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Inleiding: 

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het wettelijk verplicht om een 
Integraal Handhavingsbeleid, een -uitvoeringsprogramma (HUP) op te stellen en over de uitvoering jaarlijks 
het college en de gemeenteraad te rapporteren (Jaarverslag Handhaving). Deze documenten worden 
gezamenlijk voorbereid en afgestemd met de gemeenten Bunnik, Lopik, Montfoort, Stichtse Vecht, 
Woerden en IJsselstein en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU). Tevens heeft afstemming hierover plaatsgevonden met handhavingspartners als de Provincie 
Utrecht, de HDSR, het Openbaar Ministerie en de politie. 

Kernboodschap: 

Het Jaarverslag geeft informatie over de 'soorten' overtredingen (bouwen, gebruik, openbare orde, milieu, 
brandveiligheid). Met het aanbieden én vaststellen van het Jaarverslag Handhaving 2015 wordt voldaan 
aan een wettelijke verplichting. Daarbij komt dat een jaarverslag inzicht geeft in de gemeentelijke 
inspanningen op het gebied van toezicht en handhaving in het afgelopen jaar waarbij de resultaten als input 
en aanbeveling voor het HandhavingsUitvoeringsProgramma 2016 kunnen worden gebruikt. Dit vloeit direct 
voort uit de zogenaamde 'Big Eight', de beleidscyclus die voor toezicht en handhaving in de Wabo en het 
Bor wettelijk verankerd zijn. 



Vervolg: 

Het Jaarverslag Handhaving 2015 was input voor het HandhavingsUitvoeringsProgramma 2015 (HUP 
2015) en wordt toegezonden aan de handhavingspartners. 
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1. Inleiding 

1.1 A lgemene inleiding 
Elk jaar stelt het college, op basis van het 'Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018', een 
integraal HandhavingsUitvoeringsProgramma (hierna: HUP) op. Dit vloeit voort uit de wettelijke 
voorschriften van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht 
(Bor). Over de uitvoering van zo'n HUP wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. De verantwoording over 
de voorgenomen handhavingsactiviteiten in 2015 zijn verwoord in dit 'Jaarverslag Handhaving 2015'. 

1.2 Relatie tot de Wabo 
Dit jaarverslag is onderdeel van de wettelijk voorgeschreven beleidscyclus. Op grond van artikel 7.7 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) rapporteert het college van jaarlijks over de uitvoering van de 
handhaving. De beleidscyclus is dynamisch en gebaseerd op de systematiek van de zogenaamde 'Big 
Eight' beleidscyclus. De bij deze systematiek behorende stappen staan in de onderstaande figuur. 

doelen/condities 

strategie art 7.2. lid 1 eva uatie 
art 7.7 

(voering 

eva uatie 
werkwijze art 7.2. lid 4 

arE 7.2. id 5 
art 7.4 
art 7.6 

artikel Bar 

Bi ; Eight jitvoenne 
professionalisering 
handhaving 

Figuur. 1: Big Eight - 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 Eight toont de beleidscyclus. Dit leidt tot een HUP, 
hetgeen in figuur 1 wordt gepresenteerd door 'programma en organisatie'. Na uitvoering van het HUP 
wordt geëvalueerd of de doelen zijn bereikt. Deze evaluatie wordt 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 integrale HUP voor het nieuwe jaar opgesteld. 

1.3 L e e s w i j z e r 
In de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag worden cijfermatig de prestaties vermeld van de 
taakvelden Ruimtelijke ordening, Bouwen, Milieu, APV en Brandweer in relatie tot het HUP 2015. Er wordt 
een (beknopte) analyse (planning versus realisatie) gegeven van de cijfers en de aard van de 
geconstateerde tekortkomingen. In het kader van de evaluatie worden de verbetermaatregelen genoemd. 
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2. Doel en grenzen van het Handhavingsbeleid 

2.1 Doelstel l ing vanuit de integrale bele idsnota handhaving 
In de integrale beleidsnota handhaving is de hoofddoelstelling voor alle taakvelden gebaseerd op artikel 
21 van de Grondwet: "het verbeteren van de bewoonbaarheid van de gemeente en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu". 

Deze integrale hoofddoelstelling is per taakveld door vertaald naar subdoelstellingen. Deze 
subdoelstellingen zijn van elk taakveld de indicatoren voor de hoofddoelstelling. De doelstellingen per 
taakveld worden op verschillende niveaus onderscheiden: 

- Inputdoelen (personele capaciteit); 
- Outputdoelen (aantal uitgevoerde controles); 
- Kwaliteitsdoelstellingen (procesverbetering); 
- Naleefdoelen (naleefgedrag). 

Bij elke doelstelling horen indicatoren (onder andere het aantal uitgevoerde controles), waarmee 
inzichtelijk kan worden gemaakt in hoeverre een doel gerealiseerd is. In een ideale situatie zou de 
gemeente streven naar een naleefgedrag van honderd procent. Met naleving wordt in dit geval bedoeld 
het gewenste gedrag dat mensen spontaan de regels naleven. In de praktijk ligt het percentage naleving 
lager dan 10000. In het streven naar het ideale naleefniveau moet het uitgangspunt zijn dat de geleverde 
input in de juiste verhouding blijft staan ten opzichte van het resultaat. 

2.2 Wat valt onder het bereik van het Handhav ingsUi tvoer ingsProgramma 
Conform het handhavingsbeleid wordt op de volgende gebieden toezicht gehouden en bij constatering 
van overtredingen handhavend opgetreden: 

- ruimtelijke ordening; 
- milieu; 
- bouwen en slopen; 
- brandveiligheid; 
- overige overtredingen omgevingsrecht; 
- APV. 
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3. Beleid, organisatie en samenwerking 

3.1 Beleid en verantwoording 
Op 16 juni 2015 heeft het college ingestemd met het Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018. 
Het HandhavingsUitvoeringsProgramma 2015 (HUP 2015) werd op 16 juni 2015 vastgesteld door het 
college. Daarna is het HUP 2015 ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad. 

3.2 Interne organisat ie uitvoering omgevingstaken 
De organisatie van Woerden verricht werkzaamheden voor de gemeente Oudewater. Binnen het Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Woerden zijn vergunningverlening, 
toezicht en handhaving functioneel en per medewerker gescheiden 1. Hiermee wordt voorkomen dat een 
bedrijf een vergunning én controle krijgt van dezelfde ambtenaar. De taken vergunningverlening, toezicht 
en handhaving worden mede ondersteund door administratie, automatisering en archivering. 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de milieuregelgeving en brandveiligheid 
liggen respectievelijk de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

3.3 Kenn isu i tw isse l ing en regionale samenwerk ing 
3.3.1 Overleg en kennisuitwisseling intern 
Maandelijks vindt binnen de gemeente een formeel handhavingsoverleg plaats met agenda en 
verslaglegging. Daar in worden concrete ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. Periodiek, eenmaal 
in de twee weken, vindt er overleg plaats met betrekking tot aanvragen om een omgevingsvergunning. Bij 
dat overleg zijn de deskundigen vanuit disciplines bouwen, ruimtelijke ordening, milieu (ODRU), 
brandveiligheid (VRU) en openbare ruimte aanwezig. 

3.3.2 Kennisuitwisseling regionaal 
De projectgroepleden toezicht en handhaving binnen de regio 'De Waarden' (de gemeenten Bunnik, 
Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, IJsselstein en Zeist) de ODRU en de VRU, komen 
vanaf 2010 zo'n zes maal per jaar bij elkaar om onderling ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en 
projecten af te stemmen waarbij het streven is om tweemaal per jaar de handhavingspartners hierbij uit te 
nodigen. In 2015 zijn er zes vergaderingen geweest waarbij met name de implementatie van de 
Landelijke Handhavingsstrategie, het nieuwe Integraal Beleidsplan 2015-2018, het Jaarverslag 2014, het 
HUP 2015 en 2016 en het Interbestuurlijk toezicht (IBT) de belangrijkste thema's waren. 

3.3.3 Kennisuitwisseling Provincie 
De basis van de samenwerking met de Provincie ligt in het "Provinciaal milieu overleg"(PMO). Dit 
gremium bestrijkt naast het zogenaamde 'groene kleurspoor' (milieu) ook overige taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

In het kader van de voorbereiding van het Jaarverslag en het HUP heeft er incidenteel overleg 
plaatsgevonden met de provinciaal handhavingsregisseur. 

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' in 2014 die in dat jaar en 
vervolgens in 2015 is uitgewerkt. 

Zo zijn vanaf 2014 voor de regio 17 verschillende opleidingsmodules op het gebied van het staats- en 
(ruimtelijk) bestuursrecht georganiseerd. Doorgaans actualiteiten en verdiepende trainingen van 1 of 2 
dagen. Vanuit 22 gemeenten in de provincie Utrecht en enkele gemeenschappelijke regelingen hebben 
meer dan 120 (verschillende) collega's aan één tot vrijwel alle modules deelgenomen. Op deze manier 
konden deelnemers een kostenbesparing realiseren van 400 tot soms wel 7 0 0 , bouwen aan de 
persoonlijke- en organisatie kwaliteit, ervaringen uitwisselen en 'netwerken' in de regio. Voor sommige 
gemeenten betekende dit een kostenbesparing van wel C10.000^ tot wel bijna C25.000^. Het 
voornemen is om in 2016 dit programma voort te zetten. 

