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Nota Integraal Toezicht en Handhaving 2011 
 
1. Inleiding 
 
Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen samengevoegd tot 
één nieuwe gemeente: Stichtse Vecht. In het kader van de harmonisatie van beleid, 
beheer en regelgeving, is er voor het jaar 2011 een handhavingsprogramma geschreven. 
In deze Nota Integraal Toezicht en Handhaving 2011 is beschreven hoe de nieuwe 
gemeente om dient te gaan met handhaving. Bij de totstandkoming is  gekeken naar het 
handhavingsbeleid en de uitvoering in de drie voormalige gemeenten. 
 
Voor de vorm is gekozen voor een paraplunota toezicht en handhaving. In deze 
Paraplunota Integraal Toezicht en Handhaving wordt de opbouw van het integraal 
toezicht- en handhavingsbeleid in beeld  gebracht. De paraplunota is het raamwerk voor 
het toekomstige integrale beleid en uitvoering van toezicht en handhaving in de 
gemeente Stichtse Vecht. Het betreft derhalve een kadernota die nader moet worden 
uitgewerkt in concreet handhavingsbeleid en de uitvoering hiervan. Hierbij zal worden 
uitgegaan van een scheiding tussen handhavingsbeleid en het handhavingsprogramma. 
 
Voordat de gemeente kan bepalen hoe zij gaat handhaven, is het van belang om vast te 
stellen waarom er eigenlijk moet worden gehandhaafd. Wat is onze handhavings- 
doelstelling? Waarom is handhaving van belang? Wat willen we ermee bereiken en hoe 
gaan wij dit bereiken? Het antwoord op deze vragen bepaalt de inzet en geeft de kaders 
aan waarbinnen de gemeente als handhaver optreedt. 
 
1.1 Wettelijk kader bestuursrechtelijk handhaven 
 
De regels voor bestuursrechtelijk handhaven staan in de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). Hoofdstuk 5 Awb kent drie handhavinginstrumenten: bestuursdwang, dwangsom 
en bestuurlijke boete. De handhavingsketen bestaat uit preventie, toezicht (signalering), 
oordeelsvorming en sanctionering. In het bestuursrecht is intrekking van een 
begunstigende beschikking ook een veel gebruikt handhavingsinstrument. De invoering 
van de bestuurlijke boete, de bestuurlijke strafbeschikking maar ook de invoering van de 
Wabo moeten leiden tot een eenduidig, transparant en efficiënt optreden over de volle 
breedte van de gemeentelijke handhavingstaken.  
 
Toezicht en handhaving (op omgevingsrecht) betreft dus een wettelijke taak.  
Dit impliceert dat de onderdelen beleid, uitvoeringsprogramma, organisatie, borging van 
de middelen, monitoring en rapportage, binnen de gemeente geregeld moeten zijn. 
 
De zorg voor de naleving van wettelijke regels en voorschriften in vergunningen valt 
binnen verschillende rechtsgebieden. In deze nota zal hoofdzakelijk worden gesproken 
over bestuursrechtelijke handhaving, waarbij het strafrecht en het burgerlijk recht 
slechts zijdelings aan bod komen. Via convenanten en dergelijke neemt overigens de 
samenwerking met andere partijen, zoals bijvoorbeeld het OM, de belastingdienst en 
woningcorporaties, steeds meer toe, waarmee een gezamenlijke (handhavings-)aanpak 
wordt voorgestaan en ook de verschillende wijzen van handhaving, zoals strafrechtelijke 
en privaatrechtelijke handhaving, worden betrokken.   
 
