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Samenvatting
Het omgevingsbeleidsplan maakt voor vergunningverlening en toezicht en handhaving inzichtelijk hoe
risico’s voor de leefomgeving en het milieu worden benoemd en beoordeeld. Uitgangspunt daarvoor
vormt een risicoanalyse per taakonderdeel.
De komst van de Wabo en de Wet samenhangende besluiten Awb maakt het noodzakelijk dat zowel
vergunningverlening als toezicht integraal worden aangepakt.
Het omgevingsbeleidsplan behelst dan ook alle taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht
en handhaving in de fysieke omgeving waaronder bouw (inclusief planologisch afwijken), sloop,
monumenten, milieu, brandveilig gebruik, APV en bijzondere wetten (zoals drank- en horeca, kansspelen,
flora- en fauna).
Vanuit de risicoanalyses zijn toetsingsniveaus bepaald voor bovenstaande taakonderdelen.
De hoogte van het niveau bepaalt de diepgang van de toetsing, variërend van een steekproef tot integraal
toetsen. De hoogste toetsingsniveaus worden gevonden bij:

onderdeel

toets

toezicht

bouw

constructieve veiligheid

brandveiligheid

sloop

brandveiligheid

constructieve veiligheid

energiezuinigheid

energiezuinigheid

sloopveiligheid

sloop met asbest

asbestinventarisatie
m ilieu

geur (agrarisch)

externe veiligheid (opslagen, vuurw erk)

bodem (motorvoertuigen, opslagen en metaal)

bodem (opslagen, metaal)

geluid (metaal, horeca)

samenloop Waterw et (lozing afvalw ater)

externe veiligheid (vuurw erk, opslagen)
APV

brandveiligheid (evenementen)

ergenissen (zw erfvuil, honden, drugs)

openbare orde en veiligheid (evenementen, horeca) geluid (evenementen, horeca)
verkeersveiligheid (evenementen, straatverkoop)

brandveiligheid (evenementen, horeca, kamperen)

overlast (evenementen, straatverkoop)

verkeersveiligheid (uitstallingen, parkeren, evenementen)

bijzondere w etten toets Bibob/antecedenten (horeca)

locatie/bestemmingsplan

samenloop activiteiten (kansspelen, horeca)

openbare orde

natuurbescherming (flora- en fauna)

integraal toezicht

De via de risicomatrix en praktijkervaring verkregen toetsniveaus hebben gevolgen voor het werkproces in
de vorm van indieningsvereisten, checklisten, de wijze van advisering, overlegvormen en voorwaarden bij
de beschikking. De verkregen toezichtniveaus hebben gevolgen voor de diepgang van de controles en zijn
afgestemd met de niveaus van toetsing.
Conclusie is dat wanneer het vergunningendeel aan de voorkant goed is afgeregeld er minder of geen
controle achteraf meer hoeft plaats te vinden. In veel gevallen zal slechts reactief gehandhaafd worden.
De nadruk van het omgevingsbeleidsplan ligt dus op een goede voorbereiding, goede advisering, controle
op indieningsvereisten, samenwerking tussen vergunningverleners en toezichthouders en toegankelijkheid
van gegevens via systemen.
Het beleidskader is door de A2-gemeenten samen vorm gegeven, het uitvoeringsprogramma wordt per
gemeente opgesteld en geeft verdere invulling aan lokale prioriteiten.
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Leeswijzer
Het omgevingsbeleidsplan bestaat uit verschillende delen.
Deel 1 is algemeen met daarin de uitgangspunten, de afbakening en het afwegingskader.
Deel 2 beschrijft de uitgangspunten bij verlening van een omgevingsvergunning waar de volgende
onderdelen in opgenomen zijn:
• Toetsing onderdeel bouw;
• Toetsing onderdeel sloop;
• Toetsing onderdeel monumenten;
• Toetsing onderdeel milieu
• Toetsing onderdeel brandveilig gebruik (Gebruiksbesluit)
• Toetsing onderdeel APV (kap, inrit) en overige
• Toetsing onderdeel overige niet Wabo-onderdelen APV;
• Toetsing onderdelen bijzonderde wetten;
Deel 3 beschrijft het onderdeel toezicht en handhaving op de verleende omgevingsvergunningen en
eventuele andere vergunningsvrije activiteiten.
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DEEL 1.

Algemene achtergrond

1.1
Algemeen
De A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre zetten zich in voor een optimaal
woon- , werk- en leefklimaat voor hun inwoners op basis van landelijk, provinciaal of door de
gemeenteraad geformuleerd beleid. Om dit beleid te verwezenlijken staat ons een aantal middelen ter
beschikking. De belangrijkste zijn vergunningverlening en toezicht & handhaving. Onze gemeenten
spreken burgers en bedrijven aan op het nakomen van afspraken die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving
of in gemeentelijk beleid.
Daarnaast zijn alle gemeenten in Nederland, dus ook de A2-gemeenten, op grond van wet- en regelgeving
verplicht om de vergunningverlening en handhaving op hun grondgebied vorm en inhoud te geven.
Hierdoor worden gemeenten gedwongen om keuzes te maken, prioriteiten te stellen. Tot voor kort was er
geen allesomvattend beleid in de A2-gemeenten om deze keuzes en prioriteiten vast te leggen. Met ingang
van 2011 willen we daarom de vergunningverlening en toezicht en handhaving zo veel mogelijk op
eenzelfde manier oppakken. Daar waar mogelijk willen we zo veel mogelijk samenwerken zoals
afgesproken in 2007 in het Visiedocument omgevingsvergunning “De A2 gemeenten op weg naar
integrale vergunningverlening en - handhaving”. Opgemerkt wordt dat begin 2011 Waalre heeft besloten
niet langer deel te willen nemen aan de A2-samenwerking. Wanneer wij in dit plan A2-gemeenten noemen
maakt Waalre hiervan wel onderdeel uit aangezien de beleidsuitgangspunten reeds voor die beëindiging
geformuleerd zijn. Het omgevingsbeleidsplan wordt op grond van het Besluit Omgevingsrecht vastgesteld
door de colleges van elke gemeente en voor kennisgeving aan de Raad gestuurd. De colleges van
burgemeester en wethouders zullen jaarlijks invulling geven aan het beleidsplan door middel van het
vaststellen van een uitvoeringsprogramma. Met deze beleidsnotitie wordt beoogd de bestuurlijke
beleidsuitgangspunten met betrekking tot vergunningverlening en handhaving vast te leggen en tevens
gestalte te geven aan de praktische uitvoering daarvan.
De A2-samenwerking gaat niet zo ver dat wij ook de prioriteiten gelijk trekken. Elke gemeente
afzonderlijk heeft zijn eigenheid, zijn problematiek en stemt daarop zijn prioriteiten af. Bij het bepalen
van de prioriteiten zouden de colleges van elke gemeente afzonderlijk een keuze vanuit de benadering
“high trust society” kunnen maken. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid op naleving van de wettelijke
bepalingen meer bij de burgers en bedrijven zelf gelegd. Het college kan er bijvoorbeeld voor kiezen het
aspect “bouwen” lager te prioriteren, zodat bouwcontroles slechts steekproefsgewijs uitgevoerd worden.
De keuze voor een integraal omgevingsbeleidsplan wordt mede ingegeven door de per 1 oktober 2010
ingevoerde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna Wabo genoemd alsmede de Wet
samenhangende besluiten Awb. In de Wabo worden de verschillende vergunningenstelsels geïntegreerd en
is er enkel sprake van één omgevingsvergunning met verschillende onderdelen zoals bouwen, milieu,
gebruiksbesluit, ruimtelijke ontwikkeling en sommige APV-onderwerpen. Op grond van het
visiedocument wordt de klantvraag echter nog integraler benaderd door ook overige, niet-Wabotoestemmingen zoveel mogelijk te laten aanhaken. In dit omgevingsbeleidsplan krijgt de wijze waarop
deze onderdelen worden getoetst en gehandhaafd een plaats.
Het beleidsplan heeft een sterk operationeel karakter. Het is gericht op uitvoering en maakt keuzes hoe de
gemeenten diverse onderdelen in de omgevings-vergunningaanvragen toetsen en handhaven. Het
beleidsplan richt zich op het wegnemen van de grootste risico’s. Bij het opstellen van het beleidsplan is
onder meer rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en
handhaving binnen de gemeenten.
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1.2
Begrippenkader
Vergunningverlening: heeft betrekking op het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag, het
beoordelen van deze aanvraag en het nemen van een beslissing op de aanvraag in de vorm van een
beschikking.
Toezicht: betreft de controle op de naleving van wet- en regelgeving en het zonder formeel juridische
instrumenten optreden tegen overtredingen/ afwijkingen. Onder toezicht wordt tevens verstaan de
controles in het kader van de handhaving.
Handhaving: de (bestuurlijke) oordeelsvorming over bevindingen tijdens toezicht en het –waar nodig en
bestuurlijk wenselijk geacht- plegen van interventies (maatregelen en sancties) met formeel juridische
instrumenten, zoals het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van dwangsommen of het intrekken
van de vergunning.
Kernbepalingen: onderdelen van wet- en regelgeving die een zodanig afbreukrisico hebben dat zij kunnen
leiden tot maatschappelijk onacceptabele risico’s en hierdoor het speerpunt van de gemeente zijn bij het
uitvoeren van de toetsen.
Aangehaakte onderdeel: toestemming die niet opgaat in de omgevingsvergunning, maar indien deze
tegelijk met een wabo-onderdeel wordt aangevraagd, wordt het onderdeel wel in de omgevingsvergunning
opgenomen. Dit noemt met “aanhaken”.
Niet Wabo-onderdelen: onderdelen die niet opgaan in de omgevingsvergunning
PVC methode: product- vraag-combinatie: systeem waarbij wordt gewerkt met een integrale
klantvraagbenadering en niet wordt geredeneerd vanuit gemeentelijke producten.
WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
BOR: Besluit Omgevingsrecht
MOR: Ministeriële Regeling Omgevingsrecht
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1.3
Uitgangspunten
Het geformuleerde beleid is gebaseerd op bepaalde uitgangspunten. De volgende wettelijke
uitgangspunten zijn relevant:
1. De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van (ver)bouwen, slopen en gebruik ligt bij de
burgers, bedrijven en instanties dan wel de partijen die namens hen optreden, zogenaamd “high
trust society”.
2. De gemeente ziet toe of de verantwoordelijkheid voldoende wordt genomen en onderneemt acties
op basis van ingeschat risico en wettelijke voorschriften.
3. De gemeente heeft een vangnetfunctie op het gebied van wet- en regelgevingen op het gebied van
de fysieke omgeving.
De vangnetfunctie heeft een publiekrechtelijk en geen privaatrechtelijk karakter, tenzij de gemeente zelf
eigenaar is.
De vangnetfunctie is gekoppeld aan kernbepalingen; onderdelen van wet- en regelgeving met een groot
maatschappelijk belang. Deze kernbepalingen zijn bij de toetsing leidend. De gemeenten zien hierop
consequent, onafhankelijk en objectief toe.
De kernbepalingen hebben vooral betrekking op de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en gezondheid vanuit
het oogpunt van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke omgeving.
De kernbepalingen moeten een bepaalde basiskwaliteit waarborgen zodat risico’s tot een aanvaardbaar
minimum worden beperkt.
De gemeenten hanteren bij het vorm en inhoud geven van de vangnetfunctie de zogenaamde “aanpak aan
de voorkant”. Dat wil zeggen dat burgers, bedrijven en instanties direct worden aangesproken op de
geleverde kwaliteit. Communicatie met de klant speelt daarbij een zeer centrale rol. Er is sprake van een
proactieve en preventieve benadering die probeert te voorkomen dat zaken achteraf tegen hoge kosten
voor klant en gemeente moeten worden rechtgezet.
1.4
Toets- en toezichtsmatrix
Vanuit een risicoanalyse is de prioriteitenstelling voor de diverse onderdelen gemaakt. Voor deze
onderdelen moet het toetsniveau vastgesteld worden. Bij het bepalen van het toets- of toezichtsniveau is de
ernst van de calamiteit (effect) en de kans hierop bepalend voor de diepte van de toets. Hoe groter het
gevolg en hoe groter de kans des te diepgaander zal de toets moeten zijn. Met dit uitgangspunt als
achtergrond en de ervaring uit de praktijk als bagage heeft de werkgroep “Omgevingsbeleidsplan” van de
A2-gemeenten per onderdeel aangegeven wat het toetsniveau in het kader van vergunningverlening en
toezichtsniveau in het kader van toezicht en handhaving moet zijn. Deze zijn verwerkt in toets- en
tozichtsmatrices, met als uitgangspunt de volgende niveaus:
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Niveau 0: Steekproefsgewijze controle
Niveau 1. Uitgangspuntentoets
Kloppen de uitgangspunten?
Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?
Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het desbetreffende
aspect te kunnen toetsen in voldoende mate en in samenhang zijn weergegeven om het aspect te kunnen
toetsen.
Niveau 2. Beoordeling in hoofdlijnen en hoofdaspecten
Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?
Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te
kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten
juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn.
Niveau 3. Representatief toetsen
Controle van de belangrijkste onderdelen.
Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te
kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten
juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn. De belangrijkste berekeningen worden gecontroleerd dan wel
nagerekend. De na te rekenen aspecten worden bepaald op basis van de resultaten van de visuele toets.
Niveau 4. Integraal toetsen
Alles controleren.
Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te
kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten
juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.
1.5
Afbakening en centrale vragen
Het terrein van de wet- en regelgeving van de fysieke omgeving is een breed terrein. Het is het terrein van
de Woningwet, het Bouwbesluit, de bouwverordening, de welstandsnota, de Wet Ruimtelijke Ordening,
de Wet milieubeheer en aangehaakte niet landelijk geldende verordeningen, zoals de Algemene
plaatselijke verordening e.d. De Wabo bundelt een aantal fysieke onderdelen tot één integrale vergunning
met op elkaar afgestemde voorschriften. De afzonderlijke toetsingskaders blijven echter intact. Zij vormen
de onderdelen van de integrale beschikking. Daarnaast blijven er diverse onderdelen over die niet onder de
Wabo vallen maar volgens het visiedocument wel om een integrale klantbenadering vragen. Voorbeelden
hiervan zijn overige APV-onderdelen zoals uitstallingen, terrassen en dergelijke en bijzondere wetten
zoals de drank- en horecawet en de Wet op kansspelen.
In het visiedocument is een prominente rol weggelegd voor een hoogwaardig, vakinhoudelijk
omgevingsloket. Hierin wordt alle informatie en advies gegeven over vergunningen in de fysieke ruimte.
Daarnaast vindt de intake, labelling en doorgeleiding van aanvragen plaats via de PVC-methode (productvraag-combinatie). Tenslotte worden in het omgevingsloket ook de enkelvoudige vergunningen verleend.
Dit zijn vergunningen die weinig tot geen interactie hebben met specialisten, een korte doorlooptijd
hebben en voornamelijk een administratief karakter hebben. Voor deze vergunningen vervult het
omgevingsloket ook de rol van casemanager.
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De taken van de gemeente op het gebied van vergunningverlening middels deze regelgeving zijn op een rij
gezet. Op basis van een analyse is vervolgens nagegaan welke taken in het beleidsplan primair aandacht
moeten krijgen. Deze analyse heeft geleid tot een uitwerking van de volgende onderdelen:
• Toetsing onderdeel bouw;
• Toetsing onderdeel sloop;
• Toetsing onderdeel monumenten;
• Toetsing onderdeel milieu
• Toetsing onderdeel brandveilig gebruik (Gebruiksbesluit)
• Toetsing onderdeel APV (kap, inrit) en overige
• Toetsing onderdeel overige niet Wabo-onderdelen APV;
• Toetsing onderdelen bijzonderde wetten;
De basisafweging per onderdeel is te omschrijven als:
Hoe intensief wordt de onderdeel op de diverse onderdelen getoetst?
De keuzen die hierin gemaakt worden bij vergunningverlening worden per onderdeel beschreven in deel 2
van dit omgevingsbeleidsplan. Daarnaast worden prioriteiten gesteld in activiteiten die niet
vergunningsplichtig zijn zoals zwerfvuil, drugs- en hondenoverlast (ergernissen).
Daarnaast vindt er toezicht op deze verleende vergunningen plaats en moet er waar nodig ook
gehandhaafd worden. Dit is nader uitgewerkt in deel 3 van dit omgevingsbeleidsplan. Ook wordt in deel 3
nader ingegaan op vergunningsvrije activiteiten.
Daarbij is er onderling afgestemd tussen de verschillende disciplines van vergunningverlening en toezicht
en handhaving.
1.6
Afwegingskader/risico-inschatting
Het schrijven van een beleidsplan betekent zoeken naar evenwicht tussen kwaliteit en kwantiteit. De
producten kunnen op verschillende uitvoeringsniveaus worden gerealiseerd. Aan elk uitvoeringsniveau
hangt een prijskaartje. Dit prijskaartje wordt vooral bepaald door de inzet van capaciteit. Aan elk
uitvoeringsniveau hangt ook een risicoprofiel. Afhankelijk van het uitvoeringsniveau worden bepaalde
risico’s wel of niet gedekt. Dit komt tot uitdrukking in het separaat vast te stellen uitvoeringsprogramma.
Het zoeken naar evenwicht heeft in dit beleidsplan twee kanten:
1. Welke risico’s tegen welke prijs willen gemeenten structureel afdekken? Hoeveel hebben de gemeenten
in termen van capaciteit over om bepaalde risico’s structureel af te dekken?
2. Op welke wijze wordt met de bij het voorgaande punt vastgestelde niveau omgegaan bij tijdelijke
ontwikkelingen zoals hoger werkaanbod dan gemiddeld of het niet ingevuld zijn van de basisformatie?