1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 7.4 lid 1 onder b en c Bor. Bij de VRU en ODRU rouleert het toezicht op objecten of 
inrichtingen, bij gebiedsgericht toezicht (ruimtelijke ordening en bouwen) en bouwtoezicht (bouwen, aanleggen en slopen) speelt dit 
minder. 
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3.3.4 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Vanuit het HDSR is aangegeven welwillend te staan tegenover afstemming en samenwerking en dat deze 
wijze van voorbereiding als nieuw wordt ervaren. In 2015 heeft er incidenteel overleg plaatsgevonden 
maar het streven is om dit in 2016 meer structuur te geven. 

3.3.5 Openbaar Ministerie 
Vanuit het Openbaar Ministerie (OM) is aangegeven dat ze graag wordt betrokken bij het samenstellen 
van het HUP, maar dat gelet op de personele capaciteit het niet mogelijk is in overleggen te participeren. 
In 2014 heeft er daarom geen (structureel) overleg met het OM plaatsgevonden. Dit zelfde geldt ook voor 
2015. 

3.3.6 Politie 
Het Regionaal Milieu Team (RMT) valt onder het functioneel parket (FP) Amsterdam. Op persoonsniveau 
vindt er overleg plaats. In 2015 is dit overleg, in regionaal verband ('De Waarden') meer geformaliseerd 
en gestructureerd. 

3.3.7 Bereikbaarheid 
Volgens het Bor moet de gemeentelijke organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar en 
beschikbaar zijn voor de Wabo-handhaving. Denk daarbij aan het melden van acute klachten en 
beschikbaar voor het behandelen van incidenten. 

Het voornemen was dit in het 2015 uitgewerkt te hebben en in te richten. Dit is niet gehaald. De ODRU 
heeft wel vanaf medio 2016 een 24/7 consignatiedienst in werking voor klachten vanuit milieu. De 
gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om klachten omtrent bouwen en RO onder te brengen in deze 
consignatiedienst, zodat op den duur deze consignatiedienst een regeling wordt voor klachten uit de 
bebouwde leefomgeving. 

3.4 Over ige ontwikkel ingen 
3.4.1 Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) 
Tussen 2015 en 2018 voert het Rijk grote veranderingen door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de komst 
van de "Landelijke Handhavingsstrategie" en de Omgevingswet. De gemeenten en de ODRU werken 
samen in het regionale project 'Leidraad voor integrale handhaving'. De integrale aanpak biedt kansen 
om efficiënter en effectiever te werken; het is aan de gemeenten hierin keuzes te maken. Zo kunnen we, 
voorafgaand aan de veranderingen, toezicht en handhaving op elkaar af te stemmen. Nu al samen 
voorbereidingen treffen, betekent in de praktijk een soepele uitvoering (en dus tijdswinst). 

Een kleine projectgroep werkte in 2015 de conclusies van de diverse workshops verder uit. Ook maakt 
deze projectgroep een eerste voorstel voor de onderwerpen die in de leidraad verder ontwikkeld worden. 
De projectgroep wordt gevormd door betrokken contactpersonen uit de gemeenten Stichtse Vecht (mr. S. 
Morssink-Kizilates), Vianen, Oudewater-Woerden (mr. C.P.W. van den Berg), Utrechtse Heuvelrug, 
Veenendaal, IJsselstein (J. Boer) en de ODRU (drs. D. Verkade-Vermeulen). 

3.4.2 VTH-verordening 
Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) aangenomen en in het Staatsblad (2015, nr. 521) gepubliceerd. Dit wetsvoorstel 
wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na de wijziging bevat de Wabo de 
wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel. De wet bevat onder andere afspraken over de 
kwaliteitsverbetering waar de provincies en gemeenten als bevoegd gezag verantwoordelijk voor zijn. De 
provincies en gemeenten hebben afgesproken om - zoals de wet opdraagt - een verordening kwaliteit 
vast te stellen. Daardoor kunnen gedeputeerde staten en colleges van burgemeester en wethouders, 
evenals provinciale staten en gemeenteraden, beter sturen op kwaliteit van de uitvoering. In het vierde 
kwartaal is vanuit de ODRU een werkgroep ingesteld die voor de participerende gemeenten een VTH-
Verordening voorbereiden. Vanuit Oudewater-Woerden participeert mr. C.P.W. van den Berg in deze 
werkgroep waarbij het voornemen is om zo kort mogelijk na de zomervakantie 2016 een uniforme VTH-
Verordening binnen de provincie Utrecht aan de gemeenten te kunnen presenteren. 
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4. Resultaten HUP 2015: algemene verantwoording 

4.1 Algemeen 
Vanaf begin 2005 wordt het college via de voortgangsrapportage verantwoording afgelegd over de 
lopende juridische procedures. Vervolgens worden ook sinds 2009 het college (en de gemeenteraad) 
tweemaal per jaar over de voortgang geïnformeerd. De verantwoording van de diverse handhavingstaken 
is voor een groot deel uitgewerkt in de productbladen (zie hoofdstuk 5 en de bijlagen 2 en 3). 

4.2 Taakveld R O Z B W T 
Ondanks de economische crisis, die zich landelijk ook manifesteert in een sterke afname van het aantal 
(grote) bouwprojecten, is in Oudewater slechts sprake van een lichte daling. In 2014 2 zijn enkele grote 
bouw3projecten daadwerkelijk in uitvoering gegaan, andere projecten werden in 2014 voorbereid en zijn in 
2015 gebouwd of afgerond. 

Zowel bij de grote als de kleine projecten werpt het 'nieuwe werken' z'n vruchten af. Dit komt door de 
invoering van de zogenaamde 'oriëntatiegesprekken'. Deze gesprekken vinden kort na 
vergunningverlening plaats en hebben als doel inzicht te krijgen in de planning van het bouwproces 
waardoor het toezicht zodanig afgestemd wordt dat er effectief en efficiënt tot een voltooiing kan worden 
gekomen. Enerzijds betekent dit een extra 'intensivering' in de beginfase van de uitvoering maar 
anderzijds kunnen eventuele wijzigingen in de uitvoering in een zo vroeg mogelijk stadium worden 
besproken en onderzocht zonder dat het in een later moment van het bouwproces tot vertraging of 
handhaving leidt. De toename van toezicht in z'n algemeenheid en meer in het bijzonder aan het begin 
van het bouwproces heeft, ten opzichte van 2012, geleid tot een lichte afname van het bouwen zonder of 
in afwijking van een vergunning. 

Soort behandelde Jaar 
vergun ningsaanvraag 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20153 

Bouwen, slopen, monument en aanleggen 
Omgevingsvergunning 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 19 175 194 189 168 121 
waarvan: 
Bouwcomponent 2 174 155 158 163 127 124 134 121 109 101 
Bouwvergunning, regulier 99 82 87 84 70 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Bouwvergunning, licht 67 64 59 73 53 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Bouwvergunning, 1 e / 2 e fase 8 7 12 6 4 n.v.t. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Aanleggen 10 14 7 6 10 9 14 5 13 6 
Slopen 16 19 19 27 21 40 31 36 33 2 
Monumenten 16 18 10 15 11 9 13 8 12 9 
Gebruik 4 2 1 0 2 6 8 13 11 --
Milieu nb 15 8 11 9 15 12 4 11 3 
1. Vergunningen, inclusief meldingen 
2. Tot en met 2010: bouwvergunning (totaal); vanaf 2011: omgevingsvergunning met een component bouwen. 
Vanaf 1 oktober 2010 wordt gewerkt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Vergunningen 
voor het bouwen, aanleggen, slopen, veranderen van monumenten, gebruik en milieu zijn veranderd in 
omgevingsvergunningen met de component bouwen, enz. 
3. Met de overgang naar Woerden worden aanvragen niet meer geregistreerd in SquitXO maar K2Vergunningen. De 
registratie was pas in de loop van februari 2015 mogelijk waardoor sprake is van enige vertekening in de cijfers. 

Tabel: overzicht aangevraagde (omgevings)vergunningen (vanaf 2006) 

4.3 Taakveld Milieu 
4.3.1 Resultaten HUP 2015 
Binnen het taakveld Milieu wordt regulier toezicht uitgevoerd op bedrijven in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer. Het toezicht wordt voor het 
grootste deel branchegericht en projectmatig uitgevoerd. Een en ander conform het 
uitvoeringsprogramma dat de gemeente heeft afgesproken met de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU). In onderstaand overzicht zijn de resultaten van 2015 samengevat weergegeven. 