1.2 Handhavingsplicht 
 
Uit jurisprudentie is naar voren gekomen dat er sprake is van een beginselplicht tot 
handhaving. Slechts in bijzondere gevallen mag van handhavend optreden worden 
afgezien. Afzien van handhaving moet goed worden onderbouwd, waarbij aansluiting bij 
een volledig en duidelijk handhavingsbeleid moet worden aangetoond. 
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1.3 Integrale handhaving 
 
De ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving maken een gemeentelijk 
integraal handhavingsbeleid noodzakelijk. Het streven naar integrale handhaving past in 
een landelijke ontwikkeling die leidt tot een kwalitatief hoger niveau van de handhaving 
in Nederland. Hierbij speelt een verschuiving van strafrechtelijke handhaving naar meer 
bestuursrechtelijke handhaving ook mee. Tevens maken de Europese regelgeving en de 
daarop gebaseerde ontwikkelingen op rijksniveau, zoals de Lex silencio positivo, het 
noodzakelijk dat toezicht en handhaving meer integraal worden benaderd. Juridische 
kwaliteitszorg vereist een zorgvuldig toezicht- en handhavingsbeleid. 
  
Onder integrale handhaving wordt verstaan: het beter (centraal, eenduidig, 
gecoördineerd) afstemmen van handhavingactiviteiten. De afstemming betreft niet alleen 
met de interne afdelingen maar ook met externe partijen. Integraal, omdat het 
noodzakelijk is om keuzes te maken, zowel wat betreft prioriteiten als de inzet van 
mensen en middelen. Verder is eenduidige handhaving van belang, waarbij 
gemeentebreed gebruik wordt gemaakt van uniforme handhavingsbeschikkingen en  
handhavingsprocedures. 
 
1.4 Strafrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving 
 
Naast de bestuursrechtelijke handhaving op grond van Hoofdstuk 5 Awb heeft de  
gemeente ook de mogelijkheid strafrechtelijke- en privaatrechtelijke handhavende  
maatregelen te treffen. Deze instrumenten worden echter niet of in mindere mate door 
de gemeente toegepast. Door onder andere de invoering van de bestuurlijke  
strafbeschikking bij overlast in het publieke domein en de privaatrechtelijke handhaving 
via onder andere het eigendomsrecht, is er evenwel sprake van een toename van deze  
vormen van handhaving. Bij de keuze van de handhavingsinstrumenten is het daarom 
van belang ook deze mogelijkheden te bezien. 
 
1.5 Gebieden van handhaving 
 
Handhaving is meer dan alleen de handhaving op de terreinen van ruimtelijke ordening, 
bouwen en wonen en milieu. Ook op de terreinen van de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, sociale zaken, onderwijs, de openbare 
buitenruimte en de openbare orde en dergelijke is toezicht en handhaving aan de orde.  
Diverse vormen van samenwerking via convenanten en dergelijke met andere partijen, 
waaronder het OM, de belastingdienst en woningcorporaties, nemen steeds meer toe. 
Hiermee wordt een gezamenlijke (handhavings-)aanpak voorgestaan.  
Het is wenselijk om hier in het handhavingsbeleid aandacht aan te besteden.  
 
Van belang is dat de vakafdelingen binnen de nieuwe gemeente zich bewust worden van 
de brede handhavingstaak die de gemeente dient te vervullen. Afdelingen die voorheen 
niet of nauwelijks gebruik maakten van de handhavingstaak, dienen bij het opstellen van 
een integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsnota betrokken te worden. Zodoende kan 
handhaving onderdeel gaan vormen van de uitvoeringstaken van de onderscheidenlijke 
vakafdelingen. 
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2. De rol van het gemeentebestuur 
 
De gemeenteraad heeft een rol als kaderstellend orgaan en kan zich daarbij uitspreken 
over de hoofdlijnen van het beleid, maar ook over de  financiële middelen, en daaraan 
gekoppeld de hoofdlijnen van het niveau van handhaving, de prioritering en dergelijke. 
Dit zal gestalte krijgen in de op te stellen beleidsnota. De raad heeft echter geen 
uitvoerende rol bij handhaving. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders en de persoon van burgemeester als 
bestuursorgaan, is de uitvoering van de handhavingstaak toebedeeld. De bevoegdheid 
daartoe is verankerd in en volgt uit wettelijke bepalingen. Vooral het college is 
verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de burgemeester op 
enkele specifieke gebieden – openbare orde en veiligheid -  de rol van 
toezichthouder/handhaver. 
Het college dan wel burgemeester hebben een verantwoordingsplicht aan de raad. 
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3.  Kenmerken handhavingsbeleid  
 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ofwel de Wabo, in 
werking getreden. De nieuwe omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van een of 
meer aparte vergunningen. 
De twee belangrijkste componenten van de Wabo zijn de omgevingsvergunning en de 
regeling voor toezicht en bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Een omgevingsvergunning kan soms complex zijn samengesteld, 
afhankelijk van het aantal benodigde toestemmingen. Hierbij is één samenhangende 
aanpak van toezicht en handhaving noodzakelijk. Dit vraagt om een nieuwe benadering: 
- dezelfde regels met betrekking tot de handhaving (de Wabo kan van toepassing  