1.6.1 Risicoanalyse
Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het
bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: risico = kans x effect. Daarbij
spelen onderstaande factoren een rol:
Fysieke veiligheid en gezondheid van mensen, het milieu maar ook aspecten als economische-, en
imagoschade. Per dreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend
was als gevolg de schade is die op zou kunnen treden als een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet. Op
grond van een risicoanalyse kan worden vastgesteld welk risico men bereid is te accepteren en waar de
prioriteiten van de gemeente komen te liggen.
In dit omgevingsbeleidsplan is voor elk hoofdaspect een risicoanalyse uitgevoerd. Dus voor de
hoofdaspecten bouw/sloop, milieu en APV & bijzondere wetten. Deze is opgenomen in bijlage H1.
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1.6.2 Prioriteitenstelling
Op grond van de risicoanalyse stellen de gemeenten prioriteiten in het onderliggend
omgevingsbeleidsplan. De A2-samenwerking gaat niet zo ver dat wij ook de prioriteiten gelijk trekken.
Elke gemeente afzonderlijk heeft zijn eigenheid en zijn eigen problematiek en stemt daarop zijn
prioriteiten af. De uitvoeringsprogramma’s zullen op deze prioriteiten worden afgestemd.
Op grond van wet- en regelgeving worden bepaalde activiteiten vergunningsvrij genoemd. Deze
activiteiten worden in deel 3, Toezicht en handhaving, per onderdeel verder uitgewerkt.
1.7
Het proces
In het voorjaar van 2008 is vanuit VROM aan gemeenten de verplichting opgelegd tot het opstellen van
een bouwbeleidsplan. Nu de Wabo vraagt om een integrale klantbenadering volstaat alleen een
bouwbeleidsplan niet maar moet ook beleid worden opgesteld voor de andere toetsingskaders (milieu,
ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik en aangehaakte verordeningen/ wetten). Dit plan is in
samenwerking met de projectgroep Wabo/omgevingsvergunning per gemeente opgesteld.
Onder vigeur van de projectgroep Wabo/omgevingsvergunning is in A2-verband een werkgroep
Omgevingsbeleidsplan opgericht die de onderhavige beleidsnota heeft opgesteld.
Door de werkgroep is een raamwerk opgesteld voor het omgevingsbeleidsplan dat door de Stuurgroep op
10 juni 2010 is geaccordeerd. Het vullen van de onderdelen “vergunningverlening” en “toezicht en
handhaving”geschiedt door subwerkgroepen waarin vakspecialisten van de A2-gemeenten zijn
vertegenwoordigd. Het handhavingsgedeelte was al gereed voordat gestart werd met een integraal
omgevingsbeleidsplan. Het vergunningdeel is afgestemd met het toezichts- en handhavingsdeel. Hierdoor
wordt voorkomen dat bijv. bij toezicht en handhaving prioriteiten worden gelegd bij onderdelen die geen
prioriteit hebben in het vergunningenproces en andersom. Per gemeente wordt jaarlijks een
uitvoeringsprogramma opgesteld dat een uitvloeisel is van het door de colleges van burgemeester en
wethouders vastgesteld omgevingsbeleidsplan. Dit programma dient ook jaarlijks te worden geëvalueerd,
wat o.a. kan leiden tot aanpassing van de prioriteitstelling.
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DEEL 2

Vergunningverlening

2.1
Doelen en condities
Om een goed omgevingsbeleidsplan op te stellen moeten we onze doelstellingen aangeven en inzicht
hebben in de regelgeving. Op basis van een risicoanalyse en aandachtspunten moeten we prioriteiten
stellen en de uitvoerende organisatie zodanig organiseren dat de gestelde doelen kunnen worden bereikt.
2.2
Visie op vergunningverlening
De vergunning is een veelgebruikt middel voor het realiseren van publieke doelen. Er bestaat overigens
geen vaste omschrijving van het begrip “vergunning”. Een omschrijving die wel passend is luidt als volgt:
“De beschikking op een aanvraag, die toestaat activiteiten te verrichten die in de wet- en regelgeving
zonder vergunning of melding verboden zijn.”.
De in de regelgeving verboden handeling is niet per definitie ongewenst, maar de overheid bepaalt in
welke situatie en onder welke voorwaarden toestemming kan worden verleend om af te wijken van de
verbodsbepaling. Vergunningverlening is dus een beleidsinstrument om de overheid in staat te stellen het
maatschappelijk handelen te reguleren. De vergunningverlening in de A2- gemeenten is erop gericht om
activiteiten volgens de wettelijke eisen en gemeentelijk beleid plaats te laten vinden. Hiervoor wordt
maatwerk geleverd, immers iedere aanvraag voor een activiteit is anders. Door het opleggen van
voorschriften wordt de impact (veiligheid, hinder, verontreiniging ed.) die een activiteit veroorzaakt zo
klein mogelijk gehouden.
Geen enkele gemeente kan alle activiteiten tot in detail toetsen voordat de vergunning verleend wordt en
toch de verplichte termijnen halen. Burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid met
betrekking tot de activiteiten die ze gaan uitvoeren, zogenaamd “high trust society”. Daarnaast zijn in het
kader van deregulering steeds meer activiteiten meldingsplichtig geworden.
2.3
Uitgangspunten bij bepaling toetsingsniveau
Vanuit de risicoanalyse is een prioriteitenstelling voor de diverse onderdelen gemaakt. Voor deze
onderdelen moet het toetsniveau vastgesteld worden. Bij het bepalen van het toetsniveau is de ernst van de
calamiteit (effect) en de kans hierop bepalend voor de diepte van de toets. Hoe groter het gevolg en hoe
groter de kans des te diepgaander zal de toets moeten zijn. Met dit uitgangspunt als achtergrond en de
ervaring uit de praktijk als bagage heeft de werkgroep “Omgevingsbeleidsplan” van de A2-gemeenten per
onderdeel aangegeven wat het toetsniveau in het kader van vergunningverlening moet zijn. Deze zijn
verwerkt in de toetsmatrixen.
Doelstelling
Het doel van het toetsprotocol is om de verlening van omgevingsvergunningen met Wabo- en niet-Waboonderdelen transparanter te maken en uniformiteit in de (technische) toetsing te bewerkstelligen. Tevens
vormt de kwaliteitsnormering een basis voor het toezichtniveau. Met het toetsingsprotocol leggen de A2gemeenten zichzelf voor iedere (omgevings)vergunning met op het gebied van bouw, sloop, monumenten,
planologisch afwijkend gebruik, milieu, APV en bijzondere wetten een minimum toetsingsniveau op.
Beoogd resultaat
Het (bestuurlijk) vaststellen van de toetsniveaus van de diverse voorschriften. Hierdoor
kunnen medewerkers van het team Vergunningen afgewogen en expliciete keuzes maken bij
het toetsen van vergunningaanvragen.
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Reikwijdte
De matrices met toetsniveaus en de checklists hebben uitsluitend betrekking op de voorschriften
als beschreven in de betreffende wet- en regelgeving. Deze voorschriften hebben o.a. betrekking op
(fysieke/brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, natuur- en milieu en lokale aspecten als
verkeersveiligheid en openbare orde & veiligheid.
Keuze van het toetsniveau
Om te kunnen bepalen welke keuzes welke risico’s met zich meebrengen, dient een grondig inzicht in de
praktijk te bestaan. Daarom is aan de mensen uit de praktijk gevraagd om uitgaande van de huidige
capaciteit, rekening houdend met kans op en het gevolg van een calamiteit, aan te geven wat het
wenselijke niveau van toetsing is.
Voor de toetsing van het onderdeel bouw wordt verwezen naar de toetsmatrix zoals opgenomen in bijlage
V1, voor het onderdeel milieu naar bijlage V2, voor brandveiligheid naar bijlage V3 en voor APV &
bijzondere wetten naar bijlage V3.
2.4
Interne en externe afstemming
Interne afstemming behelst in eerste instantie een goede afstemming, zowel tussen vergunningverleners
onderling als tussen vergunningverlener, handhavers en adviseurs. Deze afstemming is van wezenlijk
belang voor een eensluidende en uniforme toetsing en optreden naar buiten toe. Daarnaast omvat interne
afstemming de afstemming met andere organisatieonderdelen zoals de afdelingen die verantwoordelijk
zijn voor ruimtelijke plannen en beheer en uitvoering van projecten. Voor de implementatie van de Wabo
en andere vergunningen zijn werkprocessen opgesteld. Afstemming en adviesmomenten zijn verwerkt in
deze werkprocessen. Deze werkprocessen borgen de interne afstemming.
Externe afstemming is van belang om te komen tot een optimaal en integraal resultaat in zowel
vergunningverlening als handhaving. De samenwerkende partners (waterschap, politie enz.) benutten zo
de specifieke deskundigheid, ondersteuning, aanvulling en informatie over en weer.
2.5

Traject aanvraag (omgevings)vergunning

2.5.1 Vooroverleg/ Balievraag
Voordat een principeverzoek, schetsplan of complete aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend,
komt het regelmatig voor dat een aanvrager vooraf overleg wil over de realiseerbaarheid van zijn plan. Dit
heet een vooroverleg. In eerste instantie wordt het verzoek gedaan bij het Omgevingsloket. Houdt het plan
een enkelvoudige zware of meervoudig lichte aanvraag in, dan wordt een afspraak gemaakt met een of
meerdere vakspecialisten om na te gaan of het plan kans van slagen heeft. Betreft het een enkelvoudig
lichte aanvraag, dan treedt de medewerker Omgevingsloket zelf in overleg met de aanvrager.
In het vooroverleg wordt globaal gekeken naar het plan en naar de ruimtelijke realiseerbaarheid en
inpasbaarheid. Hierbij is doorgaans het bestemmingsplan leidend, aangevuld met lokaal beleid en de
fysieke situatie. Na het vooroverleg is het de aanvrager duidelijk dat ofwel het plan op onderdelen of
geheel aangepast moet worden, in het geheel geen kans van slagen heeft, of dat het in principe vergunbaar
is. In het geval dat het plan aangepast dient te worden, wordt zoveel mogelijk aangegeven op welke
onderdelen en wordt de procedure kort uitgelegd. Is het plan vergunbaar dan wordt de aanvrager uitgelegd
hoe hij/zij een aanvraag omgevingsvergunning kan indienen en welke termijnen daarvoor gelden.
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2.5.2 Onderdeel “bouw”in de omgevingsvergunning
In het Bouwbesluit worden voorschriften gegeven waaraan het bouwen moet voldoen. Het Bouwbesluit is
onderverdeeld in de hoofdstukken Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid en Milieu.
Het hoofdstuk Milieu is nog niet in werking getreden.
Het is onmogelijk om alle bouwwerken en onderwerpen uit het Bouwbesluit 100% te toetsen. Dit vraagt
teveel middelen en capaciteit. Om te voorkomen dat er bij de toetsing willekeur optreedt, is het
noodzakelijk afspraken te maken om te komen tot een aanvaardbaar toetsingsniveau.
Bouwbesluit in hoofdlijnen
In het Bouwbesluit zijn voorschriften gegeven voor het bouwen van woningen en
woongebouwen, woonwagens en standplaatsen, niet tot bewoning bestemde gebouwen en
voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen:
- woonfunctie;
- bijeenkomstfunctie;
- celfunctie;
- gezondheidsfunctie;
- industriefuncties;
- kantoorfunctie;
- logiesfunctie;
- onderwijsfunctie;
- sportfunctie;
- winkelfunctie;
- overige functie;
- bouwwerk geen gebouw zijnde.
De voorschriften voor de verschillende bouwwerken zijn onderverdeeld in vier thema’s, te
weten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. De voorschriften kunnen
wat betreft zwaarte per gebruiksfunctie verschillen. Bovendien hanteert het Bouwbesluit
verschillende niveaus met betrekking tot deze voorschriften. Bij verandering van zowel het
gebruik als de technische staat van een bouwwerk zijn de voorschriften voor nieuwbouw
uitgangspunt. Indien sprake is van een ondergeschikte verbouwing kan ontheffing voor een
lager niveau worden gegeven met als ondergrens het bestaande niveau als beschreven in het
Bouwbesluit.
De dynamiek in de bouwpraktijk kan ertoe leiden dat bepaalde risico’s die door de gemaakte keuzes
onderbelicht worden op enig moment toch een groter maatschappelijk gewicht gaan krijgen waardoor
beleid dient te worden bijgesteld. Zo kunnen landelijke overheidsacties (bijvoorbeeld het onderzoek naar
de platte daken en de veiligheidsproblemen qua gevelbekleding en (spouw)ankers van het ministerie van
VROM) een herprioritering van de gemaakte keuzes noodzakelijk maken.
Risico’s behoren beheersbaar en controleerbaar te zijn. Het vaststellen van de niveaus (de diepgang)
waarop de onderdeel bouw dient te worden getoetst, maken die risico’s beheersbaar. Door het werken met
een bestuurlijk vastgestelde toetsmatrix zijn de interne risico’s afgedekt. Daarnaast kunnen hierdoor
eventuele aansprakelijkheidsstellingen worden begrensd. Het is nauwelijks of niet aan te geven wat een
adequaat toetsingsniveau is. Feit is dat er ten aanzien van de toetsing van de omgevingsvergunning
gemotiveerd keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld.
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Overige aspecten en beleidskeuzes
Beoordelen ontheffingen Bouwbesluit
In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om ontheffing te verlenen van de eisen die worden gesteld in het
Bouwbesluit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vereiste hoogte van het plafond of deuren. Of een
dergelijke ontheffing zal worden verleend is per aanvraag verschillend. Het kan voorkomen dat het bij een
bestaand pand niet redelijk of feitelijk onmogelijk is om te voldoen aan de nieuwbouweisen in het
Bouwbesluit. Wel zal dit door de aanvrager moeten worden aangetoond. Indien een ontheffing wordt
verleend wordt deze opgenomen in de te verlenen omgevingsvergunning.
Welstand
De toets aan redelijke eisen van welstand maakt onderdeel uit van de beoordeling van
aanvragen om een omgevingsvergunning met de onderdeel “bouw”. Plannen die voldoen aan het
bestemmingsplan of waarvoor mogelijk ontheffing op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening wordt
verleend, worden vervolgens getoetst aan redelijke eisen van welstand. Dit is de ruimtelijke inpasbaarheid.
Voor deze toets wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke Welstandsnota. In deze nota staan de
welstandscriteria. De gemeente is ingedeeld in een aantal deelgebieden. De welstandsnota beschrijft de
deelgebieden en hangt een toetsingsniveau aan de deelgebieden. Bepaalde gedeelten van de gemeente
kunnen welstandsvrij zijn. In die gevallen geldt wel altijd een excessenregeling.
In de welstandsnota zijn ook sneltoetscriteria vastgelegd. Als het plan niet voldoet aan deze criteria wordt
het plan voorgelegd aan de Welstandscommissie. Welstandszorg Noord-Brabant /SRE verzorgt de
Welstandscommissie in de A2-gemeenten. Bij monumenten en bouwplannen gelegen binnen beschermde
stads- en dorpsgezichten neemt een lid van de Monumentencommissie deel aan de welstandstoetsing.
Ruimtelijke Ordening en ontheffingenbeleid
Indien blijkt dat een plan niet past binnen de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan bekijkt
de vakspecialist (backoffice) of er mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan of dat er een
aanpassing van het bestemmingsplan of een compleet nieuw bestemmingsplan nodig is. Met de komst van
de Wabo zijn de oude WRO-ontheffingen (en daarvoor vrijstellingen genoemd) opgegaan in de
omgevingsvergunning. Een aanvraag die planologisch afwijkt van het geldende bestemmingsplan kan
ofwel worden verleend (medewerking aan het afwijken) of worden geweigerd (geen medewerking
verlenen). In principe is er geen sprake meer van aanhouden van een aanvraag. De A2-gemeenten hebben
hiervoor eigen beleid ontwikkeld c.q. vastgesteld.
Bodemtoets Bouwverordening
De koppeling tussen bouwen en milieu is in de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker
geworden. Bouwen op vervuilde grond is een punt van zorg. De kwaliteit van de bodem dient van
zodanige aard te zijn, dat deze geschikt geacht moet worden voor het gebruiksdoel van het
beoogde bouwplan. Om dit te kunnen beoordelen dient bij veel bouwplannen een rapport
inzake de gesteldheid van de bodem overgelegd te worden. Zie in dit verband het bepaalde
in art. 8, lid 2 sub c, Woningwet. Ook hier een verplicht onderwerp in de bouwverordening.
Een en ander is uitgewerkt in hoofdstuk 2 van de Model bouwverordening. Op grond van de
bouwverordening van de betreffende gemeente en aanvullend beleid worden specifieke eisen gesteld aan
het uitvoeren van bodemonderzoek.
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2.5.3 Onderdeel “planologisch afwijkend gebruik” in de omgevingsvergunning
Doorgaans loopt een onderdeel “afwijkend planologisch gebruik” mee met de aanvraag voor de onderdeel
bouw of sloop. Echter het Besluit omgevingsrecht kent typen bouwwerken die ook als deze in strijd met
het bestemmingsplan zijn, vergunningsvrij gebouwd mogen worden. Dit was ook al het geval onder het
oude Besluit licht-vergunningsplichtige en vergunningsvrije bouwwerken (Blvvb) voor de komst van de
Wabo. De situatie kan zich dus voordoen dat voor het realiseren van het bouwwerk geen
omgevingsvergunning is vereist, maar voor het afwijkend planologisch gebruik wel. In die gevallen geldt
de reguliere procedure en wordt geen ontheffing meer verleend, maar een omgevingsvergunning verleend
bestaande uit een beschikking afwijkend gebruik.
In het bestemmingsplan en nadere beleidsregels wordt bepaald wanneer er sprake is van afwijkend
gebruik.
2.5.4 Onderdeel “sloop” in de omgevingsvergunning
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden om een bouwwerk te
slopen zonder omgevingsvergunning. Onderscheid wordt gemaakt tussen het “gewoon” slopen van een
bouwwerk, slopen van een monument, slopen in geval het bestemmingsplan dit verbiedt en slopen in een
beschermd stads- en dorpsgezicht. Hierop is echter een aantal uitzonderingen van toepassing. De
belangrijkste uitzondering op dit verbod is die voor bouwwerken waarvoor op grond van art. 2.1, lid 3 van
de Wabo (= bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht) geen vergunning voor het bouwen is vereist.
Vervolgens bestaan er uitzonderingen welke zijn genoemd in de gemeentelijke Bouwverordening
(sloopmelding).
De indieningsvereisten voor de onderdeel sloop zijn genoemd in de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Belangrijkste punten zijn het sloopveiligheidsplan en het asbestinventarisatierapport indien sprake
is van een verwachting van de aanwezigheid van asbest.
Indien sprake is van sloop in geval van een planologisch verbod dient aannemelijk gemaakt te worden dat
op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd.
Dit geldt tevens voor slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor zover van toepassing op grond
van de Monumentenwet wordt een rapport verlangd waarin de archeologische waarde van de bodem onder
het te slopen bouwwerk zijn vastgesteld.
De toetsingskaders voor aanvragen om sloopvergunning zijn dus vooral gelegen in de vorm van
indieningsvereisten (Mor), de Wabo en hetgeen is bepaald in de gemeentelijke bouwverordening (de
weigeringsgronden).
Voor de toetsing van deelactiviteit slopen wordt in A2-verband niet gewerkt met een vooraf bepaald
niveau van toetsing, maar met een set voorschriften die in de vorm van een checklist wordt toegepast bij
het beoordelen van de aanvraag. Voor die aspecten die van toepassing zijn worden voorschriften
opgenomen.
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Sloopmelding
Een uitzondering op de sloopvergunning is de sloopmelding. Deze valt niet onder de Wabo.
De sloopmelding is geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit ingevolge de Awb. Het indienen van de
sloopmelding gebeurt via een vastgesteld formulier met standaard vereiste bijlagen zoals foto’s.
De sloopwerkzaamheden kunnen alleen worden gemeld indien wordt voldaan aan de vereisten dat het om
maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal (totaal dakoppervlak) gaat dat niet afkomstig is van een
bedrijfsgebouw. Het meldingsformulier is hierop aangepast. Bij de acceptatie van de sloopmelding worden
standaardvoorwaarden opgenomen in de vorm van een brief. Het betreft instructies voor de verwijdering
van het asbest en de afvoer van het vrijkomend materiaal. Er wordt verwezen naar de brochure “Asbest in
en om het huis” van het (voormalige) ministerie van VROM.
2.5.5 Onderdeel “monumenten” in de omgevingsvergunning
Indien voor een bouwwerk of sloopaanvraag tevens een onderdeel is vereist op grond van de
Monumentenwet zijn er twee situaties te onderscheiden: de wijziging van een Rijksmonument welke
onder de uitgebreide Wabo-procedure valt (26 weken) en de wijziging van een gemeentelijk monument
welke in de reguliere procedure valt (8 weken). In beide gevallen is een advies nodig van de
Monumentencommissie.
Voor de inwerkingtreding van de Wabo kwam de Monumentencommissie eenmaal per 8 weken bij elkaar.
Voor de uitgebreide procedure ontstaat hierdoor niet direct een probleem, voor de reguliere procedure
t.a.v. een gemeentelijk monument kan hierdoor de fatale termijn in gevaar komen.
Indien tijdige advisering niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van gemandateerde leden van de
monumentencommissie. Binnen twee dagen na de commissiebijeenkomst wordt het advies ontvangen
door de betreffende casemanager, ongeacht of dit positief of negatief is.
2.5.6 Onderdeel “aanleg” in de omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning met aanlegactiviteiten is slechts noodzakelijk indien in het betreffende
bestemmingsplan een aanlegvergunningstelsel is opgenomen. In de risicoanalyse wordt de
aanlegvergunning met een lage prioriteit beoordeeld. Daarnaast is het aantal aanvragen voor een
aanlegvergunning laag. Een aanlegvergunningstelsel in een bestemmingsplan is er op gericht een
gerealiseerde bestemming te beschermden tegen de uitvoering van werken en werkzaamheden die daarin
niet passen. Beoordeling van aanvragen om aanlegvergunningen vindt integraal plaats op basis van de
eisen zoals opgenomen in het aanlegvergunningstelsel

Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten 2011-2014

pagina 17 van 49

2.5.7

Onderdeel “milieu” in de omgevingsvergunning

Wet Milieubeheer in hoofdlijnen
Hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer regelt het vergunningstelsel met betrekking tot inrichtingen.
Op grond van de Wet milieubeheer kan het nodig zijn om een omgevingsvergunning met de onderdeel
milieu aan te vragen of een melding in het kader van artikel 8.40 Wm.
In 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen (activiteitenbesluit) van kracht geworden. Het
overgrote deel van de inrichtingen die onder artikel 8.40 Wm vallen, vallen onder het activiteitenbesluit.
Op grond van dit besluit worden inrichtingen als volgt onderverdeeld:
Type A: inrichting waarvoor op grond van artikel 8.1 Wm geen vergunning is vereist en waarvoor geen
meldingsplicht geldt;
Type B: inrichting waarvoor op grond van artikel 8.1 Wm geen vergunning is vereist en waarvoor een
meldingsplicht geldt;
Type C: inrichting waarvoor:
• op grond van artikel 8.1 Wm een vergunning is vereist;
• een landbouwinrichting is;
• een glastuinbouwbedrijf type B als bedoeld in het Besluit glastuinbouw; of
• die uitsluitend bestaat uit één of meer bassins voor het bewaren van dunne mest als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c en d van het Besluit mestbassins milieubeheer
Voor het oprichten en/of in werking hebben van een inrichting is het vaak noodzakelijk om te beschikken
over een omgevingsvergunning met onderdeel milieu of er moet een milieumelding worden gedaan. Deze
onderdelen en meldingen worden geregeld in de Wet milieubeheer (Wm). Zowel in de
omgevingsvergunning met onderdeel milieu als de melding worden voorschriften gesteld op grond van de
activiteiten die in de inrichting plaatsvinden. Door het opleggen van deze voorschriften kunnen de
activiteiten met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu worden uitgevoerd en wordt
overlast voor de directe omgeving zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens de toets van de onderdeel milieu
wordt overigens gebruik gemaakt van diverse andere wetten zoals de Wet Ammoniak en veehouderij, de
Wet bodembescherming, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet geluidhinder.
Er is een toetsingsmatrix opgesteld die is gebaseerd op de indeling volgens het Activiteitenbesluit. In het
algemeen wordt het toetsniveau bepaald aan de hand van emissies naar bodem, water en lucht en de
aspecten geluid en externe veiligheid. Deze toetsing vindt doorgaans branche-gericht plaats. Zo is
bodemverontreiniging bij garagebedrijven en geurhinder bij veehouderijen een belangrijk thema.
2.5.8

Onderdeel “brandveilig gebruik” in de omgevingsvergunning

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken in het kort (Gebruiksbesluit)
In november 2008 is het Gebruiksbesluit in werking getreden. Voorheen waren voorschriften met
betrekking tot brandveiligheid opgenomen in de gemeentelijk bouwverordening.
Het Gebruiksbesluit kent drie verschillende situaties:
1. algemeen gebruik (er moet enkel worden voldaan aan de algemene voorschriften);
2. onderdeel brandveilig gebruik in de omgevingsvergunning ;
3. gebruiksmeldingplichtig gebruik.
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De brandveiligheid in een gebouw wordt altijd bepaald door een combinatie van factoren, zoals
bouwkundige kwaliteit, de installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen, de organisatorische
beheersmaatregelen en het feitelijk gebruik. Om het juiste niveau van brandveiligheid te behouden, zijn er,
naast bouwtechnische voorschriften, voorschriften over het daadwerkelijk gebruik van het bouwwerk
nodig. Het Gebruiksbesluit bevat landelijk geldende regelgeving over het brandveilig gebruik van
bouwwerken en is van toepassing op alle bouwwerken. Het voorziet in één set landelijk geldende
voorschriften m.b.t. inhoudelijke brandbeveiligingseisen en procedurele eisen.
Er is een toetsingsmatrix opgesteld voor bouwwerken waarvoor een onderdeel brandveilig gebruik in de
omgevingsvergunning noodzakelijk is en een tweede toetsingsmatrix voor bouwwerken die
gebruiksmeldingsplichtig zijn.
2.5.9

Onderdeel “Algemene plaatselijke verordening” in de omgevingsvergunning

APV in hoofdlijnen
De Algemene plaatselijke verordening is een strafverordening die in elke gemeente door de raad wordt
vastgesteld. Hierin worden handelingen en activiteiten genoemd die zonder vergunning van b&w of de
burgemeester verboden zijn. Ook worden activiteiten genoemd die in het geheel niet zijn toegestaan. In de
APV is bovendien nog een specifieke bevoegdheid weggelegd voor de burgemeester op grond van de
gemeentewet. Deze houdt in dat alle handelingen en activiteiten die raken aan het taakveld openbare orde
en veiligheid specifiek onder verantwoordelijkheid van de burgemeester vallen. Te denken valt aan o.a.
horeca-activiteiten en evenementen.
Er is een toetsmatrix opgesteld voor de meest voorkomende handelingen, die voorkomen in de APV. Voor
deze handelingen zijn criteria opgesteld die van belang zijn bij de vergunningverlening. Dit kunnen alleen
thema’s zijn zoals verkeersveiligheid, openbare orde en veiligheid, hinder of overlast of bescherming van
het openbaar gebied.
2.5.10 Aangehaakt onderdeel “Bijzondere wetten”in de omgevingsvergunning
Bijzondere wetten in het kort
Zoals hierboven aangegeven is dit een verzamelnaam voor diverse specifieke wetten. Van toepassing
kunnen zijn: de Drank- en horecawet, de Wet op de kansspelen, de Wet Bibob, de Prostitutiewet, de
Luchtvaartwet, de Flora- en faunawet, de Zondagswet, de Winkeltijdenwet, de Wegenverkeerswet.
Een of meerdere van bovenstaande wetten kunnen van toepassing zijn op een plan of project. Er gelden
doorgaans wettelijke, dus landelijke indieningscriteria en vastgestelde aanvraagformulieren. Echter vanuit
de integraliteitsgedachte worden deze onderdelen meegenomen in het vergunningenloket.
De toetsingscriteria voor deze onderdelen (zoals drank- en horecavergunningen) landelijk vast. Als de
wetgever toetsingsgronden heeft vastgelegd moeten deze dus ook worden getoetst. In het
omgevingsbeleidsplan wordt aangegeven waar de gemeenten expliciet (extra) aandacht aan willen
schenken. Bijvoorbeeld aan sluitingstijden van de horeca of geluidhinderaspecten bij evenementen.
Er is een toetsingsmatrix opgesteld om duidelijk te maken welke onderdelen nadrukkelijk getoetst gaan
worden.
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DEEL 3

Toezicht en Handhaving

3.1
Inleiding
Dit deel van het omgevingsbeleidsplan is opgebouwd volgens de kwaliteitscriteria van de
professionalisering van de handhaving.
We starten in paragraaf 2 “Doelen en condities” met het vastleggen van onze handhavingsvisie en het
aangeven van de doelstelling die we willen bereiken.
Paragraaf 3 beschrijft de handhavingsstrategieën en de werkwijzen.
In paragraaf 4 is aangegeven hoe het beleid in de uitvoering wordt vormgegeven en hoe de ervaringen uit
de praktijk gebruikt worden voor de evaluatie van het geformuleerde beleid.
In paragraaf 5 werken we per beleidsveld nader uit hoe we het toezicht en de handhaving zullen uitvoeren.
Opgemerkt wordt dat het opstellen en het vaststellen van het omgevingsbeleidsplan en de jaarlijkse
uitvoeringsprogramma’s onderdeel zijn van het cyclische en programmatische handhaven. Het alleen op
papier zetten is uiteraard niet voldoende. In de dagelijkse praktijk moet aan het vastgestelde beleid
uitvoering en een vervolg gegeven worden. Deze beleidsnotitie heeft alleen betrekking op de aspecten van
de bebouwde en de onbebouwde omgeving ofwel de fysieke leefomgeving.
In onderstaande figuur, genaamd de ‘Big-Eight’ is het cyclische proces van het programmatische
handhaven schematisch weergegeven. Het bovenste gedeelte richt zich op het beleid en het onderste
gedeelte van de Big-Eight op de uitvoering.

Prioriteitstelling

Risicoanalyse

Handhavingsbeleid

Planning en
control

Uitvoeringsprogramma

Monitoring

Uitvoering
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De professionalisering van de handhaving is een ontwikkelingsproces. De afgelopen jaren heeft elke
gemeente afzonderlijk veel geleerd en is elke gemeente gegroeid tot een betere handhavingsorganisatie.
De komende jaren zullen we ons vooral concentreren op de ontwikkeling van een betere samenwerking
met de drie A2-gemeenten en in samenwerking met de gemeente Waalre zullen we ons omgevingsbeleid
periodiek blijven evalueren en actualiseren en naar aanleiding van ervaringen steeds weer bijstellen. Stap
voor stap bouwen we verder aan een steeds betere integrale handhaving.
Doelen en condities
Om een goed handhavingsbeleid mogelijk te maken moeten we onze doelstellingen aangeven en inzicht
hebben in de regelgeving en de te controleren doelgroepen en objecten. Op basis van een risicoanalyse en
aandachtspunten moeten we prioriteiten stellen en moeten we de handhavingsorganisatie zodanig
organiseren dat de gestelde doelen kunnen worden bereikt.
3.2

