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1 Inleiding  
 

1.1 Toezicht provincie  
Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de van de ene overheidslaag op de andere. De provincie 

houdt vanuit dit oogpunt op verschillende terreinen toezicht op de uitvoering door gemeenten van 

medebewindstaken. Het interbestuurlijk toezicht kan generiek of specifiek zijn. Generiek toezicht vindt 

zijn wettelijke grondslag in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt). Specifiek toezicht vindt 

plaats op basis van specifieke wetgeving, zoals de Gemeentewet in het geval van het financieel toezicht.  

De voorliggende rapportage is bedoeld voor het generiek toezicht vanuit de Wrgt. 

 

Om het generiek toezicht uit te kunnen oefenen verzamelt het provinciebestuur informatie over de vraag 

of de uitvoering van een medebewindstaak door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 

regelingen aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Daarmee kan de provincie zich een oordeel vormen 

en zo nodig interveniëren.  

De informatie die gemeenten moeten aanleveren is vastgelegd in de provinciale Verordening 

Systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (hierna te noemen ‘de Verordening’).  

 

1.2 Juridisch kader  
 

1.2.1 Grondslag  
- Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) 
- Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie 
- Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht  
- Gemeentewet, art. 124h.  

 
1.2.2 Aan te leveren door gemeente vanuit Verordening provincie Utrecht 

  

Artikel Verordening systematische 

toezichtinformatie provincie Utrecht 

Wetgeving 

Art 3  Archiefwet 1995  

Art 4  Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht  

Art 5  Wet Ruimtelijke Ordening 

Art 6  Erfgoedwet 2016 

 

 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 Toezichtinformatie treft u cursief weergegeven de tekst van de artikelen uit de 

Verordening waar de toezichtinformatie aan dient te voldoen.  

In blauw treft u de input aan, dan wel een verwijzing naar een bijlage waarin de informatie is 

opgenomen. Vanwege de omvang van sommige bestanden is het niet mogelijk alle gevraagde input in 

deze rapportage weer te geven. In dat geval is de input als een bijlage bij deze rapportage opgenomen. 
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2 Toezichtinformatie 
 
 

2.1 Verordening - Artikel 3 (Archiefwet 1995) 
 
Burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een waterschap en het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten de 
toezichtinformatie conform het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht, zoals 
gedeputeerde staten op 3 juli 2012 hebben vastgesteld, en zoals genoemd in de bijlage bij deze verordening, 
over de uitvoering van de Archiefwet en de op deze wet gebaseerde regelgeving. 
 
Zie bijlagen: 

- KPI-rapportage Stichtse Vecht 2017 d.d. 11 mei 2018 (rapportage gemeentearchivaris)  incl. 
aanbiedingsbrief aan college van B&W Stichtse Vecht 

- Memo Verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018 
 
Op grond van artikel 10 van de Archiefverordening gemeente Stichtse Vecht is de gemeentearchivaris belast 
met het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. De archivaris doet verslag aan het college van B & W 
dat verantwoordelijk is voor de zorg van de naleving van de Archiefwet 1995. Dit vindt plaats via een 
zogeheten KPI-rapportage, waarin per KPI een beeld van de stand van zaken aangegeven wordt.   
 

Overzicht KPI-scores (uit: KPI Rapportage SV 2017, RHC Vecht en Venen) 
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Op basis van rapportage 2017 constateert de archivaris dat voor de gemeente Stichtse Vecht, net als voor de 
meeste overheidsorganisaties, geldt dat de overgang van een hybride naar een volledig digitale 
informatiehuishouding een aandachtspunt is.  
Wij onderschrijven deze opmerking, maar zien tegelijkertijd dat het volledig beëindigen van 
papieren werkstromen (nog) niet mogelijk is, als de gemeente aan alle wettelijke eisen wil voldoen.  
Met name in het Sociaal domein en in geval van niet digitaal vaardige inwoners is een papieren 
informatiestroom en/of dragers onontbeerlijk. Tevens constateren wij dat niet alle vakapplicaties  
ingericht zijn op volledig digitaal en dat voor sommige papierstromen geen applicaties voorhanden 
zijn. Overigens is het niet verboden om met papieren informatiestromen te werken, een 
gecombineerde analoge en digitale informatiehuishouding is echter minder efficiënt en heeft meer 
risico’s. Daar waar wij stappen kunnen maken, nemen wij deze ter hand om de hybride situatie zo snel als 
mogelijk op te heffen. Zo is bijvoorbeeld de digitalisering van de oude papieren bouwdossiers in 2017 gestart.  
 
Verder constateert de archivaris dat de activiteiten uit het verbeterplan 2017-2018 dat naar aanleiding van de 
archiefinspectie over 2016 en de aanbevelingen van de provincie Utrecht is opgesteld, zijn opgestart. Wel lijkt 
een aantal activiteiten vertraging op te lopen.  
 
Het verbeterplan van de gemeente Stichtse Vecht kent een meerjarige looptijd. Het is gebaseerd op de input 
uit verschillende kwaliteitsaudits, waarvan de beoordelingen in de periode eind 2016 – april 2017 beschikbaar 
zijn gekomen. De daarbij horende verbetermaatregelen zijn medio 2017 bestuurlijk vastgesteld. In het korte 
tijdsbestek konden de voorgenomen maatregelen derhalve niet geëffectueerd worden.  
De vraagstukken die op het gebied van informatie- en archiefbeheer spelen de laatste jaren sterk aan 
verandering onderhevig als gevolg van digitalisering en data gestuurd werken. Door de toegenomen 
complexiteit, integraliteit en grotere afhankelijkheden (IT, regionale afstemming) kost de realisatie van 
verbetermaatregelen meer tijd dan aanvankelijk werd voorzien. Daarnaast hebben zich na vaststelling van 
het verbeterplan diverse nieuwe ontwikkelingen voorgedaan met een effect op het informatie- en 
archiefbeheer, die om aanvullende verbetermaatregelen vragen (bijvoorbeeld de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming die per 25 mei in werking is getreden of de invoering van een nieuwe gemeentelijke 
selectielijst en de daarbij horende verplichting een Hotspotmonitor uit te voeren). Al deze ontwikkelingen 
hebben onze aandacht en vragen tijd.  
 
De meeste aanbevelingen en verbetermaatregelen uit het verbeterplan 2017-2018 zijn zoals de archivaris 
aangeeft opgestart. Om de voortgang in het verbeterplan verder te bevorderen is vanaf medio 2018 de DIV 
functie (Documentaire informatievoorziening) versterkt met 1 fte (waarvan 0,5 fte tijdelijk). Ook wordt 
voorzien in een tijdelijke kwartiermaker/projectleider voor het digitaal werken. De integrale organisatie brede 
aanbevelingen voor het archief- en informatiebeheer maken hier deel van uit. 
 
 

2.2 Verordening - Artikel 4 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
 
Lid 1  

Burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van een waterschap in de provincie Utrecht verstrekken aan 

gedeputeerde staten toezichtinformatie over de naleving van bij algemene maatregel van bestuur (Bor) gestelde 

regels in het belang van een doelmatige uitvoering, toezicht en handhaving. 
 
Lid 2 
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt: 

a. het uitvoerings- en handhavingsbeleid en de besluiten tot vaststelling of wijziging daarvan, bedoeld 
in artikel 7.2 van het Bor; 

b. het uitvoeringsprogramma en de besluiten tot vaststelling of wijziging daarvan, bedoeld in artikel 7.3. 
van het Bor; 

c. de rapportage, bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van het Bor; 
d. de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Bor. 

 
Ad a:  

Het handhavingsbeleid 2015-2018 inclusief vaststellingsbesluit zijn voor het verantwoordingsjaar 2015 aan 
de provincie Utrecht gezonden. De Verordening geeft daarover aan dat toezichtinformatie die voor meer jaren 
is vastgesteld en aan gedeputeerde staten is verstrekt, niet opnieuw hoeft te worden verstrekt als deze 
informatie nog actueel is. Dit is van toepassing op het handhavingsbeleid 2015-2018.  
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Ad b. Zie bijlage: het HandhavingsUitvoeringsprogramma 2018 inclusief vaststellingsbesluit (vastgesteld in 

collegevergadering 6 maart 2018) 
 
Ad c + d. Zie bijlage: het Handhavingsverslag 2017 inclusief vaststellingsbesluit (vastgesteld in 

collegevergadering 3 juli 2018) 
 
 

2.3 Verordening - Artikel 5 (Wet ruimtelijke ordening) 
 
Lid 1 
Burgemeester en wethouders in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten toezichtinformatie 
over de uitvoering van de Wro en de op deze wet gebaseerde regelgeving. 

 

Lid 2 
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt: 

a. een overzicht van de vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten in het betreffende 
toetsingsjaar, met uitzondering van binnenplanse en buitenplanse afwijkingen als bedoeld in artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 1 en 2, van de Wabo. Hierbij wordt in ieder geval  aangegeven hoe is 
omgegaan met generieke wettelijke eisen, met de provinciale regelgeving (PRV) en de rijksregels, 
genoemd in het Barro; 

b. een overzicht van de vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar en een planning 
van de actualisatie van deze plannen. 

 
Ad a. Zie bijlage: een overzicht van de vastgestelde gemeentelijk planologische besluiten in 2017 
Ad b. Zie bijlage: een overzicht van de vigerende bestemmingsplannen.  

Voor de bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar is aangegeven wanneer de actualisatie van deze 
plannen is voorzien.  
 
 

2.4 Verordening - Artikel 6 (Erfgoedwet 2016) 
 
Lid 1 
Burgemeester en wethouders in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten toezichtinformatie 
over de uitvoering van de Erfgoedwet 2016. 
 
Lid 2 
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt: 
a. een overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten in 

het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder f en h, van de Wabo, alsmede de adviezen van de 
adviescommissie, inclusief de betreffende adresgegevens en het monumentregisternummer;  

b. indien de samenstelling is gewijzigd in het toezichtjaar; een beschrijving van de samenstelling en 
deskundigheid van de leden van de adviescommissie; 

c. een overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen waarbij een archeologisch rapport is 
opgesteld of technische aanpassingen zijn gedaan om archeologische resten in de bodem te behouden. 

 
Ad a. Zie bijlage: een overzicht van de omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten 

 
Ad b. 

De samenstelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumenten, MooiSticht) is voor 2017 
niet gewijzigd ten opzichte van 2016. Voor de volledigheid zijn ten opzichte van 2016 ook de burgerleden in 
het overzicht weergegeven: 
 Voorzitter: mw. B.H. Scheffer-Versluis 
 
 Leden:        mw. ir. E. Winkler - architect 
                    Dhr. ir. F.B. Stedehouder - architect 
                   Mw. drs. M.J.C. Laméris - architectuurhistorica 
                    Dhr. ir. J.A. van der Hoeve - restauratiearchitect/bouwhistoricus 
                    Dhr. ir. R.P.C. Hendriks - architect 
 Burgerleden monumentenzorg: E. Verwoerd en als plaatsvervanger S. de Clercq 
 
Ad c. Zie bijlage: een overzicht van vergunningen met een archeologisch advies incl. archeologische 

(verwachte) waarden waarop deze betrekking hebben. 



 

mw. drs. H.A. (Erika) Hokke 
interim directeur / streekarchivaris Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
 
 
 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Stichtse Vecht 
Postbus 1212 
3601 BE Maarssen 

Datum Onderwerp 
9 mei 2018 Jaarverslag toezicht archief- en informatiebeheer 2017 
 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij stuur ik u de KPI rapportage Stichtse Vecht 2017. Deze rapportage geeft, aan de hand van 
10 door de VNG gedefinieerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), inzicht in de wijze waarop 
binnen uw gemeente in 2017 het informatie- en archiefbeheer is uitgevoerd. De rapportage maakt 
inzichtelijk in welke mate daarbij werd voldaan aan de vereisten van de Archiefwet 1995 en welke 
verbeteringen nodig zijn. De verbeteringen zijn vertaald naar aanbevelingen.  
 
Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt, net als voor de meeste overheidsorganisaties, dat de 
overgang van een hybride naar een volledig digitale informatiehuishouding een aandachtspunt is. 
De KPI rapportage over 2017 laat hierin weinig vooruitgang zien ten opzichte van 2016. Volgend 
op het inspectierapport uit 2016 is er binnen uw gemeente een verbeterplan 2017-2018 
opgesteld. Een aantal activiteiten uit dat verbeterplan is in gang gezet (o.a. het op orde brengen 
van de bouwvergunningen). Andere activiteiten lijken vertraging op te lopen (o.a. vervanging 
archiefbescheiden, metadataschema, kwaliteitstoetsing). 
 
U kunt deze rapportage gebruiken bij uw verslaglegging aan uw gemeenteraad (conform 
Archiefverordening Stichtse Vecht art. 17) en aan de provincie Utrecht. De provinciale 
interbestuurlijk toezichthouder stelt het op prijs als u daarbij in een ‘verbeterplan’ aangeeft op 
welke wijze en wanneer u de genoemde aanbevelingen uit de KPI rapportage 2017 wilt realiseren.  
 
Graag word ik te zijner tijd geïnformeerd over de behandeling van deze KPI rapportage in uw 
vergadering en de reacties van uw gemeenteraad en de interbestuurlijk toezichthouder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

wierdsmage
Rechthoek
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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) ook 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 in de wijze waarop dit gebeurt waardoor 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, 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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Algemeen  

 

De belangrijkste ontwikkeling binnen het archief- en informatiebeheer van de gemeente 

in 2017 was de verdere uitrol van het zaakgericht en digitaal werken, in combinatie met 

de uitrol van Decos Join, het zaaksysteem van de gemeente. 

Het grootste aandachtspunt vanuit de toezichthouder blijft het inrichten van een 

duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding, inclusief een goed werkend 

kwaliteitssysteem. De digitale documentenstroom wordt immers steeds groter. Het lang 

naast elkaar laten bestaan van een papieren en een digitale informatiestroom werkt 

informatieverlies, overlappingen en authenticiteitsproblemen in de hand. 

Dit komt ook terug in de brief van de Interbestuurlijk Toezichthouder. De provincie 

Utrecht beoordeelt het archief- en informatiebeheer van de gemeente Stichtse Vecht 

over 2016-2017 als ‘redelijk adequaat’. De kwalificatie ‘redelijk adequaat’ houdt in dat 

het informatie- en archiefbeheer van de gemeente deels voldoet aan de wettelijke 

vereisten.  
 
Aandachtspunten uit de brief IBT Archiefwet waren de volgende: 
1. De hybride situatie met risico op informatieverlies en authenticiteitsproblemen is 

nog steeds actueel. Voor veel processen worden nog papieren en digitale dossiers 
gevormd. Dit vergt extra capaciteit en investering op informatiebeheer. Volledig 
digitaal werken is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden zoals het opstellen, 
vaststellen en inrichten van een kwaliteitssysteem met de daarbij behorende 
instrumenten zoals een metadataschema, handboek en besluit vervanging voor te 
vernietigen en te bewaren archiefbescheiden, in combinatie met een RODIN-toets 
op het digitaal beheersysteem en een digitale bewaarstrategie. 

2. Op dit moment is het verplichte kwaliteitssysteem voor informatiebeheer 
(Archiefregeling, artikel 16) nog niet gerealiseerd binnen de gemeente. Er zijn 
voorzichtige stappen gezet om te komen tot een kwaliteitssysteem, zoals het laten 
uitvoeren van kwaliteitsaudits. 

3. De afgelopen jaren is de aandacht voor het maken van informatieafspraken bij 
uitbesteding van taken gegroeid. In de meeste gevallen gaat het hierbij om 
mandatering van taken en blijft de gemeente verantwoordelijk voor deze taken en 
dus ook voor het bijbehorende informatiebeheer. In 2016 en 2017 stond een project 
gepland voor het op orde brengen van reeds bestaande samenwerkingsverbanden. 

4. In 2014 is door het RHC geconstateerd dat de in gebruik zijnde archiefruimten op 
een aantal punten niet voldoen aan de vereisten van de Archiefregeling. Het gaat 
hier om zowel bouwkundige (beveiliging tegen brand, wateroverlast en diefstal) als 
om klimaatbeheersingsaspecten. In het inspectierapport 2016 van het RHC wordt 
geconstateerd dat de aanbevelingen ter verbetering van de archiefruimten nog niet 
zijn uitgevoerd.  

 

Bovenstaande punten zijn opgenomen in het verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018, 

naast het ontwikkelen van I-beleid, het integreren van de twee afdelingen (I&A en 

FZ/DIV) die raakvlakken hebben met informatiebeheer en de inrichting van een 

Strategisch Informatie Overleg (SIO). Er zijn zaken uit het plan opgestart maar deze zijn 

nog niet (allen) feitelijk en volledig gerealiseerd. De adviseur digitale informatie van het 

RHC en de streekarchivaris zijn betrokken bij het verbeterplan.  
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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.    

 

ja deels nee nee wv TWV 
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Toelichting score per KPI 

In deze paragraaf wordt een toelichting van de stand van zaken per KPI gegeven. De 

scores op de KPI’s worden toegelicht mede aan de hand van bevindingen van de 

toezichthouder. De toezichthouder geeft aanbevelingen met betrekking tot de KPI indien 

dit aan de orde is.  

KPI 1. Lokale regelingen 

Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 

 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

1. Lokale regelgeving  80,0 20,0   

              

ja deels nee nee wv TWV 
 
Lokale regelingen  

De Archiefverordening (AV) en het Besluit Informatiebeheer (BIB) zijn geactualiseerd in 

2016 en vormen de basis hoe gemeente Stichtse Vecht de Archiefwet vormgeeft. Niet 

alles dat in de AV en het BIB staat is echter geregeld of wordt nageleefd. Zo is er nog 

geen Strategisch Informatie Overleg (SIO) ingesteld tussen de gemeentesecretaris, 

streekarchivaris, directeur bedrijfsvoering en onafhankelijk deskundige. Ook is het 

Beheerplan Informatiehuishouding (bij gemeente Stichtse Vecht Handboek 

Informatiebeheer) nog niet vastgesteld dat jaarlijks (ook) naar de archivaris toegezonden 

dient te worden.  

 

Uitbesteden archiefbeheer(staken) 

Van oudsher (voormalige gemeenten) worden inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd 

door het RHC als taken in opdracht tot eind 2018. Hier ligt een overeenkomst onder. Dit 

geldt ook voor de opslag van bepaalde archieven in het RHC ter voorbereiding op de 

overbrenging (zie KPI 7).  