worden verklaard op en in dertien andere wetten);  
- één bevoegd gezag per vergunningaanvraag;  
- verplichte samenwerking met externe organisaties en coördinatie van  

handhavingactiviteiten.  
Dit jaar wordt gestart met het schrijven van een Handhavingsbeleidnota Stichtse Vecht. 
Programmatisch handhaven impliceert het bewust voeren van een handhavingsbeleid. 
Het handhavingsbeleid zal moeten voldoen aan de volgende vijf punten die door het  
ministerie naar voren zijn gebracht.  
 

• Cyclisch : het handhavingsbeleid wordt vastgesteld voor een bepaalde periode en 
regelmatig geëvalueerd. Deze periode wordt afgerond, waarna het proces weer 
opnieuw begint; 

• Democratisch : het handhavingsbeleid is vastgesteld door het college en ter 
kennis gebracht aan de raad; 

• Integraal : het handhavingsbeleid overstijgt de verschillende bestuurssectoren, 
en wordt al bij de vaststelling van het beleid meegenomen; 

• Transparant : prioriteiten zijn duidelijk vastgesteld, het gewenste 
handhavingniveau is geformuleerd, de manier waarop de handhaving plaats vindt 
is beschreven en er is heldere communicatie hierover met zowel de doelgroep  

     (burgers en bedrijven) als het team handhaving van de gemeente Stichtse Vecht; 
• Samenwerkend : het kan hierbij gaan om integrale controles, maar vooral om 

de samenhang in het werk van verschillende interne en externe 
handhavingdiensten.  

 
Handhaving is een vast onderdeel van de totale gemeentelijke beleidscyclus: 
Visie → beleid → regelgeving → vergunningen → toezicht/handhaving → inzicht in  
naleefgedrag → aanpassen van beleid. 
 
3.1 Uitgangspunten, visie en doelstelling van handhaving 
 
Uitgangspunt van toezicht en handhaving is dat deze afdeling er in beginsel zorg voor 
draagt dat de regels die de gemeente stelt worden nageleefd. Hierbij dienen preventieve 
maatregelen, zoals voorlichting, bouwcontroles e.d. even zwaar te wegen als handhaving 
achteraf om overtredingen te repareren met bestuursrechtelijke maatregelen. 
 
De visie die de gemeente Stichtse Vecht heeft op handhaven is kort geformuleerd: 

handhaving geprogrammeerd uitvoeren, integraal opereren daar waar mogelijk is 
en inspelen op veranderingen van wet- en regelgeving. 

 
In de beschreven hoofd- en detailstructuur van Stichtse Vecht wordt veel belang gehecht 
aan de externe- of vraaggerichtheid van de nieuwe organisatie. Dit impliceert dat in de 
prioritering rekening gehouden zal worden met klachten en handhavingverzoeken.  
Als logisch vervolg op deze visie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• Kwaliteit borgen van handhavinginstrumenten, zoals bestemmingsplannen e.d. 
• Prioriteitstelling op basis van voortschrijdend inzicht. 
• Optimalisatie van de samenwerking met andere organisaties.  
• Kennis organisatiebreed inzetten. 
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Het is de bedoeling te komen tot een integraal handhavingsbeleid voor de verschillende 
handhavingsgebieden. Hierdoor kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt en 
prioriteiten worden gesteld, waar de inzet van mensen en middelen onderdeel van 
uitmaakt. Voordeel van deze aanpak is dat een programmatische handhaving mogelijk is 
waarbij prioriteiten worden gesteld en handhavingactiviteiten op elkaar worden 
afgestemd.  
In dit Handhavingsprogramma van de gemeente Stichtse Vecht is het mogelijk gemaakt 
voor andere terreinen van toezicht en handhaving op termijn aan te haken. 
 
