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1. Inleiding 
 
 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt het Jaarverslag Handhaving 2017 en HandhavingsUitvoeringsProgramma 2018 (HUP 2017). 
In dit HUP worden de voor 2018 gestelde handhavingsopgaven op het gebied van de fysieke 
leefomgeving –ofwel het omgevingsrecht– beschreven zoals die zijn ontleend aan het Integraal 
Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018. 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt in artikel 5.3 dat bij Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) regels worden gesteld in het belang van een doelmatige handhaving. Deze AMvB is 
het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van artikel 7.3 van het Bor werken burgemeester en 
wethouders het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven 
welke van de voorgenomen activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd en welke niet. Het HUP 
wordt door het college bekendgemaakt aan de gemeenteraad en andere handhavingspartners. Dit 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma is een product van regionale samenwerking tussen diverse 
gemeenten in De Waarden (Bunnik, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden, Stichtse Vecht en 
IJsselstein), de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Op 
onderdelen hebben de deelnemende gemeenten een eigen invulling gegeven, de zogeheten ‘couleur 
locale’.  
 
Dit Jaarverslag en HUP omvat het takenpakket van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
samen met de diensten op dit gebied die door onze partners VRU, ODRU en Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden worden uitgevoerd. Het eerste deel is vooral tekstueel en relatief algemeen. Meer 
specifiek en concreet worden de taken in de daarop volgende productbladen genoemd. Hier is een meer 
concrete koppeling tussen voornemens en uitvoering gedaan voor de taken.  
 
Zoals hierboven genoemd is per taak een productblad gemaakt in dit HUP2018. De belangrijkste 
gegevens die in de productiebladen staat beschreven zijn:  
- een toelichting op de taak 
- de wettelijke kader waar de taak op gebaseerd is 
- de omvang van de taak 
- de doelstelling voor 2018 
- de capaciteit 
- en wat doen we niet 
 
Dit jaar hebben we gekozen voor een andere vorm en aanpak. Nieuw is dat het Jaarverslag en het HUP 
‘fysiek’ ineen zijn geschoven. Dit voorkomt enerzijds veel doublures en anderzijds kunnen gemakkelijker 
dwarsverbanden worden gelegd. Nieuw ten opzichte van vorige jaren is ook dat gepoogd wordt niet 
alleen meer feitelijke cijfers te presenteren maar ook daadwerkelijk informatie te verstrekken over 
achtergronden en doelstellingen die de gemeente beoogd te gebruiken. Tot slot wordt, in het kader van 
het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vanuit de provincie Utrecht, ook een relatie gelegd met de uitkomsten 
van het provinciaal toezicht. 
 
Toezicht en handhaving staan niet op zichzelf. Er wordt samengewerkt met bijvoorbeeld anderen 
handhavingspartners (overheden) waarbij ook rekening moet worden gehouden met landelijke 
prioriteiten, provinciale afspraken en niet voorziene prioriteiten van andere overheden of zelfs 
calamiteiten die direct gevolg hebben voor de programmering van toezicht en handhaving in de 
gemeente. Ook deze informatie is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in het voorliggende document 
verwerkt. 
 
De jaren 2017 en 2018 kunnen als het ware als ‘overgangsjaren’ worden benoemd. In 2017 zijn stappen 
gezet om toezicht en handhaving organisatorisch logischer en meer overzichtelijk te borgen waardoor 
ook ambtelijk meer eenduidig kan worden aangestuurd. In 2018 wordt gewerkt aan zowel een nieuw 
integraal Handhavingsbeleid als een Integraal Veiligheidsbeleid. Doelstelling is om zowel beleidsmatig als 
organisatorisch nog meer doelstellingen op elkaar af te stemmen waardoor en waarna ook prioritering en 
strategie zodanig kunnen worden geformuleerd en afgestemd zodat effecten in de leefomgeving 
zichtbaar worden en, als positieve effecten uitblijven, adequater en efficiënter hierop kan worden 
bijgestuurd. 
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1.2 Wettelijk kader 
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) zijn in het Besluit 
omgevingsrecht (hierna: Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) kwaliteitseisen

1
 

geïntroduceerd voor de beleidsvorming en uitvoering van de VTH-taken.  

 
Op grond van artikel 7.7 van het Bor rapporteert het 
college jaarlijks over de uitvoering van de VTH-taken. 
De beleidscyclus is dynamisch en gebaseerd op de 
systematiek van de zogenaamde ‘Big-8’ beleid- en 
uitvoeringscyclus. De bij deze systematiek behorende 
stappen staan in de onderstaande figuur. 
 
Toelichting ‘Big-8”systematiek 
Er worden prioriteiten en doelen gesteld en er wordt 
een strategie gekozen om deze doelen te realiseren. 
De doelen worden geformuleerd als inputdoelstellingen 
(inspanningsdoelen) en outputdoelstellingen (beoogd 
resultaat). Het bovenste gedeelte van de ‘Big-8’ toont 
de beleidscyclus. Dit leidt tot een 
uitvoeringsprogramma, hetgeen in figuur 1 wordt 
gepresenteerd door ‘programma en organisatie’. 
 

1.3 Monitoring en evaluatie 
Tijdens en na uitvoering van het uitvoeringsprogramma 
wordt geëvalueerd of bijvoorbeeld de gestelde doelen 
zijn bereikt. Deze evaluatie is verwoord in het 
jaarverslag. Op basis van de evaluatie wordt bepaald in 
hoeverre de prioriteiten, doelen en strategie dienen te 
worden bijgesteld en wordt het uitvoeringsprogramma 
voor het nieuwe jaar opgesteld. 

Figuur 1: Verbeelding ‘Big-8’ beleids- en uitvoeringscyclus 

 

1.4 Afstemming handhavingspartners 
Het Bor en de Regeling omgevingsrecht (Mor) verplichten een afstemming en bekendmaking van het 
Jaarverslag en het HUP aan betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners. Hieraan is uitvoering 
gegeven. Een concrete uitwerking daarvan is opgenomen in hoofdstuk 3. Het vastgestelde HUP wordt 
toegezonden aan de betrokken handhavingspartners. 
 

1.5 Totstandkoming van het Jaarverslag en HUP 
Dit Jaarverslag en HUP is een product van regionale samenwerking tussen diverse gemeenten in De 
Waarden (Bunnik, Lopik, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, IJsselstein en Zeist), de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Op onderdelen hebben 
de deelnemende gemeenten een eigen invulling gegeven, de zogeheten ‘couleur locale’.  
 

1.6 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Provincie Utrecht 
Vanuit de Provincie Utrecht wordt, op grond van de ‘Verordening systematische toezichtinformatie 
provincie Utrecht’, toezicht gehouden op de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van het 
omgevingsrecht. De beoordeling over 2016/2017, ontvangen op 5 februari 2018, was overwegend 
positief2 waarbij enkele kanttekeningen

3
 zijn geplaatst. 

                                                           
1
 Kwaliteitscriteria VTH 2.1 

2
 Op alle punten de hoogste beoordeling, namelijk ‘adequaat’. 

3
 Denk hierbij aan functiescheiding vergunningen-handhaving en roulatie over inrichtingen (verwerkt in §4.4.3), financiële waarborg 

of relatie met begroting dat voorgenomen taken uitgevoerd kunnen worden (verwerkt in §4.2). 
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2. Ontwikkelingen 
 
 

2.1 Inleiding  
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de prioriteiten voor de uitvoering van de VTH-taken zijn bepaald en welke 
prioriteiten dit zijn. Verder wordt beschreven hoe de Uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering van de 
VTH-taken door de gemeente is ingericht, welke samenwerkingspartners er zijn, welke ontwikkelingen 
hier in 2017 hebben plaatsgevonden en welke ontwikkelingen naar verwachting in 2018 gaan 
plaatsvinden. 
 

2.2 Prioriteiten 
2.2.1 Wabo-risicothema’s 
De prioriteiten van de uit te voeren VTH-taken zijn bepaald op grond van de resultaten van de 
risicoanalyse. In ieder geval is en wordt bij de uitvoering van de VTH-taken specifiek aandacht besteed 
aan de landelijke Wabo-risicothema’s. Dit zijn de volgende thema’s: 
 - asbest; 
 - toepassing van verontreinigde grond; 
 - brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen; 
 - risicovolle inrichtingen; 
 - constructieve veiligheid; 
 - brandveiligheid; 
 - handhaving bestemmingplannen. 
 
In de verschillende productbladen (zie paragraaf 3.2), worden deze Wabo-risicothema’s verder 
uitgewerkt. 
 
Op basis van deze gegevens is ook de verwachte capaciteitsbehoefte per VTH-taak bepaald. In de 
verschillende productbladen (zie paragraaf 3.2), dan wel de jaarverslagen/jaarplannen van de VRU en/of 
de ODRU staat beschreven welke prioriteit aan de betreffende taak is toegekend, hoe concreet invulling is 
en wordt gegeven aan de taak en welke capaciteitsbehoefte hierbij hoort. 
 
2.2.2 Reflectie op ontwikkelingen Wabo-risicothema’s 
A. Landelijke Wabo-risicothema’s 
Met het inwerking treden van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht heeft de voormalige VROM-
inspectie een aantal risico thema’s benoemd. Dit zijn:  
 1. Asbest; 
 2. Bestemmingsplannen 
 3. Verontreinigde grond 
 4. Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen 
 5. Risicovolle inrichtingen 
 6. Constructieve veiligheid en brandveiligheid 
 
Deze landelijke thema’s zijn onderdeel van het Integraal Handhavingsbeleid en (de productbladen 
behorend bij het) HandhavingsUitvoeringsProgramma.  
 
B. Afspraken Provinciaal milieuoverleg 
Jaarlijks worden in het Provinciaal Milieu-overleg bestuurlijke afspraken gemaakt met betrekking tot 
samenwerking en thema’s die betrekking hebben op toezicht en handhaving. Voor 2018 ging het om de 
volgende thema’s: 
 1. Inbedden en verankeren van Informatie Gestuurd Handhaven en Ketenhandhaving; 
 2. SER-Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven); 
 3. Samenwerken op watergebied; 
 4. Gezamenlijke implementatie Omgevingswet; 
 5. Effectieve en efficiënte boa-samenwerking in het buitengebied; 
 6. Gezamenlijke afstemming Wet natuurbescherming; 
 7. Signaaltoezicht uitwerken tot een volwaardig VTH-instrument; 
 8. Provincie brede aanpak asbestdaken; 
 9. Uniformeren VTH-beleid basistakenpakket 
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De gemeente Oudewater committeert zich aan deze samenwerkingsafspraken die overigens deels ook 
door andere overheden –zoals het Waterschap– of diensten –zoals de ODRU– worden opgepakt. 
 
C. Lokale actualiteiten 
In Oudewater wordt meer gestreefd naar versterking en samenwerking op gebied van toezicht en 
handhaving van de leefomgeving. Het afgelopen jaar heeft het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving, in samenwerking met het Team Jeugd en leefbaarheid en de politie, ervaring opgedaan met 
de sluiting van panden en de bestuursrechtelijke aanpak van inbrekerswerktuigen. 
 
D. Incidenten 
Toezicht en handhaving vinden plaats op basis van prioriteiten. Deze prioriteiten worden vrijwel jaarlijks 
doorkruist door incidentele en onverwachte prioriteiten of vragen vanuit het rijk of door calamiteiten. In 
2017 waren dat breedplaatvloeren (naar aanleiding van het instorten van een parkeergarage in 
Eindhoven) en de toepassing van roestvrijstaal (rvs) in zwembaden (naar aanleiding van ongeval in 
zwembad Tiel). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Consequenties en verantwoording 
De landelijke en provinciale thema’s zijn meegenomen in het Integraal Handhavingsbeleid en HUP en 
hebben geen extra of onverwachte gevolgen met betrekking tot uitvoering en uitvoeringscapaciteit. De 
onverwachte calamiteiten en vragen vanuit het rijk hebben wel gevolgen voor het reguliere werk. Voor een 
deel valt dit binnen de flexibele ruimte in de organisatie maar voor een deel gaat dit ook ten koste van het 
reguliere werk, vaak zijn dat dan thema’s met een lagere prioriteit (in het beleid geaccepteerd risico). 
 

2.3 Uitvoeringsorganisatie VTH-taken gemeente Oudewater 
2.3.1 Algemeen 
De gemeente Oudewater heeft de uitvoering van haar VTH-taken georganiseerd binnen het team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: team VTH) van de gemeente Woerden. Daarbij zijn er 
VTH-taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU, dit betreffen de wettelijke 
basistaken voor de activiteit milieu) en de Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU, dit betreffen de taken 
met betrekking tot de activiteit brandveilig gebruik). 
 
Binnen het Team VTH

4
 zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving functioneel en per medewerker 

gescheiden
5
. Hiermee wordt voorkomen dat een bedrijf een vergunning én daarna een controle krijgt van 

dezelfde medewerker. En dat een toezichthouder in het kader van de handhaving een controle doet op 
een object waarop hij in het kader van de vergunning heeft toegezien. 

                                                           
4
 Maar ook binnen de ODRU en VRU 

5
 Hiermee wordt voldaan aan artikel 7.4 lid 1 onder b en c Bor.  

Toelichting zwembaden 

Zwembaden: in Oudewater hebben we één zwembad. In dit zwembad deed zicht het vraagstuk rondom 

roestvaststalen ophangpunten niet aan de orde. 

Toelichting gebruik Breedplaatvloeren 

Naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven is ook de gemeente Oudewater, net als alle 

andere gemeenten gevraagd om te onderzoeken of en in hoeverre het gebruik van soortgelijke constructies 

is toegepast in panden in de gemeente Oudewater. Het gaat hierbij om panden die zijn gebouwd vanaf 1999. 

Bij dit onderzoek is ook het constructief adviesbureau betrokken die voor ons de constructieve toetsing doet 

van omgevingsvergunningen voor het bouwen. Aangezien dit adviesbureau vanaf 2008 door ons wordt 

ingeschakeld hebben we voor alle dossiers van voor 2008 eigen onderzoek verricht. Hierbij hebben we alle 

mogelijke verdachte panden vanuit onze BAG-registratie in beeld gebracht en hiervan de bouwdossiers 

opgevraagd en beoordeeld. Uit voornoemd onderzoek is naar voren gekomen dat er geen sprake was van 

een verdachte situatie.  
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2.3.2 Beschikbare capaciteit 2017 
De beschikbare capaciteit bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de uitvoering 
van de VTH-taken over 2017 was als volgt opgebouwd: 
 

Team VTH fte 

Teammanager 1,0 

Omgevingsloket 2,17 

Cluster APV 3,39 

Cluster Wabo-vergunningen 6,68 

Cluster Toezicht 6,4 

Cluster Handhaving/juridisch 2,7 (3,4) 

ICT 0,89 

Totaal 24,09 

 
Alle medewerkers voldeden aan de Kwaliteitscriteria 2.1 voor wat betreft het opleidingsniveau en 
werkervaring. Ook waren alle medewerkers bevoegd om de VTH-taken uit te voeren

6
. 