2 Denk aan projecten als Molenwal fase 1, Futura, Gezondheidscentrum, Mariaschool, Wulverhorst fase 1 en Hema 
3 Denk aan projecten als de Touwfabriek, Wulverhorst fase 2 en Molenwal fase 1 en 2 
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Project Omschrijving Aantal controles Aantal controles 
geraamd uitgevoerd 

Categorie 3 15 15 
Categorie 4 7 5 
Oplevercontroles pm 2 
Vuurwerk 1 1 
(LPG) tankstations 1 2 
Opvolging afvalboekhouding pm 18 
garagebedrijven 
Agrarisch project 16 16 
Controle bovengrondse tanks 140 83 

Er zijn 6 klachten over bedrijven behandeld. Daarnaast is er 1 verzoeken om handhaving in behandeling 
genomen. Daarbij valt wel op te merken dat ten aanzien van Pluimveebedrijf Wiltenburg er 4 klachten en 
1 verzoek om handhaving zijn geregistreerd, dus 2 klachten/verzoeken over andere bedrijven/ locaties. 

Verder zijn vanaf 1 januari 2014 vier bedrijven binnen de gemeente Oudewater van het bevoegd gezag 
van de provincie overgegaan naar de gemeente. Vanaf 1 juli 2014 is deze taak uitgevoerd door de 
ODRU. Het betreft de inrichtingen: 

1. Van den Hadelkamp Oudewater B.V., Elzenweg 27; 
2. Gemeentewerf Oudewater, Populierenweg 21 ; 
3. Gebr. van Dam Auto's en onderdelen, Diemerbroek 17; 
4. Klein Zweden, Papekopperstraatweg 30. 

In 2015 zijn bovenstaande locaties bezocht. Daarnaast is nog een extra bedrijf bezocht in het kader van 
ketentoezicht. Verder zijn de bedrijvendossiers die ODRU van de provincie heeft ontvangen 
geïnventariseerd. De resultaten van de inventarisatie geven prioriteit aan onze uitvoering in 2016. 

4.3.2 Opmerkingen en ontwikkelingen 
Naleving van de regels bij de wat meer complexe bedrijven met meer risico (categorie 3 en 4) valt wat 
tegen. Blijvende aandacht is vereist. De weergave van het naleefgedrag van de bedrijven is in feite nog 
iets te rooskleurig. Voor goede beeldvorming moeten overtredingen die tijdens de controle ongedaan 
worden gemaakt, ook worden geregistreerd. Dit blijft een aandachtspunt. Bij een zeer beperkt aantal 
bedrijven spelen (slepende) klachtensituaties. Dit drukt zwaar op de (beperkte) handhavingsinzet. 
Agrarische ammoniakregelgeving blijft complex. Het blijkt nodig bedrijven het (opnieuw) uit te leggen om 
de naleving van deze regels op orde te krijgen. 

In 2016 gaan we de onderwerpen ketentoezicht en informatie gestuurde handhaving verder vorm geven 
om gebruik te maken van informatie die beschikbaar komt. 

4.4 Taakveld Brandvei l igheid 
Advisering, toezicht en handhaving op gebied van brandveiligheid vindt plaats door de VRU. De 
verantwoording over de taakuitvoering door de VRU is opgenomen in de diverse productbladen. 

4.5 Taakveld A P V Z B i jzondere wetgeving 
Voor wat betreft advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van APV en 
bijzondere wetgeving kan worden opgemerkt dat diverse overheden of organisaties betrokken zijn. 
Toezicht op de naleving van door de gemeente genomen besluiten wordt deels door de gemeente zelf 
uitgevoerd maar ook door de VRU, ODRU, politie of de BOA. De verantwoording over toezicht op het 
terrein van de APV en bijzondere wetgeving is opgenomen in de diverse productbladen maar voor het 
overige in het kader van verantwoording van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). 
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5. Productbladen 

De uit te voeren handhavingstaken worden uitgewerkt in productbladen. Het overzicht aan productbladen 
is hieronder opgenomen. Deze productbladen vormen 'de kern' van dit HUP. Per handhavingstaak wordt 
onder andere het wettelijk kader, de doelstelling, de prioritering en de toezicht- en handhavingsstrategie 
beschreven. 

5.1 Overz icht productbladen 
1. Project Actualiseren van registratiesystemen en risicoanalyse 
2. Actualisatie handhavingsbeleid 
3. Jaarverslag 2014 
4. HandhavingsUitvoeringsProgramma 2016 
5. Behandelen meldingen I klachten I handhavingsverzoeken 
6. Handhaven oneigenlijk grondgebruik 
7 Integrale controles brandveiligheid en milieu voor risicovolle bedrijven met opslag 

gevaarlijke stoffen > 1000 kg 
8. Reguliere controles activiteit milieu Oudewater 
9. Project vuurwerkcontroles Oudewater 
10. Toezicht op geweigerde, ingetrokken en buiten behandeling gestelde aanvragen 
11. Toezicht op omgevingsvergunningen activiteit bouwen 
12. Toezicht op omgevingsvergunningen activiteit slopen I sloopmeldingen 
13. Tijdelijke vergunningen met verstreken instandhoudingstermijn 
14. Recreatieterreinen controleren op bestemmingsplan en Woningwet 
15. Gebiedsgericht toezicht 
16 Toezicht brandveiligheid 
17. Brandveiligheid (illegale) bewoning 
18. Structureel Terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen (STOOM) 
19 Toezicht Evenementen 
20. Toezicht (en implementatie) Drank- en Horecawet 
21 Projecten en diversen APV en Bijzondere wetten 
22. Reclame 
23. Handhaving openbare ruimte 
24. Handhaving parkeerexcessen 
25. Handhaving hondenregels 

Jaarverslag Handhaving 2015 (versie 22 april 2016) 9 



1. Project Actua l iseren van regist rat iesystemen en r is icoana lyse 
Toelichting taak Voor het opstellen van het HUP wordt gebruik gemaakt van een 

risicoanalyse. Deze risicoanalyse moet jaarlijks worden herzien (zowel risico 
als naleefgedrag). Ook de werkprocessen zijn aan veranderingen 
onderhevig. 
Het huidige registratiesystemen (Word en Excel) daar waar gewenst 
aanpassenIverbeteren. Om aan het eind van het jaar te kunnen evalueren is 
een goede registratie onontbeerlijk 

Omvang taak Risicoanalyse 
Om het risico te kunnen bepalen bij niet handhaven wordt gebruik 
gemaakt van de berekening ernst keer kans. Voor het HUP 2017 moet er 
een actualisatie plaatsvinden van de risicomodule. 

Registratie 
Het registratiesysteem wordt desgewenst aangepast en verbeterd. 

Synchronisatie 
Verder is synchronisatie en afstemming tussen vergunningverlening en 
handhaving wenselijk waardoor onderlinge vergelijking en prioritering 
mogelijk is. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 
Doelstelling 2015 Ten behoeve van het opstellen van het HUP 2016 zal in het vierde kwartaal 

van 2015 bezien worden of een gedeeltelijke actualisatie van de 
risicoanalyse wenselijk is. 

Resultaat 2015 De risicoanalyses zijn in eind 2014Ibegin 2015 integraal herzien en dus nog 
actueel. 

Resultaat 2014 De risicoanalyse zijn deels integraal herzien (voor overige begin 2015). Op 
verzoek van Oudewater heeft dit in provinciaal verband plaatsgevonden 
waardoor een substantiële kostenreductie kon worden gerealiseerd. 

Toelichting resultaat De uitkomsten van de Risicoanalyses zijn verwerkt in het Integraal 
Handhavingsbeleid 2015-2018 en het HUP 2015. 

Aanbeveling 2016 Risicoanalyse 
Integrale en volledige actualisering risicoanalyses per medio 4 e kwartaal 
2016 ter voorbereiding nieuw HUP 2017. 

Registratie 
Het registratiesysteem verder optimaliseren zodat op basis van prioriteiten 
zaken inzichtelijk zijn en behandeld worden. 

Synchronisatie 
Verdere afstemming tussen vergunningverlening en handhaving. 
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2. Actual isat ie Handhavingsbele id 
Toelichting taak Het handhavingsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen 
Omvang taak Actualiseren handhavingsbeleid op basis van evaluatie medio 2018. Deze 

taak omvat ook de (eventuele) aanpassing van prioriteiten op basis van de 
evaluatie van 2014 en actualiseren risicomodule. De evaluatie en 
actualisatie van het beleid zal in dezelfde samenwerkingswerkvorm 
plaatsvinden als waarin dit HUP tot stand is gekomen. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 
Doelstelling 2015 Afronding, vaststelling ( 1 e kwartaal 2015) en implementatie van adequaat en 

actueel Integraal Handhavingsbeleid. 
Resultaat 2015 Op 16 juni 2015 is het Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018 

vastgesteld. 
Resultaat 2014 Op hoofdlijnen is Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 afgerond. Naar 

verwachting wordt dit beleid vastgesteld in het 1 e kwartaal van 2015. In 
februari 2015 is het huidige Integraal Handhavingsbeleid 'verlengd'. 