Handhavingsvisie

3.2.1 Doelstelling
De colleges van Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre gaan er op het gebied van de hun
bij wet toegewezen taken van uit dat toezicht en (preventieve) handhaving uiteindelijk zullen leiden tot
een betere en betrouwbare dienstverlening voor de inwoners en bedrijven van hun gemeenten. Zij
verliezen daarbij echter niet uit het oog dat repressief handhaven soms noodzakelijk zal blijken, maar dat
ook dit uiteindelijk leidt tot betrouwbare gemeenten en een beter naleefgedrag van de wet- en regelgeving.
Om de doelstelling te bereiken kiezen wij voor een uniforme en transparante aanpak die bij ons past en
voeren we de taken uit op basis van een goede informatiebasis en met competente medewerkers. We
zeggen wat we doen en hoe we het doen, waarbij we de diverse betrokkenen met vertrouwen benaderen.
Om het doel te bereiken maken we ook gebruik van de regionale samenwerking die op basis van de
Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 2007 is overeengekomen met alle
SRE-gemeenten, de waterschappen, de provincie Noord-Brabant, de VROM-inspectie, de Algemene
Inspectiedienst en de strafrechtpartners het Openbaar Ministerie en de regiopolitie.
Handhaving is voor ons geen doel op zich, maar op basis van goede prioriteiten is het wel gewenst en ook
wettelijk opgedragen. Handhaving wordt door ons gebruikt om te komen tot een verbeterde naleving van
de regels door de normadressanten. We doen het ook niet klakkeloos of alleen maar op basis van het
‘piepsysteem’ waarbij gereageerd wordt op basis van klachten, meldingen of officiële
handhavingsverzoeken. Om duidelijkheid te verschaffen aan de inwoners van en de bedrijven in onze
gemeenten stellen wij duidelijk en vooraf onze prioriteiten vast. Op basis daarvan komen we tot een
duidelijk en herkenbaar beleid. Daarin geven we aan wat we zeker doen, wat we zo veel mogelijk doen,
maar ook waar we geen tijd of energie aan spenderen. Het beleid zal derhalve leiden tot een gefaseerd en
over de kalender uitgespreid handhavingsplan. Daarbij houden we rekening met wat we regionaal op basis
van gezamenlijke prioriteiten afspreken. Zoals wij de andere partners in de samenwerking vertrouwen
zullen ook zij van ons verlangen dat we doen wat gezamenlijk wordt afgesproken. En die afspraken liggen
vast in een provinciebreed handhavingsprogramma.
Binnen ons handhavingsbeleid maken we duidelijk waar we wel of geen regionale afspraken over maken
omdat we niet alles kunnen maar ook omdat we dicht bij onze eigen gemeente en karakter willen blijven.
Daarom hechten wij er veel waarde aan dat een goede risico- en probleemanalyse is uitgevoerd op basis
waarvan de prioritering wordt uitgevoerd. De prioritering willen we dan ook door de colleges van B&W
laten vaststellen teneinde te komen tot een breed gedragen beleid. Bij de prioritering houden we rekening
met het steeds integralere karakter van toezicht en handhaving.
Wij staan een professionele organisatie voor. Dat betekent dat we voldoen aan de criteria zoals gesteld in
het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer. Maar we gaan verder dan dat omdat we ook het
toezicht van bouwzaken, ruimtelijke ordening en bijzondere wetgeving willen meewegen in het systeem
van visie, beleid, uitvoeringsprogramma, verslaglegging en evaluatie. Bij de daadwerkelijke uitvoering
van de taken proberen we deze zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Daar waar we kunnen, maken we
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gebruik van hetgeen ter ondersteuning van het toezicht regionaal of provinciebreed is vastgesteld. We
hebben daarbij als uitgangspunt om de “Integrale handhavingstrategie omgevingsrecht” van oktober 2010
toe te passen (bijlage H.4). Daar waar mogelijk breiden we de strategie nog verder uit door ook
communicatie als preventief middel in te zetten. Te denken valt aan het bekendmaken van projecten die
we zullen uitvoeren maar ook aan het communiceren van acties die uitgevoerd zijn. Dit alles om
repressieve handhaving juist te voorkomen en naleving van de regels te bevorderen.
3.2.2 Definitie van toezicht en handhaving
De begrippen toezicht en handhaving definiëren wij als “elke handeling van de gemeente die er op is
gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding daarvan te beëindigen”.
Wij onderscheiden verschillende stappen in het “doen naleven van rechtsregels” :
- voorlichting : creëren van draagvlak, stimuleren van gewenst of verplicht gedrag, uitleg over de
achtergronden van de regel en communiceren van de resultaten van de handhavingsinspanningen
- preventieve handhaving : uitvoeren van controles en toezicht
- repressieve handhaving : opleggen en uitvoeren van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en
privaatrechtelijke sancties.
Onze handhavingsactiviteiten zijn primair gericht op beëindiging van de overtreding of overlast, op herstel
van een situatie volgens de gestelde normen, op het ontmoedigen om soortgelijke overtredingen
(nogmaals) te begaan.
Daar waar nodig zullen wij samenwerken met politie en justitie die met het strafrecht zich vooral richten
op het straffen van de overtreder en op het wegnemen van diens wederrechtelijk genoten
(concurrentie)voordeel.
Als geloofwaardige overheid zullen wij zelf een voorbeeld moeten zijn in het naleven van gestelde regels
en een transparant en consequent beleid moeten voeren hoe met overtredingen wordt omgegaan. Onze
handhaving geschiedt volgens transparante processen. Daarmee is voor iedereen duidelijk wat men van
ons kan verwachten. Vergelijkbare situaties zullen op vergelijkbare wijze worden benaderd.
3.2.3 Werkwijze
Handhaving van wet- en regelgeving wordt uitgevoerd om geformuleerde doelen in beleid en/of wet- en
regelgeving te realiseren. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om toezicht op een bepaald niveau uit te
voeren. In andere gevallen is op basis van ervaringen een inspanningsniveau bepaald waarop handhaving
het meest effectief is gebleken. Daarnaast kunnen burgers en bedrijven constateringen melden of klachten
uiten die als een handhavingsverzoek worden behandeld.
De toepassing van de bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen is een zogeheten discretionaire
bevoegdheid. Dit betekent dat het bestuursorgaan in beginsel vrij is al dan niet handhavend op te treden.
Artikel 125 Gemeentewet bepaalt namelijk dat handhaving van bestuursrechtelijke regels een bevoegdheid
is en geen verplichting. In de jurisprudentie wordt echter een vrij strenge lijn gevolgd tegenover
gedogende gemeentebesturen ook wel genoemd de ‘beginselplicht tot handhaving’.
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Na het signaleren van overtredingen zullen wij dan ook altijd eerst individueel toetsen of legalisatie
mogelijk is aan de hand van de laatste inzichten en ontwikkelingen van wet- en regelgeving,
beleidsplannen, jurisprudentie en rechtsgelijkheid. Indien dit het geval is en er is geen sprake van
verstoorde concurrentieverhoudingen en het algemeen normbesef is geen geweld aangedaan, dan zullen
wij de gelegenheid bieden de overtreding te legaliseren.
Bij het behandelen van overtredingen, zullen wij steeds voorrang geven aan zaken waarbij de veiligheid in
het geding is.
3.2.4 Evaluatie
De resultaten van de handhaving zullen we regelmatig evalueren. Wij zullen onze
handhavingsinspanningen op basis van de evaluatie eventueel bijstellen.
We zullen ook analyseren waarom bepaalde regels worden overtreden en als hiervoor duidelijke redenen
zijn aan te wijzen, zullen we proberen hier op in te spelen voor zover dit binnen onze reikwijdte ligt.
3.2.5

Handhavingstaken

Risico-analyse
Programmatisch handhaven is bewust voeren van een handhavingsbeleid. Dat vereist het maken van
keuzes. Dat is des te noodzakelijker omdat de gemeenten naast handhaven nog vele andere taken hebben.
Daarbij is honderd procent handhaven feitelijk onmogelijk en onwenselijk.
Daarnaast kunnen en mogen de gemeenten niet pretenderen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en
bedrijven voor naleving van de regels over te nemen.
We moeten scherpe keuzes maken waar de gemeenten het accent in de eigen handhavings-inspanning
leggen en welke handhavingstaken een lagere prioriteit krijgen.
In de voorbije jaren hebben de gemeenten elk afzonderlijk de meest voorkomende handhavingstaken van
de beleidsvelden Milieu, Ruimtelijke Ordening en Bouwen, Brandveiligheid, Openbare orde en veiligheid
en Bevolking benoemd en opgenomen in een risicoanalyse.
Nu is de risicoanalyse voor deze handhavingstaken voor de vier gemeenten opnieuw ingevuld. Bij de
kansberekening is dan ook gekeken naar de kans op niet-spontane naleving van de rechtsregels in de vier
gemeenten samen.
Met de risico-analyse wordt de grootte van een risico bepaald door de som van een aantal weegfactoren,
die staan voor een mogelijk gevolg van niet-naleven van regels, te vermenigvuldigen met de kans dat een
bepaald gevolg zich daadwerkelijk zal voordoen.
Bij het maken van de risicoanalyse spelen de volgende weegfactoren een rol :
1. Fysieke veiligheid : in welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit
thema behoren bij aan de fysieke veiligheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften
bedoeld om de fysieke veiligheid te beschermen?
2. Sociale leefbaarheid en/of welzijn : in welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften
die tot dit thema behoren bij aan de kwaliteit van de sociale leefomgeving en in welke mate zijn
de gedragsvoorschriften bedoeld om de kwaliteit van de sociale leefomgeving te beschermen?
3. Financiële en economische aspecten (maatschappelijke schade) : hoe groot is de financieeleconomische schade voor de gemeenten als alle subjecten de tot hen gerichte gedragsvoorschriften
overtreden?
4. Natuur / milieu : in welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema
behoren bij aan het beschermen van de natuur en het milieu en in welke mate zijn de
gedragsvoorschriften bedoeld om de natuur en het milieu te beschermen?
5. Gezondheid : in welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema
behoren bij aan de bescherming van de volksgezondheid en in welke mate zijn de
gedragsvoorschriften bedoeld om de volksgezondheid te beschermen?
6. Imago van de gemeenten : hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit het
thema onvoldoende worden nageleefd?
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Ten aanzien van de kans gaat het om de kans op niet spontane naleving van de regel door de burger. De
volgende aspecten spelen daarbij een rol :
1. Kennis van regels: is de wet- en regelgeving bij de doelgroep voldoende bekend en duidelijk ?
2. Kosten-baten: wat zijn de voor- en nadelen van overtreden of naleven van de regel, uitgedrukt in
tijd, geld en moeite ?
3. Mate van acceptatie: hoe redelijk vindt de doelgroep het beleid en de regelgeving ?
4. Normgetrouwheid: in hoeverre is de doelgroep bereid om zich te conformeren aan het gezag van
de overheid ?
5. Informele controle: in hoeverre kan de doelgroep positieve of negatieve reacties op haar gedrag
verwachten van niet-overheidsinstanties ?
Deze risico-analyse uitgevoerd door de handhavingscoördinatoren heeft geresulteerd in een overzicht van
de handhavingstaken onderverdeeld in taken met een hoog risico, taken met een gemiddeld risico en taken
met een laag risico.
Handhavingstaken met een hoog risico
Hoofdaspect
Wabo/Woningwet
Wabo/Gebruiksbesluit
Wabo/Woningwet
Wabo/Wet
Ruimtelijke Ordening
Wabo/Gebruiksbesluit
APV
Wabo/Wet
Ruimtelijke Ordening
Wabo/Wet
bodembescherming
Wabo/Woningwet

Onderwerp
Bouwen
Brandveiligheid
Slopen
Bestemmingsplan

Taak
Bouwen zonder vergunning
Brandveilig gebruik gebouwen
Omgevingsvergunning, sloop met asbest
Bewoning in strijd met bestemmingplan

Risico
17,5
16,7
14,2
13,3

Brandveiligheid
Afvalstoffen
Bestemmingsplan

Brandveilig gebruik tijdelijke bouwsels
Storten/dumpen van afval
Gebruik in strijd met bestemmingsplan (niet
zijnde bewoning)
Besluit bodemkwaliteit (lozingen bodem)

13,3
12,7
12,7

12,0

APV
Wabo/Woningwet
Wabo/Wet
milieubeheer
Wabo/Wet
milieubeheer
Wabo/Woningwet

Vuurwerk
Slopen
Inrichtingen / bedrijven
Inrichtingen / bedrijven

Bestaande gebouwen met omgevings- c.q.
bouwvergunning
Opslag en verkoop vuurwerk
Slopen zonder vergunning
In werking zijn zonder milieuvergunning of melding
Inrichtingen Activiteitenbesluit type C

Bouwen

Verleende omgevingsvergunningen, bouw

11,3

Bodem
Bouwen
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Handhavingstaken met een gemiddeld risico
Hoofdaspect
APV
APV
APV

Onderwerp
Drugsoverlast
Overlast
Ontsiering en stankoverlast

Risico
10,5
10,0
9,3

Inrichtingen / bedrijven

Taak
Drugsoverlast
Overlast honden
Defecte voertuigen, wrakken, caravans en
reclamevoertuigen
Inrichtingen Activiteitenbesluit type B

Wabo/ Wet
milieubeheer
Wabo/ Wet
milieubeheer
Wabo/ Wet
milieubeheer
APV

Afvalstoffen

Gevaarlijke afvalstoffen opslaan

9,0

Afvalstoffen

Ontdoen van afval(water) in
afvalwatervoorziening
Voorwerpen aan of op openbare weg (terras,
uitstalbord)
Crossen
Evenementen
Speelautomaten
Horeca-inrichtingen (vergunningen)

9,0

APV
APV
APV
Wabo/ Bijzondere
wetten
Wabo/ Woningwet

Crossen
Evenementen
Speelgelegenheden
Horeca

Verwijderen bouwwerk na verstrijken
instandhoudingstermijn
Vergunningsvrij bouwen
Afloop termijn tijdelijke ontheffing /
beschikking

7,0

Risico
6,0
6,0
5,5
5,5

4,7

Gebruik openbare ruimte

Bouwen

Wabo/ Woningwet
Bouwen
Wabo/ Wet
Bestemmingsplan
Ruimtelijke Ordening

9,3

8,7
7,5
7,5
7,5
7,5

7,0
7,0

Handhavingstaken met een laag risico
Hoofdaspect
APV
APV
APV
APV

Onderwerp
Ontsiering en stankoverlast
Stoken
Gebruik openbare ruimte
Overlast

APV
Wabo/ Woningwet
APV
Bijzondere wetten
APV
Wabo/ Wet
Ruimtelijke
Ordening
Wabo/ Wet
milieubeheer
APV
APV
APV

Parkeerexcessen
Slopen
Overlast
Winkels
Houtopstanden
Bestemmingsplan

Taak
Opslag meststoffen
Stoken
Gebruik openbaar groen / openbare grond
Beperken/ontnemen van het uitzicht aan het
wegverkeer
Parkeren openbare ruimte
Sloopvergunning zonder asbest
Hinderlijke/gevaarlijke dieren
Sluitingstijden winkels
Kappen
Aanlegactiviteiten

Inrichtingen / bedrijven

Inrichtingen Activiteitenbesluit type A

APV
APV
APV
APV

Kamperen
Kamperen buiten kampeerterreinen
Overlast
Plakken en kladden
Bruikbaarheid en aanzien
Maken of veranderen van een uitweg
van de weg
Speelgelegenheden
Kansspelvergunningen
Standplaatsen
Standplaatsen
Seksinrichtingen
Exploiteren seksinrichting
Collecteren
Collecteren
In bijlage H.1 is de volledige risicomatrix met weegfactoren weergegeven.
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Prioriteitenstelling
Op basis van de uitgevoerde risico-analyse zullen de gemeenten prioriteiten stellen, deze wordt per
gemeente toegevoegd aan dit beleidsplan. De A2-samenwerking zal niet zo ver gaan dat wij ook de
prioriteiten gelijk trekken omdat wij niet vier gelijke gemeenten zijn. Elke gemeente afzonderlijk heeft
zijn eigenheid en zijn eigen problematiek en daarop zal elke gemeente zijn prioriteiten afstemmen. De
concrete uitvoeringsprogramma’s zullen op die prioriteiten worden afgestemd.
De prioriteitenstelling betekent overigens niet dat taken die geen hoge prioriteit hebben, niet gehandhaafd
zullen worden. Handhaven is en blijft een normale gemeentelijke taak. Willen we naar een veiligere en
leefbaardere omgeving, dan moeten we elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid. Het moet
echter niet zo zijn dat als iets fout gaat, iedereen een dikke boom zoekt om achter te schuilen. Geen enkele
gemeente kan alles handhaven, dat is technisch onuitvoerbaar. Burgers en bedrijven hebben de eigen
verantwoordelijkheid voor naleving van de regels en de gemeente kan en mag deze verantwoordelijkheid
niet overnemen.
Gezien de intergemeentelijke en regionale afspraken en de aard van de problematiek wordt handhaving
van belastingen, bevolkingsadministratie, bijstand en leerplicht niet meegenomen in het
uitvoeringsprogramma. Deze beleidsvelden kunnen worden omschreven als handhaving van sociale
problematieken. Dit vraagt van de medewerkers een specifieke kennis en benadering van de doelgroep. In
het kader van de A2-samenwerking zal in de nabije toekomst wel gekeken gaan worden op welke wijze
wij hiermee gezamenlijk aan de slag kunnen.
Systematiek van handhaven
Afhankelijk van het risico dat aan een handhavingstaak verbonden is en de prioriteit die aan de
handhavingstaak gegeven is, wordt de intensiteit van het toezicht bepaald. Taken met een hoog risico of
een hoge prioriteit zullen eerder actief gehandhaafd worden terwijl bij een taak met een lage prioriteit en
laag risico eerder een afwachtende rol wordt aangenomen.
Bij actieve handhaving heeft de gemeente een initiërende rol van waaruit zij gericht onderzoek doet naar
mogelijke overtredingen door middel van steekproefsgewijze controles, mede afhankelijk van het risico.
Reactieve handhaving wordt gekenmerkt door de afwachtende rol van de gemeente: er wordt uitsluitend
gereageerd op signalen uit de samenleving.
In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s zal nader uitgewerkt worden of de handhaving van een bepaalde
handhavingstaak actief of reactief zal plaatsvinden.
3.2.6 Middelen voor de handhavingsinspanningen
Voor de uitvoering van de handhavingstaken worden middelen ingezet in de vorm van personeel en
financiën. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt per gemeente afzonderlijk uitgewerkt wat de
huidige beschikbare capaciteit is om de verschillende handhavingstaken uit te voeren.
Personeel
Zoals waarschijnlijk elke gemeente kampen wij ook met het feit dat de gewenste inzet hoger is dan de
beschikbare middelen. We moeten onze middelen dus op een slimme manier inzetten. Aan taken met de
hoogste prioriteit zal steeds het meeste aandacht worden besteed. De noodzakelijke capaciteit en de
beschikbare capaciteit moeten daar nagenoeg in evenwicht zijn. De taken met een lage prioriteit worden
op een minimaal niveau uitgevoerd waarbij de beschikbare capaciteit de ondergrens vormt.
Naast scherpere prioritering van de taken en de middeleninzet kan ook meer rendement worden gehaald
uit de bestaande handhavingscapaciteit en ruimte ontstaan voor nieuwe handhavingsacties door vorm en
inhoud te geven aan andere, slimmere manieren van handhaving. Dat betekent creatief zoeken naar dit
soort mogelijkheden en daarbij gericht samenwerken tussen beleidsvelden onderling, tussen de drie 4 A2gemeenten en met andere externe handhavingspartners.
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Met de professionalisering van de handhaving willen we ook een kwaliteitsslag maken aan de voorkant
van het proces. In de beleidsfase zal meer aandacht besteed worden aan “het waarom” van regelgeving.
Duidelijk beleid en begrijpelijke regelgeving zullen resulteren in een grotere betrokkenheid en draagvlak
voor spontaan naleefgedrag. Ook zal voorlichting en communicatie worden ingezet om dit effect te
bereiken. De regelgeving zal op basis van de handhavingsresultaten worden geëvalueerd en indien nodig
binnen de gemeentelijke bevoegdheid worden aangepast.
Hulpmiddelen
Een belangrijk onderdeel van de professionalisering van de handhaving is het in een kwaliteitssysteem
vastleggen en omschrijven van strategieën, werkwijzen, protocollen enz. Voor een groot deel wordt in de
praktijk al overeenkomstig gewerkt maar niet alles is in documenten vastgelegd.
De professionalisering van de handhaving is in sommige gemeenten reeds ver gevorderd: strategieën en
protocollen zijn vastgesteld door de colleges volgens de vastgestelde kwaliteitscriteria.
In de eerstvolgende jaren zullen alle drie de A2-gemeenten, in samenwerking met de gemeente Waalre,
het kwaliteitssysteem verder uitwerken en zullen de protocollen en strategieën gezamenlijk vastgelegd en
vastgesteld worden. Het kwaliteitssysteem heeft tot doel het adequate handhavingsproces te borgen, de
efficiency en het kwaliteitsniveau te verhogen en de monitoring en rapportage te vereenvoudigen.
Financiële middelen
In de begroting moet een bedrag opgenomen worden voor integrale handhaving en moet de begroting geen
versnippering van bedragen voor verschillende handhavingstaken kennen.
Eén product in de begroting levert duidelijkheid, past binnen de functiescheiding vergunningverlening /
handhaving en leidt tot efficiëntere handhaving. We zullen onze regels evalueren en onderzoeken of we
regels die we overbodig vinden, kunnen intrekken. Maar wat we regelen, moeten we handhaven en
daarvoor zal elke gemeente er naar streven voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen.
3.3