 

Gemeenschappelijke Regelingen (GR) 

Gemeente Stichtse Vecht neemt deel in een aantal samenwerkingsverbanden. Een 

register hiervan wordt bijgehouden door de gemeente. Er worden taken uitbesteed via 

mandatering of via delegatie. Over de uitvoering van deze taken dient de provincie ook 

toezichtinformatie te verkrijgen.  Bij alle GR-en is een archiefparagraaf opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomsten. Er zijn echter niet in alle gevallen afspraken vastgelegd 

over de praktische uitwerking hiervan.    

In 2014 zijn in het kader van de decentralisaties taken van het Sociaal Domein naar de 

gemeenten overgeheveld en zijn Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht een 

samenwerking via een gemeenschappelijke regeling gestart. In 2016 is deze 

samenwerking beëindigd maar de uitvoering van de participatietaak van Weesp wordt 

door de gemeente Stichtse Vecht gecontinueerd. Er zijn hiervoor voorzieningen getroffen 

- niet volledig conform archiefwetgeving, risico's zijn gedeeld en opgeschaald intern, met 

de proceseigenaar en archivaris. Naar verwachting zal de gemeente Weesp in de periode 
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Aanbeveling KPI 1:  

- Zorg ervoor dat alle artikelen die vastgelegd zijn in de AV en BIB ook daadwerkelijk 

gerealiseerd worden en opgevolgd worden; 

- Zorg ervoor dat vanaf de vorming van een gemeenschappelijke regeling afspraken 

rond informatiebeheer en archivering vastgelegd worden en maak hierover 

praktische afspraken.  

tot 2022 een andere voorziening regelen voor deze taak en de archivering, passend bij de 

partnergemeente waar ze zich bij gaat aansluiten, Amsterdam of Gooise Meren tussen 

2018-2022.  

Eind 2015/2016 is de belastingtaak van de gemeente overgedragen aan de GR SWW/BD. 

Archiefvoorzieningen conform archiefwet en gemeentewet zijn in 2016 getroffen 

(bijvoorbeeld archiefparagraaf in gemeenschappelijke regeling, vorming gesplitst 

(analoog) archief). Deze zijn echter niet aangepast voor de belastingtaak. Aan de 

uitvoering van de archiefparagraaf is geen gevolg gegeven: er is geen archiefverordening 

vastgesteld, er is geen archiefbewaarplaats aangewezen, er is geen archivaris 

aangewezen. Er is geen zicht op of de beheerprocedures zijn opgesteld en nageleefd 

worden. Overigens zal deze samenwerking naar verwachting in 2018 of 2019 worden 

beëindigd.  

KPI 2: Interne kwaliteitszorg en toezicht 

Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar 
informatiehuishouding? 

 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

2. Interne kwaliteit en toezicht  60,0 20,0   

              

ja deels nee nee wv TWV 

 

Gemeente Stichtse Vecht heeft nog geen volledig functionerend kwaliteitssysteem 

ingericht. Onderdelen van een kwaliteitssysteem zijn wel aanwezig, zoals de AV en BIB en 

het informatiebeleidsplan. Ook zijn er procedures vastgesteld rond informatiebeheer. 

Werkinstructies worden beheerd en wekelijks gecheckt en actueel gehouden via de 

weekstart en nieuwe kwaliteitsissues worden vastgelegd. 

 

Niet alle medewerkers werken goed of volledig met het Document Management Systeem 

Decos Join. Zaken worden hierdoor niet 100% foutloos vastgelegd qua keuze 

documenttype en beschrijving. Medewerkers weten te weinig over vervanging 

(vernietigen soms zelf bescheiden na het scannen of zetten dat zelf in het DMS).  In 

Decos Join wordt de kwaliteit en volledigheid van de dossiers beperkt (door bepaalde 

afdelingen/units) gecontroleerd. Het is niet bekend of en hoe dat buiten Decos Join 

gebeurt.  

In 2017 is begonnen met het opstellen van een Handboek Informatiebeheer. De afdeling 

FZ/DIV stelt daarnaast richtlijnen op hoe het kwaliteitssysteem moet worden gevoed en 
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kan worden gebruikt. De activiteiten hiervoor zijn doorgeschoven naar 2018 in verband 

met capaciteit.  Het Handboek is bedoeld als een instrument om de kwaliteit van de 

informatievoorziening te meten, te controleren en zo nodig te verbeteren. Aan te raden 

is om jaarlijks te bekijken of het handboek nog actueel is en of het nageleefd wordt. Dit 

kan gelijktijdig met het opmaken van het verslag omtrent hetgeen is verricht ter 

uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. Hierdoor wordt een jaarlijks toetsmoment 

gecreëerd met betrekking tot de stand van zaken van het informatiebeheer.  

 

 

  

 

 

 

KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 
archiefbescheiden  

Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de 
authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de 
archiefbescheiden? 

 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

3. Ordening, authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en 
duurzaamheid archiefbescheiden 

33,3 66,7 

  

              

ja deels nee nee wv TWV 

 

Ordening/geordend overzicht  

De gemeente beschikt niet over een compleet overzicht van in de organisatie aanwezige 

informatie. Het grootste gedeelte ligt vast in de I-navigator, in Decos Join en in het 

overzicht van bedrijfsapplicaties van I&A. In de I-navigator, die functioneert als 

Documentair Structuur Plan, is (nog) niet opgenomen bij elk werkproces welke 

informatie zich in welke applicatie bevindt en hoe dit wordt gearchiveerd. Een dergelijke 

lijst is (beperkt) aanwezig bij het team I&A en wordt daar bijgehouden. Er is geen zicht op 

welke informatie wordt gearchiveerd in mailsystemen, op netwerkschijven of op papier. 

Voor de periode 2018-2020 heeft de gemeente een multidisciplinaire projectgroep 

ingesteld om integrale kaders, definities, beheerregistraties, datamanagement, privacy 

compliancy en roltoewijzing voor de werkprocessen te regelen. Het is de bedoeling dat 

de I-navigator de organisatiebrede bron voor werkprocessenbeheer wordt.   

Aanbeveling KPI2: 

- Zorg voor een periodieke toetsing op het (in te richten) kwaliteitssysteem en het 

Handboek Informatiebeheer en zie toe op de naleving ervan.  
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Aanbevelingen KPI 3:  

- Zorg ervoor dat centraal vastgelegd is en bijgehouden wordt welke informatie 

waar vastgelegd wordt en door wie het beheerd wordt; 

- Zorg ervoor dat van alle ontvangen en opgemaakte documenten metadata 

worden vastgelegd op basis van een metadata overzicht, dat voldoet aan de 

TMLO. 

Authenticiteit en context 

Hoewel er vaste metadatavelden worden vastgelegd bij registratie van 

archiefbescheiden, is er geen vastgesteld metadataschema, gebaseerd op het landelijke 

Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO). Het vaststellen van een 

metadataschema is gepland voor 2018 en is onderdeel van de (digitale) bewaarstrategie.  

De helft van de werkprocessen is vastgelegd in Decos Join en wordt voorzien van 

metadata vanuit het GBA, tabellen of de I-navigator en staan in het datamodel van Decos 

Join. Er is geen zicht op of de metadata consequent en kwalitatief goed worden gebruikt.  

Er zijn tot en met maart 2016 handmatige steekproefsgewijze controles uitgevoerd die 

ook gelogd werden. Door capaciteitstekort worden de controles niet meer uitgevoerd.  

 

Toegankelijkheid  

Het analoge archief van de voormalige gemeenten van Stichtse Vecht (t/m 2010) is 

toegankelijk door middel van een dossierinventaris voor het te bewaren en te vernietigen 

archief. Voor het uitvoeren van de vernietiging wordt de handleiding van het RHC 

gebruikt die is gebaseerd op de Selectielijst van 1995 -aangepast in 2005 en 2012- en de 

Basisarchiefcode.  De gemeente hanteert een Handvest Dienstverlening en daarin is, 

sinds 2015, voor de inzage van bouwdossiers een wachttijd van 8 uur binnen werktijd 

opgenomen. 

 

Duurzaamheid  

Voor de analoge archiefbescheiden wordt gebruik gemaakt van duurzaam en zuurvrij 

materiaal en de dossiers worden ontdaan van metalen en andere materialen die er niet 

in thuis horen.  

De raadsvergaderingen worden opgenomen. De gemeentewet verplicht de fysieke 

bewaring van getekende raadsbesluiten en getekende besluitenlijsten.  Dit gebeurt ook.  

 

 

KPI 4. Digitale archiefbescheiden 

Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? 
 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

4. digitale archiefbescheiden  75,0 25,0   

              

ja deels nee nee wv TWV 
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Aanbeveling KPI 4: 

- Stel een digitale bewaarstrategie vast, waarmee de duurzame toegankelijkheid 

van digitale informatie (zowel te bewaren als te vernietigen) wordt gerealiseerd 

en implementeer deze digitale bewaarstrategie. 

- Zorg voor conversie- en migratiebeleid voor op termijn te vernietigen, maar 

langer dan 7 jaar te bewaren informatie.  

Functionele eisen  
De gemeente verkeert nog steeds in een hybride situatie. Dit betekent dat er zowel 

papieren als digitale archiefbescheiden zijn. De afdelingen FZ/DIV en I&A zijn bezig een 

integrale digitale bewaarstrategie te ontwikkelen en bouwen, samen met de 

proceseigenaren en teamleiders, de papieren informatievoorziening af. De digitale 

bewaarstrategie wordt in 2018 opgeleverd met standaarden voor metadata, 

bestandsformaten en een handboek informatiebeheer.  

Een I-visie is reeds ontwikkeld. De afdeling I&A ontwikkelt c.q. actualiseert  I-beleid 

vanuit de I-visie en integreert hierin zowel duurzaam informatiebeheer als de 

informatievoorziening van de Raad. In 2018 worden deze visiedocumenten uitgewerkt 

naar strategische documenten met daarin ook roadmaps. Het uitwerken van de strategie 

naar meerjarenbeleid is nog niet voorzien.  Verder is er een aantal 

digitaliseringsprojecten (w.o. voor een aantal klantprocessen) voorzien voor 2018-2020.  

 

Opslagformaten 
Er is nog niet gestart met het vaststellen van toekomstbestendige standaarden voor de 

informatievoorziening. De gemeente heeft reeds enkele standaarden op gebied van 

bestandsformaten verplicht voorgeschreven. Voor permanent te bewaren en over te 

dragen zaakdossiers uit Decos Join gelden als formaten PDF/A en JPEG2000 maar deze 

zijn nog niet formeel vastgesteld. Het taakveld FZ/DIV  zal voorstellen de 

voorkeursformaten van het Nationaal Archief over te nemen.  

 

Voorzieningen compressie en encryptie  
Er is nog geen encryptiebeleid vastgesteld waarin, onder andere, de bestandsoverdracht 

van vertrouwelijke data wordt geregeld conform de BIG. Decos Join geeft de 

mogelijkheid tot encryptie van gegevens maar is gemaximaliseerd tot de wettelijke 

minimale norm.  

 

Converteren en migreren 

Voor digitaal, blijvend te bewaren archief is nog niets geregeld dat de duurzame opslag 

en toegankelijkheid garandeert. Dit wordt vastgelegd in de digitale bewaarstrategie, bij 

de 3e fase van vervanging en in/bij voorbereidingen voor het regionale E-depot. 

Ook voor informatie die weliswaar analoog te vernietigen is maar minstens 7 jaar (tot 20) 

in gemeentelijke systemen bewaard moet worden is het noodzakelijk om conversie- en 

migratiemaatregelen vast te stellen en duurzaamheidschecks te doen.  
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KPI 5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 

Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van 
belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 
 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

5. Vernietiging en vervreemding 
archiefbescheiden  

75,0 25,0 
  

              

ja deels nee nee wv TWV 

 

Selectie en vernietiging 

De archiefbescheiden worden op basis van de geldende selectielijsten geselecteerd voor 

vernietiging. De gemeente is verplicht archiefbescheiden na de in de selectielijst gestelde 

termijnen te vernietigen. De vernietigingslijst van 2017 is besproken met de 

streekarchivaris en de verklaringen zijn opgesteld en goedgekeurd – de vernietiging voor 

2017 is reeds uitgevoerd.  

 

Voor de werkprocessen die in Decos Join zitten met bewaartermijn tot 7 jaar waarvoor 

vervanging is aangevraagd (1e fase) is de vernietiging van de analoge stukken 

gerealiseerd.  De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de I-navigator/DSP en worden van 

daaruit geladen in het DMS.  

Er is nog geen vernietigingslijst gedraaid van digitale zaakdossiers vanuit Decos Join. In 

2018 wil de gemeente een pilot hiermee gaan doen. Hiertoe moeten eerst +/- 6000 

dossiers gecontroleerd en daarna gearchiveerd worden in Decos Join. Het digitaal 

archiveren van afgehandelde zaakdossiers is door capaciteitstekort beperkt uitgevoerd.  
 
Vervanging 
Gemeente Stichtse Vecht heeft een formeel besluit tot vervanging van archiefbescheiden 

met een bewaartermijn van 1-7 jaar. De gemeente wil in 2018 een vervangingsbesluit 

regelen voor op termijn te vernietigen archiefbestanden met een bewaartermijn van 10 – 

20 jaar (fase 2). Daartoe is een inkoop- en implementatie traject ingezet. Voor de nieuwe 

scanstraat is al een kwaliteitssysteem ingericht (externe adviseur die met testkaarten 

periodiek de kwaliteit test). Zie hiervoor ook de aanbeveling bij KPI 4 (conversie- en 

migratiebeleid). 

KPI 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 

Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet ‘te bewaren archiefbescheiden na 20 
jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 
 
 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

6. Overbrenging van 
archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats 

50,0 50,0 

  

              

ja deels nee nee wv TWV 
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Op dit moment zijn niet alle te bewaren archiefbescheiden van gemeente Stichtse Vecht 

met een bewaartermijn van langer dan 20 jaar overgebracht naar het RHC. 220 meter 

bouwvergunningen van de voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen en 

hun rechtsvoorgangers staat nog bij de gemeente. Deze dossiers worden nog veelvuldig 

opgevraagd. De gemeente heeft machtiging tot het opschorten van de 

overbrengingstermijn van de bouwvergunningen uit de periode 1931-1995 verkregen van 

gedeputeerde staten van Utrecht tot 1 juli 2018. De gemeente wil deze bouwdossiers 

digitaliseren. In 2017 is een pilot gehouden met het digitaliseren van bouwdossiers op 

substitutieniveau.  Uit de pilot kwam naar voren dat de ordening en schoning ter 

voorbereiding op de digitalisering de meeste tijd kost. Hiervoor is veel geld nodig en 

daarom kan dit alleen gefaseerd worden uitgevoerd. Voor de periode 2019-2028 is een 

jaarlijks bedrag gevraagd voor de bewerking en digitalisering. Om deze reden wordt 

verlenging van de opschorting aangevraagd.  

Verder zijn de archieven van de rechtsvoorgangers van de periode 1990-2000 niet 

overgebracht. Deze worden op dit moment bewerkt, overbrenging staat gepland voor 

uiterlijk 1 januari 2020. 

KPI 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots 

Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 
 

KPI-score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

7. Archiefbewaarplaatsen, 
archiefruimten en e-depots 

50,0 50,0 
  

              

ja deels nee nee wv TWV 
 
Fysiek  

Wat betreft vernietigbare archiefbescheiden dient de gemeente ervoor te zorgen dat 

deze in goede materiële staat zijn zolang ze moeten worden bewaard.  

Gemeente Stichtse Vecht beschikt over een archiefruimte in het gemeentehuis van de 

gemeente en in Boom en Bosch.  In 2016 is bij de integrale archiefinspectie bepaald dat 

niet of niet afdoende kan worden aangetoond dat de archiefruimte voldoet aan alle 

kwaliteitseisen - vooral het klimaat is een zorgpunt. Dit is zorgelijk omdat zowel te 

bewaren als te vernietigen archiefbescheiden in één ruimte staan. 

Het aanpassen van de archiefruimten is voor 2017-2018 opgenomen als 

verbetermaatregel. 

 

In het calamiteitenplan voor de archiefruimte is wel een schoonmaakprotocol 

opgenomen en er is een contract van de gemeente met een 

ongediertebestrijdingsbedrijf. Bij een korte schouw van de archiefruimten door de 

archivaris van het RHC begin 2018 werd echter ongedierte (zilvervisje) aangetroffen.  

 

De documenten die voor blijvende bewaring in aanmerking komen worden na 20 (plus 

10) jaar overgebracht naar het RHC Vecht en Venen en komen daar in de depots. Dit zijn 

ruimtes waarin klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid) zodanig is geregeld 

dat zij geschikt zijn voor permanente bewaring van archiefbescheiden.  
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Gemeente Stichtse Vecht heeft meerdere taken belegd bij Gemeenschappelijke 

Regelingen. Het is niet bekend of de archiefruimten van de GR-en voldoen aan de 

wettelijke eisen. De zorgdrager (gemeente) is verantwoordelijk voor het beoordelen van 

de archiefruimten bij de GR, de toezichthouder toetst.  
 
Digitaal/e-depot 

Voor het duurzaam opslaan van te bewaren digitaal archief, bijvoorbeeld in een e-depot, 

is nog geen voorziening en beheerproces ontwikkeld bij de gemeente en het RHC en. In 

2018 zal waarschijnlijk een project worden opgestart met de vier gemeenten betrokken 

bij het RHC Vecht en Venen om een dergelijke voorziening te gaan ontwikkelen. De start 

van dit project is afhankelijk van positieve besluitvorming van de vier gemeenten op het 

projectplan e-depot.  

 

 
 

KPI 8: Toegankelijkheid van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden 

 
Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 
 

KPI-score overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

8. ter beschikking stelling van naar 
archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden  

94,1 5,9 

  

              

ja deels nee nee wv TWV 
 

 

Het semi-statisch archief (V-dossiers Sociale Zaken en semi-statisch archief voormalige 

gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen 1989-1999) is extern geplaatst bij het RHC 

ter voorbereiding op de overbrenging.   