Toelichting resultaat Het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 is in 2014 voorbereid. Daarvoor 
hebben in 2014 extra overleggen plaatsgevonden tussen Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, IJsselstein, de ODRU en de VRU. Er 
is een lichte vertraging opgetreden omdat door het vrijkomen van de 
Landelijke Handhavingstrategie (LHS) de sanctiestrategie fors is aangepast 
zodat voldaan wordt aan de komende landelijke voorschriften. De afronding 
heeft begin 2015 plaatsgevonden. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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3. J a a r v e r s l a g 2014 
Toelichting taak Beschrijving uitvoering en resultaten 2014 
Omvang taak Concrete beschrijving controles, naleefgedrag en opgelegde sancties in 

2014. Deze gegevens koppelen aan doelstellingen HUP 2015 en vervolgens 
het formuleren en implementeren van verbeterpunten. Bekendmaking 
vastgesteld Jaarverslag aan gemeenteraad, provincie en 
handhavingspartners. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 
Doelstelling 2015 Vaststelling jaarverslag 2014 in februari 2015 uiterlijk 1 e kwartaal 2015 
Resultaat 2015 Het jaarverslag 2014 is op 12 mei 2015 vastgesteld en vervolgens 

doorgestuurd naar de gemeenteraad, de provincie en handhavingspartners. 
Resultaat 2014 Het jaarverslag 2013 is 4 maart 2014 vastgesteld en vervolgens 

doorgestuurd naar de gemeenteraad, de provincie en handhavingspartners. 
Toelichting resultaat Het proces rondom het opstellen van het jaarverslag 2015 had vertraging 

opgelopen door het parallel lopen van actualisatie van het Integraal 
Handhavingsbeleid en het HUP 2015 en de wisselwerking tussen 
Jaarverslag 2014, HUP 2015 en het Integraal Handhavingsbeleid. 

Aanbeveling 2016 Het jaarverslag over 2015 uiterlijk eind april 2016 afronden zodat de 
aanbevelingen nog verwerkt kunnen worden in het HUP 2016. 
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4. Handhav ingsUi tvoer ingsProgramma 2016 
Toelichting taak Het HUP 2016 opstellen 
Omvang taak Nieuw HUP 2016 
Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 
Doelstelling 2015 Actueel en integraal HandhavingsUitvoeringsProgramma 
Resultaat 2015 Op 16 juni 2015 is het HUP 2015 vastgesteld. 
Resultaat 2014 Op 8 april 2014 is het HUP 2014 vastgesteld. In het voorjaar van 2015 wordt, 

in regionaal verband (De Waarden, ondersteund door ODRU en VRU) het 
HUP 2015 voorbereid. 

Toelichting resultaat Door de vertraging van cijfers Jaarverslag 2015 is de voorbereiding van het 
HUP 2016 enigszins vertraagd zodat het niet uiterlijk maart 2016 maar in 
april 2016 (ambtelijk) afgerond kon worden. Daarbij zijn de Jaarplannen van 
de VRU pas begin april 2016 aan de gemeente aangeboden. 

Aanbeveling 2016 In het 4 e kwartaal van 2016 starten met zowel de format voor het jaarverslag 
2016 als de opzet voor een actueel HUP 2017 zodat medio maart 2017 
beide documenten door het college vastgesteld kunnen worden. Betere en 
eerdere afstemming gegevens gemeente, ODRU en VRU. 
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5. Behande len meldingen 1 k lachten 1 handhav ingsverzoeken 
Toelichting taak Behandelen van meldingen, klachten of verzoeken om handhaving die 

betrekking hebben op: 
1. aanpassen nieuwe beleidsuitgangspunten; 
2. illegale bouw of gebruik in strijd met het bestemmingplan; 
3. inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer; ODRU; 
4. brandonveilige situaties; 
5. horeca, evenementen, geluidshinder, openbare ruimte. 

Handhavingsverzoeken worden altijd opgepakt. Op grond van vaste 
jurisprudentie heeft het bestuursorgaan in deze gevallen immers een 
beginselplicht tot handhaving. 

Omvang taak Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Bouwverordening, 
Bouwbesluit, Welstandsnota, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wet 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Algemene Plaatselijke 
Verordening en de Drank- en Horecawet. 

Uitvoering door Gemeente, ODRU en VRU 
Doelstelling 2015 - Alle meldingen en klachten zijn binnen vijf weken afgehandeld; 

- Op alle handhavingsverzoeken wordt tijdig besloten; 
- De geconstateerde overtredingen zijn in 8000 van de gevallen na 
hercontrole opgeheven. 
- Ontwikkeling criteria of model op basis waarvan meldingen, klachten en 
verzoeken om handhaving kunnen worden beoordeeld waarna een besluit 
valt of een dergelijke klacht of melding wel of niet in behandeling wordt 
genomen. 

Resultaat 2015 - Op alle handhavingsverzoeken is tijdig besloten; 
- De geconstateerde overtredingen zijn in 9 0 0 van de gevallen na 
hercontrole opgeheven. 
- Bouwen en RO: aantal klachten, meldingen en handhavingsverzoeken is 
gedaald tot ongeveer 10 (waaronder 1 verzoek om handhaving) 
- Milieu: aantal klachten, meldingen en handhavingsverzoeken is licht 
gedaald. 
- Brandveiligheid: In 2015 geen verzoeken om handhaving of juridische 
handhavingsprocedures. 
- APV en bijzondere wetgeving: het aantal klachten, meldingen en 
handhavingsverzoeken is gedaald. 

Resultaat 2014 - Op alle handhavingsverzoeken is tijdig besloten; 
- De geconstateerde overtredingen zijn in 900 van de gevallen na 
hercontrole opgeheven. 
- Bouwen en RO: aantal klachten, meldingen en handhavingsverzoeken is 
redelijk gelijk gebleven. 
- Milieu: aantal klachten, meldingen en handhavingsverzoeken is licht 
gedaald. 
- Brandveiligheid: In 2013 zijn er twee handhavingsverzoeken door de VRU 
voorbereid en is er 1 klacht behandeld. Dit komt overeen met 2013. 
- APV en bijzondere wetgeving: het aantal klachten, meldingen en 
handhavingsverzoeken is gedaald (bestuursrechtelijk traject REV) 

Toelichting resultaat Bij klachten en meldingen is in absolute zin genomen sprake van een 
stabilisering en mogelijk zelfs lichte daling. Vanaf 2008 was er een forse 
stijging waar te nemen. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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6. Handhaving oneigenli jk grondgebruik 
Toelichting taak Het optreden tegen het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond 

door burgers en bedrijven. 
Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit. Raming voor 2014. Aantal op basis van 

klachten/meldingen en spontane constateringen 
Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 De verjaring stuiten, terugvordering van het gemeentelijke eigendom, grond 

verkopen. 
Resultaat 2015 1 overtreding geconstateerd en in overleg ongedaan gemaakt. 
Resultaat 2014 3 overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen zijn ongedaan gemaakt. 
Toelichting resultaat Overtredingen worden doorgaans niet actief opgespoord (zeer intensief) 

maar worden vrijwel allen op basis van meldingen of klachten gesignaleerd 
en in behandeling genomen. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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7. Integrale contro les brandveil igheid en milieu voor r is icovol le bedrijven met 
ops lag gevaarl i jke stoffen > 1000 kg. 

Toelichting taak Controle op brandveiligheidsaspecten en milieuaspecten in de gebruiksfase 
van bouwwerken. Het gaat om bouwwerken en inrichtingen waarvoor bij 
brand een verhoogd risico op slachtoffers of de omgeving bestaat. 

De controles worden afgestemd met de gemeente. De gemeente voert, 
behoudens uitzonderingen, geen toezicht uit. Uitvoering gebeurt door VRU 
en ODRU. 

Omvang taak 2 industriegebouwen met opslag / verwerking 1.000 tot 10.000kg 
Uitvoering door VRU 
Doelstelling 2015 1. Het bevorderen van naleving; 

2. Het niveau van brandveiligheid en milieubescherming in risicogebouwen 
minimaal op het rechtens verkregen niveau houden; 
3. Veilig repressief optreden door de brandweer borgen. 

Resultaat 2015 Er zijn vijf controles uitgevoerd bij risicovolle bedrijven. In een aantal 
gevallen is de VRU of waterschap meegegaan. Bij vier bedrijven moest een 
hercontrole worden uitgevoerd waarna de overtredingen waren opgeheven. 

Resultaat 2014 Er zijn geen overtredingen geconstateerd en/of klachten of meldingen 
ontvangen. Er zijn twee milieucontroles bijgewoond door de VRU 

Resultaat 2013 Naleefgedrag: geen hercontroles brandveiligheid (situatie tot en met 31 
oktober. In 2012: 1 hercontrole (waaruit bleek dat overtreding inmiddels was 
opgelost. 

Toelichting resultaat Niet aan de orde. 
Aanbeveling 2016 Raakvlakken in toezicht tussen ODRU en VRU nader onderzoeken. 
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8. Regul iere contro les activiteit milieu Oudewater 
Toelichting taak Periodiek controleren van inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer op 

naleving van de vergunningvoorschriften en algemene regels. 
Omvang taak IPPC bedrijven: 2 

Type C bedrijven: 10 
Type B bedrijven: 325 
Type B met OBM bedrijven: 29 
Type A bedrijven: 85 
Let op! Hier zijn voormalig provinciale inrichtingen niet in meegenomen. Zie 
productblad 9.Specifieke producten op productblad Vuurwerk en Integrale 
controles brandveiligheid en milieu. Voor de overige inrichtingen wordt 
jaarlijks een selectie uitgemaakt van te bezoeken branches/bedrijven. 