Strategie en werkwijze

Handhaven is en blijft een normale gemeentelijke taak. Handhaven van voorschriften, vergunningen of
algemene regels is handhaving van een gestelde norm. Voordat die norm tot stand kwam is er op tal van
manieren commentaar, inspraak en democratische controle mogelijk geweest. Na afweging van alle
belangen is de norm vastgelegd in een wet, verordening of besluit : een publiek contract. En zoals dat
geldt bij elk contract : afspraak is afspraak en de norm staat niet meer ter discussie.
Naast het maken van scherpe keuzes waarop de handhavingsinspanning gericht moet worden is ook het
vastleggen van kaders en stappenplannen en het maken van afspraken van belang. Als uitgangspunt van de
handhaving geldt een eenduidige lijn in het optreden tegen overtredingen.
Integrale handhaving houdt in dat gemeentelijke handhavers van diverse disciplines gaan samenwerken,
hun toezicht en handhaving zoveel mogelijk samen gaan uitvoeren. Voor effectieve handhaving is ook
structurele samenwerking en afstemming vereist tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partners.
Samenwerking kan op allerlei manieren plaatsvinden.
De noodzakelijke samenwerking wordt bevorderd door duidelijke afspraken te maken over hoe op te
treden in geval van niet normconform gedrag. Het houdt in dat stevige kaders neergezet en vastgelegd
moeten worden. Dit betekent dat de handhavers in gelijke gevallen gelijk handelen en dat hun handelen
transparant wordt gemaakt. Afstemming is nodig om de handhavingstaak goed te verdelen, maar ook om
elkaar van de juiste informatie te voorzien. Daarnaast kan gezamenlijk optreden van bestuurlijke en
strafrechtelijke partners nodig zijn. De instrumenten van het bestuursrechtelijk optreden richten zich
vooral op het herstel van de situatie en op het wegnemen van de overlast. De instrumenten van het
strafrecht richten zich vooral op het straffen van de overtreder en op het wegnemen van diens
wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel. De ene instantie versterkt het optreden van de andere.
Door middel van samenwerking en duidelijke afspraken willen we de effectiviteit van de handhaving, de
rechtsgelijkheid en geloofwaardigheid van de overheid en daarmee een betere naleving van de regelgeving
bevorderen.
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3.3.1 Preventie- of nalevingsstrategie
In hoeverre gestelde normen ook daadwerkelijk worden nageleefd wordt bepaald door een groot complex
aan factoren. De primaire taak van een handhavingsorganisatie is om naleving van de gestelde regels te
bewerkstelligen. Het daarvoor beschikbare instrumentarium betreft primair “klassieke”
handhavingsinstrumenten (toezicht, controle, sancties). Daarnaast kan een verbetering van het
naleefgedrag ook beïnvloed worden door de inzet van andere preventieve en repressieve instrumenten,
zoals voorlichting en communicatie.
Bij handhaving wordt nu nog niet altijd vanzelfsprekend gedacht aan het toepassen van een
preventiestrategie. Om dit te waarborgen zullen wij in elk beleidsdocument een handhavingsparagraaf
opnemen indien dit van toepassing is. Het is met name van belang om bij het formuleren van beleid oog te
hebben voor de wijze waarop de beleidsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Motivering van
beleidskeuzen (het “waarom”), beschrijven van het beoogde effect of effect bij niet-naleving en benoemen
van handhaafbare regels zijn essentieel.
Toepassen van de preventiestrategie richt zich op het vergroten van de bewustwording bij de burgers en
bedrijven. Hierdoor zal de betrokkenheid toenemen en het draagvlak voor spontane naleving groter
worden. Resultaat zal zijn dat er minder repressief gehandhaafd hoeft te worden en dat er minder
overtredingen worden vastgesteld die ongedaan gemaakt moeten worden.
Spontane naleving is het door burgers naleven van regels zonder dat handhavinginstrumenten hoeven te
worden ingezet. Voor spontane naleving is onder andere kennis van de regels vereist. Door voorlichting en
communicatie kunnen veel overtredingen worden voorkomen. Voorlichting bestaat uit het creëren van
draagvlak, het stimuleren van gewenst of verplicht gedrag. Voorlichting kan gebeuren door middel van
een publicatie of een algemene brief naar een bepaalde doelgroep. Bij preventieve aandacht kan gedacht
worden aan het informeren van bewoners over de regels voor het stoken van vuur en bijvoorbeeld het
plaatsen van caravans op de openbare weg voordat de zomer aanbreekt. Men vestigt door een jaarlijkse
publicatie de aandacht op een voor burgers niet altijd heldere situatie, doordat het probleem zich
bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvindt. Voorlichting kan ook plaatsvinden door het zichtbaar
maken van de resultaten van controles en handhaving. Uitgangspunt is daarom dat de voorlichting zodanig
dient te zijn dat het voor de doelgroep duidelijk is waar ze zich aan te houden hebben.
3.3.2 Toezichtsstrategie
In deze toezichtstrategie is vastgelegd welke vormen van toezicht worden onderscheiden (routinematig,
incidenteel, op basis van meldingen, eigen waarneming enz.) en wat de basiswerkwijze daarbij is.
Toezicht geeft de mogelijkheid om de naleving van regels te bevorderen. Toezicht kan zich richten op een
specifieke doelgroep waar extra aandacht voor is vereist. Tijdens een controle kan gewezen worden op
eventuele gebreken of gewaarschuwd worden voor mogelijke overtredingen. Door middel van toezicht
kunnen overtredingen voorkomen worden of makkelijk worden hersteld.
Toezicht en handhaving kunnen diverse grondslagen hebben. Er wordt o.a. gecontroleerd op grond van
klachten, op grond van de prioriteitenlijsten en op grond van bijvoorbeeld regionale projecten.
De controle kunnen zich richten op:
- routinematige c.q. programmatische controles
- gebiedsgerichte of thematische handhaving
- toezicht op onderdelen (kernpunten of voorschriften)
- ketenbeheer
- administratieve controles
Routinematige c.q. programmatische controles worden in beginsel altijd aangekondigd, tenzij er een
belangrijke regel is om af te zien van aankondiging. Een hercontrole wordt in beginsel niet aangekondigd,
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tenzij er een belangrijke reden is om de hercontrole wel aan te kondigen (bijvoorbeeld bij illegale
bewoning).
Toezicht dient programmatisch te worden opgezet aan de hand van het handhavingprogramma. Hiervoor
gelden de volgende uitgangspunten :
1) Maatwerk leveren per doelgroep. Onderscheiden kunnen worden voorlopers, middenmoters en
achterblijvers. Het streven van deze doelgroepbenadering is gericht op een optimale verhouding
tussen inzet en resultaat/risicoreductie;
2) Communicatie
3) De verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de regels ligt bij de bedrijven, de
instellingen en de particulieren
4) Als uitgangspunt van de handhaving geldt een stringente, eenduidige lijn in het optreden tegen
overtredingen.
5) Centraal staat het positief beïnvloeden van het gewenste naleefgedrag; doel is naleving van de
regels en niet handhaving op zichzelf.
6) Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie.
3.3.3 Sanctiestrategie
Door het stellen van sancties kan de naleving van regels ook worden bevorderd. Er zijn drie categorieën
van repressieve handhaving:
1. De bestuursrechtelijke (of bestuurlijke) handhaving. Het college heeft op basis van de
Gemeentewet de mogelijkheid om bestuursrechtelijk te handhaven. Bestuursrechtelijke
handhaving heeft als primair doel de gevolgen van een overtreding terug te draaien. In het kader
van bestuursrechtelijke handhaving kunnen drie soorten sancties worden opgelegd, namelijk het
opleggen van een last onder bestuursdwang, het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
vergunning/ ontheffing en het opleggen van een last onder dwangsom.
2. Strafrechtelijke handhaving. Het strafrecht richt zich vooral op het straffen van de overtreder en
op het wegnemen van diens wederrechtelijk genoten voordeel. De bevoegdheid om strafrechtelijk
op te treden ligt bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast kan een gemeenteambtenaar die benoemd
is tot buitengewoon opsporingsambtenaar strafrechtelijk optreden door onder andere proces
verbalen op te maken.
3. Privaatrechtelijke handhaving. De privaatrechtelijke procedure is slechts toegestaan indien de
bestuursrechtelijke weg niet mogelijk is.
De gemeente kan op grond van bestuursrechtelijke bevoegdheden sancties opleggen. De gemeente
hanteert voor handhaving de strategie “Integrale handhavingstrategie omgevingsrecht” (oktober 2010).
Deze strategie is ontwikkeld door alle bij de handhaving betrokken instanties, zoals de gemeenten,
waterschappen, provincie, politie en het Openbaar Ministerie. Het doel van de strategie is het waarborgen
van een uniforme en snelle aanpak bij constateringen van overtredingen. De aanpak kent vaak een
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke kant. Dit betekent dat er een goede afstemming plaatsvindt tussen
gemeente en de politie om overtredingen te beëindigen. De betrokken instanties hebben afgesproken
uniformer te handhaven, waardoor de rechtsgelijkheid beter wordt gewaarborgd. . In de “Integrale
handhavingstrategie omgevingsrecht” zijn de afspraken tussen de politie en de Brabantse gemeenten
vastgelegd.
Binnen de strategie worden de bestuursrechtelijke handhaving onderverdeeld in drie verschillende
categorieën:
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•

Overtreding met acuut gevaar
Bij Categorie 0 overtredingen gaat het om urgente, ernstige zaken die direct dienen
te worden beëindigd. Er is sprake van acuut gevaar voor natuur en milieu en/of de
volksgezondheid is in gevaar en/of de veiligheid is in het geding. Er is snelheid vereist
om tot beëindiging van de overtreding te komen.

•

Categorie 1 overtreding
Categorie 1 overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van
een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden aangemerkt
als er verzwarende omstandigheden met betrekking tot de overtreder aan de orde zijn.
Hieronder vallen overtredingen die voldoen aan een of meer van de volgende criteria:
recidive: bestuursrechtelijk dan wel strafrechtelijk, termijn 5 jaar
Strafrechtelijk: er heeft een veroordeling plaatsgevonden/er is een transactie aangeboden
Bestuursrechtelijk: er is een sanctiebeschikking tegen de overtreder genomen
er is sprake van economisch voordeel
overtredingen die duiden op grote nalatigheid, een calculerende en/of malafide instelling van de
overtreder en commune delicten met relevantie
overtredingen met dreigende en/of onomkeerbare schade van enige betekenis (dit is inclusief
overtredingen ten aanzien van de veiligheid)
overtredingen met (dreigende) risico’s voor de volksgezondheid

-

•

Categorie 2 overtreding
Categorie 2 zijn de overige overtredingen.

Voor elke categorie overtreding is een eigen aanpak vastgesteld.
Voor de strafrechtelijke handhaving stelt het Functioneel Parket nadrukkelijk prioriteiten.
Het uitgangspunt bij het innemen van milieuzaken is een afweging naar de ernst
van het strafbare feit en de aard van de dader. Daarbij worden de volgende afwegingen
gemaakt:
a. De ernst van het strafbare feit wordt sterk bepaald door de (mogelijke) gevolgen van het strafbare
gedrag; met name: (het risico van) doden en gewonden alsmede het bestaan van (dreigende; er bestaat een
reële kans op) onomkeerbare ernstige schade aan milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid, flora en
fauna. Ook de samenloop met andere strafbare feiten is van belang, evenals de omvang van de schade in
financiële zin, het aantal (financieel) gedupeerden en de mate waarin het gedrag concurrentievervalsing
oplevert.
b. Bij de persoon van de dader is van belang of er sprake is van:
• Recidiverend gedrag;
• Calculerend, malafide of belemmerend gedrag.
Daarnaast kunnen bestuursorganen en het Functioneel Parket handhavingsarrangementen opstellen,
waarbij prioritaire onderwerpen gezamenlijk worden aangepakt.
Het kan voorkomen dat de gemeente zaken strafrechtelijk wil handhaven die door het Functioneel Parket
niet worden ingenomen en afgedaan (de bagatelzaken). Pv’s van dergelijke overtredingen krijgen van het
Functioneel Parket geen opvolging.. Een instrument om deze overtredingen aan te pakken is mogelijk via
de bestuurlijke strafbeschikking op grond van art. 257ba Wetboek van Strafvordering en de Wet OMafdoening. De feitelijke uitvoering geschiedt dan door boa’s. Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de
regels van de algemene plaatselijke verordening, omdat het vaak veel efficiënter is om strafrechtelijk op te
treden en deze overtredingen voor het Functioneel Parket geen prioriteit hebben.
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3.3.3.1 Bestuurlijke strafbeschikking
De bestuurlijke strafbeschikking biedt gemeenten de mogelijkheid om bij geconstateerde overtredingen
strafbeschikkingen uit te vaardigen. De boetes worden geïnd door het CJIB en geldbedragen die uit de
tenuitvoerlegging van de beschikkingen zijn verkregen, komen via een proces-verbaal vergoeding deels
ten goede aan het handhavend bestuursorgaan. De burger die de beschikking heeft ontvangen dient zelf het
initiatief te nemen om bij het Openbaar Ministerie verzet aan te tekenen. Dit betekent dat de gemeente de
oplegging doet en de inning en verzetszaken respectievelijk door het CJIB en door het Openbaar
Ministerie worden gedaan. De gemeente dient de zaken rechtsreeks aan te leveren bij het CJIB.
Aanlevering van deze zaken via de politie is dus niet langer mogelijk.
Belangrijk verschil tussen de politiestrafbeschikking en de bestuurlijke strafbeschikking is dat door het
OM in het geval van een bestuurlijke strafbeschikking geen beleidssepot meer zal worden toegepast (om
beleidsreden zaak terzijde leggen). Bij de politie strafbeschikking kan dat wel.
Vanaf eind 2010 hebben alle vier de deelnemende gemeenten gekozen om gebruik temaken van de
bestuurlijke strafbeschikking.
Verkeerszaken zoals parkeren, stilstaan en eenvoudige verkeersovertredingen worden vooralsnog
afgedaan middels het traject Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersdelicten (Wet Mulder).
3.3.4 Gedoogstrategie
Regels zijn weloverwogen tot stand gekomen en moeten worden nageleefd. Daartoe moet zonodig
handhavend worden opgetreden. Het toelaten dat rechtsregels worden overtreden doet afbreuk aan de
geloofwaardigheid en de effectiviteit van de overheid. Anderzijds kan in het beleid niet iedere
omstandigheid worden voorzien. Gedogen is daarom soms nodig om in individuele gevallen of andere
omstandigheden de al te scherpe kanten van de wetgeving te halen.
Ons uitgangspunt is alleen in zeer uitzonderlijke situaties te gedogen en dan alleen in situaties van
overmacht of indien van een overgangsperiode kan worden gesproken waarbij concreet uitzicht is op
legalisatie. Gedogen gebeurt niet stilzwijgend maar onder voorwaarden vastgelegd in een beschikking.
Wij hanteren hierbij de landelijke minimumeisen van het gedoogbeleid, vastgelegd in een brief van de
Ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat en de Nota grenzen aan gedogen, tezamen bekend als het
“Landelijk beleidskader gedogen”.
3.3.5 Interne en externe afstemming
Interne afstemming behelst in eerste instantie een goede afstemming tussen de vergunningverlener en de
toezichthouder/handhaver. Deze afstemming is van wezenlijk belang voor een eensluidend en uniform
optreden naar buiten toe. Daarnaast omvat interne afstemming de afstemming met andere organisatieonderdelen, zoals beleid.
Externe samenwerking is van belang om te komen tot een optimaal en integraal resultaat in
handhavingsactiviteiten. De samenwerkende partners (waterschap, AID, politie enz.) benutten zo de
specifieke deskundigheid, ondersteuning, aanvulling en informatie over en weer.
3.3.6 Communicatie en informatie
De gemeenten maken beleidsvoornemens en resultaten met betrekking tot handhaving actief openbaar.
Openbaarheid is een aspect dat een goede handhaving nog eens kwalitatief kunnen ondersteunen. Beide
hebben naast een voorlichtende ook een preventieve werking. Doordat wij laten zien dat bepaalde zaken
aangepakt worden, kunnen potentiële overtreders worden weerhouden van het begaan van eenzelfde
overtreding.
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3.4

