verbindingszone (Evz) Bijleveld
Fietsbrug bij Nigtevecht
Herontwikkeling bibliotheek Bisonspoor in Maarssen
Kievitsbuurten in Breukelen
Landelijk Gebied Noord
Landelijk Gebied West - 1ste herziening
Loenen aan de Vecht – 1ste bezemplan
Maarsseveense Vaart 11 in Maarssen

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

05-31
06-04
09-25
09-25
11-27
11-27
12-18
12-18
02-26
02-26
03-26
04-23
05-21
05-30
06-25
06-25
06-25
10-29
11-26
12-17
07-01
07-01
07-01
01-07
03-03

augustus 2016
aug 2016
februari 2016
juni 2016
november 2016
juli 2016
april 2016
april 2016
juli 2016
maart 2016
maart 2016
september 2016
april 2016
juni 2016

NL.IMRO.1904.BPGageldijk71MVP-VG01
NL.IMRO.1904.BPswsNigtevechtNTV-OH01
NL.IMRO.1904.BPKortrijk30abLGB-VG01
NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-VG02
NL.IMRO.1904.BP2partherzmadvMDW-VG01
NL.IMRO.1904.BPLGBWoonschepen-VG01
NL.IMRO.1904.BPdewerfKKG-VG01
NL.IMRO.1904.BPvreelandoostVLD-VG03
NL.IMRO.1904.BPcentrumBKL-VG02
NL.IMRO.1904.BPKerkplein5aKKG-VG01
NL.IMRO.1904.BPdekaravaanMKB-VA01
NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG-VG01
NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01
NL.IMRO.1904.BPSchildershofMDP-VG01
NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-VG02
NL.IMRO.1904.BPlgwestLGB-VG02
NL.IMRO.1904.BPLoenenadVechtLNN-VG01
NL.IMRO.1904.BPwerkbijmaarss-VG01
NL.IMRO.1904.BPmaarssevvrt90MDP-VG01
NL.IMRO.1904.Mijndensedijk60NWS-VG01
NL.IMRO.1904.BPherzkaravaanMKB-VG01
NL.IMRO.1904.BPHerenwegGagelMRS-VG02
NL.IMRO.1904.BPherzwoongebMDP-VG01
NL.IMRO.1904.BPHAertsenstrBKL-VG01
NL.IMRO.1904.BPRaadhuisstr13NTV-VG01
NL.IMRO.1904.BPaanlegplaatsnVLD-VG01
NL.IMRO.1904.WPBosdijk10KKG-VG01
NL.IMRO.1904.BPSluysoortnb27MRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPCorridor1hrzBKL-VG01
NL.IMRO.1904.BPVreelandCSV-VG01
NL.IMRO.1904.WPMolenpolderMVP-VG01
NL.IMRO.1904.WPEVZBijleveldKKG-VA01
NL.IMRO.1904.BPFietsbrugNTV-VG01
NL.IMRO.1904.OVBisonspr1161MRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPkievitsbuurtenLG-VG01
NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01
NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG01
NL.IMRO.1904.BPLnnadVechtph1LNN-VG01
NL.IMRO.1904.OVMaarssvnvrt11MRS-VG01

Merenhoef in Maarssen
Nigtevechtseweg 64 in Vreeland
Oud Zuilen en Op Buuren e.o.
Parkweg t.h.v. 47- 49 in Maarssen
Straatweg 154 in Maarssen
Wilhelminaweg 5 in Maarssen
Zandpad 18 in Nieuwersluis

Parkweg naast 55
De Vier Hoeven
Dorpsstraat 61 Nigtevecht
#VERW!
Woning Zandpad 76 te Breukelen
Portengen 69, Kockengen
Uitbreiding P+R terrein P2 Breukelen
Haagstede (Maarssenbroek)
Stationsweg - Noord (Maarssen)
Griendweg 5 te Tienhoven
Aanlegplaatsen Vreeland-Noordoost
Laag Nieuwkoop 30 te Kochengen
Het Vierde Kwadrant te Kockengen
Kerkweg - Raadhuisstraat, Maarssen
Ruimtelijke onderbouwing aanvraag
omgevingsvergunning Zandpad 12 te Breukelen