 
De BOA’s worden ingehuurd. Hun inzet en uren zijn opgenomen in bijlage 8 
 
2.3.3 Beschikbare capaciteit 2018 
Voor 2018 is de beschikbare capaciteit als volgt opgebouwd: 

Team VTH fte 

Teammanager 1,00 

Omgevingsloket 2,17 

Cluster APV 3,39 

Cluster Wabo-vergunningen 6,59 

Cluster Toezicht 6,4 

Cluster Handhaving/juridisch 3,45 

ICT 0,89 

Totaal 24,67 

 
Alle medewerkers voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1 wat betreft opleidingsniveau en werkervaring. Ook 
zijn alle medewerkers bevoegd om de VTH-taken uit te voeren.

 7
 

 

2.4 Financiële borging HUP 2018 
De gemeenteraad heeft op 21 december 2016 de Verordening (verbetering) vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (Verordening VTH) vastgesteld. Dat betekent dat wij ingaande dit jaar de 
personele- en financiële capaciteit van het Wabo-domein moeten borgen. 
 
Wij hebben gekozen voor het Wabo-brede werkveld en dat is verspreid over de volgende organisaties: 

- De Omgevingsdienst regio Utrecht; 
- De Veiligheidsregio Utrecht en 
- De eigen gemeentelijke organisatie voor wat betreft strategie en regie. 

 
Uitgangspunt voor de taakstelling is dat de beschikbare middelen leidend zijn. Die middelen worden 
jaarlijks via een dienstverleningsovereenkomst met de uitvoerende organisaties overeengekomen. Op die 
basis wordt vervolgens een handhavingsuitvoeringsprogramma geschreven. Met ingang van 2019 ook 
een vergunningenuitvoeringsprogramma, opdat in 2020 gekomen wordt tot een uitvoeringsprogramma 
“omgevingsrecht”, vooruitlopend op de Omgevingswet (per 2021). 
 

                                                           
6
 Zowel de toezichthouders, als de Boa’s waren aangewezen en aangesteld door het college van B&W voor de uitvoering van hun 

taken waarbij er op persoons- en functieniveau een scheiding is tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
7
 Zowel de toezichthouders, als de Boa’s zijn aangewezen en aangesteld door het college van B&W voor de uitvoering van hun 

taken waarbij er op persoons- en functieniveau een scheiding is tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
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De taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht 
moeten op een zodanige manier worden uitgevoerd dat binnen de financiële mogelijkheden de meest 
wenselijke mix wordt bereikt van “kwaliteit en veiligheid”. In- en bij de Verordening VTH is dit nader 
uitgewerkt. Zo ook in dit document. 
 
Financiële Borging 
De financiële borging voor de inzet van de beschikbare capaciteit en de nodige middelen ligt vast in de 
gemeentelijke jaarlijkse begroting.  
 

2.5 De klok rond – 24 uurs bereikbaarheid  
Voor klachten en meldingen ten aanzien van de fysieke leefomgeving, 
uitgezonderd de milieuklachten/-meldingen (zie hieronder), kunnen mensen 
gebruik maken van de mogelijkheid om deze online te melden via de website van 
de gemeente Oudewater. Hier zijn verschillende webformulieren voor beschikbaar 
om de melding te doen. Met de servicenormen die van toepassing zijn op de 
afhandeling van deze meldingen worden deze meldingen normaal gesproken 
binnen 2 dagen opgepakt. 
 
Voor de milieuklachten/-meldingen is de Omgevingsdienst regio Utrecht binnen en buiten kantooruren 
bereikbaar en beschikbaar.  
 

2.6 Samenwerkingspartners VTH-taken 
2.6.1 Omgevingsdienst regio Utrecht 
De ODRU voert voor de gemeente Oudewater (hierna: ODRU) 
milieutaken uit

8
. De samenwerkingsafspraken tussen de ODRU en 

de gemeente Oudewater liggen vast in een 
dienstverleningsovereenkomst (hierna: Dvo). 
 
De ODRU rapporteert ieder kwartaal en ook jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van haar taken. 
Ook stelt de ODRU jaarlijks een jaarplan/jaarprogramma op. In bijlagen 5 en 6 treft u het Jaarverslag 
2017 en het Uitvoeringsprogramma 2018 van de ODRU aan. Hierbij bestaat het Jaarverslag uit een 
tekstueel verslag bijlage 5a waarop pagina 14 en 15 specifiek verslag wordt gelegd van de activiteiten van 
de ODRU voor de gemeente Oudewater. In bijlage 5b treft u de cijfermatige verslaglegging over 2017. In 
bijlage 6 treft u het Uitvoeringsprogramma 2018 van de ODRU aan. 
 
2.6.2 Veiligheidsregio Utrecht 
De Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) 
adviseert de gemeente Oudewater in het kader 
van de vergunningverlening op het gebied van 
brandveilig gebruik. Ook voert de VRU op dit gebied het toezicht uit. De samenwerkingsafspraken tussen 
de VRU en de gemeente Oudewater liggen vast in een DVO. 
 
De VRU rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde werkzaamheden en stelt jaarlijks in overleg met de 
gemeente Oudewater een jaarplan/jaarprogramma op. In bijlagen 9 en 10 treft u het jaarverslag 2017 en 
het jaarplan 2018 van de VRU aan. 
 
2.6.3 Provincie Utrecht 
De provincie Utrecht heeft de (wettelijke) taak 
gekregen om de samenwerking tussen 
bestuursorganen op het gebied van de VTH-taken te 
coördineren.  
 
A. Samenwerkingsprogramma 2018 
Het provincie-brede Samenwerkingsprogramma 2018 is tot stand gekomen in overleg met de leden van 
het ambtelijk Provinciaal Milieuoverleg (hierna: PMO) en de onderliggende werkgroepen. Hierbij is het 
samenwerkingsprogramma 2017 geëvalueerd en zijn risicoanalyses uitgevoerd. De uitkomsten hiervan 
hebben geleid tot voorstellen voor bestuurlijke (samenwerkings-)prioriteiten voor 2018. 
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B. Interbestuurlijk Toezicht (hierna: IBT) 
Hiernaast ziet de Provincie Utrecht toe op of en in hoeverre gemeenten voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van het omgevingsrecht. Het IBT richt zich zowel op de taken 
vergunningenverlening, toezicht en handhaving, als op ruimtelijke ordening, milieu, externe veiligheid en 
erfgoed/monumenten. 
 
In de provinciale verordening systematische toezichtinformatie is vastgelegd welke informatie de provincie 
van de gemeenten jaarlijks wil ontvangen op de onderdelen van het omgevingsrecht. Op basis van de 
aangeleverde informatie vindt de beoordeling plaats. Hierbij kan het oordeel uitkomen op ‘adequaat’, 
‘redelijk adequaat’ of ‘niet adequaat’. 
 
De gemeente Oudewater is over de periode 2016/2017 beoordeeld met het oordeel adequaat. Ook in 
2017 en 2018 is en wordt gewerkt aan een verdere verbetering, zodat we naar een oordeel ‘adequaat’ 
kunnen behouden. 
 
2.6.4 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
De samenwerking tussen de waterschappen en gemeenten in regio ‘De 
Waarden’ heeft betrekking op het toezicht en handhaving van zaken die 
grondwater of oppervlaktewater gerelateerd zijn, zoals waterkwaliteit en -
kwantiteit, medegebruik van openbaar water en nautisch toezicht op 
vaarbewegingen.  
 
Voor 2018 zijn afspraken gemaakt voor het samen bezoeken van bedrijven. In incidentele gevallen wordt 
gezamenlijk opgetrokken. In dat kader vindt uitwisseling van gegevens plaats. In voorkomende gevallen 
vindt er signaaltoezicht plaats.  
 
Ook worden er in 2018 afspraken gemaakt over de borging van de VTH-taken op het gebied van indirecte 
lozingen in het oppervlakte water.  
 
2.6.5 Openbaar Ministerie 
In het geval strafrechtelijk optreden is 
vereist, bijvoorbeeld bij de vervolging 
van milieuovertredingen, waarbij sprake is van economische delicten, vindt afstemming plaats met het 
functioneel parket te Amsterdam. De vervolging van overtredingen openbare ruimte worden afgehandeld 
door het OM Midden-Nederland. In 2017 hebben we geen zaken gehad die met het OM moesten worden 
afgestemd. 
 
2.6.6 Politie 
Het Milieuteam van de politie Midden Nederland valt voor wat betreft 
aansturing onder het functioneel parket Amsterdam. Op het gebied van 
strafrechtelijke milieuzaken zijn de milieu-agenten het eerste 
aanspreekpunt voor de gemeente. Daarnaast is de local office het vaste aanspreekpunt voor de 
gemeente, de Boa’s en de ODRU. Afhankelijk van de positionering van de overtreding in de matrix van de 
Landelijke Handhavingstrategie

9
 komt het Milieuteam vroeg of op een later moment in beeld. 

Speerpunten in 2017 en 2018 waren/zijn onder andere bodem- en afvalzaken. 
 

2.7 Overlegvormen 
2.7.1 Overleg intern 
Binnen het team Vergunningen Toezicht en Handhaving is er maandelijks een overleg met zowel de 
toezichthouders als de juristen. Daarin worden bijzonderheden in lopende dossiers besproken, concrete 
ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en wordt gesproken over de voortgang van de 
(geprogrammeerde) werkzaamheden.  
 
Eenmaal in de maand vindt er een gezamenlijk overleg plaats met betrekking tot alle VTH-taken. Hier 
wordt gesproken over personele aangelegenheid, de voortgang in de werkvoorraad, werkprocessen, 
instrumenten, opleidingen etc. 
 
Daarnaast is er iedere maand een overleg tussen de aansturing van het Boa cluster en het toezichtcluster 
samen met de teammanager. Dit om te monitoren en om afspraken maken om de integraliteit van 
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toezichtstaken te optimaliseren. Beoogd effect is uiteindelijk om de handhavingstaken binnen de 
gemeente zo integraal mogelijk op te pakken en uit te voeren  wat naast de gewenste efficiëntieslag ook 
het gewenste resultaat in de samenleving oplevert (bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving). 
 
2.7.2 Overleg regionaal 
De leden van de projectgroep VTH binnen de regio ‘De Waarden’ (18 gemeenten, ODRU, RUD, VRU en 
de Provincie Utrecht) komen al vanaf 2010 zo’n zes maal per jaar bij elkaar om ervaringen te delen, 
kennis uit te wisselen en projecten af te stemmen. Hierbij worden ook de handhavingspartners 
uitgenodigd.  
 
In samenwerking met de gemeente Lopik heeft de gemeente Oudewater (en sinds 2015 de gemeente 
Woerden) met betrekking tot opleidingen het voortouw in genomen en een coördinerende rol vervuld. Dit 
heeft geleid tot de opzet van een ‘Leergang Bestuursrecht en Omgevingsrecht’. 
 
Er zijn voor de regio 17 verschillende opleidingsmodules op het gebied van het staats- en (ruimtelijk) 
bestuursrecht georganiseerd. Doorgaans actualiteiten en verdiepende trainingen van 1 of 2 dagen. Vanuit 
22 gemeenten in de provincie Utrecht en enkele gemeenschappelijke regelingen hebben meer dan 120 
(verschillende) collega’s aan één tot vrijwel alle modules deelgenomen. In 2018 wordt dit programma 
voortgezet.  
 
Vanuit de projectgroep is in 2017 verbreding gezocht binnen de gehele provincie Utrecht. De nog niet 
aangesloten gemeenten, de RUD en de provincie Utrecht zijn hierbij betrokken.  
 
Het doel is om in gezamenlijkheid de kwaliteit en uniformiteit van VTH-beleid, VTH jaarprogramma’s en 
VTH evaluaties te vergroten. In 2018 wordt dit verder vorm gegeven. 
 

2.8 Ontwikkelingen en actualiteiten in 2017 
2.8.1 Algemeen 
Een aantal ontwikkelingen heeft invloed op de uitvoeringsorganisatie en op de uitvoering van de 
werkzaamheden. In de eerste plaats gaat het om (maatschappelijke) ontwikkelingen en de veranderende 
rol van de overheid en burger. In de tweede plaats hebben diverse wijzigingen van wet- en regelgeving 
direct invloed op -de aanpak, cultuur en houding- de uitvoering van toezicht en handhaving. 
 
2.8.2 Veranderingen wet- en regelgeving  
Een voortdurende aandacht voor de actualisatie van het handhavingsbeleid is noodzakelijk, omdat er op 
het gebied van de wet- en regelgeving ontwikkelingen zijn en worden doorgevoerd die ook van invloed 
zijn op de handhaving, zoals: 

• het stellen van kwaliteitseisen aan toezicht en handhaving om een professioneel niveau 
te waarborgen (Wet VTH en gemeentelijke verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht); 

• voor steeds meer activiteiten wordt de vergunning- of ontheffingsplicht vervangen door 
algemene regels, waardoor de toets vooraf plaats maakt voor een toets achteraf, oftewel 
een verschuiving van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. 

 
2.8.3 Sluitingen op grond van de Opiumwet 
In de gemeente Oudewater hebben we in 2017 één pand gesloten in het kader van de Opiumwet. 
Hiernaast hebben we  in 2017 het proces voor dergelijke sluitingen gestroomlijnd en is er betere 
afstemming gerealiseerd tussen de Politie, de medewerker Openbare Orde en Veiligheid en het team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het proces wordt beschreven en er worden 
standaarddocumenten opgesteld. 
 
2.8.4 Inbrekerswerktuigen 
In overleg en nauwe samenwerking tussen politie, de medewerker Openbare Orde en Veiligheid en (de 
juridisch adviseur van) het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving is gekozen voor een nieuwe 
(preventieve en repressieve) aanpak als het gaat om inbraken. Inmiddels wordt deze aanpak ook buiten 
Oudewater & Woerden toegepast en heeft onze juridisch adviseur er in RaadsledenNieuws (Sdu) een 
artikel over geschreven. Achtergrond en is dat het college actief aandacht besteed aan een ‘veilige woon- 
en leefomgeving’. Het terugdringen van inbraken verdient daarbij prioriteit en van het bestuursrechtelijk 
‘beboeten’ door middel van een dwangsom van wel € 2.500,= kan een sterke preventieve werking 
uitgaan. In 2017 zijn in Woerden een viertal handhavingsprocedures doorlopen. In Oudewater heeft er in 
2017 nog geen preventieve-handhavingsprocedure plaatsgevonden. 
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2.8.5 Milieuregelgeving: verschuiving van taken en deregulering  
Op 1 juli 2017 is het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden en geeft uitvoering aan 
de wet VTH. Hierdoor zijn er nieuwe instrumenten voor het uitvoeren van de taken ten aanzien van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, op het gebied van omgevingsrecht. Gemeenten zijn nu 
verplicht de uitvoering van taken die in de package deal als basistaken zijn aangemerkt onder te brengen 
bij een omgevingsdienst. Tevens wordt de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken gewaarborgd 
door het opnemen van procescriteria. De procescriteria zijn de eisen die worden gesteld aan de 
beleidscyclus bij de VTH-taken, welke bekend staat als de BIG-8 cyclus. 
 