 

Na de overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats is de 

informatie in principe openbaar. Tijdens de openingstijden van het RHC Vecht en Venen 

zijn openbare en originele archiefbescheiden ouder dan twintig jaar kosteloos te 

raadplegen door derden. Voor de niet-openbare archiefbescheiden is een procedure 

vastgesteld om ontheffing voor de raadpleging aan te vragen. Bij de overdracht van de 

archiefbescheiden aan de streekarchivaris is nader bepaald welke documenten niet 

openbaar zijn en in welk jaar deze openbaar worden gemaakt. De beperkingen houden 

vooral verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  

Aanbevelingen KPI 7: 

- Zorg ervoor dat de archiefruimten bij de gemeente aan de wettelijke eisen voldoen 

voor het bewaren van op termijn te vernietigen en te bewaren bestanden: neem 

maatregelen om de in 2016 gesignaleerde onvolkomenheden op te lossen en zorg 

ervoor dat er geen ongedierte in de archiefruimten aanwezig is. 
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KPI 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid  

Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 
 

KPI score niet overgebracht 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

              

9. Rampen, calamiteiten en 
veiligheid  33,3 66,7 

  

              

ja deels nee nee wv TWV 

 

Archiefbewaarplaats/ruimte 

De gemeente heeft in 2017 een calamiteitenplan met een beheerparagraaf vastgesteld 

voor de archiefruimten van de gemeente. Het RHC heeft een calamiteitenplan opgesteld 

voor de archiefbewaarplaatsen van de locaties Weesp en Breukelen. Het RHC en de 

gemeente zijn aangesloten op de calamiteitendienst DocumentenWacht van 

VANWAARDE.  

De gemeente beschikt niet over een risicoprofiel, beleids- of crisisplan waarin, onder 

andere, procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met 

een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen. De 

archiefwet en regelgeving verplicht gemeenten niet tot het hebben van een dergelijk 

crisisplan. Kunst en erfgoed staat in de monumentale panden/buitenplaatsen Goudestein 

en Boom en Bosch, eigendom van de gemeente. In 2016 is het beheer over deze collectie 

in 2016 bij overeenkomst overgedragen aan de Stichting Vechtstreekmuseum (dat in het 

pand naast Goudestein zit).  

Er is wel een Regionaal Crisisplan (2014-2017) opgesteld. Dit is een generiek plan dat 

geen operationele procedures bevat. Operationele procedures zijn er wel voor enkele 

specifieke locaties zoals Slot Zuylen. 

 

Digitale werkomgeving en beveiliging 

Het calamiteitenplan of veiligheidsplan voor de digitale informatiehuishouding wordt 

door het team I&A gemaakt en wordt in 2018 afgerond.  

 

In juni 2016 is het beveiligingsbeleid vastgesteld conform de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Deze BIG is gebaseerd op de ISO 27001/1 

normen. Beveiligingsmaatregelen tegen inbreuk van derden waren al in afdoende mate 

getroffen. BIG helpt om dat jaarlijks te consolideren en te verbeteren.  
 

Gemeente Stichtse Vecht heeft een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) met de 

Regionale ICT Dienst Utrecht (RID). De RID heeft de taken en verantwoordelijkheden voor 

applicatiebeheer en technisch beheer ingericht op basis van gangbare 

beheerstandaarden.  

 



 
 

      KPI-rapportage SV 2017   
 15 

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 nieuwe 

wettelijke eisen en ontwikkelingen te (blijven) voldoen  

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 productbegroting voor het Archief in 2017 was € 558.115,- waarvan € 284.249,- aan 

kosten voor het RHC (bijdrage en projecten in opdracht) zodat € 273.866,- resteert voor 

de taakuitvoering. De productbegroting voor het Archief is 0,45% van de totale begroting 

van de gemeente. Overigens is dat incl. literatuur, dagbladen en losbladige uitgaven en 

lidmaatschappen van de hele organisatie en inkomensoverdrachten. Het beschikbare 

budget voor secundaire archiefposten was € 153.671,-. w.o. inhuur van externen. Voor 

de loonsom FZ/DIV was er volgens de teamleider € 697.760,- beschikbaar in 2017 voor 

vaste inzet en inhuur bij DIV (vast 15 personen en 12.89 fte).  

 

Voor opleidingen was €500,- per medewerker beschikbaar. Sinds 2017 wordt de keuze 

voor een opleiding door directie/HRM gemaakt en wordt er een organisatiebreed intern 

trainingenaanbod gefaciliteerd. Opleidingen nodig vanuit wettelijke noodzaak lopen via 

de teammanager.  
 
Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer 

Van de 12.98 fte bij FZ/DIV is 1 fte beschikbaar voor SSA-werk en bestuursondersteuning, 

1 fte voor beleid en 0.5 fte voor het beheer van de I-navigator en kwaliteitsbeheer. Dat 

betekent dat er 10.39 fte beschikbaar is voor uitvoerend werk waarvan 1 fte voor 

informatievoorziening papieren archief en 3.5 fte voor papieren archivering. 

 

De gemeente geeft aan dat er door capaciteitsproblemen achterstanden zijn in het 

beheer van afgehandelde analoge dossiers en het digitaal archiveren en vernietigen van 

dossiers (160 meter papieren archief, 520 meter oude bouwdossiers van de voormalige 

gemeenten en  57.359 nog niet gearchiveerde zaakdossiers voor de periode 2011-2017).   

Tot op heden heeft DIV ca. 20% van het aantal aangemaakte zaken digitaal gearchiveerd. 

Het is de bedoeling dat de achterstand in 2019 ingelopen wordt. 

 

Mensen, kwalitatief 

Het niveau van de werknemers is gemiddeld gezien voldoende om de huidige 

werkzaamheden goed uit te voeren. De hoogste genoten opleiding is HBO. Met het oog 

op de omslag naar volledig digitaal werken kan de gemeente meer hoger opgeleide 

medewerkers gebruiken.  
 

De gemeente geeft aan dat de informatieverwerkende medewerkers redelijk op de 

hoogte zijn van de interne richtlijnen om goed informatiebeheer te kunnen garanderen. 

Een multidisciplinair team ontwikkelt in samenwerking met een Veranderteam een 

verandertraject op gebied van houding, gedrag en bewustwording voor medewerkers en 

teamleiders op gebied van informatiebeheer, databewustzijn, privacy e.d.  
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Onderwerp: Verbeterplan 
Informatiebeheer 2017-2018  
 

 

 

 

 

 

 

Afdeling 

      

Behandeld door 

      

Direct nummer 

      

E-mail 

      

 

 

Datum 

9  juni 2017 

Aan 

Directie 

 

Inleiding 

In deze nota vindt u voorstellen voor een Verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018 als reactie op 

conclusies en aanbevelingen van drie externe kwaliteitsaudits van de informatievoorziening, w.o. het 

Archiefinspectierapport 2016. De kern van de conclusies is dat het digitale informatiebeheer nog niet 

volledig en voldoende op orde is. De aanbevelingen worden uitgevoerd binnen het Programma Data 

3.0 en binnen het Informatiemanagement van de onlangs vastgestelde I-Visie.  

 

Wettelijk kader 

Het archiefbeheer is een wettelijke taak op basis van archiefwet- en regelgeving en valt onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. De zorg (middelen, personeel, ruimte) valt 

archiefwettelijk onder het College van B&W.  De gemeentearchivaris, tevens directeur van het 

Regionaal Historisch Centrum (RHC), houdt toezicht op het beheer van de nog niet naar de 

archiefbewaarplaats bij het RHC, overgebrachte archieven. Op grond van deze toezichtsrol wordt  1x 

per 4 jaar een archiefinspectie uitgevoerd o.b.v. het INK-model en archiefwet- en regelgeving.  

 

Financiering 

1. Voor de financiering van de uitvoering van de verbetervoorstellen, voor die van het multidisciplinaire 

verandertraject in houding, gedrag en bewustwording van rollen van medewerkers en teamleiders, 

willen wij een beroep doen op de innovatiegelden binnen uw begroting. Voor het bedoelde 

transitietraject willen we aansluiten bij de in de I-visie geformuleerde leerdoelstellingen. Dit zijn o.a. de 

bewustwording van omgaan met privacygevoelige gegevens en informatie, open data, de digitale 

zelfredzaamheid, het digitaal zaakgericht werken en het informatie- en datagestuurd werken..   

2. Met het oog op o.a. de acties vanuit dit Verbeterplan is onlangs al uitbreiding van de personele 

inzet bij FZ/DIV geregeld via besluitvorming i.h.k.v. de Herijking van het Ambtelijk Apparaat. 

 

Beslispunten  

-I. Instemmen met onderstaande 13 verbeterpunten/maatregelen. 

-II. Financiering van het transitietraject (maatregel 6 en 7- rollen, kennis en vaardigheden, gedrag en 

houding) vanuit het innovatiebudget.   

-III. Verbeterpunten/maatregelen voorleggen voor instemming van College van B&W 

-IV. Verbeterplan Informatiebeheer via kennisgeving aan de raad, meesturen met de rapportages in 

het kader van het Interbestuurlijk Toezicht. Het Verbeterplan Informatiebeheer treedt, zo is 

afgesproken tussen archivaris en provinciaal archiefinspecteur,  in de plaats van de jaarlijkse KPI-

rapportage over de Informatievoorziening over 2016).  

http://www.stichtsevecht.nl/
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Verbeterpunten/maatregelen 

1.  FZ/DIV en I&A maken voor 2018 een gezamenlijk deel van het teamplan samen en hebben 

periodiek overleg over voortgang.  

2.  Ontwikkel c.q. actualiseer  I-beleid vanuit de I-visie en integreer hierin zowel duurzaam    

informatiebeheer als de informatievoorziening van de Raad.  

3.  Ontwikkel een integrale digitale bewaarstrategie en bouw de papieren informatievoorziening af. 

4.  FZ en I&A maken een voorstel voor een archiefwettelijk verplicht Strategisch Informatieoverleg 

(SIO) tussen archivaris, gemeentesecretaris en manager Informatiemanagement en onderzoeken 

welke rol de bij de I-visie voorgestelde Stuurgroep Informatiemanagement (SIM) hierin heeft. 

5. Stichtse Vecht zal  i.s.m. het RHC en i.h.k.v. het vervolg van een regionaal project E-depot, in 1-2 

pilots participeren. .  

6. Teamleider FZ ontwikkelt i.s.m. HRM een DIV opleidingsplan o.b.v. de SPA en assesments. 

7. Multidisciplinair team ontwikkelt i.s.m. VT een verandertraject houding, gedrag en bewustwording 

rollen voor medewerkers en teamleiders op gebied van Informatiebeheer, databewustzijn, privacy e.d. 

8. Elk teamplan 2018 bevat een Informatieparagraaf vooraf afgestemd met I&A en FZ/DIV. 

9. Teamleiders krijgen de mogelijkheid om al dan niet samen binnen een domein, een I-manager of I-

verbindingsofficer aan te wijzen als intermediair voor I&A en FZ/DIV. 

10. FZ/DIV richt een kwaliteitssysteem Informatiebeheer in en stelt richtlijnen op voor de organisatie 

hoe het kwaliteitssysteem moet worden gevoed en kan worden gebruikt.  

11. FZ/DIV en I&A ontwikkelen toekomstbestendige standaarden voor de iinformatievoorziening. 

12. FZ (DIV en Vastgoed) neemt de aanbevelingen m.b.t. de archiefruimten in uitvoering en bewaakt 

de voortgang i.o.m. het RHC c.q. de archivaris. 

13. De griffier, is als proceseigenaar o.b.v. het Besluit Informatievoorziening 2016, verantwoordelijk 

voor de informatievoorziening van de raad en overlegt hierover  2x per jaar met FZ/DIV en I&A.    

 

Kwaliteitsaudits  
De afgelopen periode hebben er, onafhankelijk van elkaar, drie externe kwaliteitsaudits 

plaatsgevonden in onze gemeente, met de vraag of de informatievoorziening op orde is, o.a. om 

nieuwe (wettelijke) uitdagingen aan te kunnen. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedacht aan een E-depot 

om digitale informatie en digitale archiefbestanden over te kunnen nemen en duurzaam op te slaan.   

De drie kwaliteitsaudits (bijlagen B-E) ) betreffen achtereenvolgens: 

 
1. De Archiefinspectie in de periode april – augustus 2016 met rapport van september 2016 

2. Het onderzoek naar de IST-situatie van het digitaal informatiebeheer i.h.k.v. een regionaal E-

depot project in 2016 met deelrapport van december 2016 en eindrapport van april 2017. 

3. Het oordeel van Gedeputeerde Staten n.a.v. de KPI-rapportage Informatievoorziening  over 

het informatiebeheer over 2015 i.h.k.v. IBT via een brief van 17 april 2017.  

 

Achtergrond  

Betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie is een voorwaarde voor een rechtmatige en 

efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven. De overheid moet bovendien verantwoording 

kunnen afleggen over de wijze waarop zij publieke taken uitvoert hetgeen wij kwalificeren als een 

transparante overheid. Beslissingen worden genomen op basis van informatie, deze moet veilig, 

volledig en juist zijn en ook teruggevonden kunnen worden. Kortom een goede informatievoorziening 

is een belangrijke kwaliteitsfactor binnen de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Niet op 

http://www.stichtsevecht.nl/
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orde zijn op dit gebied kan grote risico’s met financiële en imagoschade tot gevolg hebben. Temeer 

daar de gemeente haar informatie steeds meer en grotendeels digitaal produceert en deze – meer 

dan papier – veel vluchtiger van aard is. Daarnaast groeit het digitale archief qua omvang en is het 

meer divers van samenstelling. De landelijke overheid verplicht de gemeenten uiterlijk 2017 de 

gemeentelijke dienstverlening, volledig digitaal te laten plaatsvinden, mede om het gevaar van een 

dubbele informatiehuishouding en informatieverlies te voorkomen. 

 

Relatie met Visie Bedrijfsvoering 

De tweebenige visie voor de bedrijfsvoering wordt voor wat betreft de rechtmatigheid geregeld door 

meer/beter te voldoen aan archiefwet- en regelgeving bij de digitale bedrijfsvoering. Archiefinnovatie 

willen we vooral samen met anderen realiseren via 1-2 pilots voor het E-depot en het verandertraject 

voor rollen, attitude, gedrag en houding t.o.v. de eigen verantwoordelijkheid voor digitaal I-beheer.  
 

Doelen  
De klant wil producten en dienstverlening snel, goed en goedkoop geleverd hebben, kortom efficiënt 

en dus digitaal. Hierbij moet er vertrouwen zijn in het terug kunnen vinden van informatie, de kwaliteit 

van de daarbinnen gebruikte data en het goed omgaan met privacygevoelige informatie. Hiervoor is 

het nodig dat de I-processen van ontwikkeling en beheer niet gescheiden opereren maar samen. 

Reeds aan de voorkant moeten systemen zodanig wordt ingericht dat het  zoeken en vinden voldoet 

aan de informatiebehoefte van de klant en de producteigenaar (primaire processen). Participatie van 

de proceseigenaar bij de inrichting van zijn/haar I-processen is daarbij onontbeerlijk – dat moet de 

sturende kracht zijn.  

Het Informatiebeheer betreft de inrichting en uitvoering van het opslaan, het bewaren en beheren, het 

ontsluiten of (actief) leveren en waar nodig, het overdragen, verplaatsen, verwijderen of vernietigen 

van informatie (Handreiking KIDO Nationaal Archief). Vroeger, in het papieren tijdperk, vooral een rol 

van DIV en pas (lang) nadat de behandeling van een zaak of dossier was afgerond. Tegenwoordig 

een rol van de professionele digitaal werkende medewerker, tijdens het werken aan een zaak/casus of 

project. Dit betekent een integrale cultuur- en rolverandering met nieuwe kennis en ander gedrag.  

 

 

  

http://www.stichtsevecht.nl/
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Bijlage B:   Voorgestelde Maatregelen voor 2017/2018 o.b.v. Aanbevelingen 

Doelen: 

Informatiebeheer op orde en digitaal georganiseerd t.b.v. een digitale dienstverlening en 

bedrijfsvoering. Goed informatiebeheer is nodig om geïnformeerd te kunnen sturen, achteraf te 

kunnen verantwoorden en betekenisvolle informatie (erfgoed) te kunnen bewaren. 

 

Goed Informatiebeheer: 
 Draagt bij aan een goede (betere) dienstverlening aan burgers en bedrijven. 

 Draagt bij aan een open en transparante overheid. 

 Resulteert in een betere bedrijfsvoering doordat informatie in werkprocessen op een efficiënte 

manier wordt opgeslagen en weer kan worden gevonden en gebruikt. 

 Maakt reconstructie van overheidshandelen en historisch onderzoek mogelijk, ook op termijn. 

 Zorgt dat een overheidsorganisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen (rechtmatigheid).  

Risico’s: 

Het niet voldoende  geregeld hebben van het informatiebeheer, geeft risico’s op financieel en juridisch 

gebied, maar ook op het terrein van imagoverlies, zoals hieronder genoemd.  

 Documenten raken voortijdig verloren door misverstanden en opschoonacties; 

 Documenten zijn niet terug te vinden omdat iedereen ze naar eigen inzicht heeft opgeborgen; 

 Documenten zijn niet juist meer te interpreteren doordat de juiste -contextinformatie ontbreekt; 

 Gegevens worden langer bewaard dan op grond van de privacywetgeving is toegestaan; 

 Documenten raken onbedoeld in de openbaarheid.   

(Ontleend aan Rapport Dementerende Overheid van 2005 – risico’s informatiebeheer) 

Meer recent bekend zijn datalekken, gevolgen van het niet (snel en volledig) kunnen vinden van 

informatie voor WOB-verzoeken en medewerkers die onvoldoende zijn toegerust op digitaal 

informatiebeheer en beschikbare en aangewezen systemen niet adequaat gebruiken.  

 

Aanbevelingen en adviezen 

Hierna vindt u de aanbevelingen van de kwaliteitsaudits verbonden als thema’s. Adviezen zijn 

besproken met betrokken teams en/of proceseigenaren. De adviezen hebben niet altijd een 

rechtstreekse relatie met een aanbeveling. Soms zijn ze gebaseerd op meerdere aanbevelingen.  

 

ORGANISATIE  

 

Aanbeveling 7 Archiefinspectie -  Ontwikkel de  integratie van I&A en FZ/DIV verder. 

 

Toelichting:  Informatiebeheer ligt in het verlengde van informatiebeleid en wordt sterk gekaderd door 

de I-strategie en het I-beleid. Indien deze vakterreinen aan de voorkant al samenwerken, kan er beter 

en meer integraal een bijdrage geleverd worden aan dienstverlening, bedrijfsvoering en de primaire 

processen. 

 

Advies 1: Bevorder de integratie en samenwerking door voor 2018 een gezamenlijk deel van het 

teamplan op te stellen met elk kwartaal een contactmoment tussen beide teamleiders; dit kan een 

begin zijn van een vergaande samenwerking. 

http://www.stichtsevecht.nl/
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BELEID 

Aanbeveling 1. Archiefinspectie Formuleer op strategisch niveau het I-beleid en integreer hierin het 

(duurzaam) informatiebeheer.    

Aanbeveling 1. Eindrapport E-depot – Richt een brede projectorganisatie in voor de verbetering van 

de digitale I-functie.  