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
4-sep-17
9-nov-17
31-okt-17
26-sep-17
4-sep-17
4-sep-17
6-sep-17
4-jul-17
3-jul-17
13-jun-17
16-mei-17
7-apr-17
10-feb-17
31-jan-18
18-jan-17

juli 2016
mei 2016
apr 2016
september 2016
juli 2016
juli 2016
mei 2016

NL.IMRO.1904.BPMerenhoefMDP-VG01
NL.IMRO.1904.OVNvechtsewg64VLD-VG01
NL.IMRO.1904.BPOudZlnOpBuurnMRS-VG01
NL.IMRO.1904.OVParkweg4749MRS-VG01
NL.IMRO.1904.OVStraatweg154MRS-VG01
NL.IMRO.1904.OVWilhelminawg5MRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPZandpad18NWS-VG01

NL.IMRO.1904.OVParkwegMRS-VG01
NL.IMRO.1904.WPDeVierHoevenTHN-VG01
NL.IMRO.1904.BPDorpsstraat61NTV-VG01
NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG01
NL.IMRO.1904.OVZandpad76BRK-VG01
NL.IMRO.1904.OVPrtengen69KKG-VG01
NL.IMRO.1904.OVAmerlndswgBRK-VG01
NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-VG01
NL.IMRO.1904.BPStationswgNrdMRS-VG01
NL.IMRO.1904.WPGriendweg5THN-VG01
NL.IMRO.1904.BPaanlegplaatsnVLD-VG02
NL.IMRO.1904.OVLgNieuwkoop30KKG-VG01
NL.IMRO.1904.BP4eKwadrantKKG-VG01
NL.IMRO.1904.OVRaadhuisstr33MRS-VG01
NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL-VG01

Maarsseveense Plassen e.o.
Buitenplaats Beek en Hoff
Nijenrode

30-jan-18
6-mrt-18
6-mrt-18

NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-VA01
NL.IMRO.1904.BPNijenrodeBKL-VG01

Landelijk Gebied West 1e herziening (bestuurlijke lus)
WP Laan van Nifterlake 40-42
Landelijk Gebied Noord (bestuurlijke lus)

6-apr-18
24-apr-18
7-mei-18

NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG02
NL.IMRO.1904.WPLvNiftarl4042THN-VG01
NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG02

Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen
Vijverhof Nieuwersluis
Hortense Kwartier (Domineeslaantje)
Singel 1 Vreeland
Dominee van Schuylenburglaan
Herenweg - Gageldijk, 1e herziening
Straatweg 66 te Breukelen

29-mei-18
10-jul-18
10-jul-18
10-jul-18
2-okt-18
2-okt-18
20-nov-18

NL.IMRO.1904.BPLocMastenbrkMRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG02
NL.IMRO.1904.BPDomineeslntjeBKL-VG01
NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01
NL.IMRO.1904.BPDvSchhuylenlnTHN-VG01
NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VG01
NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-VG01

Rondom de Vecht

23-nov-18

NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG01

2018
naam bestemmingsplan

1

Mijndensedijk 34-36

2

Uitbreiding Van der Valk in Breukelen

Vastgesteld Identificatienummer imro-dataset
18-1-2018 NL.IMRO.1904.OVMndensdk36NWS-VG01

soort procedure Omschrijving/wat wordt gerealiseerd

locatieaanduiding
Kern Nieuwersluis, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

29-01-2018 NL.IMRO.1904.OVStationsweg91BRK-VG01

Kern Breukelen, binnen de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

3 Maarsseveense Plassen e.o.

30-jan-18 NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01

Kern Maarssen, buiten de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

4 Buitenplaats Beek en Hoff

6-mrt-18 NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-VA01

Kern Loenen, binnen de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

5 Nijenrode

6-mrt-18 NL.IMRO.1904.BPNijenrodeBKL-VG01

Kern Breukelen, buiten de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

6-apr-18 NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG02

Kern Breukelen, buiten de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Kern Tienhovern, binnen rode contour

Artikel 3.6.1. Wro

Kern Loenen, buiten de rode contour

Artikel 3.1.1. Wro

Landelijk Gebied West 1e herziening

6 (bestuurlijke lus)

7 WP Laan van Nifterlake 40-42

8 Landelijk Gebied Noord (bestuurlijke lus)
9 Oud Aa 16 Breukelen

24-apr-18 NL.IMRO.1904.WPLvNiftarl4042THN-VG01

7-mei-18 NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG02

Bestuurlijk lus na uitspraak Raad van State

29-mei-18 NL.IMRO.1904.OVOudAa16BRK-VG01

Kern Breukelen, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Sloop en nieuwbouw bedrijfsgebouw