Het nieuwe Bor regelt ook de aansluiting op Inspectieview Milieu, een digitaal systeem voor informatie-
uitwisseling. Toezichthouders en vergunningverleners kunnen via een gestandaardiseerd format 
informatie over objecten raadplegen uit databases van andere inspectie- en omgevingsdiensten. 
 
Met de nieuwe regelgeving wordt beoogd meer eenheid te brengen in de uitvoering. Gemeenten dienen 
voor hun basistaken in gezamenlijkheid een uniform beleid voor de uitvoering en handhaving overeen te 
komen, in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht. 
 
De ODRU is begonnen met het zogenaamde uitvoeringsprogramma 2.0. Hierbij verschuift de werkwijze 
van rapporteren over behaalde aantallen maar meer over bereikte resultaten voor de leefomgeving. Er 
zullen vooralsnog drie brancheplannen worden opgesteld. Op basis van de risico’s en het naleefgedrag 
per branche kunnen er passende instrumenten worden uitgewerkt tot een strategie per branche. Door dit 
maatwerk kan er efficiënter worden gewerkt en er meer worden bereikt voor de kwaliteit van de 
leefomgeving. 
 
2.8.6 Verbod asbestdaken 
De invoering van het verbod op asbestdaken staat gepland voor 2024. Uitgangspunt is er een absoluut 
verbod geldt op asbesthoudende daken.  
 
Er is door het rijk een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbesthoudende 
daken.. Ook met deze subsidieregeling geldt nog steeds dat als we alle daken vóór 2024 willen 
verwijderen, het saneringstempo nog flink omhoog moet. 
 
Voor het stimuleren en versnellen van de sanering van daken is een inspanning/investering vanuit de 
gemeenten noodzakelijk. Al is het maar omdat het toezicht op het verbod een gemeentelijke taak wordt 
(uitvoering door de Omgevingsdienst). Het is daarom wenselijk te onderzoeken welke effectieve 
maatregelen de gemeente kan nemen in aanloop naar 2024. In 2017 zijn in samenwerking met de 
Omgevingsdiensten en andere gemeenten de mogelijkheden tot stimulering inventariseren om te komen 
tot concrete voorstellen voor onze gemeente. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt. 
 
In het kader van het samenwerkingsprogramma VTH 2017 van het Provinciaal Milieu Overleg (PMO) is 
een provincie-brede inventarisatie van asbestverdachte daken uitgevoerd in 2017. Dit onderzoek werd 
begeleid door de Provincie Utrecht in samenwerking met de ODRU en de RUD. Het onderzoek geeft 
inzicht in de omvang van de problematiek. We weten waar en bij wie de daken liggen. Dat maakt het 
mogelijk om gerichte projectmatige acties te organiseren gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld 
particulieren, agrariërs etc.). 
 
Het toezicht op de professionele sloop van asbest is een taak die formeel door de ODRU moet worden 
uitgevoerd. Deze verplichting zorgt in de praktijk voor knelpunten, omdat er een ongelukkige knip in 
werkzaamheden ontstaat die door de ODRU respectievelijk de gemeente worden uitgevoerd. Om te 
voorkomen dat het toezicht niet toereikend is, wordt deze taak vooralsnog door een asbestdeskundige 
toezichthouder van de gemeente uitgevoerd. In 2018 wordt er samen met de ODRU gekeken naar een 
andere invulling van de toezichtwerkzaamheden bij sloop. 
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2.8.7 Brandveiligheid 
Vergroten veiligheidsbewustzijn 
Wat betreft communicatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het vergroten van het 
veiligheidsbewustzijn bij de burgers, bedrijven en instellingen, door hen meer te betrekken bij preventie. 
Deze ontwikkeling leidt onder andere tot verbetering van het brandveilig gedrag, zowel tijdens incidenten 
als in de voorbereiding op mogelijke incidenten. Waar toezicht en handhaving focust op gebouwen met 
verhoogd risico (w.o. zorg, onderwijs, bijeenkomst), richt de communicatie zich meer op de woonsituatie, 
zeker waar ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, Elke doelgroep vraagt om een aparte 
aanpak. Dit vindt plaats In het kader van het programma Stimulerende Preventie (Algemeen Bestuur 
VRU, juli 2014) Voor een compleet overzicht van het Programma Stimulerende Preventie, wordt 
verwezen naar het Jaarplan Stimulerende Preventie 2018. Deze activiteit valt buiten de scope van dit 
HUP. 
 
Niet-bouwwerken 
Er is toenemende (bestuurlijke) belangstelling voor veiligheid bij evenementen. Vanaf 1 januari 2018 is de 
nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Brandveilig gebruik overige plaatsen. Deze AMvB 
bevat direct werkende materiële voorschriften met bettrekking tot brandveiligheid en vervangt de 
brandbeveiligingsverordening 
 
2.8.8 VTH-verordening 
De gemeente is, met de inwerkingtreding van de Wet VTH en het vaststellen van de 
kwaliteitsverordening

10
, zelf verantwoordelijk voor het borgen van de kritieke massa als geheel 

(basistaken en niet-basistaken) en van het vergunningenproces bij de niet-basistaken. Hiervoor krijgt 
ieder bevoegd gezag een zorgplicht. Gemeenten bepalen zelf op welke wijze invulling wordt gegeven aan 
deze zorgplicht. Het wetsvoorstel deelt een bevoegdheid toe aan de gemeenteraad om daarover regels 
(verordening) te stellen. Dit is dus geen plicht om regels te stellen. De zorgplicht voor kwaliteitsborging 
voor de niet-basistaken kan ook in beleid worden uitgewerkt. 
 
In het dualisme heeft de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende 
rol. De raad gaat over het WAT en niet zozeer over het HOE. De keuze voor een lokale verordening als 
instrument betekent in elk geval dat de inhoud en strekking moeten aansluiten bij de rol en positie van de 
gemeenteraad: kaderstellend en controlerend (meer WAT dan HOE). 
 
Het handhavingsprogramma blijft wel verplicht (Wabo en Bor). Na de vaststelling en implementatie van 
de Wet VTH zullen gemeenten moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Dit betreft kwaliteitscriteria welke 
worden gesteld aan medewerkers van het bevoegd gezag en betreffen zowel opleidingsniveau als 
minimale personele bezetting die per taak beschikbaar moet zijn. Deze eisen hebben nu (nog) geen 
wettelijke verplichte status. 
 
2.8.9 De kunst van het handhaven, rapport van de Ombudsman 
Behoorlijk handhaven, dat is een complexe aangelegenheid omdat het in de kern om botsende belangen 
gaat. Iedereen kent de voorbeelden: een café blijft te lang open en omwonenden ervaren overlast, buren 
bouwen zonder vergunning een schuurtje dat te dicht op de erfgrens staat, een evenement in de buurt 
zorgt voor dagenlange geluidsoverlast.  
 
De Nationale ombudsman ontvangt jaarlijks een substantieel aantal klachten over de wijze van 
handhaving door gemeenten. Medio 2017 verscheen  het rapport ´de kunst van handhaven´, met daarin 
drie lessen voor gemeenten. 
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Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Gemeente Oudewater, vastgesteld 
door gemeenteraad op 8 december 2016 

Dilemma 

Bij een verzoek om handhaving moet (namens) het college eerst vastgesteld worden of er sprake is van een 

overtreding (stap 1). Als er inderdaad een overtreding wordt geconstaterd moet wettelijk verplicht eerst 

onderzocht worden of de ontstane situatie gelegaliseerd (= achteraf alsnog verlenen vergunning) kan worden 

(stap 2). Afhankelijk van het resultaat wordt er handhavend opgetreden of wordt de overtreder in de 

gelegenheid gesteld een aanvraag om een vergunning in te dienen (stap 3). Deze wettelijke procedure 

stappen werken vertragend en daarbij kan het in de beeldvorming overkomen alsof de gemeente de 

overtreder beloond in plaats van bestraft.  
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Figuur 2 De drie lessen voor behoorlijk handhaven 

 
In het kader van het verbeteren van de dienstverlening en het werken “in de geest van Omgevingswet”, 
zal de gemeente in 2018 processen gaan optimaliseren waarbij extra aandacht is voor deze drie lessen 
van de Ombudsman.  
 
2.8.10 Actualiteiten 
Niet alleen de gewijzigde regelgeving is van invloed op de (dagelijkse) uitvoeringspraktijk, actuele 
gebeurtenissen zijn dat net zo. In 2017 was er bijvoorbeeld aandacht voor de toepassing van 
breedplaatvoeren

11
 en roestvrij staal in zwembaden

12
. Zo kan het zijn dat er acuut aandacht moet zijn 

voor problematiek waarin bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma niet voorzien was.  
 

2.9 Ontwikkelingen in 2018 
2.9.1 Omgevingswet 
De Omgevingswet is een omvangrijke juridische stelselverandering, waarin veel afzonderlijke wetten en 
regels opgaan. Naar verwachting zal in 2021 de wet van kracht worden. Oogmerk van de Rijksoverheid is 
vooral deregulering, versimpeling en ruimte voor maatwerk.  
De uitgangspunten van de wet zijn:  

 het ‘decentraal-tenzij-principe’;  
 samenwerking door rekening te houden met de samenhang van de relevante onderdelen en 

aspecten van de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. 
 
Gemeenten krijgen meer bestuurlijke afwegingsruimte bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, met 
inachtneming van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. De gemeenten formuleren in hun 
omgevingsvisies de gewenste kwaliteit en resultaat van hun gebied. De gewenste kwaliteit en resultaat 
vertalen de gemeenten naar hun omgevingsplannen. 
 
De komende jaren bereiden we ons samen met de ODRU en de ketenpartners VRU, waterschappen, 
provincie en RUD voor op de komst van de Omgevingswet. De wet bundelt 26  wetten, 120 sectorale 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriële regelingen. Gemeenten hebben, 
in tegenstelling tot de provincie, niet de verplichting een omgevingsvisie op te stellen, maar moeten wel 
een omgevingsplan hebben. Zowel de provinciale omgevingsverordening als het gemeentelijk 
omgevingsplan leggen algemene regels en vergunningplichten vast voor het gehele grondgebied.Er zijn 
vier AMvB’s ontwikkeld, waaronder het ‘Omgevingsbesluit’ met daarin algemene en procedurele 
bepalingen en het besluit ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ met daarin inhoudelijke normen die zich richten 
tot bestuursorganen en twee AMvB’s met uitvoeringsregels (waaronder het huidige Activiteitenbesluit en 
het Bouwbesluit). 
 
De ambtelijke organisatie Oudewater-Woerden heeft voor Oudewater een projectteam samengesteld. 
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 Naar aanleiding van de instorting van een parkeergarage in aanbouw in Eindhoven. 
12

 Naar aanleiding van incident in Tilburg en later in Dordrecht. 
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2.9.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuw (verplicht) stelsel voor 
het bouwtoezicht in Nederland. In dit stelsel staat private kwaliteitsborging centraal. Private 
kwaliteitsborging houdt in dit geval in dat de initiatiefnemer het bouwproces zodanig organiseert dat het 
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Verder ziet de initiatiefnemer toe op het gehele traject 
van de bouw: van het initiatief tot en met het opleveren. De gemeente verleent op haar beurt een 
vergunning indien een bouwplan voldoet aan welstand, aan de voorschriften van het bestemmingsplan en 
als blijkt dat het bouwproject geen gevaar oplevert voor de directe omgeving. Er vindt dus geen toetsing 
van het bouwplan meer plaats aan het Bouwbesluit 2012 en de gemeente houdt op dit aspect ook geen 
toezicht meer tijdens de bouw.  
 
Gezien de brede bezwaren is op verzoek van minister Plasterk (BZK)  de stemming in de Eerste Kamer – 
voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. De minister beloofde daarom toe de bezwaren nog eens in het 
kabinet te bespreken. Hij dacht aan het schrijven van een wijziging op het wetsontwerp of aanvulling. Dit 
betekent tevens dat de wet vertraging oploopt, of in het ergste geval helemaal niet meer doorgezet wordt 
als de politieke verhoudingen na de verkiezingen anders komen te liggen. Wat dit uiteindelijk voor de 
Wkb gaat betekenen is onduidelijk maar de geplande voorbereiding zal in iedere geval vooralsnog op een 
laag pitje worden gezet. 
 
2.9.3 Actualisatie van VTH-beleid 
In 2018 gaat de gemeente ook een actualisatieslag maken als het gaat om het VTH-beleid. Vooralsnog 
bestaat het huidige beleid hoofdzakelijk uit beleid op de toezicht- en handhavingstaken. Per 1 juli 2017 is 
het echter ook wettelijk vereist om beleid te ontwikkelen op de vergunningentaken. 
 
Daarnaast zijn in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen. In dat kader is het ook gewenst om het VTH-
beleid te actualiseren en te bepalen of en in hoeverre prioriteiten en strategieën nog genoeg aansluiten 
bij de bestuurlijke visie. Dit jaar zal het nieuwe Handhavingsbeleid 2019-2022 worden opgesteld. 
 
In samenwerking met de netwerkgroep De Waarden (zie paragraaf 2.5) wordt daarom in 2018 het VTH-
beleid verder ontwikkeld en geactualiseerd.  
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3. Jaarverslag 2017 en Uitvoeringsprogramma VTH 2018 
 

3.1 Inleiding 
De concrete wijze waarop de gemeente Oudewater omgaat met de uitvoering van haar VTH-taken is 
uitgewerkt in verschillende ‘Productbladen”.  
 
Per productblad van uit te voeren VTH-taak staan de volgende onderdelen zo concreet mogelijk 
beschreven: 
 1. Toelichting taak - toelichting op wat de betreffende VTH-taak inhoudt; 
 2. Omschrijving taak - een omschrijving van de betreffende VTH-taak; 
 3. Prioriteit - welke prioriteit is aan de betreffende VTH-taak toegekend op basis van de risicoanalyse; 
 4. Doel(en) - welk(e) doel(en) is/zijn er voor de uitvoering van de betreffende VTH-taak gesteld; 
 5. Uitvoering door - wie voert de betreffende VTH-taak uit; 
 6. Uitvoeringsprogramma 2017 – wat was er voor de betreffende VTH-taak in het voorgaande jaar 

geprogrammeerd; 
 7. Jaarverslag 2017 – wat is er van de betreffende VTH-taak in het voorgaande kalenderjaar 

uitgevoerd; 
 8. Evaluatie & Bijsturing – evaluatie van de uitvoering van de betreffende VTH-taak geëvalueerd en 

beschrijving of en in hoeverre op deze VTH-taak wordt bijgestuurd in organisatie, uitvoering of 
beleid; 

 9. Uitvoeringsprogramma 2018 – wat is/wordt er voor de uitvoering van de betreffende taak voor het 
huidige/komende kalenderjaar geprogrammeerd. 