Uitvoering door ODRU 
Doelstelling 2015 Alle geplande bedrijven worden gecontroleerd en voldoen aan de 

milieuregelgeving. Streven is een naleefgedrag van 10000. 
Resultaat 2015 In 2015 is in totaal bij 136 bedrijven een zogenaamde reguliere controle 

uitgevoerd. Bij 52 bedrijven ( s 38 00) was een hercontrole noodzakelijk in 
verband met geconstateerde overtredingen. Het aantal uitgevoerde controles 
is lager dan gepland, omdat een aantal projecten niet uitgevoerd is, omwille 
van budget. Een deel van de hercontroles moet in 2016 nog worden 
uitgevoerd. 

Resultaat 2014 In 2014 is in totaal bij 57 bedrijven een zogenaamde reguliere controle 
uitgevoerd. Bij 15 bedrijven ( s 26 00) was een hercontrole noodzakelijk in 
verband met geconstateerde overtredingen. Het aantal uitgevoerde controles 
is lager dan gepland, omdat een aantal projecten niet uitgevoerd is, omwille 
van budget. 

Resultaat 2013 In 2013 is in totaal bij 85 bedrijven een zogenaamde reguliere controle 
uitgevoerd. Bij 15 bedrijven ( s 18 00) was een hercontrole noodzakelijk in 
verband met geconstateerde overtredingen. 

Toelichting resultaat De ODRU werkt met een branchegerichte aanpak in projectvorm aan 
verbetering van het naleefgedrag en hieruit voortvloeiend verbetering van de 
leefomgevingskwaliteit. Dat werpt zijn vruchten af. Aandacht blijft nodig 
omdat we merken dat als we door omstandigheden langer bij de bedrijven 
wegblijven het naleefgedrag weer te wensen overlaat. Ook nemen de 
bedrijven met meer "ruimte" uit de algemene regels lang niet altijd de 
gelegenheid zich tijdig te melden. 

In 2015 is er speciale aandacht uitgegaan naar bedrijven met een 
bovengrondse tank en de aangescherpte regels rondom keuring en 
installatie. Hierdoor is het naleefpercentage lager dan andere jaren. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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9. Project vuurwerkcontro les Oudewater 
Toelichting taak Voor de verkoopperiode van vuurwerk wordt de vuurwerkopslagplaats 

gecontroleerd samen met de brandweer. Tijdens de verkoopperiode wordt 
de locatie bezocht door de Omgevingsdienst Regio Utrecht eventueel samen 
met de VRU of de politie. Na deze periode vindt in januari een eindcontrole 
plaats. Gemiddeld wordt een locatie zo'n 5 keer per jaar (incl. 3 
verkoopdagen) bezocht. 

Omvang taak 1 vuurwerkopslagplaats (risicoklasse III) 
Uitvoering door ODRU (en VRU) 
Doelstelling 2015 De gecontroleerde vuurwerkopslagplaats voldoen aan de regelgeving. 
Resultaat 2015 Binnen de VRU zijn drie specialisten aangesteld en geschoold voor deze 

werkzaamheden. Realisatiecijfers zijn nog niet bekend. 
Resultaat 2014 Er is 1 voorcontrole uitgevoerd en 3 controles tijdens de verkoopdagen. 

Tijdens de controles in 2014 waren er geen overtredingen. 
Toelichting resultaat Geen 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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10. Toezicht op geweigerde, ingetrokken en buiten behandel ing gestelde 
vergunningsaanvragen 

Toelichting taak Deze taak betreft het houden van toezicht op afgewezen of buiten 
behandeling gestelde vergunningaanvragen. Het is bekend dat een aantal 
aanvragers na de afwijzing/niet in behandeling neming alsnog tot bouw of 
sloop overgaat of anderszins zonder vergunning opereert (Drank- en 
Horecawet, evenementen kansspelen etc.). 

Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit. Raming 2015: jaarlijks worden gemiddeld ± 1 0 
van de aangevraagde vergunningen geweigerd of buiten behandeling 
gesteld. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2016 Er wordt niet gebouwd of gesloopt zonder vereiste vergunning. 

Evenementen worden niet georganiseerd zonder vergunning, en ook wordt 
gecontroleerd op geweigerde drank Ã horecavergunningen, 
kansspelvergunningen en andere APV vergunningen. 

Resultaat 2015 Geen overtredingen geconstateerd. 
Resultaat 2014 Geen overtredingen geconstateerd. 
Toelichting resultaat Niet van toepassing. 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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11. Toezicht op omgev ingsvergunningen activiteit bouwen 
Toelichting taak Toezicht op werken waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen is verleend. 
Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit. Raming voor 2015: 

- omgevingsvergunning voor activiteit bouwen: 135 
Uitvoering door Gemeente en VRU 
Doelstelling 2015 Afhankelijk van de risicoanalyse (en Toezicht op maat) wordt de frequentie 

van het toezicht bepaald. Het accent ligt hierbij op de onderdelen 
constructieve veiligheid en brandveiligheid. De onderdelen Gezondheid, 
Bruikbaarheid, Toegankelijkheid, Duurzaamheid en Energiezuinigheid 
worden in de inspecties meegenomen. De VRU is in 15 gevallen betrokken 
bij de omgevingsvergunning, bij risico houdende gebouwen. 

Resultaat 2015 Totaal 101 omgevingsvergunningen met bouwcomponent. 
3 overtredingen (naleefgedrag ± 970) 

Resultaat 2014 6 overtredingen (naleefgedrag ± 960) 
Toelichting resultaat Ondanks een toename van toezicht is er sprake van een lichte afname van 

het aantal overtredingen. Dit is voor deel toe te schrijven aan het 
intensievere vooroverleg waardoor aanpassingen tijdens de uitvoering tijdig 
besproken worden en niet leiden tot een overtreding en/of vertraging. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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12. Toezicht op omgev ingsvergunningen activiteit s lopen/s loopmeld ingen 
Toelichting taak Toezicht op vergunningplichtige / meldingplichtige 

sloopwerkzaamhedenwerken. Bij de uitvoering van de werkzaamheden 
wordt in het bijzonder gelet op asbest en veiligheid. 

Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit. Raming voor 2015: 
- 30 omgevingsvergunningen of meldingen (bouw en sloop) 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Afhankelijk van de risicoanalyse (en Toezicht op maat) wordt de frequentie 

van het toezicht bepaald. Het accent ligt hierbij op de onderdelen 
constructieve veiligheid en volksgezondheid (asbest). 

Resultaat 2015 10 overtredingen geconstateerd (8 asbest gerelateerd), waaronder 2 illegale 
asbestdumping. De kosten van 1 demping zijn verhaald op de overtreder. 

Resultaat 2014 3 overtredingen geconstateerd, waaronder 1 illegale asbestdemping. De 
kosten van deze dumping zijn verhaald op de overtreder. 

Toelichting resultaat De regelgeving met betrekking tot sloopwerkzaamheden is gewijzigd. 
Daardoor zijn veel sloopwerkzaamheden vergunningsvrij geworden. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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13. Tijdelijke vergunningen met verstreken instandhoudingstermi jn 
Toelichting taak Deze taak betreft het controleren op activiteiten waarvan de 

instandhoudingstermijn is verstreken. 
Omvang taak 2 vergunningen en ontheffing waarvan de instandhoudingstermijn verstrijkt. 
Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Alle (tijdelijke) activiteiten voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving 

c.q. vergunning. 
Resultaat 2015 1 overtreding geconstateerd, in 2015 is deze ook beëindigd. 
Resultaat 2014 Geen overtredingen geconstateerd. 
Toelichting resultaat Niet van toepassing. 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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14. Recreat ieterreinen controleren op bestemmingsp lan en Woningwet 
Toelichting taak Structureel toezicht houden op de diverse recreatieterreinen aangaande 

bouw- en gebruik. 
Omvang taak 5 recreatieterreinen 
Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 De (bouwwerken op de) terreinen voldoen aan de wet- en regelgeving 
Resultaat 2015 Geen geconstateerde overtredingen 
Resultaat 2014 Geen geconstateerde overtredingen 
Toelichting resultaat Niet van toepassing 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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15. Gebiedsger icht toezicht 
Toelichting taak Het houden van toezicht (op vergunningsvrije) activiteiten op basis van een 

vooraf geprogrammeerde gebiedsindeling. 
Omvang taak De gemeente Oudewater is verdeeld in 15 deelgebieden. Conform de 

planning (Toezicht op maat) worden ieder jaar 5 (deel)gebieden 
gecontroleerd. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Frequent toezicht houden op alle percelen in de gemeente en inventariseren 

van veelvoorkomende overtredingen. 
Resultaat 2015 In 2015 heeft een gebiedscontrole plaatsgevonden waarbij 5 gebiedsdelen 

zijn gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle zijn ongeveer 25 -
doorgaans relatief kleine- overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen 
zijn deels in 2015 ongedaan gemaakt, andere dossiers zijn 'overgegaan' 
naar 2016. 
In bijlage 4 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. 