10 Scheendijk 18-19 Breukelen

29-mei-18 NL.IMRO.1904.OVSchendijk1819BRK-VG01

kern Breukelen, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Sloop en nieuwbouw recreatieverblijf

11 Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen

29-mei-18 NL.IMRO.1904.BPLocMastenbrkMRS-VG01

Kern Maarssen, binnen de rode contour

Artikel 3.1.1. Wro

Sloop bestaande bedrijfspanden en woningen en nieuwbouw

12 Binnenweg 12 Maarssen

18-jun-18 NL.IMRO.1904.OVBinnenweg12MRS-VG01

Kern Maarssen, binnen de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Sloop bedrijfspand, nieuwbouw 3 woningen

13 Vijverhof Nieuwersluis

10-jul-18 NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG02

Kern Nieuwersluis, buiten de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Renovatie van buitenplaats en omzetten van bedrijf naar hotel

14 Hortense Kwartier (Domineeslaantje)

10-jul-18 NL.IMRO.1904.BPDomineeslntjeBKL-VG01

Kern Breukelen, binnen de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Sloop school, nieuwbouw woningen

15 Singel 1 Vreeland

10-jul-18 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01

Kern Vreeland, deels binnen rode de contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Sloop bedrijf, nieuwbouw woningen

Kern Nieuwersluis, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Realisatieornamenten t.b.v. buitenplaats

16 Zandpad 18

24-sep-18 NL.IMRO.1904.OVZandpad18NWS-VG01

17 Dominee van Schuylenburglaan

2-okt-18 NL.IMRO.1904.BPDvSchhuylenlnTHN-VG01

Kern Tienhoven, binnen de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Sloop en nieuwbouw van woningen

18 Herenweg - Gageldijk, 1e herziening

2-okt-18 NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VG01

Kern Maarssen, buiten de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Herstel fouten in bestemmingsplan

19 Noordelijk perceel Rijksstraatweg 177

8-okt-18 NL.IMRO.1904.OVRijkstrwg177nLNN-VG01

Kern Loenen, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Herinrichting voormalige agrarische gronden t.b.v. tuin

20 Zuidelijk Perceel Rijksstraatweg 177

8-okt-18 NL.IMRO.1904.OVRijkstrwg177zLNN-VG01

Kern Loenen, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Herinrichting voormalige agrarische gronden t.b.v. tuin

21 Straatweg 66 te Breukelen

20-nov-18 NL.IMRO.1904.BPStraatweg66BKL-VG01

Kern Breukelen, binnen de rode contour

Art ikel 3.1.1. Wro

Sloop kantoorpand, nieuwbouw woningen

22 Portengen 8a Kockengen

22-nov-18 NL.IMRO.1904.OVPortengen8aKKG-VG01

Kern Kockengen, buiten de ronde contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Uitbreiden bestaand bedrijf

23 Uitbreiding recreatiewoning Machinekade 13b

23-nov-18 NL.IMRO.1904.OVMachineka13bMRS-VG01

Kern Maarssen, buiten de rode contour

Omgevingsvergunning i.a.v. BP

Uitbreiden bestaande recreatiewoning

Art ikel 3.1.1. Wro

Reguliere bestemmingsplan herziening, gebiedsdeel oostelijk buitengebied
Breukelen deels Maarssen

24 Rondom de Vecht

23-nov-18 NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG01

Kern Breukelen/Maarssen, buiten de rode contour

generieke aspecten/checklist

Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
oprichten 5 appartementen op voormalige bedrijfslocatie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Uitbreiden hotel
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Reguliere bestemmingsplan herziening, gebiedsdeel Maarsseveeense Plassen bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Realisatie 3 woningen binnen voormalige gemeentehuis
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Vernieuwing van de universiteit en ruimtelijke kwaliteitsverbetering
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Herstel regels na uitspraak Raad van State
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
Sloop kerk en terugbouw 4 vrijstaande woningen
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
b l
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage
Standaard checklist opstellen (Partiele)
herziening bestemmingsplannen, zie
bijlage

Barro

PRV

Ladder

n.v.t.

3.5 Bebouwings
enclaves en linten

woningbouw, akkoord

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

Stedelijke voorzieningen,
akkoord

N2000, NNN

2.1. Landelijk gebied

n.v.t.

Erfgoed

4.1 stedelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

4.1 stedelijk gebied

Andere stedelijke voorziening,
akkoord

n.v.t.

2.1 Landelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

4.1 Stedelijk Gebied

n.v.t.