 
Deze productbladen vormen ‘de kern’ van zowel het Jaarverslag VTH 2017, als het 
Uitvoeringsprogramma VTH 2018. Hieruit kan men concreet opmaken wat de gemeente had 
geprogrammeerd, wat hiervan is uitgevoerd, of hierop moet worden bijgestuurd en wat de gemeente voor 
2018 programmeert. 
 

3.2 Productbladen 
 1. Actualisatie Integraal Handhavingsbeleid 16 
 2. Actualiseren van registratiesystemen en risicoanalyse 17 
 3. Handhavingsjaarverslag en HandhavingsUitvoeringsProgramma 18 
 4. Behandelen meldingen / klachten / handhavingsverzoeken 19 
 5. Handhaven oneigenlijk grondgebruik 20 
 6. Milieu 21 
 7. Milieu - bodem 22 
 8. Omgevingsvergunningen en meldingen 23 
 9. Projecten milieu 24 
 10. Brandveiligheid 25 
 11. Handhaving APV en openbare ruimte 26 
 12. APV - evenementen 27 
 13. Bijzondere wetten 28 
 14. Gebiedsgericht toezicht 29 
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1. Actualisatie beleid 

Toelichting taak Het VTH-beleid moet actueel zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. 

Omschrijving taak Deze taak omvat de (eventuele) aanpassing van het VTH-Beleid 
(visie, uitgangspunten, prioriteiten en strategieën) op basis van de 
jaarlijkse evaluatie en de uitkomsten van het IBT. 

Prioriteit Hoog, uitvoering wettelijke taak en professionalisering VTH-
organisatie (Kwaliteitscriteria 2.1 VTH) 

Doel(en) - voldoen aan wettelijke kwaliteitscriteria 
- professionalisering van de VTH-organisatie 
- efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen 
- beoordeling ‘adequaat’ op basis van IBT 

Uitvoering door Gemeente (in samenwerking met ODRU en VRU) 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Risicoanalyse 
- Integrale actualisatie door de gemeente van de risicoanalyse 

voor de taakvelden Bouwen, RO en APV & Bijzondere Wetten 
en Integraal VTH-beleid zijn voorzien in 2018.  

Vergunningenbeleid 
- Opmaken en implementeren Vergunningendeel in VTH-Beleid 

Geprogrammeerde capaciteit  
- Geen uren, capaciteit moet gecreëerd worden 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Risicoanalyse 
- In het kader van het HUP 2017 en HUP 2018 is bekeken of 

de risicoanalyse (beperkte) actualisatie behoeft. 
Vergunningenbeleid 

- Het beschrijven van het vergunningenbeleid is in 2017 
opgeschort. Enerzijds vanwege het feit dat er door de 
Provincie Utrecht werd aangekondigd dat er een landelijke 
vergunningenstrategie zou komen. Dit bleek later niet het 
geval te zijn. Anderzijds vanwege het feit dat vanuit het IBT is 
aangegeven dat hierop pas vanaf 2018 wordt toegezien. 
Daarom is besloten om hier in 2017 verder geen prioriteit 
meer aan te geven. Voor 2018 is dit wel in het programma 
opgenomen. 

- Het nieuwe Vergunningenbeleid wordt in 2018 
geïmplementeerd in het in voorbereiding zijnde VTH-beleid 
2019-2022. 

Evaluatie & Bijsturing Risicoanalyse 
- De uitgevoerde risicoanalyse heeft niet geleid tot aanpassing 

van de prioriteiten. Bijsturing was dan ook niet noodzakelijk. 
Omdat ook het huidige beleid moet worden geactualiseerd 
wordt ervoor gekozen om in 2018 geheel nieuw beleid te 
maken en vast te laten stellen, inclusief een nieuwe 
probleem- en risicoanalyse. 

Vergunningenbeleid 
- Dit wordt in het nieuw te formuleren VTH-Beleid opgenomen. 

Hiervoor wordt meer capaciteit geprogrammeerd dan in 2017. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Risicoanalyse 
- Voor 2018 wordt geprogrammeerd om een volledig nieuwe 

risicoanalyse uit te voeren. Enerzijds ingegeven door de 
nodige actualisatie van het VTH-Beleid. Anderzijds ingegeven 
door de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen. 

VTH-Beleid 
- In samenwerking met de netwerkgroep “De Waarden” wordt 

in 2018 het VTH-Beleid volledig geactualiseerd. Hierbij wordt 
ook aan het wettelijke verplichte vergunningenbeleid invulling 
gegeven. 
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2. Actualiseren van registratiesystemen 

Toelichting taak Binnen de huidige registratiesystemen daar waar gewenst 
aanpassingen en verbeteringen doorvoeren. 

Omschrijving taak Registratiesysteem 
- De bestaande registratiesystemen worden aangepast, verbeterd 

of vernieuwd. 

Prioriteit Hoog, professionalisering VTH-organisatie en voldoen aan wettelijke 
eisen 

Doel(en) - gestroomlijnde digitale werkprocessen 
- voldoen aan wettelijke kwaliteitscriteria 
- professionalisering van de VTH-organisatie 
- efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen 
- uitvoering VTH-taken conform beleid 
- beoordeling ‘adequaat’ op basis van IBT 

Uitvoering door Gemeente (in samenwerking met ODRU en VRU) 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Ten behoeve van het opstellen van het HUP 2018 zal in het vierde 
kwartaal van 2017 bezien worden of een gedeeltelijke actualisatie van 
de risicoanalyse wenselijk is. 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

De risicoanalyses zijn in eind 2014/begin 2015 integraal herzien en dus 
nog actueel. Een ambtelijke QuickScan in het 4

e
 kwartaal 2017 geeft 

geen aanleiding tot actualisatie 

Evaluatie & Bijsturing Registratiesysteem 
- Het VTH-registratiesysteem wordt 2018 verder geoptimaliseerd. 

Concreet worden de processen hierin nog verder geborgd en 
wordt er gewerkt aan het nog beter kunnen genereren van data 
en managementinformatie vanuit het systeem 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Registratiesysteem 
- Het VTH-registratiesysteem wordt 2018 verder geoptimaliseerd. 
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3. Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma 

Toelichting taak Verslaglegging van de uitgevoerde VTH-taken met de resultaten van het 
afgelopen kalenderjaar en een programma opstellen waarin concreet 
wordt beschreven welke VTH-taken in het komende kalenderjaar 
worden geprogrammeerd. 

Omschrijving taak Beschrijving van de uitgevoerde VTH-taken in relatie tot het 
Uitvoeringsprogramma van het voorafgaande jaar en een concrete 
beschrijving van de geprogrammeerde VTH-taken voor het komende 
kalenderjaar. 

Prioriteit Hoog, uitvoering wettelijke taak en professionalisering VTH-organisatie 
(Kwaliteitscriteria 2.1 VTH) 

Doel(en) - voldoen aan wettelijke kwaliteitscriteria 
- professionalisering van de VTH-organisatie 
- efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen 
- uitvoering VTH-taken conform beleid 
- beoordeling ‘adequaat’ op basis van IBT 
- het jaarverslag uiterlijk voor het einde van het jaar vastgesteld hebben 
door het college. 
- het uitvoeringsprogramma van het komende jaar uiterlijk voor het 
einde van het jaar vastgesteld hebben door het college. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Het Jaarverslag VTH over 2017 uiterlijk eerste kwartaal 2018 afronden, 
en de aanbevelingen verwerken in het Uitvoeringsprogramma VTH 
2018. Dit is niet gelukt (aanbieding in 2

e
 kwartaal). 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Het jaarverslag 2016 is op 29 augustus 2017 vastgesteld en vervolgens 
doorgestuurd naar de gemeenteraad, de provincie en 
handhavingspartners 

Evaluatie & Bijsturing Voor 2018 en de komende jaren wordt geprobeerd om het Jaarverslag 
en Uitvoeringsprogramma voor uiterlijk 31 december van het lopende 
jaar vastgesteld te krijgen. Voor het Jaarverslag wordt dan gebruik 
gemaakt van de management informatie tot en met het 3

e
 kwartaal 

aangevuld met een prognose voor het 4
e
 kwartaal. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Jaarverslag 2018 
- Het Jaarverslag over 2018 in het 1

e
 kwartaal van 2019 

afronden, en de aanbevelingen verwerken in het 
Uitvoeringsprogramma 2019. 

 
Uitvoeringsprogramma 2019 

- Het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt in het 1
e
 kwartaal 2019 

vastgesteld door het college en vervolgens ter informatie aan de 
gemeenteraad en samenwerkingspartners opgestuurd 
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4. Klachten/meldingen/handhavingsverzoeken 

Toelichting taak Behandelen van meldingen/klachten die betrekking hebben op alle 
taakvelden (binnen Wabo).  

Omschrijving taak Alle verzoeken om handhaving binnen de verschillende taakvelden 
worden opgepakt. Er wordt altijd actief contact gezocht met de 
klager/melder en deze wordt altijd op de hoogte gehouden van de 
voortgang. Klachten/meldingen worden zoveel mogelijk mondeling of 
per e-mail afgehandeld.  

Prioriteit Prioritering en dus mate van doorpakken is gerelateerd aan de 
categorie overtreding, gebaseerd op de Wabo-risicothema’s (zie 
paragraaf 2.2) en de uitkomsten van de risicoanalyse (zie bijlage 2). 

Doel(en) Meldingen/klachten 
- Meldingen en klachten met (zeer) hoge prioriteit worden binnen twee   
werkdagen opgepakt. 
- Meldingen en klachten met gemiddelde prioriteit worden uiterlijk 
binnen één week gepakt. 
- Meldingen en klachten met (zeer) lage prioriteit worden tijdens   
  gebiedsgericht toezicht of projectmatig opgepakt. 
- Alle meldingen en klachten zijn binnen uiterlijk 4 weken afgehandeld. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

- Aanbodgestuurde activiteit. Raming voor 2017: 
- ± 60 meldingen/handhavingsverzoeken bouwen/ruimtelijke ordening; 
- ± 50 meldingen / handhavingsverzoeken milieu regulier. Daarnaast zijn 
uren vrijgemaakt voor het doen van 2 controles bij P2000 meldingen in 
relatie tot meldingen ongewoon voorval. 
- ± 8 meldingen/handhavingsverzoeken brandonveilige situaties; 
- ± 43 meldingen/handhavingsverzoeken horeca, evenementen, 
geluidhinder; 
- ± 200 meldingen/handhavingsverzoeken openbare ruimte. 
- ODRU 328 uur voor reguliere klachten, inclusief klachten over 

voormalig provinciale bedrijven 

- VRU (zie bijlage 8) 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

ODRU: 

- In 2017 zijn 749 uren aan klachten besteed. Hiervan zijn 442 uur 

besteed aan klachten bij een pluimveehouderij. 

- Er zijn 38 klachten behandeld. Daarvan zijn er 12 die betrekking 

hadden op de situatie rondom een pluimveehouderij. 6 Klachten hebben 

betrekking op een knalapparaat. 

- Er zijn 2 verzoeken tot handhaving ingediend en er is 1 ongewoon 

voorval gemeld. Deze melding betrof lekkage van bodembedreigende 

stof op een bedrijventerrein. 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

ODRU: 
- Reguliere klachten: 335 
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5. Handhaving oneigenlijk grondgebruik 

Toelichting taak Het optreden tegen het onrechtmatig in gebruik nemen van 
gemeentegrond door burgers en bedrijven. 

Omschrijving taak Aanbod gestuurde activiteit. Overtredingen worden niet actief 
opgespoord, maar worden vrijwel alleen op basis van meldingen of 
klachten gesignaleerd en alleen op basis van een project van 
Realisatie en Beheer in behandeling genomen. Verjaring stuiten, 
terugvordering van het gemeentelijke eigendom of grond verkopen.  

Doel(en) - voorkomen/aanpakken van strijdig grondgebruik 
- voorkomen/aanpakken van inbreuk op gemeentelijk eigendomsrecht 

Prioriteit Laag 

Uitvoering door Gemeente 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

De verjaring stuiten, terugvordering van het gemeentelijke eigendom, 
grond verkopen. 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Geen overtredingen geconstateerd. 

Evaluatie & Bijsturing Gezien de lage prioriteit en het geringe aantal overtredingen in de 
afgelopen jaren wordt voor deze VTH-taak geen capaciteit 
geprogrammeerd in 2018. Wel wordt ingezet op optimalisatie van het 
proces met het team Realisatie en Beheer. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

De verjaring stuiten, terugvordering van het gemeentelijke eigendom, 
grond verkopen. 
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6. Milieu 

Toelichting taak Periodiek controleren van inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer op naleving van de vergunningvoorschriften en 
algemene regels. 

Omschrijving taak Inrichtingenbestand Milieu gemeente Oudewater 
- IPPC bedrijven: 2 
- Type C bedrijven: 7 
- Type B bedrijven: 309 
- Type B met OBM bedrijven: 28 
- Type A bedrijven: 96 
Voor de overige inrichtingen wordt jaarlijks een selectie uitgemaakt 
van te bezoeken branches/bedrijven.  
 
De ODRU zal risicogericht toezicht houden. Dit betekent dat 
inrichtingen waar de bedreiging voor de fysieke leefomgeving het 
grootst is een hogere prioriteit krijgen. 
 
In 2018 wordt opnieuw extra aandacht besteed aan energie en zal 
een branchegerichte aanpak worden gebruikt waarvoor 
brancheplannen worden geschreven. Verder zal er aandacht 
worden besteed aan frequent lekverlies bij koelinstallaties. 

Doel(en) Alle geplande bedrijven worden gecontroleerd en voldoen aan de 
milieuregelgeving. Streven is een naleefgedrag van 100%. 

Prioriteit Controles bij bedrijven met milieurelevante activiteiten die al langere 
tijd niet zijn bezocht, waardoor mogelijk risico speelt 
- Lekverlies bij koelinstallaties 
- Energiebesparing/Duurzaamheid 
- Oplevercontroles n.a.v. veranderingsvergunningen en 

meldingen 
- Specifieke controles op indirecte lozingen binnen en buiten 

inrichtingen, waarbij in 2018 de nadruk ligt op bronneringen. 
- Asbestcontroles binnen en buiten kantooruren 
- Jaarlijks worden de verkooppunten met vuurwerkopslagen voor, 

tijdens en na de verkoopperiode gecontroleerd. De controles 
vinden plaats samen met VRU en politie. 