Resultaat 2014 In 2014 heeft een gebiedscontrole plaatsgevonden waarbij bijna 4 
gebiedsdelen zijn gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle zijn 
ongeveer 50 -doorgaans relatief kleine- overtredingen geconstateerd. Deze 
overtredingen zijn in 2014 ook vrijwel allemaal ongedaan gemaakt. 

Resultaat 2013 In 2013 heeft een gebiedscontrole plaatsgevonden waarbij 1 gebiedsdeel is 
gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle zijn 11 overtredingen 
geconstateerd. Deze overtredingen zijn in 2013 vrijwel allemaal ongedaan 
gemaakt. 

Toelichting resultaat 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. 

Aanbeveling 2016 In het HUP 2015 zijn prioriteiten gesteld op basis waarvan wel of niet (direct) 
handhavend zal worden opgetreden. Het voornemen is deze eind 2016 te 
evalueren. 

Jaarverslag Handhaving 2015 (versie 22 april 2016) 24 



16. Toezicht brandveil igheid 
Toelichting taak Controle op brandveiligheidsaspecten in de gebruiksfase van bouwwerken. 

(NB: Controles op brandveiligheidsaspecten in de gebruiksfase van 
inrichtingen (tenten, terreinen, e.d. is benoemd bij evenementen) 

Omvang taak Nieuwe vergunningen en meldingen worden altijd gecontroleerd. Bestaande 
vergunningen en meldingen worden gecontroleerd op basis van de 
risicoanalyse. 

Omvang taak 

Risicoklasse Aantal bouwwerken Aantal controles 
HUP 2015 

Omvang taak 

I 14 20 

Omvang taak 

II 7 10 

Omvang taak 

III 26 14 

Omvang taak 

IV 57 14 

Omvang taak 

V 7 2 

Omvang taak 

Totaal 111 59 
Uitvoering door VRU 
Doelstelling 2015 1. Het bevorderen van naleving; 

2. Het niveau van brandveiligheid in risicogebouwen minimaal op het 
rechtens verkregen niveau houden; 
3. Veilig repressief optreden door de brandweer borgen. 

Resultaat 2015 Er zijn in 2015 49 reguliere controles uitgevoerd: 
21 x in gebouwen met minder zelfredzamen (meestal gebruiksvergunning) 
21 x in gebouwen met grote aantallen personen (meestal gebruiksmelding) 
7 x in overige gebouwen (vaak wonen met zorg) 
Naleefgedrag: in 2015 naleefgedrag 880 

Resultaat 2014 Naleefgedrag: in 2014 naleefgedrag 9 2 0 Resultaat 2014 

Risicoklasse Planning controles Resultaat aantal 
HUP 2014 

Resultaat 2014 

I 8 8 

Resultaat 2014 

II 9 8 

Resultaat 2014 

III 17 11 

Resultaat 2014 

IV 5 13 

Resultaat 2014 

V 7 3 

Resultaat 2014 

Totaal 46 43 

Resultaat 2014 

Er zijn in 2014 57 reguliere controles uitgevoerd: 
22 x in gebouwen met minder zelfredzamen (meestal gebruiksvergunning) 
17 x in gebouwen met grote aantallen personen (meestal gebruiksmelding) 
18 x in overige gebouwen (vaak wonen met zog) 

Toelichting resultaat Niet van toepassing 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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17. Brandvei l igheid (illegale) bewoning 
Toelichting taak Controle op illegale bewoning en brandveiligheidsaspecten. 
Omvang taak Aan de hand van klachten/meldingen/handhavingsverzoeken van burgers, 

eigen steekproeven en informatie van de politie worden de gebouwen 
gecontroleerd. 

Uitvoering door Gemeente (en VRU) 
Doelstelling 2015 1. Het bevindingen van illegale situaties; 

2. Het niveau van brandveiligheid in risicogebouwen minimaal op het 
rechtens verkregen niveau houden; 
3. Het bevorderen van naleving. 

Resultaat 2015 Naleefgedrag: geen klachten/meldingen ontvangen en in behandeling 
genomen 

Resultaat 2014 Naleefgedrag: geen klachten/meldingen ontvangen en in behandeling 
genomen 

Toelichting resultaat Niet van toepassing 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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18. Structureel Terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen (STOOM) 
Toelichting taak Terugdringen aantal ongewenste en onechte meldingen waardoor het 

bewustzijn in verantwoordelijkheid van de abonnee toeneemt, 
beschikbaarheid brandweer voor echte meldingen wordt vergroot, de 
verkeersveiligheid wordt bevorderd en de betrokkenheid van 
brandweerpersoneel en (in geval van vrijwilligers) werkgevers behouden 
blijft. 

Omvang taak Het district Rijn Ã Venen van de VRU werkt met een TOP 10 van abonnees 
die de norm overschrijden. In de gemeente Oudewater zijn dit twee 
bouwwerken. 

Uitvoering door VRU 
Doelstelling 2015 1. De doelstelling binnen de VRU is om in 2016 het aantal nodeloze 

meldingen met 5 0 0 terug te dringen door STOOM. De invoering van 
verificatie in 2014 kan hier aan bijdragen. 
2. Het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen 
van brandmeldinstallaties; 
3. Het voorkomen van verminderde alertheid bij gebruikers van gebouwen; 
4. Het voorkomen van nodeloze uitrukken door de brandweer. 

Resultaat 2015 In 2015 zijn 5 objecten bezocht i.v.m. nodeloze alarmering van de 
brandweer. Regiobreed is het aantal nodeloze alarmeringen terug 
gedrongen met circa 3 0 0 , mede dankzij de invoering van verificatie van 
meldingen op de meldkamer van de Brandweer (centralisten bellen eerst, 
alvorens eenheden te alarmeren). 

Resultaat 2014 In 2014 is er een toename van 1830 van de nodeloze meldingen 
gerealiseerd ten opzichte van 2013. 

Toelichting resultaat De grootste oorzaak is de nieuwbouw van een zorginstelling waarvan de 
nieuwe brandmeldinstallatie 5 2 0 van de nodeloze meldingen in 2014 heeft 
veroorzaakt. 
In vergelijk met de doelstelling is de reductie 35 0 ten opzichte van 2012. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 

Jaarverslag Handhaving 2015 (versie 22 april 2016) 27 



Toelichting taak 

Omvang taak 

Uitvoering door 
Doelstelling 2015 

Resultaat 2015 

Resultaat 2014 

Toelichting resultaat 
Aanbeveling 2016 

19. Toezicht Evenementen 
Door gebruik te maken van de risicoscan worden evenementen beoordeeld 
op de soort A, B of C. Over het algemeen komt hieruit: grote (type C), 
middelgrote (type B) en kleine evenementen (type A). Het toezicht tijdens de 
evenementen vindt plaats vanuit de verschillende handhavingsdisciplines 
(brandveiligheid, APV en bouwen). Vooraf van een type B en C evenement 
wordt er door de VRU altijd toezicht gehouden op naleving van de 
vergunningvoorschriften, soms gezamenlijk met de APV coördinator c.q. 
BOA of medewerker van BWT. 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. Afhankelijk van de grootte 
van het B evenement, maar zeker de C evenementen vindt er ook tijdens de 
activiteit controle plaats (VRU en evt. BOA). 
Aantal evenementen: 
- type A: 20 evenementen 
- type B: 24 evenementen 
- type C: 1 evenement 
Naast evenementen wordt toezicht gehouden op inrichtingen volgens de 
brandbeveiligingsverordening (BBV), zoals tijdelijke bouwsel, tenten of 
terreinen. Sommige activiteiten zijn zowel inrichting (BBV) als evenement 
(APV) 
VRU 
De meest risicovolle evenementen type B en C worden gecontroleerd en bij 
de grotere/bijzondere vindt er een vooroverleg en een evaluatie plaats. 
De VRU heeft geadviseerd voor in totaal 34 evenementen/inrichtingen. 
- 18 type A evenementen 
- 14 type B evenementen 
- 2 type C evenement. 
De VRU heeft toezicht gehouden op 15 evenementen Z inrichtingen. 
- 12 type B evenementen 
- 3 type C evenementen. 
De VRU heeft geadviseerd voor : 
- 16 type A evenementen 
- 17 type B evenementen 
- 1 type C evenement. 

Tijdens het toezicht van de B en C evenementen zijn er geen 
bijzonderheden geconstateerd. 
Niet van toepassing 
Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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20. Toezicht (en implementatie) Drank- en Horecawet 
Toelichting taak Met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn er nieuwe 

taken bijgekomen voor de gemeente Oudewater. 

De Drank- en Horecawet geeft gemeenten meer mogelijkheden om 
overmatige alcohol gebruik van jongeren tegen te gaan en extra regels op te 
stellen voor de (para)commerciële horeca. Het toezicht van de Voedsel- en 
Waren Autoriteit is, voor wat betreft alcohol, overgegaan naar de 
gemeenten. Dit houdt onder meer in dat de gemeente toeziet dat 
supermarkten geen drank verkopen aan jongeren onder de 18 en dat deze 
jongeren geen alcoholhoudende drank op zak hebben. De burgemeester is 
belast met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. 