N2000 , NNN,
spoorwegtracé en
Amsterdam-Rijnkanaal

3.11 Ruimte voor ruimte

n.v.t.

n.v.t.

4.1 Landelijk gebied

n.v.t.

NNN

4.1 Landelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

Stedelijk gebied, akkoord

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

2.1 Landelijk gebied

nieuwe stedelijke ontwikkeling,
akkoord

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

Bestaand stedelijk gebied, akkoord

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

2.1 Landelijk Gebied

n.v.t.

n.v.t.

4.1 Stedelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

2.1. Landelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

2.1 Landelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

2.1 Landelijk gebied

n.v.t.

n.v.t.

4.1. Stedelijk gebied

Bestaand Stedelijk gebied, akkoord

n.v.t.

2.1 Landelijk gebied

n.v.t.

NNN

2.1. Landelijk gebied

n.v.t.

NNN, erfgoed

4.1. Stedelijk gebied

n.v.t.

Vergunningen 2018 Rijksmonumenten
Adres

Datum
Ingediend
12-12-2017

Nummer
OLO
3363993

procedure

Kerkweg 31, Maarssen

Monument
Nr.
26383

Verleend?

regulier

Advies
Monumentencie.
Ja, positief

Langegracht 2, Maarssen

26386

16-01-2018

3419441

regulier

Ja, positief

22-01-2018

3430737

regulier

Ja, positief

verleend, gedeeltelijk van
rechtswege
verleend

Diependaalsedijk 17, Maarssen, Doornburgh, sloop
(niet beschermd onderdeel op complex, gymzaal)
Dorpsstraat 46, Loenen (tuinmuur)

527406
26032

13-02-2018

3478199

regulier

Ja, positief

verleend

Rijksstraatweg 211, Loenersloot (koetshuis kasteel
Loenersloot)
Markt 12, Breukelen (gemeentehuis Boom en Bosch)

511842

18-02-2018

3488809

regulier

Ja, positief

verleend

526622

12-03-2018

3535565

uitgebreid

Ja, positief

verleend

Klapstraat 25, Vreeland
(sloop niet beschermde schuur in complex)
Rijksstraatweg 119, Loenen

26140

11-04-2018

3600749

regulier

Ja, positief

verleend

26084

04-05-2018

3651755

regulier

Ja, positief

verleend

Vreelandseweg 36, Nigtevecht (sloop)

30633

26-04-2018

3638257

regulier

Ja, positief

verleend

Vreelandseweg 36, Nigtevecht

30633

26-04-2018

3637987

regulier

Ja, positief

verleend

Dorpsstraat 67, Nigtevecht (kubushuis in schuur)

30615

01-05-2018

3645775

regulier

Ja, positief

verleend

Straatweg 60, Breukelen (boothuis Nijenrode)

3405587

17-05-2018

3678897

regulier

Ja, positief

verleend

Zandpad 53, Maarssen

26457

29-05-2018

3698929

regulier

Ja, positief

verleend

Rijksstraatweg 74, Niewersluis

514167

15-06-2018

3710445

regulier

Ja, positief

verleend

Beek en Hoff , Molenstraat 34, Loenen (inritten)

26020

27-06-2018

3763707

regulier

Ja, positief

verleend

Beek en Hoff, Molenstraat 34, Loenen (bruggen)

26020

28-06-2018

3766765

regulier

Ja, positief

verleend

Dorpsstraat 66, Loenen (monument + steiger)

26036

07-07-2018

3787335

regulier

Ja, positief

verleend

Langegracht 24, Maarssen

26399

17-08-2018

regulier

Ja, positief

verleend

Rijksstraatweg 202, Loenersloot

26103

10-09-2018

regulier

Ja, positief

verleend

Vossenlaan 1, Vreeland, (verbouwing)

26168

12-10-2018

3849947
180724
3902111
180777
3948141

regulier

Ja, positief

verleend

Nassaustraat 4, Maarssen

26431

22-10-2018

3989027
180905

regulier

Ja, positief

verleend

verleend 05-02-2018

Dorpsstraat 26, Loenen aan de Vecht

26027

21-11-2018

4048257
180993

regulier

Ja, positief

verleend

Advisering WABO Archeologie 2018
OLO-nummer Adres/topniem/projectnaam

Verleend/ge Waarde in bestemmingsplan/erfgoedverordening
weigerd

Ondergrens in bestemmingsplan/ erfgoedverordening

Type onderzoek(en)

Historische linten: Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over
een oppervlakte van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Variabele verwachting: Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter
over een oppervlakte van 1.000 m2 is archeologisch onderzoek
nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10 hectare is archeologisch onderzoek nodig.