Uitvoering door ODRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerde capaciteit: 1673 uur 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

1531 uur 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

1646 uur 
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7. Milieu – bodem 

Toelichting taak Toezicht in het kader van het beschermen van de bodem 

Omschrijving taak Besluit bodemkwaliteit: 
Deze taak betreft het toezicht houden in het veld van meldingen 
Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast toezicht en handhaving op (niet) 
gemelde werken, grootschalige bodemtoepassingen en 
administratieve controles. 
 
Calamiteiten bodem: 
Bij een melding van een calamiteit waarbij mogelijk een 
bodemverontreiniging is ontstaan, wordt toezichthoudend en 
handhavend opgetreden. 
 
Toezicht op bodemenergiesystemen: 
Deze taak betreft het indienen van meldingen en eventueel afdwingen 
van meldingen. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op gemelde 
systemen en op niet gemelde systemen. 
Voor het toezicht wordt gebruik gemaakt van de HUM BE, deel 2 van 
het SKIB. 

Doel(en) Het doen van steekproefsgewijze veldcontroles. Extra aandacht voor 
het melden van systemen van voor 1 juli 2013. Deze zijn vaak nog niet 
gemeld. 
Een bijdrage leveren aan de evaluatie van het Besluit 
bodemenergiesystemen. 

Prioriteit middel 

Uitvoering door ODRU en HDSR 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Meldingen – 25 uur 
Toezicht – 15 uur 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Meldingen – 49 uur 
Toezicht – 15 uur 

Evaluatie & Bijsturing Er komen steeds meer bodemenergiesystemen. Als gevolg hiervan 
moet  het aantal uren verhoogd worden.   

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Meldingen – 55 uur 
Toezicht – 35 uur 
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8. Omgevingsvergunningen en meldingen 

Toelichting taak Uitvoering van VTH-taken op omgevingsvergunningen en meldingen.  

Omschrijving taak Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning milieu (oprichten, 
verandering inrichting, revisie). Deze taak is ondergebracht bij ODRU. 
De taak wordt uitgevoerd overeenkomstig het processchema ‘milieu 
omgevingsvergunning’ (zie bijlage XX). Na vergunningverlening wordt 
de vergunning, ten behoeve van het reguliere milieutoezicht, 
opgenomen in het inrichtingenbestand 

Doel(en) Vergunningen 
- Behandelen 100% van de aanvragen omgevingsvergunning milieu 
 
Prognose 2018 
Aantal aanvragen omgevingsvergunning milieu Alle aangevraagde 
behandelen 
Aantal aanvragen OBM Alle aangevraagde behandelen 
Aantal aanvragen verandering inrichting Alle aangevraagde behandelen 
 
- de beslistermijn wordt in maximaal 10% van de gevallen van 
gemeentewege verlengd. 
 
Eén van de algemene doelstellingen van het VTH-beleid is het risico-
gestuurd uitvoeren van de VTH-taken. De Risicomodule milieu (bijlage 
5) geeft de risico’s inzichtelijk per inrichtingstype. Deze risico’s zijn 
leidend bij de toetsing van de vergunningaanvragen (hoe hoger de 
risico’s zijn, hoe diepgaander het toetinsgsniveau is). Getoetst wordt 
aan de geldende wet- en regelgeving en door het doorlopen van de 
taken in het zaaksysteem Squit zijn de te volgen stappen geborgd.  In 
alle gevallen worden de vergunningen getoetst op de onderdelen 
constructieve veiligheid en  brandveiligheid. Ook alle 
vergunningen/meldingen waar asbest bij betrokken is, worden volledig 
getoetst. 

Prioriteit Vergunningen 
In 2018 worden de milieuvergunningen van alle IPPC-plichtige bedrijven 
beoordeeld op actualiteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
wettelijke verplichting (artikel 2.30, 2.31 van de Wabo) tot het 
actualiseren van de voorschriften behorende bij een milieuvergunning 
indien deze niet langer toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het 
gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu 
en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. 
Aangezien in 2016 en 2017 nieuwe conclusies over best beschikbare 
technieken zijn vastgesteld o.a. de BREF voor veehouderijen is 
actualisatie van deze vergunningen noodzakelijk 

Uitvoering door Gemeente, VRU en ODRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerd aantal behandelde omgevingsvergunningen 
/meldingen in 2017 voor de activiteit: 
- VRU toezicht omgevingsvergunning voor activiteit bouwen: 17 
Geprogrammeerde capaciteit  
- ODRU: 256 uur (vergunningen) en 223 uur (meldingen) 
- VRU (zie bijlage 10) 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Wabo-vergunningen: 71 uur 

Wabo-meldingen: 223 uur  

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

17 uur     Omgevingsvergunning activiteit milieu (oprichting, revisie)      
23 uur     Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) 
95  uur     Omgevingsvergunning intrekken, actualiteit, ambtshalve 
aanpassen of verandering activiteit milieu, milieuneutraal veranderen en 
niet neutraal veranderen 
 
Toelichting:  
Onderhavige taak is een aanbod gestuurde activiteit. De omvang van de 
taak wordt bepaald door het aantal vergunningaanvragen en meldingen 
die het komende jaar worden ingediend. 
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9. Projecten (milieu) 

Toelichting taak Specifiek benoemde projecten op het gebied van de VTH-taken 

Omschrijving taak Project 1 EED-project 
Naast het beoordelen van en het adviseren over de energierapporten, 
die worden ingediend in het kader van de EED, worden de bedrijven 
na de goedkeuring van het rapport specifiek bezocht om afspraken te 
maken over de uitvoering van de verplichte energiebesparende 
maatregelen. Binnen het energieproject wordt, in samenwerking met 
de gemeente, ook aandacht besteed aan het adviseren van 
kleinverbruikers over energiebesparing. 
 
Project 2 Lozingen 
Dit project betreft specifieke controles op indirecte lozingen binnen en 
buiten inrichtingen. Dit jaar zal de nadruk liggen op toezicht van 
lozingen bij bronneringen. Vragen bij calamiteiten en 
handhavingsopvolging van de controles door de waterschappen zijn 
ook ondergebracht in dit project. 
 
Project 3 Koelinstallaties 
In dit project wordt aandacht besteed aan frequent lekverlies bij 
koelinstallaties. 

Doel(en) - Het belang van energiebesparing onder de aandacht van de 
ondernemers te brengen en binnen de ruimte van het 
Activiteitenbesluit zo veel mogelijk energiebesparing af te dwingen 
(art, 2.15 van het Activiteitenbesluit). 
- terugdringen vervuiling door lozingen 

Prioriteit Toegespitst op de Wabo-risicothema’s (zie paragraaf 2.2) en de 
uitkomsten van de risicoanalyse. 

Uitvoering door ODRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Project 1 EED-project: ODRU 46 uur 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Project 1 EED-project: ODRU 47 uur 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Project 6: Flyer maken en zorgen voor verspreiding, supermarkten zijn 
benaderd voor het leveren van gegevens koelinstallaties, bij een 
aantal bedrijven wordt gericht een controle gedaan. 50 uur 
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10. Brandveiligheid 

Toelichting taak Controle op brandveiligheidsaspecten in de gebruiksfase van 
bouwwerken en inrichtingen. 

Omschrijving taak Controle op brandveiligheidsaspecten in de gebruiksfase van 
bouwwerken en inrichtingen.  

Doel(en) Het gaat om bouwwerken en inrichtingen waarvoor bij brand een 
verhoogd risico op slachtoffers of de omgeving bestaat. Gebouwen 
worden periodiek gecontroleerd op brandveiligheid. Dat zijn veelal 
(woon-)gebouwen met verminderd zelfredzame personen, die geen 
vergunning of melding behoeven, maar wel een verhoogd risico 
kennen.  
 
Nieuwe vergunningen en meldingen worden altijd gecontroleerd.  

Prioriteit - brandveilige gebouwen en bouwwerken binnen de leefomgeving. 
- actueel en zo volledig mogelijk inzicht in de brandveiligheidssituatie  
  van gebouwen en bouwwerken. 

Uitvoering door Prioriteiten programma brandveiligheid worden bepaald aan de hand 
van gebouwrisico’s, (bewoning, zelfredzaamheid, aantallen personen), 
bestuurlijke gevoeligheid en naleefgedrag) 
 
De beschikbare capaciteit wordt als eerste ingezet voor toezicht op alle 
bouwwerken in de risicoklasse I t/m III. 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Jaarplan Oudewater 2018 (zie bijlage 8) 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Geprogrammeerde capaciteit (zie bijlage 9). 
Bijlage 9 is nog niet formeel vanuit de VRU vastgesteld 

Evaluatie & Bijsturing Gemeentelijke rapportage Oudewater 2017 (zie bijlage 10) 
Bijlage 10 is nog niet formeel vanuit de VRU vastgesteld 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Geen concrete aanbevelingen voor 2018. 
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11. Handhaving APV en openbare ruimte 

Toelichting taak Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen uit de APV 
die betrekking hebben op de openbare ruimte. 

Omschrijving taak 

 

Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de 
bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en 
bijzondere wetgeving. Het gaat hier onder meer om: 

- Dumpingen van afval; 
- Het veroorzaken van zwerfafval en het onjuist aanbieden van 

grofvuil, huisvuil en bedrijfsvuil; 
- Vernielingen algemeen en beschadigen bestrating en andere 

gemeentelijke eigendommen;  
- Aantasting openbaar groen / vernieling openbaar groen, illegaal 

gebruik openbaar groen; 
- Illegaal plakken, kladden, uitstallingen; 
- Verontreiniging van de bodem of de openbare weg, inclusief 

water, door (potentieel) milieugevaarlijke stoffen; 
- Toezicht op parkeerexcessen. Het gaat hier onder meer om 

verkeerd (hinderlijk) parkeren, langdurig in de openbare ruimte 
geparkeerde caravans en aanhangwagens, het te koop 
aanbieden van voertuigen, illegaal geparkeerde grote 
voertuigen, auto- en fietswrakken, parkeren in de blauwe zone 
en het parkeren in groenvoorzieningen; 

- Het houden van toezicht op de regels over honden. Het gaat 
hier over het aanlijngebod, aanwezigheid honden op verboden 
plaatsen en hondenverontreiniging. Het toezicht zal vooral 
plaatsvinden door surveillances uit te voeren. Er wordt ingezet 
op de tijdstippen dat veel mensen hun hond uitlaten. Het accent 
ligt hierbij op de aanwezigheid van honden op verboden 
plaatsen, zoals kinderspeelplaatsen, trottoirs en groengebieden; 

- Objecten (wrakken) op of aan de openbare weg; 
- Aanlegvergunning vaartuigen in openbaar vaarwater;   
- Fietsen in het voetgangersgebied; 
- SUS-team elke zaterdagnacht; 
- Parkeerexcessen;  
- Reclame; 
- Jeugdoverlast 

Doel(en) Verbeteren leefomgeving. Door als BOA en/of wijkopzichters zichtbaar 
te zijn en op te treden een positief effect op het naleefgedrag uit te 
oefenen, zoals: 
- een veilige, schone en gezonde leefomgeving 
- bewaken en in goede staat houden van gemeentelijke eigendommen 
- voorkomen van hinder, overlast en verkeersonveilige situaties. 
- verbeteren van bereikbaarheid van percelen en gebouwen. 
- verbetering en beschermen van de parkeermogelijkheden voor 

minder-validen 

Prioriteit Verbeteren leefomgeving. Door als BOA en/of wijkopzichters zichtbaar 

te zijn en op te treden een positief effect op het naleefgedrag uit te 

oefenen. 

Uitvoering door Gemeente 

Uitvoeringsprogramma 2018 

(geprogrammeerd) 

Uitvoering op basis van budget 

Jaarverslag 2017 

(uitgevoerd) 

Zie voor de inzet bijlage 8 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018. 

Uitvoeringsprogramma 2018 

(geprogrammeerd) 

Uitvoering op basis van budget en in relatie tot IVP wijk- en actualiteit 

gericht 
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12. APV evenementen 

Toelichting taak Het uitvoeren van VTH-taken op evenementenvergunningen. 

Omschrijving taak Vergunningverlening 
Door gebruik te maken van de risicoscan worden evenementen 
ingedeeld en beoordeeld op categorie namelijk : 
- Categorie A – klein evenement 
- Categorie B – middelgroot evenement 
- Categorie C – groot evenement 
De VRU adviseert over de aangevraagde evenementenvergunning op 
het gebied van brandveiligheid. 
 
Toezicht en Handhaving 
Het toezicht tijdens de evenementen vindt plaats vanuit de verschillende 
handhavingsdisciplines (brandveiligheid, APV, verkeer en bouwen). 
Vooraf aan een type B en C evenementen wordt er door de VrU altijd 
toezicht gehouden op naleving van de vergunningvoorschriften, soms 
gezamenlijk met de gemeente (Boa, toezichthouder). 
  
Bij categorie B evenementen (afhankelijk van de aard en grootte) en 
zeker bij de categorie C evenementen vindt er ook tijdens de activiteit 
controle plaats (VRU en eventueel gemeente). Bij de grotere/bijzondere 
evenementen vindt er ook vooroverleg en een evaluatie plaats. 
 
Naast het toezicht op evenementenvergunningen wordt toezicht 
gehouden op inrichtingen volgens de brandbeveiligingsverordening 
(Bbv), zoals bij tijdelijke bouwwerken, tenten of terreinen. Sommige 
activiteiten zijn zowel een inrichting, als een evenement. 

Doel(en) - (brand-) veilig en gezond verloop van evenementen 
- actueel en volledig beeld van de te houden evenementen 
- voorkomen van overlast en hinder 
- evaluatie van alle categorie C evenementen 
- veilige en gezonde leefomgeving 

Prioriteit Afhankelijk van type evenement en uitkomst risicoanalyse. In ieder 
geval ligt het accent op de hoog geprioriteerde activiteiten: 
- Evenementen categorie C 
- Incidentele festiviteiten inrichting 
- Kermis organiseren 
- Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken. 
 
Belangrijk aandachtspunt is brandveiligheid (nooduitgangen, 
materiaalgebruik, BHV-organisatie, gebruik gasflessen enz.). Indien er 
grote podia en/of tribunes worden gebouwd wordt de constructieve 
veiligheid door BWT gecontroleerd. 

Uitvoering door Gemeente, VRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerde capaciteit  
- Gemeente  
- VRU (zie bijlage 9 en 10) 
Bijlage 9 en 10 zijn nog niet formeel vanuit de VRU vastgesteld 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Zie bijlage 9 en 10 
Bijlage 9 en 10 zijn nog niet formeel vanuit de VRU vastgesteld 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018. De toezichtcapaciteit vanuit 
VTH (toezichthouders bwt) is voor 2018 vijf evenementen. 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Gelijk met 2017 
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13. Bijzondere wetten 

Toelichting taak Toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet (DHW)  

Omschrijving taak De gemeente ziet toe dat alle horeca-inrichtingen (commercieel en/of 
para-commercieel) de voorschriften uit de DHW naleven, dat bijv. 
supermarkten geen drank verkopen aan jongeren onder de 18 en dat 
deze jongeren geen alcoholhoudende drank op zak hebben.  
 