Aanbeveling 2. Eindrapport E-depot  - Inventariseer en analyseer huidig I-beleid en herijk en 

actualiseer het I-beleid.  

Aanbeveling 6. Eindrapport E-depot  - Werk verder in regionaal verband aan oriëntatie op een E-

depot voorziening voor duurzaam te bewaren digitale informatie.  

 

Toelichting:  

Het huidige Informatiebeleidsplan 2012-2016 is niet meer actueel. Eind maart 2017 is er een 

strategische I-visie aangenomen door directie en college dat richting moet geven voor het I-beleid en 

de projecten portfolio. Hier zal het duurzaam informatiebeheer en de digitale bewaarstrategie 

onderdeel van moeten worden.  

 

Advies 2:  Actualiseer (met een multidisciplinaire kerngroep of taskforce) in de 2e helft van 2017 

vanuit de I-visie het bestaande I-beleid voor de komende periode een meerjarig beleidsplan) en 

integreer duurzaam informatiebeheer hierin. Zorg dat het concernbreed aandacht krijgt en kies Quick 

Wins die burger en/of medewerker gemak of meer kwaliteit, snelheid en efficiency geven.  

 

 Advies 3: Ontwikkel een digitale bewaarstrategie in de 2e helft van 2017 in co-creatie door I&A, 

FZ/DIV en JZ met een aantal proceseigenaren/teamleiders en bouw papieren informatiestromen af, 

bijvoorbeeld bij de koppeling van Decos Join en vakapplicaties. 

 

 Advies 4: Informeer het RHC over de bereidheid tot participatie in 1-2 pilots E-depot en stel hiervoor 

beleidscapaciteit beschikbaar.  

 

Advies 5: Laat FZ/DIV in Q4 - 2018 een regeling opstellen voor het wettelijk verplicht Strategisch 

Informatieoverleg (SIO) van archivaris, gemeentesecretaris en manager Informatiemanagement en 

stel dit vast bij de in 2018 te actualiseren Archiefverordening.  

 

 

 

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

Aanbeveling 3. Eindrapport E-depot - Beleg rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden + 

budget (incl. de monitoring en controlfunctie)  zodat er continu kwaliteitsverbetering kan ontstaan. 

 

Aanbeveling 4. Eindrapport E-depot - Onderzoek de impact van de nieuwe rollen en start 

verandertraject medewerkers.  

 

Aanbeveling 3. Archiefinspectie  - Maak teamleiders en medewerkers bewust van hun nieuwe rol in 

het digitale informatiebeheer o.b.v. het Besluit Informatievoorziening 2016. 

 

Aanbeveling 4. Archiefinspectie – Start verandertraject voor medewerkers DIV qua formatie, 

competenties en functieomschrijvingen, zodat het toegerust is voor nieuwe ondersteunende rollen.  

http://www.stichtsevecht.nl/
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Aanbeveling 9. Archiefinspectie - Betrek het taakveld DIV bij ontwikkelingen zoals leanprojecten en 

koppelingen tussen Decos Join en andere applicaties. NB: dit wordt al uitgevoerd ! 

 

Toelichting: De transitie van een papieren of hybride naar een volledig digitale informatiehuishouding 

kan alleen succesvol zijn als dit via een organisatiebreed multidisciplinair verandertraject plaatsvindt 

met een goede verantwoordelijkheidstoekenning (rollen).   

 

Advies 6: Teamleider FZ/DIV ontwikkelt i.s.m. HRM een DIV opleidingsplan 2018 o.b.v. het SPA van 

2016 en assesments door een externe partner.  

 

Advies 7:  Bereidt voor 2018 i.o.m. team Organisatie, het Veranderteam en betrokken teams een 

bewustwordingstraject voor over de veranderde rollen en taken in het informatiedomein en wat dit 

concreet betekent, voor teamleiders (samen), medewerkers, DIV-ers  en partners FZ/DIV en I&A. Sluit 

hierbij aan bij de aanbevelingen van de eind maart aangenomen I-visie van de gemeente. 

 

Advies 8: Bepaal dat alle teamplannen voor 2018 een I- paragraaf bevatten, die  vooraf is afgestemd 

met I&A en FZ v.w.b. hun bijdragen. Bepaal tevens dat teamleiders of voor een domein samen, waar 

dat zinvol is een informatiemanager of verbindingsofficer aanwijzen die intermediair is.  

 

 

KWALITEITSINFORMATIESYSTEEM  

 

Aanbeveling 5.   Archiefinspectie – Zorg dat er een organisatiebreed en integraal ingericht 

kwaliteitssysteem komt waar de Informatievoorziening onderdeel van is/wordt.  

Aanbeveling GS i.h.k.v. IBT-toezicht – Inrichten en vaststellen van een kwaliteitssysteem met 

daarbij horende instrumenten (Rodin toets, metadataschema en Handboek Vervanging). 

 

Toelichting: De archiefwet vraagt van zorgdragers dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet 

aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem (Archiefregeling, artikel 16). 

Kwaliteit is een breed begrip. De gemeente Stichtse Vecht kent geen organisatorisch en integraal 

ingericht kwaliteitssysteem. Op dit moment vindt vormgeving van kwaliteitsmanagement per (beleids-) 

thema of onderdeel plaats. Er wordt daarom voor gekozen om voor het informatiebeheer een eigen 

kwaliteitssysteem op te zetten conform het AIDO model van het Nationaal Archief. .  

 

Advies 9: Richt een kwaliteitssysteem Informatievoorziening in vanuit I&A en FZ/DIV en stel richtlijnen 

vast voor de organisatie hoe het kwaliteitssysteem te voeden.  

 

 

BEHEERINSTRUMENTEN 

 

Aanbeveling 8 Archiefinspectie – Zorg dat instrumenten zoals een kwaliteitssysteem, een  

formatenstandaard, vervangingsbesluiten voor de vervanging van papier door digitale images en  een 

te ontwikkelen metadataschema een gemeentebreed belang krijgen. 

Aanbeveling 4 Eindrapport E-depot – Richt het digitaal I-beheer verder operationeel in zodat het 

beter toegerust is met tools, systemen, standaarden en instrumenten zoals een metadataschema.   

 

Toelichting: De organisatie moet (wettelijke) basisstandaarden kunnen inzetten bij de inrichting van de 

informatievoorziening, of het nu apps, tools, applicaties, koppelingen of ketenprocessen zijn. 

http://www.stichtsevecht.nl/
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Advies 10:  Zorg dat gemeentebrede instrumenten en standaarden worden ontwikkeld vanuit FZ/DIV 

en I&A in coproductie, dan wel laat de ontwikkeling ervan deel uitmaken van  lopende 

digitaliseringsprojecten voor koppelingen met Decos Join en vakapplicaties. 

 

 

ARCHIEFRUIMTEN PAPIEREN ARCHIEVEN  

Aanbeveling 10.  Archiefinspectie – Onderzoek en verbeter de kwaliteit van de archiefruimten zoals 

aangegeven in het archiefinspectierapport. 

 

Toelichting: De archiefruimten worden op zich goed beheerd door de daarvoor aangestelde 

medewerker. De gemeente heeft niet geheel kunnen aantonen dat we voldoen aan alle eisen van  

archiefwet- en regelgeving, vooral op het punt van klimaatbeheersing is nader onderzoek nodig. 

Verder zitten we weliswaar in een overgangsfase richting digitaal documentbeheer maar zijn er drie 

archiefruimten met ouder papieren archief vanuit de voormalige gemeenten en onze huidige 

gemeente. Het papieren archief wordt jaarlijks uitgedund door de jaarlijkse wettelijk verplichtte 

vernietiging. Het archief dat permanent bewaard moet blijven kan (wettelijk) pas na 20 jaar worden 

overgedragen aan het Regionaal Historisch Archief.  Het team FZ is na de archiefinspectie in de 

zomer van 2016 reeds gestart met verbeteringen en bewaakt zelf de voortgang hiervan.  

 

Advies 11.  Het team FZ waar zowel het taakveld DIV als Vastgoed deel van uit maken neemt de 

aanbevelingen van de archiefinspectie in uitvoering in 2017 en 2018 en bewaakt de voortgang. Met 

behulp van meetapparatuur, die na de archiefinspectie is geplaatst en verbeterd, wordt het komend 

half jaar in overleg met de archivaris, beoordeeld welke maatregelen er verder nodig zijn.    

 

 

INFORMATIEVOORZIENING RAAD/GRIFFIER 

 

Aanbeveling 11.  Archiefinspectie – Maak informatievoorziening van de raad onderdeel van het I-

Beleid. 

Aanbeveling 12.  Archiefinspectie – Betrek I&A en het taakveld FZ.DIV bij de aanbesteding van een 

nieuw RIS of het gebruik van bestaande systemen.  

Aanbeveling 13. Archiefinspectie – Start structureel overleg tussen de griffier I&A en het taakveld 

DIV over de informatievoorziening van de raad.  

 

Toelichting: Bestuurlijke besluitvorming in College en Raad is een kernproces met een hoog 

afbreukrisico. Vanuit een risico-analyse worden stukken permanent bewaard.  

 

Advies 12:  Betrek aanbeveling 11 bij de voorgestelde besluitvorming bij Beleid.  Aanbeveling 12 en 

13 zijn al in uitvoering genomen. Hierbij is tevens afgesproken dat er minimaal 2x per jaar overleg 

plaatsvindt tussen griffie, I&A en taakveld DIV over de informatievoorziening van de raad. 

Advies 13: Stel vast dat conform het Besluit Informatiebeheer 2016, de griffie als proceseigenaar 

verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de informatievoorziening van de raad en FZ/DIV en I&A als 

ondersteunende adviseurs.  

 

http://www.stichtsevecht.nl/
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Bijlagen 1. Jaarverslag handhaving

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Het jaarverslag handhaving 2017 vaststellen.
2. Het jaarverslag handhaving 2017 ter kennisname aan de raad aanbieden.

TOELICHTING

Inleiding

Het Besluit omgevingsrecht, een algemene maatregel van bestuur gekoppeld aan de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’), verplicht u om jaarlijks voor het toezicht op en handhaving van
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de Wabo een uitvoeringsprogramma vast te stellen en dit te evalueren in de vorm van een 
jaarverslag.

Het voorliggend jaarverslag evalueert hoe is gepresteerd ten opzichte van de doelstellingen van het 
handhavingsuitvoeringsprogramma voor het jaar 2017. Algehele conclusie: de doelstellingen van 
voornoemd handhavingsuitvoeringsprogramma zijn grotendeels behaald, ondanks de beperkte 
capaciteit. Voor detailinformatie wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarverslag.

Het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag gelden overigens alleen voor de taken toezicht en 
handhaving. Er zal binnen afzienbare tijd begonnen moeten worden meteen vergelijkbare cyclus 
voor de taak vergunningen. In dat verband moet uniforme methodiek ontwikkeld worden, zodat 
uiteindelijk één uitvoeringsprogramma en één evaluatie voor toezicht en handhaving en 
vergunningen opgesteld kan worden.

Argumenten
Het betreft een wettelijke verplichting.

Kanttekeningen
Het verslag met bijbehorende cijfers borduurt voort op eerdere verslagen en betreft - waar nodig - 
een actualisatie daarvan.

Uitvoering
Na eventuele vaststelling van dit verslag wordt het - in het kader van interbestuurlijk toezicht - ter 
beoordeling doorgezonden naar de Provincie.

Communicatie en Participatie
Het jaarverslag handhaving 2017 is openbaar. Er zijn althans geen redenen om het niet als openbaar 
te beschouwen. Zodra u het heeft vastgesteld en het ter kennisname aan de raad is aangeboden, 
wordt het op de gebruikelijke wijze beschikbaar gesteld.

Raadsinformatiebrief
Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisname aan de raad aangeboden. In communicatie 
daaromtrent is het raadzaam om te benadrukken dat het een bevoegdheid betreft die u toekomt en 
niet de raad.

Financiële paragraaf
De vaststelling van het verslag heeft geen financiële gevolgen.

Juridische paragraaf
Na vaststelling van dit jaarverslag, wordt voldaan aan een wettelijke verplichting. Ook doorzending 
naar de Provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht is verplicht.

Risicoparagraaf
Het verslag met bijbehorende cijfers streeft een waarheid getrouw beeld na. Een enkele 
onnauwkeurigheid in de jaarcijfers is echter niet uit te sluiten.

Duurzaamheidsaspecten
Het vaststellen van het handhavingsbeleid en -programma en het daarmee samenhangende 
handhavingsjaarverslag 2017 dragen bij aan een duurzame instandhouding van de gemeente 
Stichtse Vecht.
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Overige aspecten
Het jaarverslag wordt idealiter in het eerste in plaats van het tweede kwartaal van het daarop 
volgende Jaar aangeboden.
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1 Inleiding  
 

In dit jaarverslag doen wij verslag over de uitvoering van de handhavingstaken over het jaar 2017 op 

het gebied van het omgevingsrecht. Dit zijn onder andere de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik 

bouwwerken, milieu, ruimtelijke ordening en slopen. Verder wordt stilgestaan bij de uitvoering van de 

taken op het gebied van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) en Bijzondere Wetten.  

 

Op grond van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer, artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: 

Bor) 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 dit jaarverslag wordt voldaan aan deze opdracht. 

 

De wijze waarop wij onze handhavingstaken uitvoeren, is vastgelegd in het Integraal 

Handhavingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 2015 - 2018. In dit jaarverslag wordt ook ingegaan op 

de wijze waarop invulling is gegeven aan het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke 

leefomgeving 2017 (hierna: HUP) en worden eventuele afwijkingen van dit programma beschreven en 

geëvalueerd. 
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2 Beleid, organisatie en samenwerking  
 

2.1 Beleid en verantwoording 
Op 12 mei 2015 is het Integraal Handhavingsbeleid Gemeente Stichtse Vecht 2015 - 2018 (hierna: 

beleid) vastgesteld. De handhavingsuitvoeringsprogramma’s zijn gebaseerd op de uitgangspunten 

zoals verwoord in dit beleid. 

 

2.2 Interne organisatie uitvoering omgevingstaken  
Binnen de gemeente zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving functioneel en op het niveau 

van de medewerker gescheiden. Hiermee wordt voorkomen dat een bedrijf of burger een vergunning 

krijgt die later door dezelfde ambtenaar wordt gecontroleerd. 

 

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 Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) uitgevoerd.  

 

2.3 Kennisuitwisseling  
 

2.3.1. Kennisuitwisseling intern  

Elke week vindt juristenoverleg plaats waarin lopende handhavingdossiers 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 teammanagersniveau plaats, zodat afstemming ten aanzien van afdeling 

overstijgende dossiers plaatsvindt.  

 

2.3.2 Kennisuitwisseling regionaal  

De projectgroepleden toezicht en handhaving binnen de regio ‘De Waarden’ (de gemeenten Lopik, 

Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en IJsselstein), de ODRU en de VRU, komen vanaf 

2014 zes keer per jaar bij elkaar 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.  

 

Ook wordt door de 26 gemeenten van de provincie Utrecht gewerkt aan een format voor het 

Handhavingsuitvoeringsbeleid 2019-2022. 

 

2.3.3 Kennisuitwisseling provincie  

De basis voor de samenwerking met de provincie ligt in het ‘Provinciaal milieu overleg’ (hierna: 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 vindt incidenteel overleg plaats met de provinciale 

handhavingsregisseur.  
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2.3.4 Kennisuitwisseling met overige partners  

Vanuit de kennisgroep de Waarden zijn verschillende handhavingspartners bij de bijeenkomsten 

betrokken. 

 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden   

Vanuit het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (hierna: HDSR) is aangegeven dat het 

welwillend staat tegenover afstemming en samenwerking. Deze wijze van voorbereiding van 

beleidsnota’s wordt door HDSR als nieuw ervaren. In 2017 is vanuit de kennisgroep de Waarden 

incidenteel overleg geweest met HDSR.  

 

Openbaar Ministerie  

Ook het Openbaar Ministerie (hierna: 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 in voorkomende gevallen 

contact gezocht met het OM  

 

Politie  

Het Regionaal Milieu Team (hierna: RMT) valt onder het functioneel parket Amsterdam. Het RMT 

wordt vanaf 2016 meerdere keren uitgenodigd voor de overleggen van het kennisplatform. Voor een 

goede implementatie / toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie is een goede samenwerking 

met de politie immers onontbeerlijk. Getracht wordt om de samenwerking met de politie aan te halen.  

 

2.3.5 Bereikbaarheid  
Volgens het Bor moet de gemeentelijke organisatie ook buiten gebruikelijke kantooruren bereikbaar 

en beschikbaar zijn voor handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 

Wabo). 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 bouw- 

en woningtoezicht of de buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: boa’s). Daarmee is de 24-uurs 

bereikbaarheid voldoende geborgd.  

 
2.4 Overige ontwikkelingen  
Tussen 2015 en 2021 voert het Rijk grote veranderingen door op het gebied van omgevingsrecht.               

Dit betreft onder andere verdere implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie en 

inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwacht 2021). In samenwerking met de ODRU wordt 

gewerkt aan een brede implementatie van, met name, de Omgevingswet. Voor een meer uitgebreid 

overzicht van relevante ontwikkelingen, wordt verwezen naar het HUP.  
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3 Beleids- en Uitvoeringscyclus  
 
3.1 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 

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 
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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.  

 

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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4 Toezicht  
 
4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op de in het HUP gemaakte keuze voor wat betreft het 

gewenste niveau van toezicht en handhaving. Daarna zal aangegeven worden hoe de beschikbare 

uren zijn ingezet. 

  

In het HUP is per taakveld aangegeven wat de beschikbare capaciteit is. Vanwege de beperkte 

capaciteit binnen de gemeente Stichtse Vecht, ligt het accent op ambtelijke constateringen op het 

gebied van veiligheid en gezondheid en de ingediende handhavingsverzoeken. 

 

Daarnaast wordt handhaving zo veel mogelijk integraal opgepakt. In dat kader houden verschillende 

handhavingspartners signaaltoezicht voor elkaar. In voorkomende gevallen houden de 

toezichthouders van verschillende disciplines gezamenlijk controles.    

 

4.2 Vergunninggebonden toezicht  
In het beleid is opgenomen dat de controle van vergunningen plaatsvindt in overeenstemming met het 

omgevingsbeleidsplan. In dit beleidsplan zijn per project (waaronder bouwwerken) de specifieke 

controlepunten aangegeven en de daarbij behorende controlefrequentie en het niveau van toezicht. 