BO, IVO verkennend en karterend.

OLO 3714615

Tienhoven, verschillende locaties (Oostelijke
Vechtplassen: Kanaaldijk, Heuvellaan)

Ja

Waarde Archeologie; hoge verwachting (historische
linten) en variabele verwachting

OLO 3121127

Rijkstraatweg 177, Loenen aan de Vecht (noord)

Ja

Waarde Archeologie 4 / hoge verwachting

OLO 3121085

Rijkstraatweg 177, Loenen aan de Vecht (zuid)

Ja

Waarde Archeologie 4 / hoge verwachting

OLO 3401733

Maarssen, Gaslaan 4

Ja

lage verwachting

OLO 2361249

Tienhoven, Griendweg 1

Ingetrokken Waarde Archeologie 5 / lage verwachting

OLO 3456283

Nieuwersluis, Zandpad 18

Ja

Waarde Archeologie / hoge verwachting

OLO 3369921

Bosdijk 3A, Nieuwer ter Aa

Ja

Waarde Archeologie 2

OLO 3567905

Oud Aa, 1B, Breukelen

OLO 3600809

Dorpsstraat 30, Nigtevecht

In
hoge verwachting: historisch lint
behandeling
Ja
terrein van hoge waarde (AMK)

OLO 3586357

Machinekade 13 B, Maarssen

Ja

lage verwachting

OLO 3499649
OLO 3499535
OLO 3499303
OLO 3157823

Planetenbaan 80, Maarssen
Planetenbaan 20-59, Maarssen
Planetenbaan 60, Maarssen
Portengen 8A, Kockengen

Ja
Ja
Ja
Ja

geen dubbelbestemming; verstoord
geen dubbelbestemming; verstoord
geen dubbelbestemming; verstoord
lage verwachting

OLO 3676323

Gieltjesdorp 5-33, Kockengen

Ja

Waarde Archeologie 3

OLO 3726363

De Plassen Zuid 310, Breukelen

lage verwachting

OLO 3695561

Gageldijk 97a, Maarssen

OLO 3774967

Gageldijk 25, Maarssen

OLO 3958669

Ds van Schuylenburglaan 2-8,

In
behandeling
Van
rechtswege
In
behandeling
Ja

OLO 3824731

Overplaats Over-Holland Loenen

geen dubbelbestemming; verstoord

OLO 3805769

Oukoop 12, Nieuwer Ter Aa

OLO 3925765

De Corridor 1 Breukelen

OLO 4027235

Westbroekse Binnenweg 86D

In
behandeling
In
behandeling
Van
rechtswege
Ingetrokken

OLO 3990405

Dwarsdijk 32 Tienhoven

Ja

Waarde Archeologie 2

OLO 4052447

Straatweg 178 Maarssen

In
hoge verwachting
behandeling

Waarde – Archeologie 2
hoge verwachting: historisch lint
Waarde – Archeologie 2

lage verwachting
hoge verwachting
middelhoge verwachting

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10 hectare is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Geen ondergrens opgenomen
Geen ondergrens opgenomen
Geen ondergrens opgenomen
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 00 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

BO, IVO verkennend en karterend.
BO, IVO verkennend en karterend.
geen: adviesdocument ADC waarin wordt
aangegeven dat aan de vrijstellingsondergrens
wordt voldaan
geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
BO, IVO verkennend , IVO-P en AB
BO en PvA IVO (resultaten IVO onbekend)
geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
BO en IVO verkennend
geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
geen
geen
geen
geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
BO uitgevoerd, advies: verkennend en karterend
booronderzoek (onbekend of uitgevoerd)

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10 hectare is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Geen ondergrens opgenomen

geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 10 hectare is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 1.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Oost: Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een
oppervlakte van 50 m2 is archeologisch onderzoek nodig. West:
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 1.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte
van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.

geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
PvE AB (onbekend of AB is uitgevoerd / wat de
resultaten zijn)
AB uitgevoerd, rapport aanwezig
geen

BO en IVO verkennend
geen; wordt aan vrijstellingsondergrens voldaan.
geen; archeologische waarden worden niet
verstoord.
BO; geen vervolgonderzoek nodig, omdat aan
vrijstellingsondergrens wordt voldaan