3.2  Verschil tussen handhaving en toezicht. 
 
Het verschil tussen handhaving en toezicht is belangrijk. Voor toezicht kunnen 
toezichthouders op pad gaan. Zij bekijken of er in de gemeente personen of bedrijven 
zijn die een overtreding plegen op de geldende regelgeving. Zij hebben de bevoegdheid 
om percelen te betreden en ter plekke te bekijken of er sprake is van een overtreding. 
Indien er sprake is van een overtreding dient er handhavend te worden opgetreden.  
Er kan strafrechtelijk gehandhaafd worden door gemeentelijke opsporingsambtenaren. 
Ambtenaren belast met de juridische handhaving kunnen een bestuursrechtelijk 
handhavingstraject starten waarbij (voor)aanschrijvingen worden verstuurd en zo nodig  
bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen.  Een handhavingtraject kan eventueel 
via de commissie Bezwaar & Beroep en rechtbank, doorlopen tot aan de Raad van State. 
 
3.3  Voorgeschiedenis Integraal handhavingprogramma 2011 
  
Voor de vorming van de gemeente Stichtse Vecht per 1 januari 2011 waren er de drie 
aparte gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen, die elk hun eigen handhavingsbeleid 
en handhavingsprogramma voerden. In de loop van dit fusietraject zijn de 
beleidsstukken en de handhavingprogramma’s van de afzonderlijke gemeenten naast 
elkaar gelegd en beoordeeld door de subwerkgroep Handhaving. Handhavingsbeleid was 
voor alle drie gemeente al uitgeschreven, alleen Maarssen en Loenen beschikten over 
een handhaving- programma, terwijl Breukelen werkt op basis van een handhavingslijst.  
Een prioriteitstelling was bij alle drie de fusiepartners aanwezig. 
 
Gezien de relatief korte periode die tijdens het herindelingproces beschikbaar was, heeft 
de werkgroep ervoor gekozen zich te beperken tot de wettelijk verplichte zaken, zijnde 
het opstellen van een programma voor de zogenaamde rode handhavingstaken. Deze 
rode handhavingtaken vinden we met name op het terrein van bouwen en wonen,  
ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu.  
De vorm waarin dit programma is gegoten biedt de mogelijkheid tot het op termijn  
aanhaken van andere beleidsgebieden zoals welzijn, sociale zaken en burgerzaken.    
 
De prioriteitstelling van de afzonderlijke drie gemeenten is gecombineerd tot een centrale 
prioriteitstelling. In de prioriteitstelling staat de wat vraag centraal. Wat gaan we de  
komende jaren handhaven. De invulling van hoe dit vervolgens gestalte krijgt ligt bij de 
functionele afdelingen. Om deze hoe vraag te beantwoorden wordt er gewerkt met  
nieuwe termen als het gaat over de diverse facetten binnen de prioriteitstelling. 
Hieronder volgt een uitleg van de gebruikte terminologie: 
Constant:  continu toezicht houden/handhaven op het product. 
Periodiek: op bepaalde tijden toezicht houden/handhaven wordt, bijvoorbeeld één 

keer per jaar of één keer per vijf jaar of op vastgelegde data. 
Klacht:  alleen toezicht houden/handhaven n.a.v. een melding of klacht. 
Verzoek: alleen toezicht houden/handhaven n.a.v. een verzoek daartoe van 

belanghebbende 
Projectbasis: sommige taken als project aanpakken, zo nodig in samenwerking met  

andere instanties. De vorm waarin dit gebeurt kan gebiedsgericht,  
objectgericht of functiegericht zijn. 
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3.4  De visie op integrale handhaving 2011 
 
Handhaving is het sluitstuk van beleid en wetgeving en draagt bij aan een veilige en 
leefbare omgeving. Ze levert een wezenlijke bijdrage aan de bescherming van de 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de individuele inwoners en ook van de 
gevestigde bedrijven. Tegenover deze partijen zijn transparantie en duidelijkheid over de 
gemeentelijke handhavingaanpak zeer gewenst, zo niet noodzakelijk.  
Dit handhavingprogramma zal hiertoe bijdragen. Bij de uitwerking is prioriteit toegekend 
aan het wettelijk verplichte deel van het handhavingsprogramma. Het wettelijk verplichte 
deel betreft de gebieden bouwen, wonen en milieu. 
Stichtse Vecht is aangesloten bij de regionale milieudienst. Handhavingsbeleid en 
-uitvoering op het terrein van milieu liggen dan ook hoofdzakelijk bij de milieudienst. 
 