De prioriteiten en diepgang van controle zijn beleidsmatig afgestemd tussen vergunningverlening en 

toezicht. Uit het omgevingsbeleidsplan vloeit, globaal gezegd, voort dat bouwwerken minimaal één 

keer gecontroleerd worden. Hoe vaak en met welke diepgang een inspectie wordt uitgevoerd, is 

afhankelijk van de ingeschatte risico’s en het geformuleerde toetsniveau.  

 

Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen is in 2017 met 7,7% gestegen ten opzichte van 2016. 

Merendeel van deze aanvragen betreffen kleine bouwplannen, zoals dakkapellen, uitbouwen en 

dergelijke. In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoeveel aanvragen in de jaren 2016 en 2017 zijn 

binnengekomen en hoe de verdeling per soort aanvraag is:  

 

 

Jaartal 
Aantal 
aanvragen  

Reguliere 
procedure 

Uitgebreide 
procedure  

Vooroverleg 
plannen  

Sloop 
meldingen 

Gebruiks 
meldingen  

Geweigerde 
vergunningen  

Buiten 

behandeling  

Vergunning 

vrij  

2016 1.041 61% 2% 6% 28% 2% 5,5% 4,3% 3,3% 

2017 1.121 56,7% 2,4% 12,7% 28,2% 2% 1,8% 0,5%       2,7% 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat merendeel van de ingediende aanvragen heeft geleid tot een 

vergunning. De uitvoering van toezichtstaken concentreert zich hoofdzakelijk op verleende 

omgevingsvergunningen. De toezichtcapaciteit is beperkt, waardoor het niet mogelijk is om toezicht te 

houden op alle verleende vergunningen. Hierdoor wordt de prioritering zoals in de toezichtsmatrix is 

opgenomen, gehanteerd. Voor vergunninggebonden toezicht is in het HUP 750 uur geraamd. Gelet op 

het aantal aanvragen zijn deze uren ruim verbruikt.  

 

4.3 Niet- vergunninggebonden toezicht  
Naast toezicht op verleende omgevingsvergunningen, houden de toezichthouders ook toezicht op het 

realiseren van bouwwerken zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning.  

In het HUP wordt dit omschreven als bouwen zonder vergunning.  

 

4.3.1 Niet-vergunning gebonden preventief toezicht  

Niet-vergunninggebonden preventief toezicht vindt gebiedsgericht plaats. Het gebiedsgerichte 

karakter van controles wordt voornamelijk toegepast bij Wabo en ruimtelijke regelgeving en houdt in 

dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende gebiedskarakteristieken binnen de gemeente 

Stichtse Vecht. In bijlage 3 bij het HUP is de gebiedskaart opgenomen waarop het grondgebied van 

de gemeente onderverdeeld is in drie kleuren/ prioriteiten: rood, groen en geel. Voor elk van de 

gebieden is een toezichtfrequentie bepaald. Kort gezegd komt het erop neer dat de gebieden die de 

hoogste prioriteit hebben (rood) vaker gecontroleerd worden dan de gebieden die een lage prioriteit 

hebben (geel).  
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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 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 het HUP is opgenomen dat wij op jaarbasis 50 verzoeken om handhaving en 500 klachten c.q. 

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 geen overtreding is waargenomen. Voor dit type toezicht is in 

het HUP, 1300 uur gereserveerd. In 2017 hebben wij 37 verzoeken om handhaving ontvangen.           

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 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 buitengewoon 

opsporingsambtenaren (hierna: boa’s). Hierbij gaat het voornamelijk om de zogenoemde ‘kleine 

ergernissen’ (in hoofdzaak parkeerhandhaving, voorschriften evenementenvergunningen, 

exploitatievergunningen, hondenbeleid, particulier en bedrijfsafval en zwerfvuil).  

 

De boa’s hebben in 2017 onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

 

- parkeerexcessen: in 2017 zijn 22 processen-verbaal opgemaakt (tussen de € 90, - en € 370,- 

per overtreding);  

- staandehouding: de 3 boa’s die in 2017 in dienst waren, hebben per persoon ca. 200 mensen 

staande gehouden (voornamelijk in het kader van de Apv); 

- hondenpoep: 10 processen-verbaal. 

 

In het zomerseizoen is wederom extra ingezet op campers/caravans en aanhangwagens.                                  

Bij constatering van deze voertuigen op de openbare parkeerplaatsen worden ze voorzien van een 

sticker met de mededeling dat ze gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg 

mogen staan. Indien bij een hercontrole (na 3 dagen) blijkt dat het voertuig nog op de openbare ruimte 

staat, kan het worden weggesleept. 
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Eén van de onderwerpen die het afgelopen jaar wederom bijzondere aandacht van de boa’s had, is 

(overlast door) hondenpoep. Dit is een aanhoudend probleem dat helaas niet alleen door controles 

van de boa’s opgelost kan worden. Pas wanneer hondenbezitters het zelf belangrijk vinden om 

hondenpoep op te ruimen, zal hier een verandering zichtbaar zijn. De in het HUP opgenomen overige 

taken zijn allemaal gedurende het gehele jaar uitgevoerd.  

 
5 Juridische handhaving  
 

Zoals in het HUP aangegeven, lopen handhavingszaken zelden synchroon met het kalenderjaar.            

Eén handhavingszaak duurt gemiddeld (indien men tot en met de Raad van State procedeert) 1,5 

jaar. Eén handhavingsprocedure omvat kort weergegeven de volgende stappen: vooraanschrijving, 

beoordeling zienswijze en opstellen definitieve aanschrijving, procesvertegenwoordiging bij de 

bezwaarschriftencommissie, beslissing op bezwaar, procesvertegenwoordiging bij de rechtbank, 

procesvertegenwoordiging bij de Raad van State. In het HUP is hieromtrent opgenomen dat één 

handhavingszaak binnen de gemeente Stichtse Vecht gemiddeld 51 uur in beslag neemt. Indien een 

handhavingszaak voortduurt tot en met de invordering door middel van invorderingsbeschikking en 

dergelijke duurt een handhavingszaak gemiddeld 61 uur. 

  

In het HUP is aangegeven dat, gelet op de beschikbare capaciteit van het cluster Toezicht en 

Handhaving, 1420 uur gereserveerd is voor het behandelen van handhavingszaken. Uitgaande van 

deze richtlijnen hebben wij in het HUP aangegeven dat met de beschikbare netto productieve uren en 

de door ons beïnvloedbare termijnen in acht genomen, 65 nieuwe handhavingszaken kunnen worden 

opgestart. Onderstaande tabel geeft inzicht in de vraag of de ramingen van het HUP in deze 

bewaarheid zijn geworden: 

  

  
2017 

ingekomen  

in onderzoek 
genomen vooraanschrijving bezwaar & beroep hoger beroep 

40 19 5 0 

 

Daarnaast hebben wij in 2017 nog ca. 47 zaken uit de voorgaande jaren behandeld. In 2017 zijn 64 

nieuwe zaken opgestart. Van deze 64 nieuwe zaken, is inmiddels ongeveer 50% opgelost doordat de 

overtreder de overtreding na vooraanschrijving heeft beëindigd dan wel doordat de overtreder een 

vergunning heeft aangevraagd en gekregen. Een deel van deze overtredingen zijn na bezwaar 

opgelost, doordat de overtreder na beslissing op bezwaar alsnog de overtreding heeft beëindigd.           

De overige zaken lopen door in 2018 doordat er bijvoorbeeld zienswijzen tegen de vooraanschrijving 

zijn ingediend, of doordat er gewacht wordt op een beslissing op de aangevraagde vergunning. 

Daarnaast zijn er ook een aantal zaken onder de rechter.  

 

De juridisch medewerkers zijn ook belast met bezwaar en beroepschriften tegen besluiten op 

aanvragen omgevingsvergunningen. Doordat dit jaarverslag betrekking heeft op de 

handhavingstaken, wordt hier niet ingegaan op de urenverdeling in het kader van 

procesvertegenwoordiging bij vergunningverlening.  
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6 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 geheel is gemandateerd, vindt de eventuele handhavingsactie naar aanleiding van de 

milieucontroles door de ODRU plaats. Voor 2017 hebben wij reeds een eindafrekening gekregen 

waaruit blijkt dat alle milieucontroles zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de ODRU in de vergadering van 

april 2018 het jaarverslag 2017 vastgesteld en aan de deelnemende gemeenten verzonden.    

 

7 VRU  
 

De rapportage van VRU over het jaar 2017, in tabelvorm, is hekkensluiter van dit verslag. 
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8 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. handhavingsbeleid,  

2. uitvoeringsprogramma,  

3. uitvoeringsorganisatie,  

4. borging van de middelen,  

5. 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. Vooral bij vergunningverlening ligt de werkdruk erg hoog. Dit heeft zijn 

weerslag op de toezichthouders. Deze moeten uiteindelijk de verleende vergunningen minimaal één 

keer controleren.  

 

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. 

Doordat we in 2017 3 boa’s in dienst hadden, 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 

2017 niet optimaal geweest. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat het systeem niet of 

onvoldoende geschikt is om alle management informatie te genereren. In 2017 is verder gewerkt aan 

de aanzet tot verbetering die in 2016 is ingezet. 

 

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.                        
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JAARCIJFERS VRU 2017 
 

Vergunningverlening & advisering VRU 2017 

  

Aantallen  

Planning Realisat

ie 

T.b.v. activiteit Bouw Aanvraag advies 

bouw, incl. UPD, 

PvE, IBP 

90 102 

  Indicatieaanvrage

n / vooroverleg 

9 11 

  Totaal 99 113 

T.b.v. activiteit Milieu  Aanvraag advies 

milieu 

10 2 

T.b.v. activiteit Milieu met Externe Veiligheid   1 2 

T.b.v. activiteit Gebruik (aanvraag vergunning en volledigheid melding)   30 

T.b.v. activiteit Ruimtelijke Ordening   2 12 

T.b.v. activiteit Vuurwerk   5 4 

Adviezen vergunningen en meldingen voor evenementen 

  

  

Cat. A Evenementen A 149 94 

Cat. B Evenementen B 50 41 

Cat. C Evenementen C 1 1 

  Totaal 200 136 

Overige posten 

  

  

Aantal adviezen overig (zoals bereikbaarheid, bluswatervoorziening (i.h.k.v. 

RO)) 

  5 1 

Gemeente-specifieke activiteiten     

  

  

Toezicht & Handhaving 

  

Aantallen  

Totaal aantal controles 

  

Planning Realisat

ie 

T.b.v. activiteit Bouw Toezicht 

realisatie bouw 

31,5 19 

T.b.v. activiteit Milieu  Controles milieu 10 2 

T.b.v. activiteit Gebruik Controles 

periodiek 

toezicht: initieel 

212 257 

  Controles 

periodiek 

toezicht: eerste 

hercontrole 

42,4 51 

  Controles 

periodiek 

toezicht: overige 

hercontrole 

4,24 22 

  Controles OMS 25 9 

  Assistentie 

bijzondere 

handhaving 

3 0 

  Totaal 328,14 360 

T.b.v. activiteit BRZO   1 0 

T.b.v. activiteit Vuurwerk   6 2 
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Totaal aantal controles evenementen 

  

  

Cat. A   14,9 8 

Cat. B   40 14 

Cat. C   1 1 

  Totaal 55,9 23 

Overige posten 

  

  

Klachten/meldingen brandonveilige situatie   1 0 

Gemeente-specifieke activiteiten (zoals KVO, Convenant Veilig Uitgaan)   1 1 

Beoordelingen installatie & ontruimingsplannen   90 7 
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TOELICHTING

Inleiding
Hierbij wordt het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018 (HUP 2018) aan uw 
college ter vaststelling aangeboden.

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet het college jaarlijks een 
handhavingsuitvoeringsprogramma voor de fysieke leefomgeving vaststellen. Met het vaststellen van 
het HUP 2018 wordt aan deze verplichting voldaan.

Uw college heeft in de vergadering van 19 december 2018 de besluitvorming over het HUP 2018 
aangehouden. Gevraagd is meer aandacht te besteden ten aanzien van parkeren. Het schuiven van 
uren van Boa’s, die toezien op parkeerregels, gaat echter ten koste van de capaciteit die aan andere 
handhavingstaken kan en moet worden besteed en hogere prioriteit heeft, waaronder de openbare 
orde. Om deze reden wordt voorgesteld het HUP 2018 vast te stellen zoals in het eerdere voorstel is 
voorgesteld. Het is aan een nieuw college om eventueel andere prioriteiten te stellen.

Argumenten
1. In het HUP 2018 wordt kenbaar gemaakt wat uw college in het jaar 2018 aan handhaving 

gaat doen en hoe u dit gaat doen. Dit is uitgewerkt in productbladen, die onderdeel zijn van 
het HUP. De handhavingstaken die de gemeente (programmatisch) uitvoert, hebben 
betrekking op de ruimtelijke ordeningstaken (taken op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht), taken in het kader van de openbare ruimte (Algemene 
Plaatselijke Verordening) en taken in het kader van de Drank- en Horecawet. In het HUP 
2018 wordt verder aandacht besteed aan de taken die zijn uitbesteed aan de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de Veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid).

2. Het is een wettelijke verplichting van het college om jaarlijks een 
handhavingsuitvoeringsprogramma voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Met het 
vaststellen van het HUP 2018 wordt aan deze verplichting voldaan.

Kanttekeningen
1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving voor het jaar 2017 (HUP 2017) 

is in juli aan de provincie toegezonden in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De 
provincie heeft het resultaat van de toetsing van het HUP 2017 nog niet bekendgemaakt, 
zodat eventuele verbeterpunten niet kunnen worden verwerkt in het HUP 2018.

2. Door de sterke toename van het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen en daarmee 
ook de tijd die nodig is om deze aanvragen te behandelen, is in 2017 minder tijd besteed aan 
de ambtshalve handhaving. In het teamplan Omgevingskwaliteit voor 2018 is opgenomen dat 
in 2018 de aandacht van vergunningverlening ook zal verschuiven naar ambtshalve 
handhaving.

3. Een nieuw college kan eventueel op basis van een nieuw collegeakkoord nieuwe of andere 
prioriteiten stellen.

Uitvoering
1. Wat de uitvoering van het HUP 2018 zelf betreft, is in het HUP 2018 een capaciteitsplanning 

opgenomen. Per productblad is aangegeven hoeveel uur er in 2018 voor de betreffende 
handhavingszaak beschikbaar is.

2. Het HUP 2018 wordt in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie 
toegezonden.

3. Het HUP 2018 wordt ter kennisname aan de raad toegezonden.
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Communicatie en Participatie
Van de vaststelling van het HUP 2018 wordt kennis gegeven in de Vechtstroom. De integrale tekst 
van het HUP 2018 wordt beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website en op www.overheid.nl.

Raadsinformatiebrief
Nadat het HUP 2018 is vastgesteld, wordt deze ter kennisname aan de raad aangeboden. De raad 
wordt tevens geinformeerd via een raadsinformatiebrief (zie bijiage).

Financiele paragraaf
De in het HUP 2018 opgenomen handhavingscapaciteit is afgestemd op de in 2018 beschikbare 
budgetten.

Juridische paragraaf
Het vaststellen van het HUP 2018 is wettelijk verplicht. Daarnaast is het wettelijk verplicht het HUP 
2018 aan de provincie als interbestuurlijk toezichthouder toe te zenden.

Risicoparagraaf
Het vaststellen van het HUP 2018 doet niet af aan het feit dat incidenten of actualiteiten vereisen af 
te wijken van het vastgestelde kader.

Duurzaamheidsaspecten
Het HUP 2018 bevat diverse aspecten die zijn gerelateerd aan duurzaamheid. Zo wordt bij het 
bouwen van nieuwe woningen en bedrijfspanden erop toegezien dat aan de in het Bouwbesluit 2012 
gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid wordt voldaan. Het milieutoezicht wordt door de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) uitgevoerd. De ODRU werkt volgens het zogenaamde 
uitvoeringsprogramma 2.0, waarin wordt gerapporteerd over bereikte resultaten voor de 
leefomgeving in plaats van rapporteren over behaalde aantallen, wat voorheen het geval was. Dit 
leidt tot efficienter werken en een hogere kwaliteit van de leefomgeving. De ODRU ziet erop toe dat 
bedrijven voldoen aan de regels voor de uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast dit toezicht kijkt 
ODRU ook met bedrijven mee welke maatregelen in de bedrijfsvoering zij kunnen nemen om het 
energieverbruik te beperken. Tot slot verdient opmerking dat in voorkomende gevallen bij 
asbestsloop erop wordt toegezien dat het sloopafval en asbest op juiste wijze wordt afgevoerd.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

Voor u ligt het Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2018 (HUP 2018). Het HUP 

2018 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2018 uitvoert, welke capaciteit 

daarmee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken worden uitgevoerd 

conform de beleidsuitgangspunten uit het handhavingsbeleid 2015-2018 en de concrete wettelijke 

verplichtingen en/of beleidsmatige beslissingen van het college of de raad.  

Het vaststellen en uitwerken van een HUP is verplicht gesteld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en 

de ministeriële 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; 

- 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 HUP is op grond van het Bor een bevoegdheid van het college. Na vaststelling 

wordt het HUP ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden en in het kader van het 

interbestuurlijk toezicht aan de provincie toegezonden.   

 

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 (zoals bouwen) niet meer 

vergunningplichtig zijn, maar vergunningvrij 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 een indicatie krijgen of de 

activiteit die zij willen ontplooien vergunningplichtig is. Ook kunnen inwoners en bedrijven 

laagdrempelig via het gemeentelijke Omgevingsloket vragen stellen over geldende regels en ook 

langs die weg een indicatie krijgen over de toelaatbaarheid van 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 de 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 2015-2018 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 

handhavingsverzoek 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. 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, tot handhaving wordt overgegaan. Gedurende het handhavingstraject is communicatie met 

http://www.stichtsevecht.nl/
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de betrokkenen belangrijk. 

 

Deze en overige uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in het Handhavingsbeleid 2015- 2018. 

 

1.2 Afstemming handhavingspartners  
Het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) 

verplichten een afstemming en bekendmaking van het HUP aan betrokken bestuursorganen en 

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 vaststelling van dit HUP wordt het ter kennisname naar 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;  

3. Uitbestede taken.  

De programmatische taken zijn handhavingstaken die door ons proactief opgepakt worden. 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 handhavingsverzoeken en klachten/meldingen van inwoners of 

signaaltoezicht van collega’s. De op te pakken handhavingsverzoeken en klachten/meldingen kunnen 

betrekking hebben op alle handhavingstaken waarop dit HUP ziet. 