Omvang taak Ongeveer 30 horecagelegenheden (commercieel en para-commercieel) in 
Oudewater. In regionaal verband is in beeld gebracht welke taken moeten 
worden uitgevoerd, hoeveel uren daarmee zijn gemoeid en welke prioriteiten 
er worden gelegd. Ook is berekend hoeveel capaciteit dit kost. Qua 
taakstelling, omvang en capaciteit komt dit productblad overeen met wat 
afgesproken is op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid Oudewater. 

Uitvoering door Gemeente (inzet BOA's) 
Doelstelling 2015 Doelstelling voor 2015 is dat uitvoering wordt gegeven aan het in 

gezamenlijkheid vastgestelde Handhavingsbeleid DHW. 

Conform eerdere voornemens en op basis van het IVP wordt het budget (in 
ieder geval) als volgt besteed: 
- een koppel van 2 BOA's in de weekenden: 2 x 5 uur per weekend = 10 uur 
- 12 uur per week op APV-feiten en DHW = 12 uur 
- totaal: 1.144 uur 
Daarbij komt nog de inzet bij van evenementen. 

Resultaat 2015 De onder 'doelstelling 2015' geformuleerde doelstelling is onvoldoende 
uitgevoerd. 

Toelichting resultaat Niet van toepassing. 
Aanbeveling 2016 Afronding van het Handhavings- en sanctiebeleid DHW. Verder geen 

concrete aanbevelingen voor 2016. 
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21. Projecten en d iversen A P V en Bi jzondere wetten 
Toelichting taak Taken die niet kunnen worden ondergebracht onder één van de andere 

categorieën. Dit zijn: 
- Toezicht op de winkeltijden; 
- Wet op de Kansspelen; 
- BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). 
- Marktverordening 
Daarnaast kunnen projectgewijs (indien daar aanleiding toe is) integrale 
controles worden uitgevoerd. 

Omvang taak Aan de hand van steekproeven en/of klachten en meldingen zullen horeca-
inrichtingen, sportkantines, terrassen, de markt etc. worden bezocht. Het 
aantal is afhankelijk van de uitkomsten van de steekproeven en/of klachten 
en meldingen. Als er veel overtredingen worden geconstateerd wordt de 
steekproef uitgebreid en eventueel dit jaar of volgend jaar een project van 
gemaakt. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Er wordt voldaan aan de regelgeving waardoor de leefbaarheid en veiligheid 

worden geoptimaliseerd en voldaan wordt aan de regelgeving. 
Resultaat 2015 Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
Resultaat 2014 Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
Toelichting resultaat In principe wordt er alleen op basis van klachten of meldingen gecontroleerd 

en indien nodig handhavend opgetreden. 
Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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22. R e c l a m e 
Toelichting taak Toezicht op verleende reclamevergunningen Wabo gerelateerd 

(omgevingsvergunning bouwen met als activiteit reclames) en reclame APV 
gerelateerd. In 2015 zullen (mogelijk) spontaan enkele integrale controles 
worden uitgevoerd. 

Omvang taak Aanbod gestuurde activiteit. 
Raming voor 2015: 0 reclamevergunningen. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Voor bepaalde reclame-uitingen wordt conform de Wabo een 

vergunningaanvraag gedaan. De vergunningaanvraag wordt getoetst aan de 
Welstands- en Monumentencommissie. Er wordt door ons gecontroleerd op 
illegale reclameborden langs de weg, uithangborden en gevelreclame. 

Resultaat 2015 5 reclame-uitingen zonder vergunning. 
Inmiddels zijn deze uitingen (vrijwel) allemaal verwijderd of alsnog 
gelegaliseerd. 

Resultaat 2014 4 reclame-uitingen zonder vergunning. 
In 3 procedures is de reclame verwijderd, in 1 procedure moet nog 
legalisatieonderzoek plaatsvinden. 

Toelichting resultaat In 2013 zijn via het Meldpunt Woonomgeving diverse klachten 
binnengekomen over reclame-uitingen. Dit verklaart de grote stijging in 2013 
ten opzichte van 2012. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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23. Handhaving openbare ruimte 
Toelichting taak Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de bepalingen uit 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening. 
Het gaat hier onder meer om dumpingen, het veroorzaken van zwerfafval, 
afvaltoerisme en het onjuist aanbieden van grofvuil, huisvuil 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. 

Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit; 
- Reguliere aanpak in de gehele gemeente; 
- Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Verbeteren leefomgeving. Door snel reageren om meldingen/klachten en 

adequaat optreden een positief effect op het natuurlijke naleefgedrag uit te 
oefenen. 

Resultaat 2015 11 overtredingen die door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in 
behandeling zijn genomen en grotendeels zijn afgehandeld. 

Resultaat 2014 10 overtredingen bij sector REV (veelal op basis van klachten/meldingen). 

Er zijn geen bekeuringen uitgeschreven voor het verkeerd aanbieden van 
afval. In alle gevallen is contact gezocht met de overtreder waarin de 
regelgeving is verduidelijkt. In het merendeel van de gevallen betrof het 
bijplaatsen van afval t.g.v. niet werkende (of volle) afvalcontainers. Grofvuil 
dat tegen de regels in werd bijgeplaatst, is door de BOA doorgegeven aan het 
Meldpunt. Buurtonderzoek en/of onderzoek naar de herkomst van het grofvuil 
heeft geen overtreders opgeleverd. 

Bij overige overtredingen van de APV, met name wildplassen door het 
uitgaanspubliek (natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde 
plaatsen) is 30 keer geverbaliseerd. Ook zijn er vijf bekeuringen geschreven 
voor het overtreden van de afsteektijden van vuurwerk. 

Veel uitgaansoverlast werd ervaren door de bewoners van de binnenstad 
(met name de Wijdstraat en de Peperstraat). De BOA's hebben hier met 
name geverbaliseerd op wildplassen (zie boven) en het uitgaanspubliek 
aangesproken op luidruchtig gedrag. Op alcohol in de Openbare Ruimte kon 
niet verbaliserend worden opgetreden omdat er geen aangewezen non¬
alcohol gebieden zijn in Oudewater. 

Toelichting 
resultaat 

Het betreft hier doorgaans om overtredingen die op basis van 
meldingen/klachten worden geconstateerd en in behandeling worden 
genomen. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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24. Handhaving p a r k e e r e x c e s s e n | 
Toelichting taak Toezicht op parkeerexcessen. Het gaat hier onder meer om 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. 

Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit. Alleen raming mogelijk: 
- Surveillance / projectmatige aanpak caravans; 
- Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Verbeteren leefomgeving. Door als BOA zichtbaar te zijn en op te treden een 

positief effect op het natuurlijke naleefgedrag uit te oefenen. 
Resultaat 2015 6 overtredingen die door het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

in behandeling zijn genomen en/of zijn doorgestuurd naar de BOA of politie. 
Het merendeel van de parkeerovertredingen betreft het parkeren in de 
blauwe zone zonder parkeerschijf (of het overschrijden van de parkeertijd) of 
het langdurig/foutief parkeren op het Bedrijvenpark Tappersheul. 

Resultaat 2014 5 overtredingen bij REV (voor substantieel deel geconstateerd naar 
aanleiding van klachten/meldingen). Betrokkenen zijn daarop persoonlijk 
(telefonisch) en schriftelijk geïnformeerd. De BOA speelt hier ook een rol. 

Het merendeel van de parkeerovertredingen betreft het parkeren in de 
blauwe zone zonder parkeerschijf (of het overschrijden van de parkeertijd) 
Tevens is, met name n.a.v. meldingen, geverbaliseerd op hinderlijk 
geparkeerde voertuigen. In totaal is er 200 keer geverbaliseerd voor 
(verkeerd) parkeergedrag. 

Aanhangers en caravans die langere tijd geparkeerd stonden, zijn 
doorgaans verplaatst op verzoek van de BOA. Een enkele maal is hiervoor 
geverbaliseerd. 

Resultaat 2013 13 overtredingen (voor substantieel deel geconstateerd naar aanleiding van 
klachten/meldingen). Betrokkenen zijn daarop persoonlijk (telefonisch) en 
schriftelijk geïnformeerd. De BOA speelt hier ook een rol. 

Toelichting resultaat In 2012 is, in overleg met en medewerking van de BVO, intensief toezicht 
gehouden op het Bedrijventerrein Tappersheul. Dit verklaart het hoge aantal 
overtredingen in 2012. De parkeeroverlast is vervolgens substantieel 
afgenomen. Dit verklaart grotendeels het verschil tussen 2012 enerzijds en 
2013 en de jaren daarna. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. | 
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25. Handhaving hondenrege ls 
Toelichting taak Deze taak betreft het houden van toezicht op de regels over honden. Het 

gaat hier over het aanlijngebod, aanwezigheid honden op verboden plaatsen 
en hondenverontreiniging. 

De toezichthouder Openbare ruimte neemt in zijn ronde de bekende plekken 
mee maar kan op dit moment niet goed handhaven omdat op bepaalde 
plekken zoals Ruige Weide Park de juridische basis ontbreekt. Daarvoor 
moet eerst de APV worden aangepast/aanwijzingsbesluit worden genomen. 