Van niet te onderschatten belang is dat ook in preventief opzicht aandacht bestaat voor 
handhaving; moeten regels überhaupt gesteld worden (deregulering) en zo ja, zijn ze 
handhaafbaar. De nieuwste bestemmingsplannen laten over het algemeen een 
verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijkheden zien, terwijl ook de Wabo meer 
mogelijkheden biedt dan onder de huidige wetgeving is toegestaan. 
Speciale aandacht gaat ook uit naar het monitoren van het integraal handhavingsbeleid 
om te bepalen of de beoogde doelstellingen worden gehaald. In het verleden heeft bij de 
drie gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen het accent van het handhavingsbeleid 
gelegen op ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht. Handhaving zal in 2011  
meer programmatisch en planmatig worden opgepakt om de integraliteit goed vorm te 
geven en te bewaken, zodat de handhaving binnen verschillende beleidsgebieden en –
disciplines eenduidig en integraal plaatsvindt. Deze uniforme aanpak zal ten behoeve van 
de inwoners sterker tot uiting moeten komen.  
In 2012 wordt een nieuw integraal handhavingprogramma voor dat jaar en de eerste 
jaren daarna opgesteld. Dit moet een helder beeld van het beleid geven en daaraan  
tevens een kwalificatie verbinden: doen we het goed zo of moet het nog beter? 
 
In 2011 zal ook de discussie omtrent de bestuurlijke boete, respectievelijk de 
bestuurlijke strafbeschikking, die in de afzonderlijke drie gemeenten nog niet was 
afgerond, worden voorgezet. Daarbij dient de noodzakelijke opsporingsbevoegdheid te 
worden betrokken. Bij de bestuurlijke strafbeschikking wordt de verwerking, inning en 
invordering van de boetebedragen geregeld door het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB). Daar staat tegenover dat een gemeente moet zorgen voor het gehele traject van 
verwerking, inning en dwangvordering van de boetes, het afhandelen van bezwaar en 
beroepszaken en de bijbehorende kosten 
 
 
3.5  Integrale handhaving naast sectorale aanpak 
 
De verschillende afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren 
van het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving die de afdeling uitvoert. 
Daarnaast kan sprake zijn van integraal toezicht, daar waar een handhavingszaak 
raakvlakken heeft met meerdere sectoren. Veel daarvan is al in de Wabo vastgelegd. 
Het is van belang dat er tevoren afstemming plaats vindt over het optreden. Dit is 
enerzijds vanuit het oogmerk dat degene die gecontroleerd wordt niet door verschillende  
gemeentelijke medewerkers ‘’lastig gevallen’’ wordt. Anderzijds om op korte termijn  
efficiencywinst te bereiken doordat één toezichthouder op meerdere aspecten kan 
controleren.  
 
3.6   Toezichtstrategie 
 
Het is van belang om van tevoren te bepalen op welke wijze het toezicht op de naleving 
van de wet- en regelgeving zal plaatsvinden. De vraag die daarbij moet worden 
beantwoord is, of het toezicht actief dan wel reactief plaatsvindt of dat op beide manieren 
aan toezicht wordt gedaan. In de praktijk is er veelal sprake van een combinatie van 
beide systemen, afhankelijk van het onderwerp dat gecontroleerd wordt. 
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Bij actief toezicht gaat de toezichthouder gericht op pad om te controleren op het 
vóórkomen van bepaalde soorten van overtredingen, die als handhavingsprioriteiten te 
boek staan. Bij reactief toezicht komt de toezichthouder in actie als gevolg van een 
klacht of melding van derden, het zogeheten piepsysteem.  
Van actief toezicht in de vorm van structurele controles van bedrijven, (groepen van) 
inwoners of gebieden gaat een preventieve werking uit. Bij de controle van deze 
doelgroepen, maar met name voor bedrijven, is het daarbij van belang dat sprake is van 
integraal toezicht, dat wil zeggen van gezamenlijk toezicht voor de gebieden milieu en  
bouw- en woningtoezicht. In voorkomende gevallen zal daarbij ook de brandweer 
betrokken worden. Bij programmatische handhaving worden prioriteiten gesteld en 
worden handhavingsactiviteiten op elkaar afgestemd. 
 