Er zijn 30 horecagelegenheden (commercieel en para-commercieel) in 
Oudewater.  
 
De gemeente zet in op voorlichting en op preventie van overtredingen 
door de huidige praktijk van overleg met horeca. paracommercie, politie 
en overige betrokkenen te continueren en te versterken. Toezicht wordt 
naast voorlichting ingezet om de naleving van regels te bevorderen. 
Afhankelijk van de inrichting kan met meerdere vakdisciplines (o.a. 
brandveiligheid, bouwkundigheid, APV, vergunningsvoorwaarden) 
integraal toezicht worden gehouden. 

Doel(en) - een veilig en gezonde leefomgeving 
- voorkomen van overlast vanwege alcoholgebruik 
- een actueel en volledig inrichtingenbestand van alle horeca-
inrichtingen binnen de gemeente 

Prioriteit Afhankelijk van uitkomst risicoanalyse. In ieder geval is er aandacht 
voor de hoog en gemiddeld geprioriteerde activiteiten: 
- Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken 
- Sluitingsuur horecabedrijven 
- Geen drankgebruik bij jongeren < 18 jaar 
- DHW-vergunning 
- Terras exploiteren (terrasvergunning) 

Uitvoering door Gemeente 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerde capaciteit  
- Gemeente 360 uur  

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Zie hiervoor bijlage 8 

Evaluatie & Bijsturing Opnemen in Uitvoeringsprogramma VTH 2017 en hiervoor benodigde 
capaciteit reserveren.  

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Gelijk aan 2017 
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14. Gebiedsgericht toezicht 

Toelichting taak Het houden van toezicht op activiteiten op basis van een 
gebiedsindeling 

Omschrijving taak Frequent toezicht houden op alle gebieden in de gemeente en het 
daarbij inventariseren van veelvoorkomende overtredingen. Controles 
worden uitgevoerd onderweg naar geplande afspraken, zoals 
bijvoorbeeld bouwtoezicht of handhavingscontroles.  
 
De gemeente Oudewater is verdeeld in 15 deelgebieden. Conform de 
planning (Toezicht op maat) worden ieder jaar 4 of 5 (deel)gebieden 
gecontroleerd. 
 
Met betrekking tot de inventarisaties door de ODRU wordt een plan 
van aanpak met planning overeengekomen en vindt signaaltoezicht 
plaats. 

Doel(en) - een veilige, schone en nette leefomgeving binnen alle gebieden 
- voorkomen/aanpakken van overtredingen 
- een actueel en volledig beeld van alle gebieden 

Prioriteit Gemiddeld 
 
Alles wordt (globaal en aan de hand van de prioriteiten en 
Risicomodule) gecontroleerd. Met betrekking tot de inventarisaties 
vanuit de ODRU wordt een plan van aanpak met planning 
overeengekomen en vindt signaaltoezicht plaats.  
 
Bij toezicht en handhaving wordt met name gelet op de categorieën I, 
II en III uit de Risicomodule Bouwen en Ruimtelijk Ordening 
(gebiedsspecificatie)  [Bijlage II HUP] en de categorieën I, II en III (en 
IV en V voor zover het monumenten betreft) uit de Risicomodule 
Bouwen en Ruimtelijk Ordening (thema / object)  [Bijlage III HUP]. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU 

Uitvoeringsprogramma 2017 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerde capaciteit  
- Gemeente Oudewater, 194 uur (zie bijlage 2) 
- OdrU (zie bijlage 5) 

Jaarverslag 2017 
(uitgevoerd) 

Vanaf 2009 wordt het gebiedsgericht toezicht uitgevoerd. Inmiddels 

zijn alle gebieden, dus de gehele gemeente, gecontroleerd. Gekozen 

is voor een ‘mix’ van gebieden met hoge prioriteit (dus iets intensiever) 
en gebieden met een lage prioriteit (minder intensief) zodat qua 

ambtelijke inzet sprake is van een gelijkmatige spreiding over dit 

(afgelopen) jaar en komende jaren. 

 

In 2017 heeft een gebiedscontrole plaatsgevonden waarbij 4 

gebiedsdelen zijn gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle 

doorgaans relatief kleine Deze overtredingen zijn deels in 2017 

ongedaan gemaakt, andere dossiers zijn ‘overgegaan’ naar 2018. 
In bijlage 2 is een verantwoording en planning opgenomen voor het 

gebiedsgericht toezicht 2015-2018. Geprobeerd is een zorgvuldige 

wisselwerking te bereiken tussen ‘aandacht profiel’ en beschikbare 
capaciteit. Gebieden met een hoger ‘aandacht profiel’ krijgen in de 
beleidsperiode 2015-2018 twee keer een controle, de overige 

gebieden worden één keer gecontroleerd 

Evaluatie & Bijsturing Geen concrete aanbevelingen voor 2018 

Uitvoeringsprogramma 2018 
(geprogrammeerd) 

Geprogrammeerde capaciteit : 4 gebieden (zie bijlage 2) 
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Bijlage I: Lijst met veel gebruikte afkortingen 
 
 

Wetgeving 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
Bibob Wet bevordering integriteits beoordelingen door het openbaar bestuur 
BIO Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische blik op brandveiligheid 

Bor Besluit omgevingsrecht 
BWT Bouw- en woningtoezicht 
DHZ Doe het zelf(controles) 
GBA Gemeentelijke Basisadministratie 
HUP HandhavingsUitvoeringsProgramma 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
Mor Regeling omgevingsrecht 
NEN Nederlandse Norm 
RO Ruimtelijke Ordening 
STOOM Structureel Terugdringen Ongewenste Onechte Meldingen 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
 

Organisaties 
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
FP Functioneel Parket (Openbaar Ministerie) 
HDSR Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’ 
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
IPO Interprovinciaal Overleg 
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
OM Openbaar Ministerie 
ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht 
RMT Regionaal Milieuteam (politie) 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VRU Veiligheidsregio Utrecht 
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Bijlage II: Prioriteiten Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 

ZEER GROOT RISICO 

Illegale sloop met asbest  
Illegaal gebruik overig 

Illegaal gebruik wonen 

Brandveiligheid 

Drank en Horeca Wet 

Evenementenvergunning > 100 personen 

Parkeerexcessen 

GROOT RISICO 

Illegale bouwwerken bij woning 

Illegale bouwwerken overig 

Sloopvergunningen met asbest 

Objecten (m.n. boten) op of aan de openbare weg 

Evenementenvergunning < 50 personen 
Aanlegvergunningen 2017 
SUS-diensten in het centrum van Oudewater 

BEPERKT RISICO 

Sloopvergunningen zonder asbest 

Monumentenbescherming 

Fietsen in voetgangersgebieden en verkeerd plaatsen van (brom) fietsen 

Reclamevergunningen 
Verkeerd aanbieden huisvuil 
Hondenpoep en loslopende honden 

Jongeren overlast 

 
De specifieke doelstellingen voor het team Vergunningen Toezicht en Handhaving zijn:: 
1. Wettelijk is bepaald dat er op een verzoek om handhavend op te treden binnen acht weken  
 uitsluitsel moet worden gegeven. Doelstelling voor 2018 is om deze termijn te halen. 
2. Alle objecten/percelen 100% controleren in de prioriteitsklasse "zeer groot risico" en 50 %  

controleren in de prioriteitsklasse "groot risico" en “beperkt risico”. 
3. Alle binnengekomen klachten krijgen een lage prioriteit ten opzichte van 

handhavingsverzoeken en klachten waarbij een acuut veiligheidsprobleem aan de orde is. 
4. Alle meldingen (leefomgeving) controleren in de prioriteitsklasse "zeer groot risico", "groot 

risico" en "beperkt risico". 
5. Een lik op stuk beleid voeren met betrekking tot overtredingen in deze prioriteitsklasses. 
6. Alle binnengekomen klachten worden aan de hand van de prioriteiten in behandeling 

genomen en afgehandeld. 

 
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 
Vanuit het team VTH vindt de coördinatie plaats met betrekking tot de inzet van Boa’s (3,6 fte). De 
Boa’s werken nauw samen met de politie. Regelmatig  is er een overleg met de politie over de 
prioriteiten en de wederzijdse ondersteuning. 
 
Net als in 2016 en 2017 zal ook in 2018 een lik op stuk beleid worden gevoerd, waarbij de bestuurlijke 
strafbeschikking (het opleggen van een geldboete) bij kleine overtredingen met een grote ergernis 
factor een belangrijke rol spelen. Tevens zal regelmatig de publiciteit worden gezocht met betrekking 
tot (actuele) toezichts- en handhavingsactiviteiten.  
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Bijlage III: Samenvatting risicomodule Bouwen en Ruimtelijke 
ordening (gebiedsspecificatie) 
 

 
Klasse Opmaak Van tot en met 

  
I ZEER GROOT RISICO 37,1 41 punten 

II GROOT RISICO 33,1 37 punten 

III BEPERKT RISICO 29,1 33 punten 

IV KLEIN RISICO 25,1 29 punten 

V ZEER KLEIN RISICO 21,0 25 punten 

 
 
Beschrijving Totaal Klasse 

Binnenstad (deels) 40,5 I 

Lange Linschoten 36,0 II 

Ruige Weide e.o. 33,8 II 

Hoenkoop-buitengebied 33,1 II 

Willeskop N228 32,8 III 

Hekendorp- dorp en lint 32,8 III 

Papekop e.o. 31,2 III 

Hoenkoop N228 30,9 III 

Woonwijk Snelrewaard en lint 29,0 IV 

Woonwijk Noord Syde 27,0 IV 

Woonwijk Brede Dijk-Zuid 25,7 IV 

Woonwijk Klein Hekendorp 24,5 V 

Woonwijk Hoenkoop 24,5 V 

Woonwijk Brede Dijk-Noord 24,5 V 

Bedrijventerrein 21,1 V 
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Bijlage IV: Samenvatting risicomodule Bouwen en Ruimtelijke 
Ordening (thema/object) 
 

 
Beschrijving Totaal Klasse 

Bedrijf Cat. III > € 1.000.000 (bedrijfsgebouwen) 19,5 I 

Publiek Cat. III > € 1.000.000 (voor publiek toegankelijke gebouwen zoals bijv. winkels, café's, 
supermarkten, bioscopen, etc.) 

18,3 I 

Publiek Cat. II € 100.000 - € 1.000.000 (voor publiek toegankelijke gebouwen zoals bijv. winkels, 
café's, supermarkten, bioscopen, etc.) 

16,7 II 

Wonen Cat. III > € 1.000.000 (grote wooncomplexen/seriematige woningbouw) 15,7 II 

Sloopmelding met asbest 15,1 III 

Bedrijf Cat. II € 100.000 - 1.000.000 (bedrijfsgebouwen) 14,5 III 

Publiek Cat. I < € 100.000 (voor publiek toegankelijke gebouwen zoals bijv. winkels, café's, 
supermarkten, bioscopen, etc.) 

14,5 III 

Wonen Cat. I < € 100.000 (complex: uitbouw/aanbouw/bijgebouw meerlaags) 14,2 III 

Wonen Cat. II € 100.000 - € 1.000.000 (nieuwbouw van woningen/seriematige woningbouw) 14,1 III 

Archeologiebescherming 14,1 III 

Sloopvergunningen (Rijksmonumenten / beschermd stadsgezicht) 13,1 IV 

Bedrijf Cat. I < € 100.000 (bedrijfsgebouwen) 12,6 IV 

Wonen Cat. I < € 100.000 (uitbouw/aanbouw/bijgebouw 1 laag) 12,5 IV 

Beschermd stadsgezicht 12,2 IV 

Monumentenbescherming (rijksmonumenten) 11,1 V 

Monumentenbescherming (gemeentelijke monumenten) 11,1 V 

Wonen Cat. I dakkapel 10,6 V 

Overig Cat. I+II+III (restcategorie, niet elders genoemd, waaronder infra, weg- en waterbouw, 
kassen, etc) 

10,3 V 

Uitvoeren van een werk (o.a. aanlegvergunning) 10,3 V 

Sloopmelding zonder asbest 9,3 V 
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Bijlage V: samenvatting risicomodule Milieu 
 

Klasse Opmaak Van tot en met   
I ZEER GROOT RISICO 27 38 punten 

II GROOT RISICO 20 27 punten 

III BEPERKT RISICO 15 20 punten 

IV KLEIN RISICO 12 15 punten 

V ZEER KLEIN RISICO 0,0 12 punten 

 

Beschrijving Totaal Klasse 

Overige industrie chemisch 37,8 I 

Tankstations met LPG 36,3 I 

Garages met tankstation 28,2 I 

Overige industrie 27,4 I 

Afvalverwerkers 27,4 I 

(Chemische) Wasserijen 27,1 I 

Loonbedrijven cat ¾ 26,0 II 

Opslag- en transportbedrijven cat 3/4 25,5 II 

Garages zonder tankstation cat 3/4 24,4 II 

Glastuinbouw cat ¾ 24,4 II 

Autosloperij 24,1 II 

Tankstations zonder LPG 23,8 II 

Veehouderijen varkens/kippen 23,7 II 

Metaal- en elektrabedrijven cat 3/4 23,3 II 

Overige 23,2 II 

Zwembaden 22,7 II 

Drukkerijen cat ¾ 22,6 II 

Loonbedrijven cat ½ 21,7 II 

Bouw- en houtbedrijven cat 3/4 21,3 II 

Horecabedrijven cat ¾ 21,2 II 

Jachthavens cat ¾ 21,1 II 

Garages zonder tankstation cat 1/2 20,1 II 

Overige industrie hout 20,0 II 

Detailhandel en ambachtsbedrijven cat 3/4 19,6 III 

Jachthavens cat ½ 19,2 III 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 18,9 III 

Opslag- en transportbedrijven cat 1/2 18,5 III 

Veehouderijen rundvee 18,2 III 

Overige dienstverlening 18,1 III 

Glastuinbouw cat ½ 18,1 III 

Drukkerijen cat ½ 17,6 III 

Metaal- en elektrabedrijven cat 1/2 17,5 III 

Campings, bungalow- en recreatieparken 17,3 III 

Sportcomplexen cat ¾ 16,3 III 

Detailhandel en ambachtsbedrijven cat 1/2 16,2 III 

Bouw- en houtbedrijven cat 1/2 16,1 III 

Schildersbedrijven 15,7 III 

Woon- en kantoorverblijven en scholen 15,7 III 

Horecabedrijven cat ½ 15,6 III 

Medische gezondheidszorg 15,3 III 

Zorginstellingen 15,0 IV 

Dierenverblijven 14,2 IV 

Veehouderijen graasdieren 13,6 IV 

Instrument/tandtechniek 13,3 IV 

Stookinstallatie 12,8 IV 

Akkerbouw en fruitteelt 12,5 IV 

Sportcomplexen cat 1/2 12,4 IV 

Vuurwerk 12,1 IV 

Tandartsen 11,8 V 

Olietanks bij particulier 11,4 V 

Propaanopslag 11,3 V 

Paardenhouderijen 10,9 V 

Telefooncentrale 10,5 V 

Gasdrukregel- en meetstations 8,8 V 

Riool- en poldergemalen 8,5 V 
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Bijlage VI: Samenvatting risicomodule APV / Bijzondere wetten 
 