Uitvoering en evaluatie

Wanneer we onze handhaving programmatisch willen aanpakken, betekent dat we de handhavingsdoelen,
strategieën en werkwijzen jaarlijks moeten uitwerken in een uitvoeringsprogramma en concrete
werkplanningen. Voor de uitvoering van dit programma zijn menskracht, deskundigheid en
ondersteunende voorzieningen nodig. In het uitvoeringsprogramma leggen we jaarlijks concreet vast hoe
we uitvoering zullen geven aan de handhavingsactiviteiten. De basis van het uitvoeringsprogramma wordt
gevormd door de handhavingsprioriteiten en de handhavingsdoelstellingen zoals ze in dit
omgevingsbeleidsplan zijn vastgelegd. Het uitvoeringsprogramma geeft ook concreet de capaciteit weer
die voor de uitvoering van de handhavingsactiviteiten wordt ingezet.
Onze gemeenten hebben reeds één of meerdere beleidscycli in het kader van integrale handhaving achter
de rug met daaraan gekoppeld verschillende uitvoeringsprogramma’s en evaluaties van voorafgaande
jaren. Met de jaarlijkse evaluatie van de handhavingsorganisatie en de uitgevoerde handhaving wordt
getoetst of we met de geleverde handhavingsinspanningen de gestelde doelstellingen hebben bereikt.
Indien de doelstellingen zijn bereikt, zal dit leiden tot een beter naleefgedrag en tot positieve effecten op
de kwaliteit van de leefomgeving. Indien de gestelde doelen niet zijn bereikt, kan dit leiden tot conclusies
en aanbevelingen over aanpassingen in zowel de beleids- en normeringsfase voorafgaande aan het
handhavingsproces als in de diverse handhavingsfasen zelf.
De handhavingsorganisatie beschikt op deze manier over een transparante systematiek voor inzicht in en
voortgangsbewaking van de daadwerkelijk beschikbare handhavingscapaciteit. Ook is het een
controlesysteem voor de dynamiek die bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma kan ontstaan
tussen de gemaakte planning en de praktijk. Door diverse oorzaken (ziekte, vertrek of mutaties personeel)
kan in de uitvoeringsfase deze planning aangepast moeten worden. Op basis van een transparante
voortgangsbewaking zorgen we in dergelijke gevallen voor inzicht in hetgeen de mutaties betekenen voor
de uitvoering van de geplande handhavingsactiviteiten en kunnen we actie ondernemen teneinde de
geplande activiteiten alsnog te realiseren. Indien dit onmogelijk blijkt, wordt in de verantwoording van het
volgend uitvoeringsprogramma beargumenteerd waarom eventueel een aanpassing van de prioriteiten en
de programmering heeft plaatsgevonden.
Communicatie en informatie zijn belangrijk, ook in het handhavingsproces. Daarom zullen wij dit
omgevingsbeleidsplan gedurende de gehele bestuursperiode samen met de uitvoeringsprogramma’s ter
inzage leggen. Een openbare beleidsnota geeft voor ieder van ons en voor de burgers en bedrijven binnen
onze gemeente een helder en transparant beeld van datgene wat onze gemeente gaat doen om de
handhavingstaak verder inhoud te geven. Dit zal ook bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de
handhaving door onze gemeente.
3.5

Niveau van uitvoering van toezicht en handhaving

Uit de risico-analyse komen zes hoofdaspecten naar voren namelijk
- Wabo/ Woningwet
- Wabo/ Wet milieubeheer/ Wet bodembescherming
- Wabo/ Wet ruimtelijke ordening
- Wabo/ Gebruiksbesluit
- Algemene plaatselijke verordening
- Wabo/ Bijzondere wetten
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Per hoofdaspect zullen we aangeven hoe we de handhavingstaken zullen organiseren.
Wij zullen daarbij de SMARTdefiniëring hanteren :
1. Specifiek : welke onderwerpen en handhavingstaken vallen onder het hoofdaspect en wat moet er
gedaan worden om op adequaat niveau (wettelijk verplicht niveau) te handhaven.
2. Meetbaar : hoeveel moet er gedaan worden om op adequaat niveau (wettelijk verplicht niveau) te
handhaven.
3. Acceptabel : is er draagvlak voor wat we doen.
4. Realistisch : kunnen we datgene wat we willen doen.
5. Tijdgebonden : wanneer zullen we de handhaving van de taken uitvoeren.
Welke handhavingstaken we gaan oppakken en de wijze waarop de handhaving moet worden uitgevoerd
op adequaat niveau werken we uit in dit hoofdstuk (punten 1 en 2).
De vaststelling van dit beleidsplan door de gemeenteraden van de verschillende gemeenten vormt het
draagvlak voor de handhaving (punt 3).
In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s zal nader ingegaan worden op wat we gaan uitvoeren in een
bepaald jaar (punten 4 en 5).
Om te meten of toezicht en handhaving effect hebben op het nalevingsgedrag zullen we moeten
monitoren. Om op adequaat niveau te handhaven conform artikel 10.6 MOR zullen de volgende gegevens
geregistreerd moeten worden :
- aantal uitgevoerde controles;
- geconstateerde overtredingen;
- opgelegde bestuurlijke sancties;
- processen- verbaal;
- over mogelijke overtredingen ontvangen klachten.
Het moge duidelijk zijn dat het niet haalbaar is om alle handhavingstaken op bovenstaand niveau te
monitoren. In het jaarlijks uitvoeringsprogramma zal daarom ook steeds bij elke taak het concreet niveau
van monitoring worden aangegeven.
3.5.1

Reactief handhaven

Klachten en handhavingsverzoeken
Specifiek (wat moeten we doen)
De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid om actief te handhaven op alle beleidsterreinen. Sinds
haar uitspraak van 30 juni 2004 (JB 2004, 293) hanteert de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State de overweging dat het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik zal moeten maken. Slechts onder
bijzondere omstandigheden mag een bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich voordoen indien
concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in
verhouding met de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die situatie behoord te worden
afgezien.
Het beleid en de organisatie dienen zo te worden ingericht dat de gemeente zelf prioriteiten stelt, actief
onderzoek verricht, controles uitvoert en de verantwoordelijkheid neemt om handhavingsbesluiten ook
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Klachten, meldingen en verzoeken van derden kunnen niet als enige
en tamelijke willekeurige basis fungeren voor het gemeentelijke optreden. Dit werkt immers ongelijkheid
en willekeur in de hand. Zoals gesteld gaat het zowel om actief als reactief handhaven. Vanuit deze
invalshoek ontstaat de noodzaak beleid te ontwikkelen, te verbeteren en de inzet en capaciteit daarop af te
stemmen. Voor de burgers en het bedrijfsleven wordt helder wat zij van de gemeente mogen verwachten:
een actieve gemeente die duidelijk aangeeft dat zij optreedt en hoe zij optreedt. Dit gebeurt door middel
van het stellen van prioriteiten.

Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten 2011-2014

pagina 33 van 49

Indien een handhavingsverzoek zich richt op een handhavingsaspect, welke laag is geprioriteerd in het
beleid, is het mogelijk om gemotiveerd te beargumenteren waarom het verzoek niet direct wordt
behandeld, maar in het kader van de prioritering wordt gewraakt en in een project zal worden
meegenomen.
De gemeente kan de burgers niet tegen elke vorm van last of overlast in hun leefomgeving beschermen en
op elk handhavingsverzoek en iedere melding van een illegale situatie meteen ingaan. Met de beperkte
middelen die we hebben, moeten we keuzes maken. Dit betekent niet dat we problemen waar burgers
tegenaan lopen willen bagatelliseren. Door de prioritering proberen wij de beperkte middelen zo effectief
mogelijk in te zetten. Voor burgers is het belangrijk dat zij weten wat zij in redelijkheid van hun gemeente
mogen verwachten. De burger moet weten waar hij aan toe is. Dat is ook de kern van de spelregels van de
Handhavingswijzer van de Nationale ombudsman die wij toepassen. Een behoorlijke behandeling van
handhavingsverzoeken kenmerkt zich door transparant, betrokken en onpartijdig handelen van
gemeenten.
Transparant
De gemeente verstrekt actief informatie over het handhavingsbeleid en de manieren waarop zij kan
optreden. De gemeente betrekt en informeert actief alle belanghebbenden bij de afhandeling van een
handhavingsverzoek, een melding, een signaal of een klacht over een illegale situatie.
De gemeente motiveert haar besluiten duidelijk en begrijpelijk.
Betrokken
De gemeente neemt na ontvangst van een handhavingsverzoek, een melding, een signaal of een klacht
over een illegale situatie zo snel mogelijk persoonlijk contact op met de burger.
De gemeente bespreekt met de burger het belang en het doel van zijn handhavingsverzoek, melding,
signaal of klacht en wat hij verwacht van de gemeente. De gemeente legt de burger in een persoonlijk
gesprek uit, wat de (on)mogelijkheden van de gemeente zijn. De gemeente zoekt in samenspraak met de
burger naar een snelle en informele oplossing van het probleem (zonodig met behulp van
buurtbemiddeling, mediationtechnieken).
Onpartijdig
De gemeente:
• ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en handhaaft consequent.
• onderzoekt na ontvangst van een handhavingsverzoek, een melding, een signaal of een klacht de
situatie ter plekke.
• maakt bij haar optreden of besluit een transparante onpartijdige afweging van alle belangen en
maakt dat kenbaar.
• handelt voortvarend en houdt zich aan de afgesproken termijnen.
• doet te allen tijde recht aan de strekking van de rechterlijke uitspraak.
De bestuursrechtelijke handhaving van handhavingsverzoeken wordt uitgevoerd volgens eerder
omschreven sanctiestrategie.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient een bestuursorgaan binnen 8 weken te reageren
op een handhavingsverzoek. Een handhavingsverzoek moet volgens artikel 1:3 Awb aangemerkt worden
als een aanvraag, namelijk een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. Artikel 4:2 Awb
regelt de vereisten van een aanvraag wat inhoudt onder andere de naam en het adres van de aanvrager.
Ingeval een handhavingsverzoek anoniem wordt ingediend kan het bevoegd gezag het verzoek niet in
behandeling nemen (artikel 4:5 Awb). Probleem is echter dat het besluit tot het niet in behandeling nemen
van de aanvraag bekend moet worden gemaakt aan de aanvrager (artikel 3:41 Awb), maar dat niet bekend
is wie dat is. Bovendien moet alvorens besloten wordt de aanvraag niet in behandeling te nemen, de
aanvrager in de gelegenheid worden gesteld zijn aanvraag aan te vullen (artikel 4:5 Awb).
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Deze artikelen zijn bij anonieme klagers niet toepasbaar. Anonieme handhavingsverzoeken zullen in
principe dan ook niet in behandeling genomen worden, tenzij er sprake is van een veiligheidsrisico,
waarna ambtshalve tot handhaving kan worden overgaan.
De gemeente staat ten dienste van de burger. De dienstverlening is dan ook een hoge prioriteit binnen de
A2 gemeenten. In een enkele situaties wordt van deze dienstverlenende houding oneigenlijk gebruik
gemaakt. Er wordt door de burger in dat geval geen genoegen genomen met het antwoord van de
gemeente. De Nationale Ombudsman stelt zich op het uitgangspunt dat de overheid in beginsel op brieven
van burgers dient te reageren, maar dat er situaties kunnen zijn waar de gemeente aankondigt in het
vervolg niet meer te reageren. Bijvoorbeeld als correspondentie leidt tot een onevenredig tijdsbeslag,
waardoor werkzaamheden in het belang van anderen in het gedrang komen. ’Dan kan de overheid
eenzijdig een gedragslijn opleggen waardoor een adequate reactie mogelijk blijft, maar een onevenredige
belasting wordt beperkt. Bij het eenzijdig opleggen van zo’n gedragslijn mag de klager echter niet worden
beperkt in zijn rechtsbeschermingsmogelijkheden en in zijn mogelijkheden om zich schriftelijk tot het
bestuursorgaan te wenden’. Die maatstaf van de Ombudsman is gebaseerd op een uitspraak van het
gerechtshof Arnhem, over de vraag of onrechtmatig jegens een gemeente was gehandeld door onevenredig
veel contact met de gemeente op te nemen, zonder dat daarvoor een goede reden bestond, en door de wijze
(lengte, toonzetting en tijdstippen) waarop dat gebeurde. Het gerechtshof overwoog dat het individuele
belang van de burger om zich tegenover de gemeente te kunnen uiten, staat tegenover het belang van de
gemeente om zijn werkzaamheden in het belang van andere burgers nog naar behoren te kunnen blijven
verrichten. Welk belang de doorslag hoort te geven hangt dan af van de omstandigheden, zoals de ernst
van de klachten en de toonzetting.
Jurisprudentie geeft de laatste tijd steeds vaker aan dat het ook mogelijk is om niet over te gaan tot het
opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang als er sprake is van burenruzies
waarbij de evenredigheid zoek is.
Het nieuwste middel voor gemeenten tegen klagende burgers heet ’mediation’.
De relatief nieuwe soort conflictbemiddeling waarbij een mediator de onderhandeling steunt, lijkt een
goede manier om met klachten van burgers om te gaan.
Alle handhavingsverzoeken dienen dus te worden behandeld en afgehandeld. Dit kan door middel van het
opstarten van een handhavingsprocedure, het versturen van een wrakingsbrief, het niet in behandeling
nemen of het weigeren van een handhavingsverzoek (bijvoorbeeld vanwege mogelijke legalisatie) steeds
uitgaande van de prioritering.
3.5.1.2 Intrekken omgevingsvergunning
Specifiek (wat moeten we doen)
Na het verlenen van een omgevingsvergunning wordt meestal snel gevolg gegeven aan de uitvoering. Het
komt ook voor dat er geen of pas na lange tijd gebruik wordt gemaakt van een verleende
omgevingsvergunning en regelmatig komt het voor dat ongebruikte vergunningen jaren geleden zijn
verleend en nooit zijn ingetrokken. De houder van de omgevingsvergunning behoudt echter nog steeds het
recht om de omgevingsvergunning uit te voeren.
Om een aantal uiteenlopende redenen is het niet wenselijk om verleende omgevingsvergunningen in stand
te laten zonder dat daar binnen een bepaalde termijn uitvoering aan wordt gegeven. Het dient voorkomen
te worden dat (nieuwe) planologische, stedenbouwkundige of andere inzichten aangaande de fysieke
leefomgeving doorkruist worden door vergunde, nog te bouwen of te slopen zaken of dat gebouwd wordt
naar verouderde bouwtechnische inzichten of milieutechnische aspecten. Het is dus zaak dat na verloop
van een bepaalde periode omgevingsvergunningen worden ingetrokken.

Omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten 2011-2014

pagina 35 van 49

Reguliere voorbereidingsprocedure
Op basis van de Wabo kan het bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk de omgevingsvergunning intrekken
via een reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. In artikel 3.15 Wabo staat de procedure van
intrekking beschreven. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het op verzoek van vergunninghouder
of ambtshalve wijzigen of intrekken van de omgevingsvergunning.
Uitgangspunt is dat het ambtshalve intrekken van een omgevingsvergunning dezelfde procedure kent als
het verlenen ervan.
Intrekkingsgronden
Burgemeester en wethouders kunnen onder bepaalde omstandigheden een omgevingsvergunning
intrekken. De intrekkingsgronden zijn grotendeels ontleend aan de Woningwet ( art. 59 Ww), de Wet
Ruimtelijke Ordening, en de wet Milieubeheer (art. 8.25 Wm). In (artikel 5.19) de Wabo is een
duidelijker onderscheid gemaakt met de gronden bedoeld om het intrekken als sanctie.
De intrekkingsgronden zijn onderverdeeld in imperatieve en facultatieve intrekkingsgronden. Bij
imperatieve intrekkingsgronden kan de gemeente geen gebruik maken van haar beleidsvrijheid, in het
geval van facultatieve intrekkingsgronden kan een omgevingsvergunning alleen worden ingetrokken voor
zover het nodig is om aan de grond tot intrekking te voldoen. Zo kan een omgevingsvergunning worden
ingetrokken wanneer gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de
vergunning. Deze termijn wordt gehanteerd. Voor bouwen, slopen of aanleggen is de termijn op 26
weken of in de omgevingsvergunning opgenomen termijn vastgesteld. Er wordt gekozen om met het
verstrijken van deze termijn deze automatisch met 26 weken te verlengen. Na verstrijken van die termijn
zal de intrekkingsprocedure actief worden opgestart.
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Indien de vergunninghouder niet reageert op het voornemen tot intrekking, wordt besloten de
omgevingsvergunning sowieso in te trekken. Indien door de vergunninghouder gronden worden
aangevoerd waarom is afgezien van de uitvoering zal goed onderzocht moeten worden of al dan niet tot
intrekking van de omgevingsvergunning overgegaan dient te worden. Wanneer er sprake is van financiële
perikelen of conflicten met uitvoerende partijen (architect of aannemer) kan dat niet leiden tot het afzien
van intrekking van de omgevingsvergunning. In familiaire kwesties (scheiding, ziekte, overlijden) kan,
indien door de vergunninghouder de reden goed kan worden beargumenteerd worden afgezien van
intrekking. Wanneer de intentie bestaat om niet de omgevingsvergunning in te trekken zal een periode
(bijvoorbeeld maximaal 1 jaar) moeten worden gesteld waarbinnen de vergunninghouder er alsnog
gebruik van maakt.
3.6

Onderdeel bouw en/ of sloop

Onderwerpen / handhavingstaken
Bouwen met vergunning
Bouwen zonder vergunning
Bestaande gebouwen met vergunning
Slopen met vergunning met asbest
Slopen met vergunning zonder asbest
Slopen zonder vergunning
Verwijderen bouwwerk na verstrijken instandhoudingstermijn
Vergunningsvrij bouwen
Specifiek :
Hoofdstukken 5 van de Wabo en VI van de Woningwet zijn de wettelijke basis voor bestuursrechtelijke
handhaving. Artikel 92 van de WW bepaald dat het bevoegd gezag zorg draagt zorg voor de
bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met III van die
wet en hierin wordt de koppeling met de Wabo aangegeven.
In artikel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Wabo staan de nadere voorschriften voor de bestuursrechtelijke
handhaving.
De bestuursrechtelijke handhaving van de Wabo en de Woningwet wordt uitgevoerd volgens de eerder
omschreven sanctiestrategie, die gebaseerd is op de wettelijke eisen uit beide wetten.
Meetbaar :
Bouwen en slopen met vergunning (met of zonder asbest)
Voor verleende omgevingsvergunningen met bouw- en/ of sloopactiviteiten is geen wettelijk minimum
qua controlefrequentie aangegeven. Constateringen waar zondermeer de veiligheid in het geding is
hebben de hoogste prioriteit, en er dient dan per direct actie te worden ondernomen. Voor het slopen van
een bouwwerk met een sloopvergunning waarbij asbest aangetroffen is, zijn specifieke wettelijke eisen
opgenomen, maar die betreffen met name een administratieve controle van de momenten van
asbestverwijdering en de wijze waarop en waar naartoe de asbest afgevoerd is. Daarnaast is wettelijk
bepaald dat een bouwwerk pas geheel gesloopt kan worden nadat alle asbest is verwijderd uit het
bouwwerk.
Bij het bepalen van het toezichtsniveau is de ernst van de calamiteit (effect) en de kans hierop bepalend
voor de diepte van de toets. Hoe groter het gevolg en hoe groter de kans des te diepgaander zal de toets
moeten zijn. Feit is dat er ten aanzien van het toezicht op de uitvoering van (bouw-) vergunningen
gemotiveerd keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld. Deze dienen te allen
tijde afgestemd te worden met de prioriteiten die bij de toetsing gesteld worden. Met dit uitgangspunt als
achtergrond en de ervaring uit de praktijk als bagage hebben vergunningverleners en toezichthouders van
de A2-gemeenten die toezicht houden op verleende omgevingsvergunningen, onderdeel bouw- en/ of
sloopactiviteiten per onderdeel van het Bouwbesluit en Bouwverordening aangegeven wat het toets- of
toezichtsniveau zou moeten zijn.
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In bovenstaande tabel is het gemiddeld toezichtsniveau opgenomen , in bijlage H.2 is dit per onderdeel
van het Bouwbesluit nader uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de in het algemeen deel genoemde
toezichtniveaus.
Bouwen en/of slopen zonder vergunning
Nieuwe constateringen en klachten waar zondermeer de veiligheid in het geding is hebben de hoogste
prioriteit, en dan dient er direct actie te worden ondernomen. Hierbij valt te denken aan sloopwerkzaamheden waarbij asbesthoudende dakplaten worden verwijderd op destructieve wijze en zonder
enige beschermingsmiddelen. Voor constateringen en ontwikkelingen waar niet direct de veiligheid in het
geding is zal volgens de bijgevoegde risicomatrix bekeken moeten worden hoe deze geprioriteerd zijn en
daaruit zullen vervolgstappen worden genomen of niet.
Bestaande gebouwen (met (bouw)vergunning)
De dynamiek in de bouwpraktijk kan ertoe leiden dat bepaalde risico’s die door de gemaakte keuzes
onderbelicht worden op enig moment toch een groter maatschappelijk gewicht gaan krijgen waardoor
beleid dient te worden bijgesteld. Zo kunnen landelijke overheidsacties (bijvoorbeeld het onderzoek naar
de platte daken en de veiligheidsproblemen qua gevelbekleding en spouwankers van het ministerie van
VROM) een heroverweging van de gemaakte keuzes noodzakelijk maken.
Verwijderen bouwwerk na verstrijken instandhoudingstermijn
In een tijdelijke (bouw)vergunning is in de voorwaarden opgenomen dat na verlopen van de
instandhoudingstermijn het betreffende bouwwerk verwijderd dient te worden. Als deze termijn verstreken
is en het bouwwerk is niet verwijderd dan ontstaat er feitelijk een bouwwerk wat zonder de vereiste
bouwvergunning gerealiseerd is. Hiertegen zal handhavend opgetreden moeten worden als ware het een
bouwwerk zonder bouwvergunning en volgens de bijgevoegde risicomatrix zal bekeken moeten worden
hoe deze geprioriteerd zijn en welke vervolgstappen er zullen worden genomen of niet.
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Bouwen zonder omgevingsvergunning
Voor bepaalde categorieën bouwwerken is conform het Besluit Omgevingsrecht (BOR) geen
omgevingsvergunning vereist, maar moet wel worden voldaan aan technische voorschriften (Bouwbesluit
en Bouwverordening). Aangezien landelijk ervoor gekozen is veel bouwwerken vergunningsvrij te maken,
is een hoog toetsingsniveau niet gewenst. Daarnaast streven de A2-gemeenten naar een “high trust
society” waarin burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben in de naleving van regels.
Vergunningsvrij bouwen handhaven we daarom o.b.v. handhavingsverzoeken, klachten, meldingen en
eigen constateringen. Er zullen reactief met name visuele controles en controles op hoofdlijnen
plaatsvinden.
3.7

Onderdeel Milieu

3.7.1

Inrichtingen/bedrijven/afvalstoffen

Onderwerpen / handhavingstaken :
• In werking zijn zonder (milieu-)vergunning of –melding
• Inrichtingen type C BOR
• Inrichtingen type B BOR
• Inrichtingen type A BOR
• Gevaarlijke afvalstoffen opslaan
• Ontdoen van afvalwater in afvalwatervoorziening
Specifiek (wat moeten we doen)
Conform hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer moeten milieucontroles bij inrichtingen en bij werken
gestructureerd, planmatig en conform een uitvoeringsprogramma plaatsvinden. Bij de controle van
vergunningsplichtige inrichtingen en activiteitenwerken moet de naleving aan de vergunning en de
geldende regelgeving getoetst worden.
Volgens het BOR Activiteitenbesluit (Nota van Toelichting) zijn de inrichtingen van het type A voor
toezicht en handhaving minder relevant. De mogelijkheid om te kunnen optreden in geval van overlast
blijft bestaan, omdat het algemeen deel van het Activiteitenbesluit van toepassing blijft.
De opslag van gevaarlijke stoffen en het ontdoen van afvalwater in een afvalwatervoorziening worden
gecontroleerd bij de reguliere controle van de inrichting. De voorschriften waaraan voldaan moet worden
zijn opgenomen in het BOR Activiteitenbesluit en in de Waterwet.
De bestuursrechtelijke handhaving van de milieuactiviteiten wordt uitgevoerd volgens de eerder
omschreven sanctiestrategie.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Zodra de inrichting in werking is getreden wordt een opleveringscontrole uitgevoerd. Daarbij wordt
gekeken of aan alle voorschriften van de milieuvergunning dan wel alle voorschriften van het betreffende
besluit wordt voldaan.
Volgens het landelijk advies (Besluit uitvoeringsregeling gemeentelijke milieutaken) worden reguliere
controles met de volgende regelmaat uitgevoerd :
Categorie* In werking zonder
Bedrijf type C
Bedrijf type B
Bedrijf type A
vergunning of
melding
1
1 x per 10 jaar
1 x per 10 jaar
Controleren n.a.v.
Controleren n.a.v.
meldingen,
meldingen, klachten
2
1 x per 4 jaar
1 x per 4 jaar
klachten
en
en handhavings3
1 x per 2 jaar
1 x per 2 jaar
handhavingsverzoeken
4
1 x per 1 jaar
1 x per 1 jaar
verzoeken
* Categorie = milieubelastingscategorie
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In het kader van het beloningssysteem kunnen de inrichtingen ingedeeld worden in voorlopers,
middenmoters en achterblijvers. Deze controlefrequenties kunnen daarop aangepast worden :
Categorie*
Landelijk advies
1
1 x per 10 jaar
2
1 x per 4 jaar
3
1 x per 2 jaar
4
1 x per 1 jaar
* Categorie = milieubelastingscategorie

Voorlopers
1 x per 10 jaar
1 x per 10 jaar
1 x per 4 jaar
1 x per 2 jaar

Middenmoters
1 x per 10 jaar
1 x per 5 jaar
1 x per 2 jaar
1 x per 1 jaar

Achterblijvers
1 x per 5 jaar
1 x per 2 jaar
1 x per 1 jaar
2 x per 1 jaar

Naleefgedrag
Voorlopers
- bedrijven/instellingen die geen overtredingen begaan
of
- bedrijven/instellingen die voorschriften overtreden waarbij geen sprake is van nalatig gedrag
- en de overtreding slechts betrekking heeft op het aanleveren van gegevens
- en de overtreding geen risico voor de omgeving oplevert.
Middenmoters
- bedrijven/instellingen die uit onwetendheid overtredingen begaan.
Achterblijvers
- bedrijven/instellingen die regels overtreden waarbij risico´s voor de omgeving ontstaan;
- of regels bewust overtreden (nalatig gedrag).
Bij een reguliere controle wordt standaard gekeken naar de vergunningsituatie, de activiteiten, milieuzorg,
externe veiligheid, verruimde reikwijdte (energie/ water/ vervoer/ afval), afvalstoffen, lozing van
afvalwater en alle op de betreffende inrichting van toepassing zijnde besluiten.
Met dit uitgangspunt als achtergrond en de ervaring uit de praktijk als bagage hebben vergunningverleners
en toezichthouders van de A2-gemeenten die toezicht houden op verleende omgevingsvergunningen,
onderdeel milieu per onderdeel van het BOR en volgens de indeling in het Activiteitenbesluit aangegeven
wat het toezichtsniveau zou moeten zijn.
In onderstaande tabel is het gemiddelde toezichtsniveau opgenomen , in bijlage H.3 is dit per onderdeel
nader uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de in het algemeen deel genoemde toezichtniveaus.
Inrichtingen van het type A volgens het Activiteitenbesluit
Volgens het BOR Activiteitenbesluit (Nota van Toelichting) zijn de inrichtingen van het type A voor
toezicht en handhaving minder relevant. De mogelijkheid om te kunnen optreden in geval van overlast
blijft bestaan, omdat het algemeen deel van het Activiteitenbesluit van toepassing blijft.
Aangezien landelijk ervoor gekozen is deze inrichtingen vergunningsvrij te maken, is een hoog
toetsingsniveau niet gewenst. Daarnaast streven de A2-gemeenten en gemeente Waalre naar een “high
trust society” waarin burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben in de naleving van regels.
Inrichtingen die onder het type A vallen handhaven we daarom o.b.v. handhavingsverzoeken, klachten,
meldingen en eigen constateringen.
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3.8

Bodem

Onderwerpen / handhavingstaken :
Besluit bodemkwaliteit (lozingen bodem)
Specifiek (wat moeten we doen)
Bij een goed beheer van de (water)bodem hoort goed toezicht op het grondverzet in de gemeente. Om
gemeenten te ondersteunen bij toezicht en handhaving is de HandhavingsUitvoeringsMethode Besluit
bodemkwaliteit (HUM Bbk) ontwikkeld.
De HUM Bbk is een instrument om in de dagelijkse praktijk een goede invulling te geven aan toezicht
bodembeheer, en beschrijft de meest voorkomende situaties vanaf het ontstaan van een partij bouwstof,
grond of baggerspecie tot en met de toepassing daarvan.
In de HUM Bbk staat een beschrijving van wat wordt verstaan onder een adequaat niveau van handhaving.
Dit adequaat niveau is door de VROM-Inspectie opgesteld. Hiermee geeft de VROM-Inspectie aan dat
van de gemeente binnen haar grondgebied structureel toezicht en controle verwacht wordt op toepassingen
van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Daarnaast moet de gemeente inzichtelijk hebben welke
toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie binnen haar grondgebied plaatsvinden. Bij
toepassing binnen één of meer bodembeheersgebieden wordt door de desbetreffende bestuursorganen een
bevoegd gezag aangewezen dat zorg draagt voor een gecoördineerd toezicht.
Bij overtredingen wordt handhavend opgetreden tegen de opdrachtgever. Daarbij wordt het landelijk
toezichtloket geïnformeerd om handhaving door de VROM-Inspectie in de keten mogelijk te maken.
De gemeente handelt signalen af over overtredingen die zij daartoe ontvangt van het toezichtloket. Zij
meldt terug hoe dit signaal is afgehandeld.
Aanbevolen wordt om op het gebied van toezicht en handhaving te streven naar samenwerkingsverbanden
en schaalvergroting om zo meer capaciteit en meer kennis en kwaliteit te genereren voor toezicht en
handhaving in het veld.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Alle toepassingen van bouwstoffen, grond en baggerspecie die bekend zijn bij de gemeente zullen
gecontroleerd worden en er zal opgetreden worden tegen geconstateerde overtredingen.
Daarnaast zal de gemeente invulling geven aan haar voorbeeldrol als overheid waarbij dat met name gaat
om de opdrachtgevende en uitvoerende rol bij projecten waarbij bouwstoffen, grond en bagger worden
toegepast.
3.9

Onderdeel Ruimtelijke Ordening

3.9.1

Bestemmingsplan

Onderwerpen / handhavingstaken :
• Bewoning in strijd met bestemmingsplan
• Gebruik in strijd met bestemmingsplan (niet zijnde bewoning)
• Afloop termijn tijdelijke ontheffing / beschikking
• Aanlegactiviteiten
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Specifiek (wat moeten we doen)
De Wabo en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelen hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand
komen en gewijzigd worden. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van
burgers, bedrijven en instellingen. Het college van burgemeester en wethouders is primair
verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving. Artikel 7.1 Wro bepaalt dat burgemeester en
wethouders zorg dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wro.
Aan deze zorgplicht ligt de in de rechtspraak van de Afdeling ontwikkelde beginselplicht tot handhaving
ten grondslag.
De overtredingen van het bestemmingsplan vallen vanaf 13 september 2004 onder de Wet op de
economische delicten (Wed). Deze strafrechtelijke handhaving is in het leven geroepen om ernstige
onomkeerbare gevolgen, zoals het afbreken van monumentale panden, te voorkomen. In dergelijke
gevallen zijn de bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen minder geschikt gebleken, omdat die gericht
zijn op herstel van de illegale situatie. Die wet maakt het mogelijk om bij het opleggen van de straf
rekening te houden met het economisch voordeel dat de overtreder heeft behaald met de overtreding. Ook
biedt de wet de mogelijkheid de verplichting op te leggen om op eigen kosten de gevolgen van het delict
goed te maken. Naast toepassing van de Wet op de economische delicten op de persoon gerichte
bestraffende sanctie kan, eventueel in samenhang daarmee, ook een op de overtreding gerichte
herstellende sanctie worden toegepast in de vorm van bestuursdwang dan wel, als het algemeen belang
zich daartegen niet verzet, dwangsom of het intrekken van de vergunning. De last onder dwangsom en last
onder bestuursdwang vinden hun grondslag in artikel 125-138 Gemeentewet en hoofdstuk 5 Awb.
De bestuursrechtelijke handhaving van de Wro wordt uitgevoerd volgens eerder omschreven
sanctiestrategie.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Er is geen wettelijk niveau van periodiek toezicht vastgesteld. Wel bevat de Wro de verplichting voor het
college van burgemeester en wethouders om jaarlijks hun voornemens bekend te maken over hoe zij in het
komende jaar uitvoering gaan geven aan de bestuursrechtelijke handhaving. Achteraf moet het college van
burgemeester en wethouders verslag doen aan de gemeenteraad.
Ook worden controles meestal uitgevoerd tijdens controle van verleende omgevingsvergunningen met
onderdeel bouw, sloop en/ of milieuactiviteiten.
3.10