 

1.3.1 Omgevingsdienst Regio Utrecht 

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 contactpersonen van de gemeente tot stand. De ODRU heeft voor 

het taakveld milieu een risicoanalyse uitgevoerd. Jaarlijks wordt in overleg met de ODRU een 

uitvoeringsprogramma opgesteld waarin alle taken worden beschreven en aan elke taak capaciteit 

wordt toegekend.  

 

1.3.2 Veiligheidsregio Utrecht 

Toezicht en handhaving in het kader van brandveiligheid is uitbesteed aan de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU). De VRU maakt, 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. 

 

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 overzicht 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.  
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1.4 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 2012;  
- 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;  

- Wet administratiefrechtelijke handhaving (Wet Mulder);  

 

1.5 Doel  
Het doel van dit uitvoeringsprogramma is het opstellen van een werkplan voor de betrokken 

handhavingsorganisaties, waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten wij het 

komend 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- 2018. 

Het uitgangspunt van dit uitvoeringsprogramma 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 15 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 ketenpartners VRU, waterschappen, 

provincie en RUD voor op de komst van de Omgevingswet.  

 

2.2  Illegale reclame 
In 2018 zal projectmatig illegale reclame worden geïnventariseerd. Overtreders zullen informeel 

worden aangesproken. Indien nodig wordt handhavend opgetreden. Hiertoe wordt naar verwachting 

eind 2017 actueel reclamebeleid vastgesteld door het college. Het nieuwe reclamebeleid vereist een 

aanpassing van de APV. Het streven is begin 2018 een gewijzigde APV door de raad te laten 

vaststellen. Eerst na wijziging van de APV kan uitvoering worden gegeven aan het reclamebeleid. In 

dit HUP is capaciteit toegedeeld aan dit project. Wij verwijzen naar productblad 28. 

 

2.3 Kadeligplaatsen 
Het gemeentebestuur is voornemens kadeligplaatsen vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening 

reguleren. Naar verwachting wordt in 2018 beleid ontwikkeld ten aanzien van kadeligplaatsen in 

Maarssen. Mogelijk brengt dit in 2018 vraag naar handhavingscapaciteit met zich mee. Omdat deze 

beleidsontwikkeling en de daarmee eventueel gemoeide handhavingscapaciteit ten tijde van het 

vaststellen van dit HUP nog onvoldoende concreet is, is hiermee bij het toedelen van capaciteit geen 

rekening gehouden. 

 

2.4 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. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar productblad Toezicht 

brandveiligheid.  
 

2.5 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
aangenomen. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat private kwaliteitsborging 
centraal. Private kwaliteitsborging houdt in dit geval 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 gehele traject van de bouw: van het initiatief tot en met 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 ook geen toezicht meer tijdens de bouw. Handhaving blijft 
wel een taak van de gemeente. De stemming van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel is op 11 juli 
2017 aangehouden. Het is onduidelijk of de wet nog in 2018 in werking zal treden. Mogelijk moet het 
wetsvoorstel opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld waardoor de verwachting dat is dat 
tot 2019 de gemeenten verantwoordelijk blijven voor het bouwtoezicht. 
 

2.6 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 
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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. Een raadsvoorstel tot het vaststellen van een VTH-verordening wordt 

naar verwachting in de raadsvergadering van 30 januari 2018 behandeld. 
 

2.7  Milieuregelgeving: verschuiving van taken en deregulering 
Zoals onder 2.6 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 zullen vooralsnog drie 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. Ook dit vloeit voort uit jurisprudentie. 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- 2018 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.  

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.  

 

 



 
9 

 

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 van B&W) 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 2015-2018 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 3 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 2018 is ongeveer 6,0 fte aan BOA’s beschikbaar voor de openbare ruimte (Domein I). 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 

 Overige meldingen en klachten openbare ruimte 

4. Adrescontroles 

 

Daarnaast zal door de regionale samenwerking op dit gebied de uitwisseling en ondersteuning meer 

gestalte krijgen. 

 

 



 
11 

 

4.3.3 Juridisch medewerkers en juristen 
De 6 juridisch medewerkers en juristen hebben op jaarbasis 7550 netto productieve uren (ongeveer 

5,4 fte) beschikbaar. De juridisch medewerkers en juristen worden, naast werkzaamheden ten 

behoeve van de handhaving (waaronder ook bezwaar en beroep), ook ingezet voor andere 

werkzaamheden. Dit betekent dat de genoemde uren niet in zijn totaliteit aan handhaving worden 

besteed. In de productbladen zijn per product opgenomen hoeveel juridische uren eraan worden 

toegekend. Deze uren komen ten laste van de hierboven genoemde netto productieve uren. 

 

De in de tabel opgenomen capaciteit van de VRU is een schatting gebaseerd op de capaciteit in 2017. 

  

Handhavingscapaciteit 2018  Netto productieve uren  

Netto productieve uren BOA’s 7180 

Netto productieve uren toezichthouders BWT 4420 

Netto productieve uren juridisch medewerkers en juristen 7550 

Netto productieve uren administratie  654 

 
  

Totaal interne capaciteit 18.328 

Totale capaciteit VRU  

                                     
Opgenomen in de 
uniforme risicomodule 

Totale capaciteit ODRU  5201 
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Hoofdstuk 5  Handhavingstaken met lagere prioriteit in 2018   
 
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 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 2018 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 juridisch medewerkers en 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 in 2018 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 vergunning 

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. Caravans/campers/aanhangwagens 

19. Hondenbeleid 

20. Weesfietsen, fietswrakken, fout geparkeerde fietsen 

21. Project vuurwerkcontroles 

22. Reguliere controles brandveilig gebruik (VRU) 

23. Structureel terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen (STOOM) 

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 2018  

500 Meldingen bouwen/ ruimtelijke ordening  

105 meldingen regulier milieu (ODRU) 

100 meldingen brandonveilige situaties (VRU) 

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht: 

Bouw/ Ruimtelijke ordening  
500 uren technische klachtafhandeling door het Omgevingsloket. 

100 uren advisering door toezichthouder BWT aan Omgevingsloket  

300 uren advisering door juridisch medewerker aan Omgevingsloket over 

klachtenafhandeling.  

 

BOA  
1080 uur voor afhandeling van de klachten/ meldingen  

 

ODRU  

580 uur voor klachtenafhandeling.  

 

VRU  

De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.  

Doelstelling  Klachten en meldingen worden op een correcte wijze afgewikkeld. In 

voorkomende gevallen kunnen klachten en meldingen worden omgezet in 

verzoek om handhaving.  

Indicatoren  Aantal klachten en meldingen (van overtredingen). 

Aantal controles en hercontroles.  

Aantal geconstateerde overtredingen naar aanleiding van een klacht of melding.  

Aantal ongedaan gemaakte overtredingen. 

Toezichtstrategie  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.  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid.  

Bij overtredingen van de APV en bijzondere wetgeving kan door de BOA, 

aanvullend op het handhavingsbeleid, de bestuurlijke strafbeschikking worden 

opgelegd.  

Wat doen we niet 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 het bestuursorgaan 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 2018: 

- 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. Ten 

opzichte van 2017 is meer juridisch capaciteit toegekend in dit productblad (in 

totaal 400 uur). 

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht: 

Bouw / Ruimtelijke ordening  
300 uur technisch toezicht BWT.  

700 uur administratieve inzet toezicht BWT (inboeken in systeem, opstellen 

constateringrapport).  

 
Juridische uren  
1720 uur technische uren, bestaande uit: 

400 uur administratieve inzet (o.a. dossiervorming) 

 

ODRU  

60 uur voor juridische handhaving (horeca, evenementen geluidhinder; raming 

2018).  

VRU  

De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.  

Doelstelling  Op alle handhavingsverzoeken wordt binnen de daartoe wettelijk gestelde 

termijnen besloten.  

De geconstateerde overtredingen zijn in 75% van de gevallen na hercontrole 

opgeheven. 

Indicatoren  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. 

Toezichtstrategie  Alle verzoeken om handhaving worden door de toezichthouders BW 

gecontroleerd. Afhankelijk van de constatering wordt een handhavingstraject 

opgestart.  

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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Wat doen we niet 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. Doel is dat het project 

uitbesteedt wordt. 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 16 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.  

 
  



 
19 

 

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 2018: 10 per jaar  

Capaciteit  150 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 2018: 525 omgevingsvergunningen 

De naleving van omgevingsvergunningen wordt conform de risicoanalyse van het 

omgevingsbeleidsplan gecontroleerd.  

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht  

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.  

 
VRU  

De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule, 

Doelstelling  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.  

Er is inzicht in naleefgedrag over het jaar 2016.  

Indien het niet naleven van omgevingsvergunningen leidt tot gevaar voor 

veiligheid en gezondheid, wordt handhavend opgetreden.  

Indicatoren  Aantal aangevraagde omgevingsvergunningen (activiteit bouwen).  

Aantal gestarte en afgeronde bouwwerkzaamheden voor de activiteit bouwen.  

Aantal controles 

Aantal overtredingen.  

Toezichtstrategie  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. 

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. In eerste instantie wordt aangestuurd op aanpassen 

van de vergunning/ indienen van een hernieuwde aanvraag.  

Wat doen we niet In de toezichtsmatrix zijn de toezichtsmomenten en de gewenste diepgang 

bepaald. Afhankelijk van de categorie wordt er regelmatig en diepgaand tot 

steekproefsgewijs gecontroleerd.  

Grote 

bouwprojecten 

- Vecht  en Veld Vreeland 

- Het Vierde Kwadrant Kockengen 

- Scheendijk 20 Breukelen 

- Planetenbaan 1-23 Maarssen 

- Planetenbaan 2-23 Maarssen 

- Planetenbaan 80-90 Maarssen 

- Bisonspoor (parkeergarage en woningen) Maarssen 

- Bisonspoor (voormalige bibliotheek) Maarssen 

- Stationsweg noord (Lambri-terrein) Maarssen 

- Glaslaan 4 Maarssen 

- Binnenweg 18-20 Maarssen 

- Binnenweg 10 Maarssen 

- CSV-terrein Vreeland 
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- Garsten-noord Nigtevecht 

- Domineeslaantje Breukelen 

- Daalse Hoek Maarssen 

- Merenhoef Maarssen 

- Haagstede Maarssenbroek 

- Kuyperstraat Maarssen 

- Kockenest Kockengen 

- Mastenbroek Maarssen 

- Haarrijnweg Maarssenbroek 

- Harmonieplein Maarssen 

- Straatweg 66 Breukelen 

- EVAB-terrein Vreeland 

- Daalse Weide Maarssen 

- 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. 

 

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.  

Wettelijk kader  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening, 

Asbestverwijderingsbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen, Algemene Plaatselijke Verordening.  

Omvang taak  Aanbodgestuurde activiteit.  

Raming voor 2018: 300 sloopmeldingen die vallen binnen het takenpakket van 

het college 

De omvang van de taak voor de ODRU is nog niet duidelijk.  

Capaciteit  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 

Doelstelling  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.  

Indicatoren  Aantal sloopmeldingen  

- Aantal geconstateerde overtredingen  

Toezichtstrategie  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).  

Sanctiestrategie  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.  

Signaaltoezicht  Voor milieu, brandveiligheid en openbare ruimte.  
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7. Bouwstop  

Toelichting taak  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.  

Wettelijk kader  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Woningwet, 

Bouwbesluit 2012, Bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening,  

Omvang taak  Gemiddeld 10 zaken per jaar.   

Capaciteit  20 uur technisch toezicht BWT 

10 uur administratief toezicht BWT 

100 uur juridisch   

Doelstelling  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.  

Indicatoren  - Aantal verleende vergunningen,  

- Aantal aangevraagde vergunningen.  

- Aantal geconstateerde overtredingen.  

- Aantal opgeheven overtredingen.  

Toezichtstrategie  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.  

Sanctiestrategie  Bij strijdigheden kan de toezichthouder BWT de activiteiten (gedeeltelijk) 

stilleggen.  

Na stillegging wordt dit door de juridisch medewerker/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 juridisch medewerker/jurist nauw samen.  

Opgelegde sanctie is conform handhavingsbeleid.  

Signaaltoezicht  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  

0 uur administratief toezicht BWT  

200 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  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 2018) 

Doelstelling  Frequent toezicht houden op een groot deel van de percelen binnen de 

gemeente en inventariseren van veel voorkomende overtredingen.  

Indicatoren  Aantal gebiedscontroles,  

Aantal geconstateerde overtredingen,  

Aantal tijdig gestaakte activiteiten,  

Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang, dwangsom, ingetrokken 

omgevingsvergunningen).  

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. 

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  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  200 uur technisch toezicht BWT  

Indien uit deze controles overtredingen worden geconstateerd valt dit in het 

productblad bouwen zonder vergunning.  

Doelstelling  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.  

Indicatoren  - Aantal gebiedscontroles,  

- Aantal geconstateerde overtredingen,  

- Aantal tijdig gestaakte activiteiten,  

- Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang, dwangsom, ingetrokken 

vergunningen).  

Toezichtstrategie  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. 

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  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 B- evenement, 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 2018:  

- Type A: 208 

- Type B: 49 

- Type C: 2   

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht 

360 uur BOA toezicht  

50 uur technisch toezicht BWT  

500 uur juridische advisering (ook voor vergunningverlening)   

 

ODRU 

120 uur toezicht op 12-dagenregeling (controle op aangevraagde ontheffingen) 

 

VRU 

Capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule.  

Doelstelling  De meest risicovolle evenementen type B en C worden gecontroleerd en bij de 

grote/ bijzondere evenementen vindt er een vooroverleg en een evaluatie plaats.  

Indicatoren  - 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.  

Toezichtstrategie  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.  

Sanctiestrategie  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.  

Signaaltoezicht  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 ruim 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.  

360 uur technische BOA toezicht  

50 uur technische toezicht BWT  

500 uur juridische advisering en voeren procedures   

 

De capaciteit ten aanzien van evenementen waarop alcohol wordt geschonken, 

is opgenomen in het productblad Evenementen. 

Doelstelling  Deze taak in 2018 risicogestuurd uitvoeren. Controles worden geïntensiveerd.  

Indicatoren  - Aantal overtredingen,  

- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen,  

- Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (bestuursdwang, dwangsom 

en intrekking vergunning).  

Toezichtstrategie  Controle ter plaatse. Afhankelijk van de inrichting kan met meerdere 

vakdisciplines (oa brandweer, toezicht BWT, BOA’s) integraal toezicht worden 

gehouden.  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid.  

Signaaltoezicht  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  1440 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
31 

 

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  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.  

Wettelijk kader  Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening.   

Omvang taak  Aanbod gestuurde activiteit.  

Reguliere aanpak in de gehele gemeente;  

Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken.  

Capaciteit  720 uren technisch BOA-toezicht   

Doelstelling  Verbeteren leefomgeving. Door snel te reageren op meldingen/klachten en 

adequaat optreden wordt een positief effect op het natuurlijk naleefgedrag van de 

inwoners 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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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.  

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  360 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

18. Caravans/campers/aanhangwagens  

Toelichting taak  Het gaat hier onder meer om langdurig in de openbare ruimte geparkeerde 

caravans, campers en aanhangwagens enz.  

Conform de APV mogen aanhangwagens/  campers/ caravans maximaal 3 

aaneengesloten dagen op de openbare ruimte geparkeerd zijn. Indien deze 

voertuigen langer dan drie dagen in de openbare ruimte aanwezig zijn kunnen ze 

op last van de gemeente weggesleept worden. Hieraan zijn kosten verbonden.  

Wettelijk kader  Algemene Plaatselijke Verordening.  

Omvang taak  Aanbodgestuurde activiteit. Alleen raming mogelijk:  

Surveillances/ projectmatige aanpak;  

Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken.  

Capaciteit  200 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  Projectmatige aanpak Caravans/ campers/ aanhangwagens 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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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 het opruimplicht.  

Wettelijk kader  Algemene Plaatselijke Verordening  

Omvang taak  Aanbodgestuurde activiteit  

- Reguliere aanpak in de gehele gemeente  

- Behandelen van meldingen/ klachten en handhavingsverzoeken.  

Capaciteit  430 uren technisch BOA-toezicht   

10 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.  

(pilot hondenbeleid)  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. In geval van heterdaad meteen bekeuren.  

Signaaltoezicht  Behoudens excessen, niet van toepassing.  
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20. Weesfietsen, fietswrakken, fout geparkeerde fietsen  

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 in de openbare ruimte is.  

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 2018: 8 vuurwerkverkooppunten  

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht  

30 uur technisch toezicht BWT  

100 uur juridisch 

 

ODRU 

 208 uur (raming 2018) 

 

VRU 

Opgenomen in de uniforme risicomodule. 

Doelstelling  De gecontroleerde vuurwerkopslagplaatsen voldoen aan de regelgeving.  

Indicatoren  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).  

Toezichtstrategie  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.  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  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  Aantal bouwwerken  Aantal controles UP 

I 86  116 

II 90 116 

III 122 65 

IV 425 106 

V 42 11 

TOTAAL  765 413 
 

Capaciteit  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, 

Doelstelling  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  

Indicatoren  Aantal controles/ aantal overtredingen  

Aantal ongedaan gemaakte overtredingen.  

Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ingetrokken 

vergunningen.  

Toezichtstrategie  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.   

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  Voor BWT (constructieve veiligheid, illegale bouw, illegaal gebruik)  

ODRU/RUD (milieu-aspecten).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

23. Structureel terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen (STOOM)  

Toelichting taak  Terugdringen van het aantal ongewenste en onechte brandmeldingen  waardoor 

het bewustzijn in verantwoordelijkheid van de abonnee toeneemt, 

beschikbaarheid van de brandweer voor echte meldingen wordt vergroot, de 

verkeersveiligheid van brandweerpersoneel en (in geval van vrijwilligers) 

werkgevers behouden blijft.  

Wettelijk kader  Woningwet (Ww), Bouwverordening, Bouwbesluit 2012, Wet algemene 

bepalingen omgevingswet, Wet op de veiligheidsregio’s.  

Omvang taak  Afhankelijk van de omvang van het gebouw/ risicoklasse is er een norm voor 

onechte en ongewenste brandmeldingen vastgesteld. Indien abonnees de 

gestelde norm dreigen te overschrijden wordt actie ondernomen door de VRU.  

Capaciteit  VRU  

De capaciteit is opgenomen in de uniforme risicomodule, 

Doelstelling  1. Binnen de VRU is de doelstelling om in 2016 het aantal nodeloze meldingen 

met 50% terug te dringen door STOOM. De invoering van verificatie in 2014 kan 

hieraan bijdragen.  

2. Het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen van 

brandmeldinstallaties.  

3. Het voorkomen van verminderde alertheid bij gebruikers van gebouwen,  

4. het voorkomen van nodeloze uitrukken van de brandweer.  