Klasse Opmaak Van tot en met   
I ZEER GROOT RISICO 35 43 punten 
II GROOT RISICO 28 35 punten 
III BEPERKT RISICO 21 28 punten 
IV KLEIN RISICO 14 21 punten 
V ZEER KLEIN RISICO 0,0 14 punten 

Beschrijving Totaal Klasse 

Evenementen categorie C  41,2 I 
incidentele festiviteiten inrichting 38,9 I 

Kermis organiseren 38,7 I 
Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken 35,2 I 

Evenementen categorie B  34,9 II 

Sluitingsuur horecabedrijven 34,8 II 
Ontheffing geluidshinder 34,3 II 

Vergunning Drank- en horecawet 33,0 II 
openbare manifestaties 30,3 II 

Vergunning voor het verkopen  van vuurwerk 29,4 II 

Betogingen 29,3 II 
Terras exploiteren 28,8 II 

Ontheffing kampeerterrein 28,5 II 
Evenementen categorie A  27,6 III 

overlast van hangjongeren 27,4 III 
autocross  27,2 III 

Afsteken (proffessioneel) vuurwerk 26,8 III 

Snuffelmarkt 24,3 III 
handelen in strijd met winkeltijdenwet 24,1 III 

exploitatievergunning 23,7 III 
Ontheffing openstelling winkels 23,3 III 

Tijdelijke gebruiksvergunning 23,1 III 

verontreinging van honden 22,7 III 
Standplaatsen  22,4 III 

Speelautomaten exploiteren 21,3 III 
houden van hinderlijke en schadelijke dieren 20,8 IV 

Loterij organiseren 20,5 IV 

Ontheffing vuur stoken 20,3 IV 
Vergunningen standplaatsen 20,1 IV 

Vergunning inzameling geld of goederen 20,1 IV 
Draaiorgel exploiteren 18,2 IV 

Reclamemateriaal verspreiden 17,9 IV 

parkeerexcessen (Mulderfeiten) 17,5 IV 
Vergunning bruikbaarheid van de weg artikel 2:10 APV 17,5 IV 

aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 17,4 IV 
In- en uitrit 2:12 APV 17,3 IV 

dumpingen afval klein (verkeerd aanbieden huisvuil) 17,1 IV 
Duiven 17,0 IV 

Ligplaatsen 16,5 IV 

Vrijstelling verplichting met betrekking tot het verkoopregister 16,5 IV 
parkeren grote voertuigen/uitzichtbelemmerende voertuigen 16,0 IV 

parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d. 16,0 IV 
parkeren kampeermiddelen 16,0 IV 

dumpingen grof vuil 16,0 IV 

Gevaarlijke honden 15,6 IV 
luchtballonnen oplaten 15,5 IV 

Reclame tijdelijk in de openbare ruimte 15,1 IV 
Textielinzameling 15,0 IV 

parkeren van reclame voertuigen  14,5 IV 

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg ism publieke functie (niet tijdelijke reclame) 14,5 IV 
Straatartiest 14,2 IV 

Verwijzingsborden, ontheffing 14,0 IV 
Uitstalling exploiteren 14,0 V 

snoeproute middelbare scholen 13,7 V 

Bijen 13,1 V 
loslopende honden 12,8 V 

Vergunning Opiumwet 12,1 V 
Vergunning exploiteren sexinrichting\escort 12,0 V 

autowrakken  11,6 V 
overlast van fietsen en bromfietsen 10,9 V 

Venten 9,6 V 

fiets- en voetgangersgebied  9,4 V 
Open vuur in bossen en natuurgebieden 9,3 V 

spandoek plaatsen 9,2 V 
Uitritvergunningen (incl. inritten/duikers)/omgevingsvergunning  8,5 V 

stankoverlast  8,5 V 

Woonbootvergunning 7,8 V 
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Bijlage VII: Samenvatting risicomodule Brandveiligheid 
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Bejaardenoorden / verzorgingshuizen - Woonzorgcomplexen         8,3 6,3 I 3 6 200% Bio/thema controle

Kinderdagverblijf > 10 pers.          8,1 5,5 I 2 2 100% Bio controle

Klinieken (poli-, psychiatr., ...) > 10 pers.       7,9 5,4 I 2 4 200% Bio/thema controle

Woning met zorg - zorgclusterwoning 24 uur zorg in een woongebouw   7,0 6,2 I 1 1 100% Bio controle

Woning met zorg - groepszorgwoning op afspraak       6,8 6,3 I 1 1 100% Bio controle

Hotel > 50 pers.          6,1 5,6 I 1 2 150% Bio/thema controle

School (l.l < 12 jaar) 250 - 1000 pers.     5,9 5,6 I 1 2 150% Bio/thema controle

Dagverblijf (kinderen / gehandicapten) 10-50 pers.        5,6 5,9 I 3 3 100% Bio controle

Hotel 10-50 pers.           5,5 5,7 II 2 3 150% Bio/thema controle

School (l.l < 12 jaar) 10 - 250 pers.     5,4 5,7 II 3 5 150% Bio/thema controle

Woongeb. met inpandige gangen          5,1 5,2 II 1 1 100% Bio controle

Cafés, discotheek, restaurant > 500 pers.        4,5 6,7 II 1 1 100% Bio controle

School (l.l. > 12 jaar) > 1000 pers.      4,2 5,9 III 1 1 50% Bio controle

Zwembad             3,9 5,8 III 1 1 50% Bio controle

Winkelgebouwen incl. gevaarlijke stoffen          3,8 6,0 III 2 2 75% Bio/thema controle

Museum, bibliotheek 50-250 pers.          3,7 5,6 III 2 1 50% Bio controle

Markt (periodieke markten)           3,7 6,4 III 1 1 50% Bio controle

Fabrieken 0-50 pers. - industrie - BEVI       3,6 5,8 III 1 1 50% Bio controle

Cafés, discotheek, restaurant 50-250 pers.         3,6 6,1 III 15 8 50% Bio controle

Buurthuis, ontm.centrum, wijkcentr. > 250 pers.        3,6 6,2 III 2 1 50% Bio controle

Tijdelijke bouwsels > 50 pers.         3,5 5,9 III 1 1 50% Bio controle

Gebedshuis > 250 pers.          3,6 5,5 IV 4 1 25% Bio controle

Overige gebouwen met bijeenkomstfunctie > 50 pers.       3,3 5,8 IV 1 0 25% Bio controle

Winkelgebouwen 50-250 pers.           3,3 6,0 IV 3 1 25% Bio controle

Sporthal, stadion 50-250 pers.          3,3 5,8 IV 3 1 25% Bio controle

Fabrieken 0-50 pers. - industrie - gevaarlijke stoffen 1.000 kg - 10.000 kg 3,3 5,8 IV 3 1 25% Bio controle

Gebedshuis 50-250 pers.           3,2 5,2 IV 3 1 25% Bio controle

Buurthuis, ontm.centrum, wijkcentr. 50-250 pers.         3,2 5,8 IV 4 1 25% Bio controle

Fabrieken 0-50 pers. - industrie - gevaarlijke stoffen tot 1.000 kg   3,2 6,0 IV 12 3 25% Bio controle

Fabrieken 0-50 pers.           3,0 5,7 IV 24 6 25% Bio controle

Kantoren 50-250 pers.           3,1 4,9 V 3 1 25% Bio controle

Kantine, eetzaal > 50 pers.         3,0 5,1 V 4 1 25% Bio controle  
 
Tabel: Prioritering taakveld Brandveiligheid gemeente Oudewater 
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Bijlage VIII: Planning gebiedsgericht toezicht 2014-2018 
 
 
 
Nr. Gebied Prioriteit

1
 2014 2015 2016 2017 2018

2
 Totaal 

11. Binnenstad (deels) I X   X X 2 

13. Lange Linschoten II  X   X 2 

2. Ruige Weide e.o. II   X  X 2 

8. Hoenkoop-buitengebied II   X  X 2 

9. Willeskop N228 III  X    1 

5. Hekendorp- dorp en lint III   X   1 

1. Papekop e.o. III   X   1 

6. Hoenkoop N228 III  X    1 

10. Woonwijk Snelrewaard 
en lint 

IV    X  1 

15. Woonwijk Noord Syde IV X   X  1 

12. Woonwijk Brede Dijk-Zuid IV X   X  1 

4. Woonwijk Klein 
Hekendorp 

V   X   1 

7. Woonwijk Hoenkoop V X   X  1 

14. Woonwijk Brede Dijk-
Noord 

V  X    1 

3. Bedrijventerrein 
Tappersheul 

V  X    1 

 Totaal 15 Gebieden  4 5 5 5 4 19 

 
 
Toelichting: 
Ad 1: prioritering op basis van de Risicomodule, zie ook productblad 19 en bijlage II. Gekozen is om in 
de beleidsperiode 205-2018 minimaal alle gebieden 1 keer gecontroleerd te hebben en gebieden met 
een ‘hoger aandacht profiel’ 2 keer; 
Ad 2: voor 2018 zijn vooralsnog 4 routes ingepland. Achterliggende reden is dat gebieden met een 
‘hoger aandacht profiel’ ook meer aandacht vragen. Het is de vraag of er daarom in 2018 in totaal in 
vijf delen van Oudewater gebiedsgericht toezicht gehouden kan worden.  
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Bijlage IX: Beoordelingskader overtredingen 
 
 
Naar aanleiding van een klacht, een verzoek om handhaving of een waarneming door de 
toezichthouder zelf kan leiden dat een overtreding wordt geconstateerd. In principe wordt, op basis 
van vaste jurisprudentie, handhavend opgetreden. Het kan vanwege diverse omstandigheden 
(vooralsnog) niet mogelijk, wenselijk of reëel zijn om handhavend op te treden.  
 
Hieronder een kort afwegingskader, waarbij het volgende wordt meegewogen: 
 1. Beginselplicht tot handhaving 
 2. Handhavingsbeleid en HUP 2016 (prioriteiten) 
 3. Belangenafweging 
  - is het een verzoek om handhaving: altijd oppakken 
  - veiligheid (sociaal, verkeer, brand) 
  - milieu en gezondheid 
  - ruimtelijke kwaliteit (mede in relatie met omgeving) 
  - precedentwerking 
  - monument of beschermd stadsgezicht (zit eigenlijk al in beleid) 
  - hoor en wederhoor 
 4. Zicht op legalisatie 
 5. Onevenredigheid 
 
Hieruit volgt: 
 1. een handhavingstraject 
 of een 
 2. wrakingsbrief (waarmee je overtreder wijst op overtreding en uitlegt waarom je er niets of 

vooralsnog niets mee doet. Een verzoek om handhaving kan betekenen dat alsnog handhavend 
wordt opgetreden. Bij gehele of gedeeltelijke vernieuwing moet alsnog wel aan de regelgeving 
worden voldaan) 

 
Toelichting 
 ad. 1. Op basis van vaste jurisprudentie is er de beginselplicht tot handhaving. 
 ad. 2. In het Handhavingsbeleid en op basis van het HUP zijn, mede op grond van risicomodule, 

prioriteiten en doelstellingen vastgesteld. Met de publicatie van je Handhavingsbeleid en het 
HUP geef je zelf aan welke consequenties je aan bepaalde overtredingen verbind waardoor 
je jezelf daaraan bind. 

 ad. 3. Op basis van vaste jurisprudentie is een ruime onderzoeksplicht en een belangenafweging 
verplicht. Dit onderzoek en deze afweging moeten zorgvuldig en objectief onderbouwd 
worden. De genoemde “thema’s” bespreken tussen vergunningverlening en toezicht. 

 Ad. 4. Is een overtreding door middel van een melding, ontheffing of vergunning te legaliseren            
(= alsnog vergunnen). 

 Ad. 5. Het handhavingsmiddel moet in verhouding staan met het te bereiken doel. 
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Prioriteitstelling voor optreden en/of klachten ruimtelijk bestuursrecht 
 
 

1. Inleiding 
Jaarlijks worden op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht veel overtredingen geconstateerd. In het HandhavingsUitvoeringsProgramma is, mede op 
basis van de nota ‘Toezicht op maat’, capaciteit gereserveerd en toegekend voor structureel toezicht op verleende vergunningen, gebiedstoezicht en het 
oppakken van overtredingen. Ervaring is dat niet alleen bij gebiedstoezicht maar ook bij toezicht op verleende vergunningen afwijkingen en/of overtredingen 
worden geconstateerd. 
 
Daarom is, mede op basis van de nota ‘Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018’ en de uitkomsten van de Risicoanalyse de prioriteitstelling verder 
uitgewerkt. Deze prioriteitstelling wordt toegepast op individuele casussen. Doel hiervan is om eenduidig overheidshandelen te bevorderen.  
 
 

START 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          JA                            NEE 
 
 
 
 
 
 
 
                              JA                                                 NEE 
 
 
 
 
                                                                  NEE             NEE 
                                                                        
 
 
                              JA                                                                                                                    JA 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   JA 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   NEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is er sprake van een overtreding? 

Er kan niet handhavend worden 

opgetreden. 
1. Kan de overtreding worden 

gelegaliseerd? 

3. Is er een alternatief? 

2B. Valt de overtreding onder de 

doelen of speerpunten van het 

Handhavingsbeleid of HUP? 

2A. Valt de overtreding onder de 

doelen of speerpunten van het 

Handhavingsbeleid of HUP? 

6. Legaliseren door middel van 

indienen aanvraag 

omgevingsvergunning 

4. Wordt het als belangrijk 

gezien? 

(zie tabel I) 

5. In de gelegenheid stellen de 

situatie aan te passen (alsnog 

vergunningsvrij of legalisatie) 

waardoor de overtreding is 

beëindigd 

●·hoge prioriteit: handhavend 
optreden 
●·gemiddelde prioriteit: in 
principe handhavend optreden, 
afweging per geval en afwegen 
met welke prioriteit het wordt 
uitgevoerd 
● lage prioriteit: afhandelen 
melding of ad hoc ingrijpen (in 
principe niet-handhaven) 

Handhaven met (hoge) prioriteit 4. Wordt het als belangrijk 

gezien? 