Onderdeel brandveilig gebruik

Onderwerpen / handhavingstaken :
Brandveilig gebruik gebouwen en permanente c.q. tijdelijke inrichtingen
Specifiek (wat moeten we doen)
De gebruiksfunctie van een gebouw of een inrichting kan op basis van de handleiding PREVAP (preventie
activiteitenplan) van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding in één van de
vier risicoklassen (A, B, C en D) worden onderverdeeld. Per risicoklasse wordt een controlefrequentie
bepaald.
Bij bouwwerken en/of inrichtingen die eerder een gebruiksvergunning hebben gekregen en waarbij het
gebruik wijzigt, kan in principe worden volstaan met regulier toezicht. Dit geldt ook voor een bouwwerk
met een onlangs verleende bouw- of omgevingsvergunning. Het bouwwerk is op dat moment al “bekend”
en getoetst aan de bouwkundige en installatietechnische voorschriften omtrent de brandveiligheid.
Wanneer het bouwwerk nog niet getoetst is, is een opleveringscontrole nodig.
Het is echter van belang om bestaande bouwwerken periodiek te toetsen omdat het gebruik van
bouwwerken dynamisch van aard is.
De bestuursrechtelijke handhaving van dit onderdeel wordt uitgevoerd volgens de eerder omschreven
sanctiestrategie.
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Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Er is geen wettelijk niveau van periodiek toezicht vastgesteld. Wel heeft de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampenbestrijding een advies uitgebracht in een handleiding PREVAP (preventie
activiteitenplan) :
Gebruiksfunctie
Risicoklasse A
Risicoklasse B
Risicoklasse C
Risicoklasse D

Opleveringscontrole
Direct na het ontvangen van de melding of ten
minste 4 weken na ingebruikname
Direct na het ontvangen van de melding of ten
minste 4 weken na ingebruikname
Kort voor of kort na ingebruikname
Bij de reguliere controle

Reguliere controle
2 maal per jaar
1 maal per jaar
1 maal per 2 jaar
1 maal per 4 jaar

Brandveilig gebruik zonder omgevingsvergunning
Voor bepaalde categorieën bouwwerken is conform het Besluit Omgevingsrecht (BOR) geen
omgevingsvergunning vereist, maar moet wel worden voldaan aan technische voorschriften (Bouwbesluit
en Gebruiksbesluit).
Aangezien landelijk ervoor gekozen is veel bouwwerken vergunningsvrij te maken, is een hoog
toetsingsniveau niet gewenst. Daarnaast streven de A2-gemeenten naar een “high trust society” waarin
burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben in de naleving van regels.
Vergunningsvrij bouwwerken, waar brandveiligheid een rol speelt, handhaven we daarom alleen o.b.v.
handhavingsverzoeken, klachten, meldingen en eigen constateringen.
3.1

Onderdeel Algemene plaatselijke verordening

Onderwerpen / handhavingstaken :
Veiligheid:
− Opslag en verkoop vuurwerk
− Drugsoverlast
− Evenementen
− Speelautomaten/Kansspelvergunningen
− Stoken
− Parkeren openbare ruimte
− Exploiteren seksinrichtingen
“Kleine ergernissen”:
− Storten/dumpen van afval
− Overlast honden
− Beperken / ontnemen van het uitzicht aan het wegverkeer
− Hinderlijke/gevaarlijke dieren
− Plakken en kladden
− Defecte voertuigen, wrakken, caravans en reclamevoertuigen
− Opslag meststoffen
− Voorwerpen aan of op de openbare weg
− Gebruik openbaar groen /openbare grond
− Crossen
− Kappen
− Kamperen buiten kampeerterreinen
− Maken of veranderen van een uitweg
− Standplaatsen
− Collecteren
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Specifiek (wat moeten we doen)
Een gemeentelijke verordening is een regeling die vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te
houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mogen en moeten gemeenten verordeningen
uitvaardigen en ook sanctioneren. De gemeentelijke verordening die Algemene plaatselijke verordening
(APV) wordt genoemd, is de belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening.
In de APV staan in feite de huisregels van een gemeente: hoe zorgen we er samen voor dat het voor
iedereen prettig en veilig is. De APV bevat regels ter bescherming van de openbare orde, openbare
veiligheid, volksgezondheid en ter bescherming van het milieu voor inwoners, bezoekers en ondernemers.
Sommige regels zijn een verbod, omdat overtreding van deze regels overlast, gevaar of hinder
veroorzaakt. Het is logisch dat de onderwerpen die onder veiligheid vallen een hogere prioriteit hebben
dan de zaken die onder kleine ergernissen vallen aangezien niet naleving ervan tot grote schade en leed
kan leiden.
In veel gevallen kan een gemeente misstanden of overlast op twee manieren aanpakken:
1. Door middel van strafrechtelijke handhaving.
2. Met gebruikmaking van bestuursrechtelijke bevoegdheden.
Strafrechtelijke handhaving betekent dat de gemeente het ongewenst gedrag verbiedt en bij overtreding
aangifte kan doen bij het Openbaar Ministerie (OM). De rechter kan dan een straf opleggen. In veel
gevallen biedt men eerst een schikking (transactievoorstel) aan dat inhoudt dat de burger een bedrag
betaalt (informeel: “boete”) ter voorkoming van strafvervolging.
Bestuurlijke handhaving betekent dat de gemeente een burger aanschrijft en opdraagt om de situatie in
overeenstemming te brengen met de voorschriften (bijvoorbeeld het verwijderen van een verkeerd
gestalde caravan). Daarbij kan een bestuurlijke boete of een bestuurlijke dwangsom in het vooruitzicht
worden gesteld, die wordt opgeëist als de overtreding voortduurt.
Beide manieren van handhaving hebben nadelen:
1. Bestuursrechtelijk optreden betekent dat de gemeente het zelf moet afhandelen, waar men vaak
niet de capaciteit voor heeft en het vaak een tijdrovende procedure betreft. Daarnaast is het traject
grotendeels onzichtbaar voor de burgers, wat het argument oplevert dat dit tot rechtsongelijkheid
leidt en de indruk wekt dat de gemeente niets doet tegen dit dikwijls zeer storende gedrag.
2. Als men het OM de zaak laat vervolgen moet men het eens zien te worden met het OM, dat zelf
zijn prioriteiten kan stellen. Als het OM te veel tijd aan dit soort zaken besteedt, kan het onder
kritiek komen: "heeft het OM niets beters te doen dan een rommelmaker voor de rechter te
slepen?" Dit zal over het algemeen in het driehoeksoverleg met officier van justitie, burgemeester
en politiechef aan de orde komen.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Er is voor de onderwerpen in de APV geen wettelijk niveau van periodiek toezicht vastgesteld. Hieronder
een korte toelichting per onderwerp.
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Veiligheid:
a. Opslag en verkoop vuurwerk
De gemeente is verantwoordelijk voor de opslag en verkoop van relatief kleine hoeveelheden
consumentenvuurwerk (tot 10.000 kilogram). Gaat het om de opslag van meer dan 10.000 kilogram, dan is
de provincie bevoegd gezag. Gelet op de (brand)veiligheid en openbare orde is een controle van
verkooppunten c.q. verleende vergunningen noodzakelijk. Actie wordt ondernomen op basis van
klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
b. Drugsoverlast
Door specifieke bevoegdheden en strafbepalingen op te nemen in de APV kunnen gemeenten het feitelijk
optreden van de politie en het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie ondersteunen. De APV bevat
een bepaling over drugshandel op straat, opgenomen om verstoring van de openbare orde en het plegen
van strafbare feiten te voorkomen. In dit artikel zijn zowel de aanbieders als ontvangers en bemiddelaars
('drugsrunners') strafbaar gesteld. Flankerend beleid kan ingezet worden als politie daarom verzoekt. Actie
wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
c. Evenementen
Gemeenten stellen wanneer regels nodig zijn voor evenementen. Actie wordt ondernomen op basis van
klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, eigen constateringen en ingediende aanvragen voor
vergunning.
d. Speelautomaten/Kansspelvergunningen
De APV biedt de mogelijkheid om het aantal kansspelautomaten en behendigheidsautomaten te reguleren.
Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, eigen constateringen
en ingediende aanvragen voor vergunning.
e. Stoken
Het is verboden om in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur aan
te leggen, te stoken of te hebben. Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen,
handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
f. Parkeren openbare ruimte
In de APV zijn maatregelen opgenomen ter voorkoming van overlast, hinder of schade dan wel aantasting
van het karakter of de functie van objecten of gebieden ten gevolge van het verkeer. Actie wordt
ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
g. Exploiteren seksinrichtingen
Voor het exploiteren van een seksinrichting is o.g.v. de APV een vergunning nodig. Actie wordt
ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, eigen constateringen en
ingediende aanvragen voor vergunning.
“Kleine ergernissen”:
• Storten/dumpen van afval
Hoewel vuilstortingen als hinderlijk worden ervaren zijn de gevolgen voor de veiligheid beperkt. Door
middel van voorlichting kan worden getracht het naleefgedrag van mensen in positieve zin te beïnvloeden.
Tegen overtredingen wordt zo mogelijk verbaliserend opgetreden. Indien geen overtreder bekend is zal
van gemeentewege worden zorg gedragen voor afvoer van het gedumpte/gestorte afval. Actie wordt
ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
Overigens valt het veilig, op milieuverantwoorde wijze en binnen de wettelijke kaders verwijderen van
gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een calamiteit of onbeheerd worden aangetroffen hier niet onder. Dit
valt onder de Wet milieubeheer.
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• Overlast honden
Iedere gemeente heeft eigen beleid op dit gebied. Actie wordt ondernomen op basis van klachten,
meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Beperken/ontnemen van het uitzicht aan het wegverkeer
Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het
wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.
Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen
constateringen.
• Hinderlijke/gevaarlijke dieren
Er zijn mogelijkheden opgenomen om op te kunnen treden tegen hinderlijke of gevaarlijke dieren als deze
overlast/hinder of schade voor de openbare gezondheid dreigt. Actie wordt ondernomen op basis van
klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Plakken en kladden
Het is o.g.v. de APV verboden te plakken en kladden. Hieronder valt bijvoorbeeld het hangen van
posters/affiches op straatmeubilair. Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen,
handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Defecte voertuigen, wrakken, caravans en reclamevoertuigen
Er is een basis voor het treffen van maatregelen tegen een uit oogpunt van welstand en bescherming van
de openbare gezondheid ontoelaatbare opslag van voertuigen. Actie wordt ondernomen op basis van
klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Opslag meststoffen
Er is eveneens een basis voor het treffen van maatregelen tegen een uit oogpunt van welstand en
bescherming van de openbare gezondheid ontoelaatbare opslag van meststoffen. Actie wordt ondernomen
op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Voorwerpen aan of op de openbare weg
Voor het plaatsen op, aan of boven de openbare weg van voorwerpen is een vergunning nodig van
burgemeester en wethouders. Er is dus mogelijkheid greep te houden op situaties die hinder/gevaar
kunnen opleveren of ontsierend kunnen zijn zoals bijvoorbeeld het plaatsen van containers of
reclameborden. Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en
eigen constateringen.
• Gebruik openbaar groen /openbare grond.
De APV biedt de mogelijkheid om op te treden tegen het parkeren in plantsoenen. Actie wordt
ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
• Crossen
Er wordt de mogelijkheid geboden om op te treden tegen het crossen buiten de daarvoor speciaal
ingerichte terreinen zoals in bos- en heidegebieden. De politie en de gemeente werken hierin samen
(projectvorm). Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en
eigen constateringen.
• Kappen (opgenomen in omgevingsvergunning)
Het is verboden zonder vergunning houtopstand die is opgenomen in de bomenlijst, te vellen of te doen
vellen (uitzonderingen daargelaten). Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen,
handhavingsverzoeken en eigen constateringen.
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• Kamperen buiten kampeerterreinen
Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen buiten een
kampeerterrein. Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en
eigen constateringen.
• Maken of veranderen van een uitweg (opgenomen in omgevingsvergunning)
Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg (in-/uitrit) aan te leggen of te veranderen.
Actie wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken en eigen
constateringen.
• Standplaatsen
Voor het hebben van een standplaats is een vergunning noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat de
openbare orde wordt verstoord en overlast wordt tegengegaan. De vergunning is persoonsgebonden. Actie
wordt ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, eigen constateringen en
ingediende aanvragen voor vergunning.
• Collecteren
Het is verboden zonder vergunning een openbare inzameling van geld of goederen te houden. Actie wordt
ondernomen op basis van klachten, meldingen, handhavingsverzoeken, eigen constateringen en
ingediende aanvragen voor vergunning.
3.12

Onderdeel Bijzondere wetten

Onderwerpen / handhavingstaken :
Horeca-inrichtingen (vergunningen)
Sluitingstijden winkels
Horeca-inrichtingen (vergunningen)
Specifiek (wat moeten we doen)
Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in Nederland. Het gebruik is sociaal en economisch diep in
onze samenleving geworteld. Op dit moment treedt de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) vanuit het
staatstoezicht op de Volksgezondheid - conform een eigen handhavings- en maatregelen beleid autonoom handhavend op. Deze inspectiedienst is belast met toezicht en opsporing en neemt bij
overtredingen of handelingen in strijd met regelgeving, maartregelen in de vorm van een schriftelijke
waarschuwing, een bestuurlijke boete (bestuursrecht) of een proces-verbaal (strafrecht). Ten aanzien van
de Drank- en Horecawet zijn uitsluitend ambtenaren van deze dienst als toezichthouder aangewezen.
Gemeenten hebben geen toezichthoudende bevoegdheden. De gemeenten kunnen wel ondersteunend
werkzaam zijn. De taak van de gemeenten strekt zich hierbij met name uit over de aanwezigheid van een
geldende vergunning.
Op dit moment is een nieuwe Drank- en Horecawet in ontwikkeling. In deze nieuwe wet worden
burgemeesters voortaan belast met de uitvoering. Door de burgemeester zullen gemeentelijke
toezichthouders worden aangewezen. Deze toezichthouders worden onder andere bevoegd om namens de
burgemeester bestuurlijke boetes op te leggen aan ondernemers die handelen in strijd met de Drank- en
Horecawet. Ook de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zullen bij overtreding van de
nieuwe Drank- en Horecawet door gemeenten toegepast kunnen worden als handhavingsinstrumenten. Het
overhevelen van toezichtstaken naar gemeenten zullen extra werkzaamheden, andere disciplines en kennis
en uitvoeringskosten met zich meebrengen.
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Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Er is geen wettelijk niveau van periodiek toezicht vastgesteld. Met het inwerking treden van de nieuwe
Drank- en Horecawet krijgen gemeenten een grotere handhavingstaak. Het kabinet is van mening dat
sommige maatregelen het beste op lokaal niveau ingevuld kunnen worden om het aanpakken van
problemen te laten aansluiten bij lokale wensen en lokale gewoonten. Het toezicht zal naar verwachting in
de toekomst dan ook naar lokale wensen worden ingevuld.
Sluitingstijden winkels
Specifiek (wat moeten we doen)
De Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels alleen tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds open mogen
zijn, en niet op zon- en feestdagen. De wet bevat een aantal mogelijkheden waarop de gemeente
vrijstelling en ontheffing kan verlenen. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld voor ten hoogste twaalf dagen
per kalenderjaar vrijstelling verlenen. De gemeente is bevoegd bij overtreding van de Winkeltijdenwet
handhavend op te treden door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.
Een overtreding van een verbod van de Winkeltijdenwet is daarnaast ook een strafbaar feit in de zin van
de Wet op de economische delicten. Met de strafrechtelijke handhaving van de Winkeltijdenwet zijn de
politie en de Belastingdienst/FIOD-ECD belast. De Hoge Raad heeft aangegeven dat hierbij sprake is van
rechtens naast elkaar staande bevoegdheden, die gelijktijdig als handhavingsinstrument kunnen worden
ingezet.
De bestuursrechtelijke handhaving van de Winkeltijdenwet wordt uitgevoerd volgens eerder omschreven
sanctiestrategie.
Meetbaar (hoeveel moeten we doen)
Er is geen wettelijk niveau van periodiek toezicht vastgesteld. Tegen overtredingen op de Winkeltijdenwet
zal in veel gevallen met een preventieve last worden opgetreden, aangezien openstelling in strijd met de
Winkeltijdenwet veelal van te voren wordt aangekondigd. Het is aan te raden om afspraken te maken over
het toepassen van bestuursrechtelijke sancties en strafrechtelijke sancties met de handhavingspartners.
Met dit uitgangspunt als achtergrond en de ervaring uit de praktijk als bagage hebben vergunningverleners
en toezichthouders van de A2-gemeenten die toezicht houden op verleende vergunningen, onderdeel
Bijzondere wetten per soort aangegeven wat het toets- of toezichtsniveau zou moeten zijn. In onderstaande
tabel is het gemiddeld toezichtsniveau opgenomen , in bijlage H.3 is dit per onderdeel nader uitgewerkt,
waarbij is uitgegaan van de in het algemeen deel genoemde toezichtniveaus.
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BIJLAGEN VERGUNNINGEN

Bijlage V1 : Toetsmatrix Bouwbesluit
Bijlage V2 : Checklist asbestinventarisatie sloop
Bijlage V3 : Toetsmatrix milieu, APV en bijzondere wetten
Bijlage V4: Toetsmatrix brandveiligheid

BIJLAGEN TOEZICHT EN HANDHAVING

Bijlage H1 : Risico-analyse
Bijlage H2 : Toezichtsmatrix Woningwet
Bijlage H3 : Toezichtsmatrix milieu, APV en bijzondere wetten
Bijlage H4 : Integrale handhavingstrategie omgevingsrecht 2010 “Zo handhaven wij in Brabant”
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