3.7  Handhavingniveau 
 
Zijn we pas tevreden bij een resultaat van 100% of moeten we soms met minder 
resultaat tevreden zijn? Zo ja, bij welk resultaat zijn we tevreden en waarom? 
Het komt met een zekere regelmaat voor, dat 100% resultaat niet haalbaar is of slechts 
haalbaar is met een grote investering aan tijd en energie. Aangezien de beschikbare tijd 
en energie verdeeld moet worden over een groot aantal handhavingszaken, is het soms 
onvermijdelijk om met een lager handhavingsresultaat genoegen te moeten nemen.  
Het afwegen van de hoeveelheid te investeren tijd, energie en kosten tegen het te 
behalen resultaat, bepaalt het niveau van handhaven. Dit alles uiteraard mede in het 
licht van de prioriteitstelling, precedentwerking en het maatschappelijk, c.q. bestuurlijk 
belang van de te handhaven zaak. Deze afweging zal meestal per geval worden gemaakt. 
 
3.8  Nalevingstrategie 
 
Hoe kan de naleving van wet- en regelgeving worden bevorderd? Welke strategie kan 
daarvoor worden benut? Het is van belang dat bij de inwoners van Stichtse Vecht en bij 
de binnen de gemeentegrenzen gevestigde bedrijven, het besef groeit dat van hen 
naleving van de regelgeving wordt verwacht.  
Dat kan op verschillende manieren onder hun aandacht worden gebracht. 
 
Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten per handhavingsector, het plaatsen van 
informatieve artikelen op de gemeentelijke infopagina en de informatieverstrekking per 
brief op elk adres in de gemeente zijn voorbeelden van actieve bevordering van de 
naleving van wet- en regelgeving. Tevens moeten standaardregels op of via de website 
te vinden zijn. 
 
De ervaring leert dat lang niet elke overtreding moedwillig is. Er blijkt wel degelijk sprake 
te zijn van onwetendheid ten aanzien van de plichten die elke inwoner wettelijk heeft. 
Verder zal ook gewerkt moeten worden aan een mentaliteitsverandering bij de inwoners.  
Er valt in ieder geval nog veel winst te behalen op dit gebied. 
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4.  Inventarisatie gemeente 
 
Geïnventariseerd is hoeveel capaciteit er voor de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar 
zou kunnen zijn indien de huidige formatie één op één zou worden overgenomen op het 
gebied van de handhaving, uitsluitend op die taakvelden waar een 
handhavingsprogramma verplicht is.  Deze inventarisatie is gebaseerd op de gegevens 
zoals deze zijn verzameld door de subwerkgroep handhaving. Gebleken is dat de 
beschikbare capaciteit voor Stichtse Vecht in functieboek II niet overeenkomt met de 
door de werkgroep geïnventariseerde capaciteit. Doordat op het gebied van handhaving 
bouwen en milieu het handhavingsprogramma wettelijk verplicht is, is daaraan op dit 
moment prioriteit gegeven. In 2011 dient, mede aan de hand van een nieuwe nog op- en 
vast te stellen handhavingbeleidsnota, een  integraal handhavingsprogramma te worden 
opgesteld. 
 
Voor wat betreft de milieucomponent zal de Milieudienst Noordwest Utrecht  een 
handhavingsprogramma aanbieden zoals dat ook in eerdere jaren is gebeurd. 
 