(zie tabel I) 

●·hoge prioriteit: aanvraag  om 
een omgevingsvergunning laten 
indienen 
●·gemiddelde prioriteit: in 
principe een aanvraag  om een 
omgevingsvergunning laten 
indienen 
● lage prioriteit: ‘wrakingsbrief’ 
sturen en zaak zonder 
omgevingsvergunning afdoen 
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2. Toelichting op de vragen uit het stroomschema 
Hieronder een korte toelichting op de stappen of keuzes die men tegenkomt bij het doorlopen van het 
stappenplan of stroomschema. 
 

Nr. Keuze Toelichting 

0. Is sprake van een 
overtreding? 

De belangrijkste beginvraag is of er sprake is van een overtreding. 
Aan de hand van onder andere de Wabo en Bor kan dit worden 
beoordeeld. 
 
Als er geen overtreding is, dan kan er niet handhavend worden 
opgetreden en eindigt het onderzoek. 
 
Is er wel spraken van een overtreding dan moet op grond van 
wetgeving en jurisprudentie onderzocht worden of legalisatie mogelijk 
is. In die situatie gaat men naar ‘vraag 1’ in het stroomschema. 

1. Kan de overtreding worden 
gelegaliseerd? 

Er is sprake van een overtreding. Belangrijke vraag is of, door middel 
van een vergunning (al dan niet met toepassing van een 
planologische afwijking), de situatie alsnog gelegaliseerd kan worden. 
Afhankelijk van de complexiteit bespreken met handhavingsjurist, 
bouwplantoetser of juist in RO

-
. 

 
Als de situatie te legaliseren is dan wordt het stroomschema vervolgd 
naar vraag/stap 2A. Als de situatie niet kan worden gelegaliseerd dan 
wordt het stroomschema vervolgd met vraag/stap 2B. 

2. Valt overtreding onder de 
doelen of speerpunten van 
het Handhavingsbeleid of 
uitvoeringsprogramma? 

2A. In deze situatie is legalisatie mogelijk. Belangrijk aandachtspunt is 
of, vanuit het Integraal Handhavingsbeleid de overtreding ook als 
speerpunt van beleid wordt gezien. Als dit zo is dan wordt vervolgd 
met stap 6 en wordt men gevraagd een aanvraag om een 
omgevingsvergunning in te dienen. Bij afwezigheid van het indienen 
van een aanvraag wordt alsnog handhavend opgetreden.  
 
Is er geen sprake van een prioriteit of doelstelling van beleid dan 
wordt het stroomschema vervolgd met vraag 4. 
 
De prioriteiten en doelstellingen betreffende RO/BWT staan in § 3.2.4 
- 3.2.6 (betreffen hoofdzakelijk monumenten, beschermd 
stadsgezicht, archeologie en landschappelijke aantasting) van het 
Integraal Handhavingsbeleid Oudewater. 
 
2B. In deze situatie is sprake van een overtreding die niet kan worden 
gelegaliseerd. Onderzoeken of de overtreding onder de doelen en/of 
speerpunten van het beleid vallen. Is geen sprake van een prioriteit of 
doelstelling van beleid dan wordt het stroomschema vervolgd met 
vraag 4. Valt het wel onder de speerpunten dan kan onderzocht 
worden of er een alternatief is (vraag 3). 

3. is er een reëel alternatief?  In deze situatie is sprake van een overtreding die niet kan worden 
gelegaliseerd. Door een keuze voor een alternatieve uitvoering of 
realisatie is er wellicht geen sprake meer van een overtreding 
(vergunningsvrij) of is legalisatie alsnog mogelijk (= vraag 5).  
 
Wanneer legalisatie niet mogelijk is dan wordt het schema vervolgd 
en komt men bij “Handhaven met (hoge) prioriteit”. 

4. Wordt het als belangrijk 
gezien (zie tabel 1 voor 
beoordeling) 

Aan de hand van diverse criteria kan beoordeeld worden hoe ernstig 
of hoe groot de impact van een overtreding is (zie ook toelichting 
puntentoedeling in paragraaf 2): 
●· hoge prioriteit: handhaven (onomkeerbaar? Strafbaar feit?) 
●· gemiddelde prioriteit: opnemen in lijst, afweging per geval 
●· lage prioriteit: afhandelen melding of ad hoc ingrijpen (in principe 
niet-handhaven, wrakingsbrief) 
 

5. In de gelegenheid stellen de 
situatie aan te passen (alsnog 

Wanneer uit de beantwoording van vraag 3 blijkt dat door middel van 
aanpassing de situatie vergunningsvrij wordt of dat door aanpassing 
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Nr. Keuze Toelichting 

vergunningsvrij of legalisatie) 
waardoor de overtreding is 
beëindigd 

alsnog sprake is van een legaliseerbare situatie dan wordt men in de 
gelegenheid gesteld aan te passen of een aanvraag 
omgevingsvergunning in te dienen. 
 
Bij afwezigheid van het indienen van een aanvraag of wanneer het 
niet wordt aangepast/vergunningsvrij is gemaakt dan wordt alsnog 
handhavend opgetreden. 

6. Legaliseren door middel van 
indienen aanvraag 
omgevingsvergunning 

In deze situatie kan, al dan niet met een ontheffing of planologische 
procedure, de overtreding worden gelegaliseerd. Bij bouwen en 
aanleggen is sprake van verhoogde leges. 
 
Bij afwezigheid van het indienen van een aanvraag wordt alsnog 
handhavend opgetreden. 

 

3. Beoordeling 
In de tabel op de volgende bladzijde is een beoordelingsmethodiek opgenomen. Aan de hand van 
categorieën / thema’s kan bekeken worden of er bijvoorbeeld wel/geen sprake is van een monument, of 
sprake is van hinder en/of overlast. Deze thema’s sluiten overigens ook aan op de vragen en criteria uit de 
Risicomodule. Hiervoor kunnen punten worden toebedeeld. Een overtreding kan ‘laag scoren’ maar er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van een dermate grote constructieve onveiligheid of hinder dat dit onacceptabel is, 
daarom is hiervoor een speciale kolom opgenomen waarin dit kan worden aangegeven. 
 
Wanneer wordt dan handhavend opgetreden? Wanneer bij één van de onderdelen ‘onacceptabel’ staat 
wordt in principe altijd handhavend opgetreden. De tabel is een hulpmiddel om te bepalen of er wel of niet 
handhavend moet worden opgetreden. Uiteindelijk besluit, op advies van de organisatie, het college. 
 
Bij de volgende puntenaantallen wordt gekozen voor: 
 

punten prioriteit handhavend optreden? 

0 – 5 laag in principe gemotiveerd niet-handhavend optreden (tenzij ‘onacceptabel’ is 
ingevuld) 

6 – 9   gemiddeld belangenafweging per geval, in principe wel optreden (altijd handhaven bij 
tenminste één keer ‘onacceptabel) 

10 en 
meer 

hoge altijd. 

 
De verdeling van puntenaantallen in drie categorieën (prioriteiten) is tot stand gekomen uit ervaringen met 
handhavingsroutes en toezicht op verleende vergunningen. Er kunnen altijd overwegingen zijn om in 
afwijking van de uitkomsten van de puntentelling een andere prioriteit toe te kennen. 
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Bijlage X: Jaarverslag VRU 2017 
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Bijlage XI: Jaarplan VRU 2018 
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Geacht college, 

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van taken 
op het gebied van het omgevingsrecht. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 'adequaat', 'redelijk 
adequaat' of 'niet adequaat', op basis van dezelfde criteria uit het omgevingsrecht als in voorgaande jaren. 
Via deze brief informeren wij u over onze bevindingen en geven daarbij de verbeterpunten aan. 
Op basis van onze beoordeling komen wij tot het volgende oordeel voor de verschillende deelterreinen van het 
omgevingsrecht. 

Bevindingen en beoordeling Toezicht en Handhaving 
Ons toezicht is risicogericht en proportioneel. Wij hebben daarom besloten om gemeenten die bij de vorige 
beoordelingscyclus het oordeel adequaat van ons hebben gekregen, via een verkorte analyse (Quickscan) te 
beoordelen. Voorwaarde is wel dat de toezichtinformatie volledig is aangeleverd. 
Omdat uw gemeente in de vorige beoordelingsperiode 2015 (en uitvoeringsprogramma 2016) voor dit 
deelterrein als adequaat is beoordeeld hebben wij er dit jaar voor gekozen uw toezichtinformatie via deze 
Quickscan te toetsen. 

De beoordeling heeft plaatsgevonden over de periode 2016 en deels 2017 (het uitvoeringsprogramma 
Handhaving). Bij de beoordeling van uw toezicht- en handhavingstaken op het terrein van het omgevingsrecht 
toetsen wij of u de processen bij deze taken volgens de wettelijke vereisten (BIG-8 cyclus) heeft ingericht. We 
toetsen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5), het 
daarbij horende Besluit omgevingsrecht (hoofdstuk 7) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hoofdstuk 
10). In onze Quickscan hebben we gekeken naar de volledigheid en actualiteit van de ingediende 
toezichtinformatie en de verwerking van de door ons aangegeven verbeterpunten. Daarbij hebben we ook gelet 
op het moment van vaststelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de jaarlijkse evaluatie (jaarverslag). 

De kwaliteit van uw toezichtinformatie is vergelijkbaar met vorig jaar. Het is ons opgevallen dat u het 
jaarverslag over 2016 en het uitvoeringsprogramma voor 2017 pas in september 2017 heeft vastgesteld. 
Het uitvoeringsprogramma dient wettelijk voorafgaand aan het nieuwe jaar vastgesteld te zijn. Wij adviseren u 
voortaan het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma eerder op te stellen, zodat bij aanvang van het nieuwe 
jaar de uitvoering kan plaatsvinden volgens een actueel programma, dat geborgd is in de gemeentelijke 
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begroting. Het is niet toegestaan om het uitvoeringsprogramma voor meerdere jaren vast te stellen. U kunt het 
uitvoeringsprogramma wel voor meerdere jaren opstellen en jaarlijks aanpassen en vaststellen. Van belang is 
dat bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma rekening kan worden gehouden met de conclusies 
en aanbevelingen uit het jaarverslag. 

Het te laat vaststellen en toesturen van de stukken heeft dit jaar nog geen consequenties, maar volgend jaar 
wordt het wel meegewogen in de beoordeling. 

We verzoeken u om de verbeterpunten van vorig jaar alsnog op te pakken. Zo ontbreekt een duidelijke en 
transparante berekening van de benodigde personele en financiële middelen voor de uitvoering van het 
omgevingsrecht in de uitvoeringsprogramma's voor de eigen taken en voor de taken die de ODRU voor u 
uitvoert. Het hanteren van onder andere kengetallen en een op de risicoanalyse gebaseerde prioritering, in 
relatie met de doelstellingen, is daarbij essentieel. 

Bevindingen en beoordeling RO 
De beoordeling van de medebewindstaak Ruimtelijke Ordening richt zich voornamelijk op de actualiteit en 
gebiedsdekkendheid van bestemmingsplannen en het voldoende verwerken van wettelijke normen en eisen. 
Wij hebben geconstateerd dat de uitvoering van het taakveld Ruimtelijk Ordening adequaat is. 

U heeft aangegeven, dat er in 2016 geen ruimtelijke besluiten zijn genomen. Tevens is aangegeven dat er geen 
bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. In formele zin is daarmee aan de wettelijke verplichtingen voldaan. 
Het ontbreken van nieuwe plannen is echter wel een opvallend gegeven. Wij vragen u om in een volgend 
verslagjaar te onderbouwen dat het ontbreken van nieuwe plannen in 2016 niet zal leiden tot oplopen van 
achterstanden bij het opstellen van voldoende actuele ruimtelijke plannen. 

Bevindingen en beoordeling Monumenten en Archeologie 
De beoordeling van de taakuitvoering Monumenten en Archeologie richt zich vooral op adequate 
vergunningverlening en handhaving, de behartiging van het erfgoedbelang in bestemmingsplannen, het goed 
functioneren van monumentencommissies en de advisering in het kader van de archeologische 
monumentenzorg. 
Wij hebben geconstateerd dat de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie adequaat is. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed wordt om advies gevraagd bij wijzigingen aan gebouwde 
rijksmonumenten en bij planologische besluiten wordt rekening gehouden met archeologische waarden. 
Archeologie maakt structureel deel uit van de vergunningsprocedure. 

Op basis van de toetsing aan de Monumentenwet zijn er geen verbeterpunten. 

Bevindingen en beoordeling Verordening kwaliteit VTH 
Uit onze beoordeling is gebleken dat uw gemeenteraad op 8 december 2016 de 'Verordening Kwaliteit 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Gemeente Oudewater inhoudende 
kwaliteitseisen voor de uitvoering en handhaving van Wabo-taken' heeft vastgesteld. Hiermee voldoet u aan de 
wettelijke verplichting. We gaan ervan uit dat u uw gemeenteraad jaarlijks informeert over de naleving van de 
kwaliteitscriteria. 

Belangrijke wijzigingen IBT omgevingsrecht 
Tevens attenderen wij u op een aantal belangrijke veranderingen voor IBT omgevingsrecht. Per 1 juli 2017 is 
het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving is erop gericht 
vergunningverlening, toezicht en handhaving verder te verbeteren door meer eenheid te brengen in de 
uitvoering en te komen tot minder vrijblijvendheid bij de samenwerking van de verschillende VTH-partners. Er is 
geen overgangsrecht in het nieuwe Bor opgenomen. De procescriteria die van kracht zijn voor toezicht en 
handhaving zijn ook van toepassing op vergunningverlening. Het basistakenpakket is nu wettelijk vastgesteld. 
Dat betekent dat is aangegeven welke werkzaamheden uw gemeente (minimaal) door een omgevingsdienst 
laat uitvoeren. Ook is in de wet opgenomen dat de bestuursorganen, die deelnemen in een omgevingsdienst, er 
gezamenlijk zorg voor dragen dat een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma 
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wordt opgesteld voor de basistaken. De verwachting van de wetgever is dat het totaalpakket aan regels een 
positief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving en doordoor op de veiligheid van burgers en een gelijk 
speelveld voor bedrijven wordt bevorderd. 

Omdat het gewijzigde Bor recent in werking is getreden, kiezen wij ervoor om deze nieuwe elementen voor het 
eerst vanaf juli 2018 te beoordelen. 

Tot slot 
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde 
verbeterpunten oppakt. 

In de tweede helft van 2018 beoordelen wij de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht 
opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2017/2018 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2018 
van u. 

Naast toezicht op de taakuitvoering van het omgevingsrecht, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen 
informatie- en archiefbeheer, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander 
beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. 

Wij geven u in overweging om in het kader van horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw 
gemeenteraad te sturen. 

Per september 2017 publiceren wij de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor 
www.provincie-utrecht.nl/interbestuurliiktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen 

A.M 
Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa 
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