Indicatoren  Aantal controles/ aantal overtredingen. 

Aantal onechte en ongewenste meldingen.  

Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ingetrokken 

vergunningen.  

Toezichtstrategie  Controle ter plaatse. Controle op overschrijding van het toegestane aantal 

onechte en ongewenste brandmeldingen (op basis van de norm NEN2535). Bij 

strijdigheden met de rechtstreeks werkende voorschriften en/of voorwaarden van 

vergunning of melding, voert de inspecteur overleg met de gebruiker. As 

strijdigheden niet worden opgeheven, wordt overgegaan tot handhaving.  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  Voor periodieke controles brandveiligheid.  
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24. Reguliere controles activiteit Milieu  

Toelichting taak  Periodiek controleren van inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op 

naleving van de vergunningvoorschriften in algemene zin.  

Wettelijk kader  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), Besluit externe  

veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit landbouw milieubeheer.  

Omvang taak  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.  

Capaciteit Gemeente Stichtse Vecht 

50 uur technische toezicht BWT  

50 uur juridische uren tbv overleg.  

 

ODRU 

In het uitvoeringsprogramma van de ODRU, zijn in overleg met de gemeente, de 

volgende taken en projecten opgenomen:  

 

Nr:  Soort taak  Uren   

1 Industrie  1100 

2 MKB  1142 

3 Agrarisch  640 

4 Bodem 24 

5 Energie  205 

6 Lozingen 100 

7 Propaantanks 250 

8 Horeca 112 

9 Ketentoezicht 130 
 

Doelstelling  Alle geplande bedrijven worden gecontroleerd en voldoen aan de 

milieuregelgeving. Streven is een naleefgedrag van 85%  

Indicatoren  Aantal controles  

Aantal overtredingen  

Aantal ongedaan gemaakte overtredingen  

Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken 

vergunningen).  

Toezichtstrategie  Controle ter plaatse door  de ODRU op de naleving van vergunningvoorschriften 

en/ of algemene regels. 

Waar doelmatig: integraal toezicht met of voor verschillende vakdisciplines.  

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  Voor VRU en bouwtoezicht  
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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. 

 

Onderwerpen zijn aan elkaar verbonden. Informatie uit het project IGH kan 

worden toegepast in ketentoezicht. 

Wettelijk kader  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke 

ordening, Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening.  

Omvang taak  - 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. 

Resultaat 2016 In het kader van ketentoezicht heeft een project grondstromen en een project 

bovengrondse tanks gedraaid. 

Capaciteit  ODRU 

575 uur toezicht en handhaving (raming 2018). 

Doelstelling  Controles op lekdichtheid koelinstallaties en het verlies van koudemiddel. 

 

Informatie gestuurde handhaving wordt verder opgezet. Er wordt aansluiting 

gezocht bij Inspectieview Milieu. 

Prioriteit Middel 

Indicatoren  Aantal controles 

Aantal overtredingen  

Aantal ongedaan gemaakte overtredingen  

Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/ dwangsom/ ingetrokken 

vergunningen)  

Toezichtstrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  Behoudens excessen niet van toepassing. 

Voldoet aan 

wettelijke norm? 

Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. Beleid  
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Toelichting taak  Binnen het team Omgevingskwaliteit wordt, met uitzondering van het 

Welstandsbeleid, uitvoeringsbeleid geschreven. Daarnaast is de 

accounthouderschap van een aantal partijen in dit  team belegd. 

Wettelijk kader  Diverse wet- en regelgeving.  

Omvang taak  Handhavingsbeleid, Handhavingsuitvoeringsprogramma, 

Handhavingsjaarverslag, Omgevingsbeleidsplan, Horecabeleid, Welstandsbeleid 

(team Ruimtelijke Ordening), fietsenbeleid enzovoort. 

Accounthouderschap van de ODRU, MooiSticht en Omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied.   

Capaciteit  Gemeente Stichtse Vecht 

800 uur input juridisch medewerkers voor het maken van beleid 

30 uur input medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

50 uur input toezichthouders BW 

50 uur input juridisch medewerkers voor overleg, terugkoppeling en dergelijke  

 

ODRU  

60 uur (raming 2018) 

Doelstelling  Actuele beleidsnota’s.  

Indicatoren  n.v.t.  

Toezichtstrategie  n.v.t.  

Sanctiestrategie  n.v.t.  

Signaaltoezicht  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. 

Naar verwachting wordt in 2018 een begin gemaakt met de Landelijke aanpak 

adrescontroles (LAA). Dit zal organisatiebreed worden opgepakt en een deel van 

de uitvoering komt voor rekening van de BOA’s. Er worden in dit kader ongeveer 

150 signalen verwacht voor Stichtse Vecht. 

Capaciteit  50 uur Omgevingsloket (eerste vragen afvangen en meldingen opnemen.) 

360 uur BOA-toezicht  

500 uur technisch toezicht BWT 

500 uur administratie toezicht BWT 

500 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 onder zoek gehaald) te zijn. 

Sanctiestrategie  Conform handhavingsbeleid. 

Signaaltoezicht  Conform handhavingsbeleid, in voorkomende gevallen (bedrijfspercelen) en op 

basis van terugmeldingen. 
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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. Aftrap met eenmalig 

handhavingsproject als opschoonactie van illegale reclame. 

Daarna behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken en steekproefsgewijze 

controles 

Capaciteit  Startproject 500 uren toezichthouders BWT, 100 uren ondersteuning door 

juridisch medewerkers en juristen en 100 uren Servicemedewerkers 

Buitendienst 

Na 2018 regulier 350 uren toezichthouder BWT, 30 uren juridisch medewerkers 

en juristen, 10 uren BOA’s en 30 uren 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  Handhavingsproject met inventarisatie van de toezichthouders BW om huidige 

illegale reclame te verwijderen, zowel op openbare grond als op/aan particulier 

bezit. 

Daarna regulier: 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.  

Kanttekening De APV moet nog worden aangepast aan het Reclamebeleid. Pas als de APV 

is aangepast, kan het Reclamebeleid worden uitgevoerd. 

 



1 (Partiële) herziening bestemmingsplan 
 
1.1 Bevoegd Gezag 
De bevoegdheid om een bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk (partieel) te herzien ligt op grond van 
artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening bij de gemeenteraad.  
 
1.2 Wettelijke voorwaarden 
Naast de hoofdstuk 3 en  4  beschreven afwijkingsmogelijkheden, kan een strijdige activiteit ook 
mogelijk worden gemaakt door het bestemmingsplan waarmee de activiteit in strijd is (gedeeltelijk) te 
herzien. Zo’n partiële of gedeeltelijke herziening wordt ook wel een postzegelbestemmingsplan 
genoemd. Het plangebied betreft in dit geval het gebied waarbinnen de activiteit plaatsvindt.  In 
afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening staan de bepalingen omtrent de procedure uitgelegd.  
 
1.3 Gemeentelijke richtlijnen 
Bij het gedeeltelijk herzien van het bestemmingsplan als bedoeld in paragraaf 5.2, geldt dat aan de 
procedure enkel medewerking wordt verleend indien wordt voldaan bepaalde voorwaarden. Is dit niet 
het geval dan zal geen medewerking worden verleend aan deze afwijkingsmogelijkheid. 
  
Voorwaarden: 
1. De activiteit moet passen binnen de geldende of in ontwerp neergelegde visies en beleidskaders 

van de gemeente, provincie en het rijk. 
2. 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. 

3. De aanwezige waarden waaronder stedenbouwkundige, cultuurhistorische of 
landschappelijke waarden mogen niet nadelig worden beïnvloed door de activiteit. 

4. 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. 

5. De ontwikkeling mag geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken en/of belangen van belanghebbenden. 

6. De ontwikkeling moet voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. milieu. 
7. Een seksinrichting, prostitutie, erotisch getinte horecabedrijven of horecabedrijf voor het afhalen 

en nuttigen van drugs (coffeshop) zijn niet toegestaan. 
8. 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. 

 
1.4 Procedure en indieningsvereisten 
 
Procedure 
Bij een herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in paragraaf 5.2, is de 
bestemmingsplanprocedure van kracht, zoals omschreven in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 
 
Indieningsvereisten 
De aanvrager dient te voorzien in een IMRO gecodeerd bestemmingsplan. Het vervaardigen hiervan 
gebeurt in overleg met de betrokken gemeenteambtenaar. De toelichting van het bestemmingsplan 
bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 
 

1. 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). 



2. Onderzoek naar de ruimtelijke effecten en uitvoerbaarheid van het project. De volgende 
onderzoeken kunnen van toepassing zijn: 

a. Bodem 
b. Geluid 
c. Luchtkwaliteit 
d. Geur 
e. Lichtverontreiniging 
f. Externe veiligheid 
g. Bedrijven en milieuzonering 
h. Plan MER  
i. Flora en Fauna 
j. Duurzaamheid 
k. Watertoets 
l. Archeologie en cultuurhistorie  
m. Mobiliteitstoets (verkeerssituaties) 
n. Economische uitvoerbaarheid  

 Welke onderzoeken exact nodig zijn is afhankelijk van de omvang en het soort project.  
3. 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; 
c. De gemeente, zoals vastgelegd in o.a. het ter plaatse geldende bestemmingsplan, 

structuurvisie(s), welstandsnota en eventueel landschap ontwikkelingsplan of 
beeldkwaliteitsplan. 

4. Een overzicht van mogelijke belemmeringen voor het project, waarbij minimaal aandacht 
wordt besteed aan: 

a. Kabels en leidingen tracés; 
b. Privaatrechtelijke belemmeringen; 

5. Een planschadeovereenkomst; 
6. Resultaat van overleg met de waterbeheerder (Rijkswaterstaat, provincie en/of waterschap) in 

het kader van de (provinciale) watertoets; 
. 
Ten behoeve van de elektronische publicatie van het ontwerpbestemmingsplan op de nationale 
website www.ruimtelijkeplannen.nl dient de aanvrager in een IMRO-gecodeerde versie te voorzien 
e.e.a. conform de vereisten zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 



Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2a

Naam bestemmingsplan Vastgesteld Identificatienummer imro-dataset locatieaanduiding soort procedure Omschrijving/wat wordt gerealiseerdgenerieke aspecten/checklist Barro PRV Ladder

1 Parkweg naast 55 4-sep-17 NL.IMRO.1904.OVParkwegMRS-VG01 Kern Maarssen, binnen rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP Omgevingsvergunning voor het bouwen 

van een vrijstaande villa met een 

aangebouwd bijgebouw

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1 stedelijk gebied Woningbouw, Akkoord

2 De Vier Hoeven 9-nov-17 NL.IMRO.1904.WPDeVierHoevenTHN-VG01 Kern Tienhoven, buiten de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Omzetten recreatiepark De Vier Hoeven 

aan de Westbroeksebinnenweg 

Maarssen naar wonen

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 3 Landelijk gebied 

verstedelijking

Woningbouw, Akkoord

3 Dorpsstraat 61 Nigtevecht 31-okt-17 NL.IMRO.1904.BPDorpsstraat61NTV-VG01 Kern Nigtevecht, binnen de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Bouw van 4 (half) vrijstaande woningen 

op locatie oude school in de dorpskern

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1 stedelijk gebied Woningbouw, akkoord

4 Vijverhof Nieuwersluis 26-sep-17 NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG01 kern Nieuwersluis, buiten de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro de buitenplaats transformeren tot een 

hotellocatie ner resraurant verdeeld 

over drie gebouwen (Villa Vijverhof, 

bestaand (laboratoruim) gebouw en 

een nieuw gebouw).  Oprichten nieuw 

woonhuis. 

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 1.7 Cultuurhistorische 

hoofdstructuur

n.v.t.

5 Woning Zandpad 76 te 

Breukelen

4-sep-17 NL.IMRO.1904.OVZandpad76BRK-VG01 Kern Breukelen, buiten de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP Uitbreiden bestaande bedrijfswoning Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 3.8 Bestaande stedelijke 

fiuncties

n.v.t.
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2a

Naam bestemmingsplan Vastgesteld Identificatienummer imro-dataset locatieaanduiding soort procedure Omschrijving/wat wordt gerealiseerdgenerieke aspecten/checklist Barro PRV Ladder

6 Portengen 69, Kockengen 4-sep-17 NL.IMRO.1904.OVPrtengen69KKG-VG01 Kern Kockengen, buiten de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP De wijziging van de agrarische 

bestemming van het gehele perceel in 

een bestemming Wonen met tuin en erf 

en sloop en nieuwbouw van een aantal 

gebouwen

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 3.11 Ruimte voor ruimte Woningbouw, akkoord

7 Uitbreiding P+R terrein P2 

Breukelen

6-sep-17 NL.IMRO.1904.OVAmerlndswgBRK-VG01 Kern Breukelen, binnen de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP uitbreiding P&R P2 aan de oostzijde van 

station Breukelen met 2000 m2

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. nvt Stedelijk gebied, akkoord

8 Haagstede (Maarssenbroek) 4-jul-17 NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-VG01 Kern Maarssen, binnen de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Dit bestemmingsplan maakt de bouw 

van 135 tot 155 woningen (grond 

gebonden en appartementen) en een 

gezondheidscentrum mogelijk op deze 

niet bebouwde kantoor en 

bedrijvenlocatie in Maarssenbroek.

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1 Stedelijk gebied Woningbouw, Akkoord

9 Stationsweg - Noord 

(Maarssen)

3-jul-17 NL.IMRO.1904.BPStationswgNrdMRS-VG01 Kern Maarssen, binnen de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Sloop bedrijven en nieuwbouw van 52 

woningen

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1 Stedelijk gebied Woningbouw, Akkoord
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2a

Naam bestemmingsplan Vastgesteld Identificatienummer imro-dataset locatieaanduiding soort procedure Omschrijving/wat wordt gerealiseerdgenerieke aspecten/checklist Barro PRV Ladder

10 Griendweg 5 te Tienhoven 13-jun-17 NL.IMRO.1904.WPGriendweg5THN-VG01 Kern Tienhoven, buiten de rode contour Artikel 3.6.1. Wro Omzetten agrarische bedrijfswoning 

naar wonen, voormalige agrarische 

bedrijfswoning

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 3.10 Functiewijziging naar 

woonfuncte

Woningbouw, Akkoord

11 Aanlegplaatsen Vreeland-

Noordoost

16-mei-17 NL.IMRO.1904.BPaanlegplaatsnVLD-VG02 Kern Vreeland, buiten de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Ten behoeve van bovenstaande 

ontwikkeling is een landschapsvisie 

opgesteld waarin, naast de 

woningbouwlocatie, tevens de aan de 

Kleizuwe gelegen kazemat en een 

kleinschalige ha-ven met een beperkte 

doorvaart naar de Vecht is opgenomen.

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 1.7 Cultuurhistorische 

hoofdstructuur (NHW)

n.v.t.

12 Laag Nieuwkoop 30 te 

Kochengen

7-apr-17 NL.IMRO.1904.OVLgNieuwkoop30KKG-VG01Kern Kockengen, buiten de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP Uitbreiden nevenactiviteit agrarisch 

bedrijf met 4 zorgwoningen

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 2.1. Landelijk gebied Woningbouw, Akkoord

13 Het Vierde Kwadrant te 

Kockengen

10-feb-17 NL.IMRO.1904.BP4eKwadrantKKG-VG01 Kern Kockengen, binnen de rode contour Art ikel 3.1.1. Wro Bouw van maximaal 70 woningen. Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1. Stedelijk gebied Woningbouw, Akkoord
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2a

Naam bestemmingsplan Vastgesteld Identificatienummer imro-dataset locatieaanduiding soort procedure Omschrijving/wat wordt gerealiseerdgenerieke aspecten/checklist Barro PRV Ladder

14 Kerkweg - Raadhuisstraat, 

Maarssen

31-jan-18 NL.IMRO.1904.OVRaadhuisstr33MRS-VG01 kern Maarssen, binnen de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP Bouw van 3 vrijstaande woningen op 

voormaige locatie bankgebouw

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 4.1. Stedelijk gebied Woningbouw, Akkoord

15 Ruimtelijke onderbouwing 

aanvraag 

omgevingsvergunning 

Zandpad 12 te Breukelen

18-jan-17 NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL-VG01 Kern Breukelen, buiten de rode contour Omgevingsvergunning i.a.v. BP Vergroten agrarisch bouwvlak ten 

behoeve van vernieuwen rundveestal 

en opslag ruwvoer

Standaard checklist opstellen (Partiele) 

herziening bestemmingsplannen, zie 

bijlage

n.v.t. 2.1. Landelijk gebied n.v.t.
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2b

Bestemmingsplan In werking Maand-Jaar Identificatienummer imro-dataset

De Werf

1984, 1986 en 

1987

er wordt in 2018 een nieuwe 

procedure gestart

Garsten Noord november 1981 Vaststelling verwacht 2018

Maarssenbroek Werkgebied 2006 02-27 NL.IMRO.03330000MaarssenbroekWe wordt gestart in 2018

Maarssen aan de Vecht 2008 07-01 wordt gestart in 2018

Nieuwersluis 2009 03-24 NL.IMRO.0329.0017-0002 wordt gestart in 2018

Maarsseveense Plassen e.o. 2009 05-28 NL.IMRO.1904.BPmaarssevnplasMVP-OH01 vastgesteld 30 januari 2018

300 meterstrook, Scheendijk Noord 2009 12-22

Nigtevecht 2010 01-26 NL.IMRO.0329.BPNigtevechtNTV-OH01

Vreeland 2010 01-26 NL.IMRO.1904.BPVreelandVLD-OH02

Kerkweg achter nummer 12 2010 03-02 NL.IMRO.0311.BPKerkwegAchter12-VO01

Maarssen aan de Vecht 1e partiële herziening 2010 04-15

Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan 2010 04-20 NL.IMRO.1904.BPLoeBinKerLNS-OH02

Maarssen-dorp Woongebied 2010 05-11 NL.IMRO.1904.BPmaarssdorpwo-OH01

Bisonspoor Multifunctionele Accommodatie 2010 06-21 NL.IMRO.1904.BPmfabisonspoorMKB-OH01