Op het gebied van bouwen waaronder naast bouw- en woningtoezicht ook ruimtelijke 
ordening valt  kan met name aan de volgende zaken worden gedacht : 

- omgevingsvergunningen   
activiteit bouwen 

 activiteit slopen 
 activiteit planologisch gebruik 
 activiteit aanleg op basis bestemmingsplan 

- handelen zonder of in afwijking omgevingsvergunning 
activiteit bouwen 
activiteit slopen 
activiteit planologisch gebruik 
activiteit aanleg op basis bestemmingsplan 

- strijdig gebruik gronden of bouwwerken, waaronder permanente bewoning  
recreatiewoningen 

- woonboten, ligplaatsvergunningen 
- bouwverordening (overlast, ongedierte, open erven en terreinen) 
- regulier woontoezicht 

Op al de bovenstaande zaken wordt het nodige toezicht gehouden met, zo nodig daaraan 
gekoppeld, een traject van juridische handhaving (aanzegging last onder bestuursdwang 
of dwangsom, bezwaar en beroep). 
 
In functieboek II is de formatie opgenomen voor toezicht en handhaving voor het gehele 
takenpakket. De definitieve verdeling van de beschikbare capaciteit over de verschillende 
toezicht- en handhavingstaken zal  op basis van het nog op te stellen beleidsprogramma, 
plaatsvinden.  
   
Tot het moment dat een nieuw programma is vastgesteld, zal de beschikbare formatie 
met name worden ingezet op die onderdelen in de handhavingsnota’s van Breukelen, 
Loenen en Maarssen waar prioriteit aan is toegekend. 
Zonder daarbij uitputtend te zijn betreft het : 
 

- veiligheid 
- gebiedsgerichtheid (b.v. buitengebieden, beschermde dorpsgezichten),  
- zichtbaarheid overtreding , precedentwerking hinder,  
- ernst overtreding (hoe zwaar is de overtreding van de voorschriften).  

 
Deze onderdelen zien wij ook voor 2011 als zaken waar de eerste prioriteit aan wordt 
gegeven. Daarnaast hebben uiteraard ook klachten en verzoeken om handhavend 
optreden prioriteit. 
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In het onderstaande schema is een uitsplitsing gemaakt van de taken op toezicht en die 
voor de juridische handhaving in de vorm van aanschrijvingen, bezwaar- en 
beroepsprocedures. De beschikbare uren zijn als pm opgenomen. Het hoofd van de 
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving zal de beschikbare capaciteit moeten 
gaan invullen in 2011.  
 
             
Onderdeel toezicht  juridisch 
 pm pm 
Omgevingsvergunning activiteit bouwen                            
Omgevingsvergunning activiteit slopen   
Omgevingsvergunning activiteit planologisch gebruik   
Omgevingsvergunning activiteit aanleg   
Verzoeken handhavend optreden   
Controle permanente bewoning recreatiewoningen   
Controleactiviteiten specifieke gebieden o.a. plassengebied   
Woonboten/ligplaatsvergunningen   
Controleactiviteiten bouwverordening/hinder/overlast   
Afwikkelen oude handhavingszaken   
Overige   
   
 
Zoals al aangegeven moet de definitieve beschikbare formatie opnieuw worden 
toebedeeld aan de diverse toezicht- en handhavingsactiviteiten gebaseerd op het vast te 
stellen beleid. Omdat die toekomstige beschikbare capaciteit voor de in dit programma 
genoemde taken niet nu kan worden vastgesteld, zal het toezicht en de handhaving 
worden geprioriteerd volgens de in de drie gemeenten bestaande prioriteitenladder. 
Zaken waarbij veiligheid voor mens of dier in het geding is zullen altijd terstond worden 
opgepakt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld spoedeisende bestuursdwang. 
Als tweede prioriteit wordt illegaal gebruik en bouwen in de kwetsbare gebieden zoals 
buitengebied, natuurgebied of beschermd stads- en dorpsgezicht gesteld. een derde 
prioriteit is het illegale gebruik en bouw van een perceel in een woonwijk. 
 
In het eerste kwartaal van 2011 zal de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
een nieuw handhavingsprogramma opstellen. Tot dat moment zal in de dagelijkse 
praktijk door de afdeling de hierboven geschetste prioriteitenladder worden gehanteerd 
bij het uit te voeren toezicht en handhaving. 
 
 
5.   Communicatie 
 
Een goed handhavingsbeleid valt of staat met een goede en duidelijke communicatie. 
Communicatie op het gebied van handhaving houdt o.a. het volgende in: 
-  de gemeente stelt zich open en transparant op naar burgers en bedrijven.   
- communicatiemiddelen worden op een correcte wijze gebruikt: de burger wordt 

mondeling correct en vriendelijk te woord gestaan, in brieven en mailverkeer 
wordt duidelijk en volledig uitgelegd in begrijpelijke taal wat hij of zij moet weten; 

- algemene informatieverstrekking via de website of in publicaties moet voor 
iedereen begrijpelijk zijn; 

- er is op regelmatige basis afdelingsoverleg met de eigen medewerkers en met 
externe instanties zoals provincie, Waternet, Milieudienst e.d. die informatie 
moeten verschaffen of toestemmingen moeten verlenen; 

- jaarlijkse rapportages via het college van B&W naar de raad.  
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5.1   Jaarlijkse verantwoording aan het bestuur 
 
Op grond van enkele wetten (zoals de Wet op de ruimtelijke ordening, de Woningwet, de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) en de Wet Milieubeheer) zijn 
burgemeester en wethouders verplicht om jaarlijks verslag te doen aan de gemeenteraad 
over  de wijze waarop in het voorgaande jaar uitvoering is gegeven aan de 
bestuursrechtelijke handhaving. Het verslag dient ook te beschrijven hoe de gemeente is 
omgegaan met klachten en (handhavings-)verzoeken van burgers. 
 
Het college dient een afschrift van het verslag te zenden aan de VROM Inspectie. 
 
5.2   Intersectoraal handhavingsoverleg 
 
Efficiënte handhaving heeft belang bij regelmatig integraal handhavingsoverleg. In de 
beoogde organisatie van Stichtse Vecht wordt toezicht en handhaving van de openbare 
ruimte in één afdeling gepositioneerd. Binnen deze afdeling dient dan ook een 
handhavingsoverleg plaats te vinden met toezichthouders, BOA’s en (juridische) 
handhavers waarbij de voortgang van het uitvoeringsprogramma een vast agendapunt 
zal moeten zijn. Daarnaast worden er voortgangsrapportages verwacht met betrekking 
tot de handhaving. Voor gemeentebrede handhavingsgerelateerde zaken is het 
noodzakelijk ook regulier overleg te hebben met de overige betrokken afdelingen. 
 
5.3  Bekendmaking van handhavingsbeleid 
 
Het college dient jaarlijks zijn voornemen bekend te maken over de wijze waarop in het 
komende jaar uitvoering zal worden gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving. 
De rapportages dienen publiekelijk kenbaar te worden gemaakt, zodat daarvan ook een 
preventieve werking kan uitgaan.  
Een deugdelijke bekendmaking van het handhavingsbeleid is noodzakelijk voor het 
bereiken van het gewenste nalevingniveau. Er gaat niet alleen een preventieve werking 
van uit, het bewerkstelligt ook een – begin van een – mentaliteitsverandering bij 
inwoners en bedrijven. Het laat zien, dat de gemeente overtredingen niet tolereert en 
actief handhavend zal optreden.  
 
In het kader van de preventie behoren krantenartikelen en andere publicaties tot de 
meest aangewezen communicatiemiddelen. In publicaties in het regionale huis-aan-huis 
blad worden handhavingsactiviteiten aangekondigd die op projectmatige wijze worden 
ingestoken en die voor (groepen van) inwoners en/of bedrijven van belang zijn. 
Ook het internet kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. 
Op de website van de gemeente Stichtse Vecht zullen niet alleen voorlichtende artikelen 
geplaatst worden met betrekking tot toezicht en handhaving, maar zal ook het beleid en 
het  uitvoeringsprogramma aandacht moeten krijgen. Daarnaast zullen ook 
programmatische controles en handhavingsactiviteiten worden aangekondigd. 
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