Klompweg 24 Nigtevecht 2010 06-29 NL.IMRO.0329.BPntvKlompweg43-VG01

t Rond 15 in Loenen aande Vecht 2010 09-14 NL.IMRO.0329.BPtRond15LNN-VG01

Portengen2 2010 09-28 NL.IMRO.0311.BPPortengen2-VG01

Spengen 26 en 28 2010 09-28 NL.IMRO.0311.BPSpengen26en28-VG01

Cronenburgh 2010 10-26 NL.IMRO.1904.BPcronenburghLNN-OH02

Oud Over 30 Loenen aan de vecht 2010 10-26 NL.IMRO.0329.BPOudOver30LNN-VG01

De Meent 2A 2010 10-28 NL.IMRO.0311.BPDeMeent2A-VG01

De Kwekerij 2010 11-01 NL.IMRO.0333.BPdekwekerij-OH01

Vierde Kwadrant 2010 11-23

Kerklaan 6 Loenen aan de Vecht 2010 12-14 NL.IMRO.0329.BPKerkln6LNN-VG01

Herenweg 10c Maarssenbroek 2011 02-23 NL.IMRO.1904.BPHerenweg10c-VG01

t Rond 9 in Loenen aan de Vecht 2011 03-29 NL.IMRO.1904.BPtRond9LNN-VG02

Angstelkade Bedrijventerrein 2011 04-06 NL.IMRO.1904.BPbedrangstelkade-VG01
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2b

Bestemmingsplan In werking Maand-Jaar Identificatienummer imro-dataset

Maarssenbroek Woongebied 2011 09-21 NL.IMRO.1904.BPwoongebiedMBK-VG01

Oud Over 112 Loenen aan de Vecht 2011 09-27 NL.IMRO.1904.BPOudOver112LNN-OH01

Papyrus woonschip (naast Vreelandseweg 67) 2011 10-25 NL.IMRO.1904.BPLGBwspapyrus-VG01

Ter Meer 2011 11-15 NL.IMRO.1904.BPtermeerMDP-vg02

Nigtevechtseweg 186-188 in Vreeland 2012 02-28 NL.IMRO.1904.BPngtvchtswg188VLD-OH01

Gageldijk 71 Maarssen  verblijfsrecreatieterrein 2012 05-31 NL.IMRO.1904.BPGageldijk71MVP-VG01

Samenwoonschool Nigtevecht 2012 06-04 NL.IMRO.1904.BPswsNigtevechtNTV-OH01

Kortrijk 30a & b herziening LGW 1993 2012 09-25 NL.IMRO.1904.BPKortrijk30abLGB-VG01

Landelijk Gebied Maarssen 2012 09-25 NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-VG02

Maarssen aan de Vecht 2e partiële herziening 2012 11-27 NL.IMRO.1904.BP2partherzmadvMDW-VG01

Woonschepen 2012 11-27 NL.IMRO.1904.BPLGBWoonschepen-VG01

De Werf in Kockengen 2012 12-18 NL.IMRO.1904.BPdewerfKKG-VG01

Vreeland Oost 2012 12-18 NL.IMRO.1904.BPvreelandoostVLD-VG03

Breukelen Centrum 2013 02-26 NL.IMRO.1904.BPcentrumBKL-VG02

Kerkplein 5a Kockengen 2013 02-26 NL.IMRO.1904.BPKerkplein5aKKG-VG01

De Karavaan 2013 03-26 NL.IMRO.1904.BPdekaravaanMKB-VA01

Kockengen 2013 04-23 NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG-VG01

Breukelen Woongebied 2013 05-21 NL.IMRO.1904.BPwoongebiedBKL-OH01

Schildershof 2013 05-30 NL.IMRO.1904.BPSchildershofMDP-VG01

Corridor 2013 06-25 NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-VG02

Landelijk Gebied West 2013 06-25 NL.IMRO.1904.BPlgwestLGB-VG02

Loenen aan de Vecht 2013 06-25 NL.IMRO.1904.BPLoenenadVechtLNN-VG01

Werk bij Maarsseveen 2013 10-29 NL.IMRO.1904.BPwerkbijmaarss-VG01

Maarsseveensevaart 90 Maarssen-dorp 2013 11-26 NL.IMRO.1904.BPmaarssevvrt90MDP-VG01

Mijndensedijk 60 2013 12-17 NL.IMRO.1904.Mijndensedijk60NWS-VG01

De Karavaan 1ste herzening 2014 07-01 NL.IMRO.1904.BPherzkaravaanMKB-VG01

Herenweg Gageldijk 2014 07-01 NL.IMRO.1904.BPHerenwegGagelMRS-VG02

Maarssen-dorp Woongebied 1ste technische ph 2014 07-01 NL.IMRO.1904.BPherzwoongebMDP-VG01

Huyck Aertsenstraat in Breukelen 2015 01-07 NL.IMRO.1904.BPHAertsenstrBKL-VG01

Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 2015 03-03 NL.IMRO.1904.BPRaadhuisstr13NTV-VG01

Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost 2016 augustus 2016 NL.IMRO.1904.BPaanlegplaatsnVLD-VG01
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Systematische toezichtsinformatie - taakgebied RO (2017)

Gemeente Stichtse Vecht

Art 5 lid 2b

Bestemmingsplan In werking Maand-Jaar Identificatienummer imro-dataset

Bosdijk 10 in Kockengen 2016 aug 2016 NL.IMRO.1904.WPBosdijk10KKG-VG01

Bouwvlak Sluysoort in Maarssen 2016 februari 2016 NL.IMRO.1904.BPSluysoortnb27MRS-VG01

Corridor 1ste herziening 2016 juni 2016 NL.IMRO.1904.BPCorridor1hrzBKL-VG01

CSV-locatie Vreeland 2016 november 2016 NL.IMRO.1904.BPVreelandCSV-VG01

De Molenpolder in Tienhoven 2016 juli 2016 NL.IMRO.1904.WPMolenpolderMVP-VG01

Ecologische verbindingszone (Evz) Bijleveld 2016 april 2016 NL.IMRO.1904.WPEVZBijleveldKKG-VA01

Fietsbrug bij Nigtevecht 2016 april 2016 NL.IMRO.1904.BPFietsbrugNTV-VG01

Herontwikkeling bibliotheek Bisonspoor in Maarssen 2016 juli 2016 NL.IMRO.1904.OVBisonspr1161MRS-VG01

Kievitsbuurten in Breukelen 2016 maart 2016 NL.IMRO.1904.BPkievitsbuurtenLG-VG01

Landelijk Gebied Noord 2016 maart 2016 NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01

Landelijk Gebied West - 1ste herziening 2016 september 2016 NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG01

Loenen aan de Vecht – 1
ste

 bezemplan 2016 april 2016 NL.IMRO.1904.BPLnnadVechtph1LNN-VG01

Maarsseveense Vaart 11 in Maarssen 2016 juni 2016 NL.IMRO.1904.OVMaarssvnvrt11MRS-VG01

Merenhoef in Maarssen 2016 juli 2016 NL.IMRO.1904.BPMerenhoefMDP-VG01

Nigtevechtseweg 64 in Vreeland 2016 mei 2016 NL.IMRO.1904.OVNvechtsewg64VLD-VG01

Oud Zuilen en Op Buuren e.o. 2016 apr 2016 NL.IMRO.1904.BPOudZlnOpBuurnMRS-VG01

Parkweg t.h.v. 47- 49 in Maarssen 2016 september 2016 NL.IMRO.1904.OVParkweg4749MRS-VG01

Straatweg 154 in Maarssen 2016 juli 2016 NL.IMRO.1904.OVStraatweg154MRS-VG01

Wilhelminaweg 5 in Maarssen 2016 juli 2016 NL.IMRO.1904.OVWilhelminawg5MRS-VG01

Zandpad 18 in Nieuwersluis 2016 mei 2016 NL.IMRO.1904.BPZandpad18NWS-VG01
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Systematische toezichtinformatie gemeente Stichtse Vecht - Erfgoedwet 2017 (Art 6 lid 2a)

Dossiernr Adres Omschrijving Locatie Locatie anders adres Procedure (code) Procedure Datum ontvangst Status

160965 Oud Over 136 renovatie, restauratie en verbouwing van een woning aan Oud Over 136. Oud Over 136 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 16-02-2016 AFGESLOTEN

160965 renovatie, restauratie en verbouwing van een woning aan Oud Over 136. Oud Over 134 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 06-01-2017 AFGESLOTEN

170093 Schoutenstraat 5 vervangen serre/ berging en afdak Schoutenstraat 5 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 06-02-2017 VERLEEND

170122 Herengracht 15 dakkapel  vervangen door een loggia Herengracht 15 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 15-02-2017 VERLEEND

170161 Dorpsstraat 110 het verbouwen van een monumentale woning Dorpsstraat 110 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 24-02-2017 VERLEEND

170161 het verbouwen van een monumentale woning Dorpsstraat. 110 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 24-02-2017 VERLEEND

170233 Korte Kerkweg 1 Restauratie en herindeling boerderij, aanpassen aan huidige woonwensen. Korte Kerkweg 1 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 16-03-2017 ONTVANKELIJK

170275 Dorpsstraat 10 het wijzigen/herindelen van het woonhuis, plaatsen aanbouw Dorpsstraat 10 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 05-04-2017 VERLEEND

170275 het wijzigen/herindelen van het woonhuis, plaatsen aanbouw Dorpsstraat 10 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 05-04-2017 VERLEEND

170297 Stationsweg 1 revisie uitvoering Stationsweg 1 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 14-04-2017 VERLEEND

170297 revisie uitvoering Stationsweg 1 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 14-04-2017 VERLEEND

170390 Duinkerken 11 het vervangen van de serre aan de achterkant van de woning Duinkerken 11 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 16-05-2017 AFGESLOTEN

170442 Binnenweg 42 vernieuwen balkon balustrade Binnenweg 42 CODC12 Monumenten Gem. of Prov. 06-06-2017 VERLEEND

170479 Klompweg 24 Verbouwen monumentale woonboerderij met zomerhuis Klompweg 24 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 16-06-2017 VERLEEND

170479 Verbouwen monumentale woonboerderij met zomerhuis Klompweg 24 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 16-06-2017 VERLEEND

170481 Grutterstraat 5 Aanvraag plaatsing 3 dakramen in dak achterhuis Grutterstraat 5 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 26-09-2017 AFGESLOTEN

170517 Kerklaan 2

uitvoering funderingsverbetering Kerktoren incl. alle hierbij behorende 

herstelwerkzaamheden en graafwerkzaamheden Kerklaan 2 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid)

26-06-2017

VERLEEND

170558 Langegracht 24 het restaureren, verbouwen van de woning Langegracht 24 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 10-07-2017 VERLEEND

170568 Nassaustraat 61 verbouwing bedrijfspand Nassaustraat 61 CODC14 Aanleggen Gem. of Prov. 17-10-2017 VERLEEND

170590 Dorpsstraat 20 vervanging riolering (nrs. 20 t/m 64) Dorpsstraat 20 CODC14 Aanleggen Gem. of Prov. 18-07-2017 VERLEEND

170590 vervanging riolering (nrs. 20 t/m 64) Dorpsstraat 20 CODC14 Aanleggen Gem. of Prov. 18-07-2017 VERLEEND

170615 Straatweg 25 maken van  een nieuwe stookruimte Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 27-07-2017 ONTVANKELIJK

170615 maken van  een nieuwe stookruimte Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 27-07-2017 ONTVANKELIJK

170624 Kerkweg 19 groot onderhoud, plaatselijke restauratie voegwerk en schilderwerk kozijn Kerkweg 19 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 28-07-2017 VERLEEND

170695 Langegracht 51 openingen maken in gangwanden, opening naar achterhuis vergroten Langegracht 51 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 01-09-2017 Aanvraaggegevens 

onvolledig

170717 Straatweg 25 restauratie voederhuis landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 05-10-2017 VERLEEND

170717 restauratie voederhuis landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 05-10-2017 VERLEEND

170724 Rijksstraatweg 6 a a Aanvragen kapvergunning en voorstel posities voor de herplant. Rijksstraatweg 6 a a CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 08-09-2017 VERLEEND

170724 Aanvragen kapvergunning en voorstel posities voor de herplant. Rijksstraatweg 6 a a CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 08-09-2017 VERLEEND

170733 Straatweg 25 restauratie van de Fazanterie op landgoed Nijenrode Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170733 restauratie van de Fazanterie op landgoed Nijenrode Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170734 Straatweg 25 Restauratie Voliere landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170734 Restauratie Voliere landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170735 Straatweg 25 restauratie Eendenhuis landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170735 restauratie Eendenhuis landgoed Nijenrode  Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170737 Straatweg 25 restauratie van het knuppelprieel op landgoed Nyenrode Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170737 restauratie van het knuppelprieel op landgoed Nyenrode Straatweg 25 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170738 Herengracht 15 uitbreiding op de 1e verdieping Herengracht 15 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 12-09-2017 VERLEEND

170781 Duinkerken 13 het plaatsen van een dakkapel Duinkerken 13 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 28-09-2017 VERLEEND

170790 Kerkweg 31 Indelingswijziging Kerkweg 31 Maarssen Kerkweg 31 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 02-10-2017 ONTVANKELIJK

170843 Langegracht 2 het renoveren van een grachtenpand Langegracht 2 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 22-10-2017 VERLEEND

170883 Nigtevechtseweg 47 het vervangen van een dak van een monumentale woning Nigtevechtseweg 47 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 01-11-2017 ONTVANKELIJK

171014 Kerkweg 31 een interne indelingswijziging Kerkweg 31 CODC08 Rijksmonumenten (uitgebreid) 43081 Aanvraaggegevens 

onvolledig



Systematische toezichtinformatie gemeente Stichtse Vecht - Monumentenadvies 2017 (Art 6 lid 2a)

Dossiernummer Adres of locatie Datum ontvangst Registratie omschrijving Type omschrijving Status omschrijving Instantie Advies

170661 Herenweg 38a Maarssen 20-jul-2017 bouwen van een woning reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord

170122 Herengracht 15  Maarssen 15-feb-2017 dakkapel  vervangen door een loggia reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord

170161 Dorpsstraat. 110  Nigtevecht 24-feb-2017 het verbouwen van een monumentale woning en enkele, overige wijzigingen 

t.o.v. de eerder verleende vergunning

reguliere Verleend Monumentencommissie In principe akkoord

170161 Dorpsstraat 110  Nigtevecht 24-feb-2017 het verbouwen van een monumentale woning en enkele, overige wijzigingen 

t.o.v. de eerder verleende vergunning

reguliere Verleend Monumentencommissie In principe akkoord

170558 Langegracht 24  Maarssen 10-jul-2017 het restaureren, verbouwen van de woning reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord

170251 Dorpsstraat 46  Loenen aan de Vecht 27-mrt-2017 vervanging van een tuinmuur reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord

170908 Kadastrale gemeente Maarssen, sectie K, perceelnummer 138 7-nov-2017 Het uitbouwen van een woning over 2 verdiepingen reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord

170624 Kerkweg 19  Maarssen 28-jul-2017 groot onderhoud, plaatselijke restauratie voegwerk en schilderwerk kozijn reguliere Verleend Monumentencommissie Akkoord



OLO-nummer Adres Waarde in 

bestemmingsplan/erfgoed-

verordening

Ondergrens in bestemmingsplan/ erfgoedverordening Type onderzoek(en)

3370807 Tienhoven, Dwarsdijk 6B Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

geen

3353017 Maarssen, De Dijk bij Laan van Niftarlake Waarde-Archeologie 2 geen bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv. geen

Nieuwersluis, Ter Aaseweg 5 Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend booronderzoek

3340015 Tienhoven, Dwarsdijk 1 Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

geen

3273375 Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6A Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

geen

3246941 Maarssen, Binnenweg 12 verstoord geen onderzoek verplicht bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend booronderzoek

Maarssen, Bisonspoor P2 en P3 verstoord geen onderzoek verplicht geen

3169383 Maarssen, Herenweg 9-11 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

advies: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel 

van verkennend booronderzoek

3219297 Breukelen, Herenstraat 35 / Straatweg 166 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

advies: bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel 

van verkennend booronderzoek

3099849 Oud-Zuilen, Dorpsstraat 20 t/m 64 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

Bureauonderzoek en archeologische Begeleiding

Breukelen, Straatweg 66 Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 

karterend booronderzoek

3076521 Breukelen, Scheendijk 1A Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

geen

2608987 Breukelen, Oud Aa 25 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

geen

3021587 Maarssen, persleiding RWZI Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

bureauonderzoek

3114143 Breukelen, Stationsweg 91 Waarde-Archeologie 5 bij bodemingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

geen

Tienhoven, Laan van Niftarlake 40-42 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend booronderzoek

3076579 Maarssen, Parkweg 49 Waarde-Archeologie geen vrijstellingsondergrens Archeologische Begeleiding

3026231 Tienhoven, Nieuweweg 3 hoge verwachting, middelhoge 

verwachting, verstoord

bij bodemingrepen groter dan 500 m², respectieveijk 1.000 m2 en dieper dan 30 cm -Mv dient een 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Voor de verstoorde delen bestaat geen 

onderzoeksverplichting. 

bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend booronderzoek, proefputten

3038813 Maarssen, Oostwaard 9 Waarde-Archeologie 3 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

bureauonderzoek

Tienhoven, Westbroekse Binnenweg V2 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

inventariserend veldonderzoek door middel van karterend booronderzoek

Maarssen, Julianaweg (riolering) hoge verwachting bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en archeologische begeleiding

2978491 Loenen aan de Vecht, Oud Over 136 Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

geen

Nigtevecht, Vreelandseweg 6A Waarde-Archeologie 1 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

geen

2898165/2829743 Tienhoven, Oostelijke Binnenpolder (natuurinrichting) Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

inventariserend veldonderzoek door middel van verkennend, karterend, 

waarderend booronderzoek

2829403 Maarssen, Julianaweg 17 hoge verwachting bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend en deels karterend booronderzoek. Advies: archeologische 

begeleiding

2915743 Kockengen, Portengen 25 Waarde-Archeologie 2 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 

2628439 Maarssen, Diependaalsedijk 17 Waarde-Archeologie 1 geen vrijstellingsondergrens Bureauonderzoek. Advies: Archeologische begeleiding

2785578 Nigtevecht, Vreelandseweg 14 middelhoge verwachting bij bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

geen

2718507 Loenen aan de Vecht, Oud Over 43 Waarde-Archeologie 1 bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Bureauonderzoek

2750533 Kockengen, Voorstraat 10 Waarde-Archeologie bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm -Mv, respectievelijk groter dan 500 m2 en 

dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

geen

2808728/2720191 Breukelen, Zandpad 76 Waarde-Arrcheologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

geen

2757481 Maarssen, Sectie K, perceel 703 (Taartpunt) Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 1.000 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek 

te worden uitgevoerd.

bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek door middel van 

verkennend, karterend en waarderend onderzoek, archeologische 

begeleiding. 

Loenen aan de Vecht, Slootdijk 1 Waarde-Archeologie 4 bij bodemingrepen groter dan 500 m² en dieper dan 30 cm -Mv dient een archeologisch onderzoek te 

worden uitgevoerd.

bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek
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