Omvang taak Aanbodgestuurde activiteit: 
- Reguliere aanpak in de gehele gemeente; 
- Behandelen meldingen/ handhavingsverzoeken. 

Uitvoering door Gemeente 
Doelstelling 2015 Een openbare ruimte met weinig overlast door honden door in 1000 van de 

heterdaad geconstateerde overtredingen op te treden (waarschuwing, 
proces verbaal, bestuurlijke strafbeschikking, dwangsom). 

Resultaat 2015 In 2015 zijn geen klachten ontvangen bij het Team Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving in Woerden. 

Resultaat 2014 In 2014 zijn geen klachten ontvangen. De BOA heeft eigenaren van niet-
aangelijnde honden aangesproken en verzocht de hond aan te lijnen op 
straffe van een bekeuring. Hier werd in alle gevallen aan voldaan. Er is in 
2014 niet geverbaliseerd. 

Resultaat 2013 In 2013 zijn geen klachten ontvangen of overtredingen geconstateerd. 
Resultaat 2012 In 2012 is 1 klachten ontvangen maar zijn geen of overtredingen 

geconstateerd. 
Toelichting resultaat Er wordt niet actief toezicht gehouden maar gehandeld op basis van 

meldingen en klachten. Overigens maakt dit thema onderdeel uit van het 
'totaalpakket' van de BOA maar het is op dit moment nog niet een (actueel) 
speerpunt binnen geheel van toezicht. 

Aanbeveling 2016 Geen concrete aanbevelingen voor 2016. 
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6. Bezwaar en beroep 

6.1 Algemeen 
Vanaf van 2005 worden alle bezwaarschriften, (hoger)beroepsprocedures en verzoeken om een 
voorlopige voorziening in een overzicht opgenomen. 

Het college neemt naar aanleiding van een advies van de bezwaarschriftencommissie een beslissing op 
bezwaar. Uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Raad van State worden over het 
algemeen (met een advies) ter kennisgeving voorgelegd aan het college. 

6.2 Ontwikkel ingen 
Na een piek in de jaren 2005 en 2006 is het aantal bezwaar- en beroepschriften die met handhaving te 
maken hebben sterk afgenomen. 

Jaar — 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 
Procedures ļ 
Bezwaar 17 12 7 6 2 1 2 4 7 2 2 62 
Voorlopige 8 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 24 
voorziening 
Beroep 5 10 4 3 0 0 0 1 0 1 0 24 
Hoger beroep 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totaal 31 29 16 14 2 2 2 5 7 3 2 113 

Opmerkingen bij tabel: 
1. Het aantal bezwaar- en beroepschriften in het kader van handhaving is gelijk gebleven; 
2. De aantallen onder kolom '2014' zijn bijgewerkte getallen tot en met 31 december 2015. 

6.3 Ingetrokken procedures 
Over de jaren heen genomen is het opvallend dat tijdens de bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure het 
ingediende rechtsmiddel wordt ingetrokken. Veel procedures worden overigens vlak voor de zitting of op 
de zitting ingetrokken. Dit betekent wel dat al veel tijd is geïnvesteerd in het voorbereiden van de zitting 
(opstellen dossier en verweerschrift e.d.). In 2015 is er 1 procedure ingetrokken. 

6.4 Uitslagen 
Naar aanleiding van ingediende bezwaar- en (hoger)beroepschriften volgt een beslissing op bezwaar (bij 
bezwaarschriften) of een uitspraak van de Rechtbank Utrecht of Raad van State. Over het algemeen 
genomen zijn deze beslissingen op bezwaar of uitspraken van de Rechtbank Utrecht of Raad van State 
positief voor de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het besluit correct heeft voorbereid en 
gemotiveerd en de conclusie van het besluit, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning of 
handhavend optreden, in stand blijft. In 2015 hebben wij in vier bezwaarschriftprocedures met betrekking 
tot handhaving een positief advies ontvangen, dat wil zeggen dat het ingediende bezwaar ongegrond is 
verklaard. Naast deze vier adviezen zijn er geen andere adviezen of uitspraken van de Rechtbank of 
Raad van State ontvangen. 
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7. De Toekomst 

7.1 De toekomst 
In dit Jaarverslag zijn per productblad (zie hoofdstuk 6) verbeterpunten geformuleerd die worden verwerkt 
in het HUP 2016. Naast deze specifieke verbeterpunten geldt dat er in de praktische uitvoering sprake is 
van een continue leerproces. Dit wordt weer vertaald in de dagelijkse manier van werken. In 2016, maar 
ook daarna, zal deze ontwikkeling mede zorgdragen voor de verdere professionalisering van de 
handhaving. 

7.2 A lgemene aanbevel ingen 
Uit de resultaten en concrete aanbevelingen vanuit de diverse productbladen kunnen de volgende 
algemene aanbevelingen worden herleid: 

« De registratie van gegevens uitbreiden (sturen op naleefgedrag); 
« Evalueren en aanpassen van dossieropbouw, processen en documenten; 
« Vergroten integraliteit (actief sturen op gebruik signaalkaarten); 
« Verder digitaliseren van toezicht; 
« Projectmatig werken; 
« Samenwerken op het gebied van kennisverwerving/deling; 
« Inzetten op regievoering externe partners. 

7.3 Projectmatig werken 
Om middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, is projectmatig werken een uitstekend middel. In het kader 
van handhaving kan dit inhouden dat een grotere hoeveelheid van vergelijkbare overtredingen met een 
lagere prioriteit bij wijze van project worden aangepakt. 

Het kan ook betekenen dat het toezicht zo wordt ingericht dat er slechts op thema wordt gecontroleerd. 
Deze werkwijze kan juist weer ingezet worden om overtredingen met een hogere prioriteit aan te pakken. 
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Bijlage 1: Lijst met veel gebruikte afkortingen 

Wetgeving 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
Bor Besluit omgevingsrecht 
BWT Bouw- en woningtoezicht 
EVRM Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
GBA Gemeentelijke Basisadministratie 
HUP HandhavingsUitvoeringsProgramma 
Mor Regeling omgevingsrecht 
RO Ruimtelijke Ordening 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Organisaties 
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
ERM Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
HDSR Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden' 
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VRU Veiligheidsregio Utrecht 
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Bijlage 2: cijfermatig overzicht en toelichting 2015 

1. Overz icht aantal (afgehandelde en lopende) toezicht- en handhav ingszaken 
Uit het onderstaande overzicht kan worden afgelezen hoeveel nieuwe handhavingszaken in een specifiek 
jaar in behandeling worden genomen en het aantal zaken dat in dat jaar worden afgerond. Uit het 
overzicht blijkt een stijging van het aantal zaken die deels toe te schrijven is aan een steeds meer 
integrale registratie en anderzijds door toename van klachten/meldingen en gebiedsgericht toezicht. 

Jaar — 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 
Procedures ļ 
Toezichtzaken 
(nieuw) 

54 64 47 84 124 151 140 188 134 162 83 1231 

Handhavingszaken 31 22 4 11 24 29 120 12 10 8 10 181 
(nieuw) 
Afgehandelde 34 85 64 78 150 180 163 203 147 181 95 1375 
zaken 
Lopende zaken 51 52 39 56 54 54 51 48 45 34 28 28 

Opmerkingen bij tabel: 
1. Onder 'toezichtzaken (nieuw)' wordt verstaan de overtredingen die op basis van 'eigen waarneming 

of klachten in dat jaar in behandeling zijn genomen; 
2. Onder 'handhavingszaken (nieuw)' wordt verstaan die zaken die hetzij door een verzoek om 

handhaving of na 'eigen waarneming' geleid heeft tot een formele juridische procedure; 
3. Het aantal nieuwe zaken substantieel gedaald. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. 

Deels komt dit door andere prioriterig met betrekking tot overtredingen (opgenomen in het HUP), 
deels omdat per 1 november 2014 meer bouwwerken vergunningsvrij zijn maar dat toetsing 
achteraf wel intensiever is geworden en deels door de integratie van de functionarissen en 
bijbehorende taken in het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in Woerden; 

4. Onder 'afgehandelde zaken' wordt bedoeld de zaken die in dat jaar zijn afgehandeld; 
5. 'Lopende zaken' zijn procedures die aan het einde van dat jaar/rapportage nog niet zijn 

afgehandeld; 
6 Het aantal lopende zaken is licht gedaald en staat op 28 zaken; 
7. De aantallen onder kolom 2015 zijn bijgewerkte getallen tot en met 31 december 2015. 

2. Overz icht aantal toezicht- en handhav ingszaken (met voortgangstraject) 
Uit het onderstaande overzicht kan cijfermatig het juridische traject worden 'afgelezen'. 

Jaar — 
Procedures ļ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Toezichtzaken 54 64 47 84 124 151 140 188 134 162 83 1231 
Handhavingszaken 31 22 4 11 24 29 120 12 10 8 10 181 
Voorwaarschuwing 31 22 4 11 24 29 20 10 8 6 2 167 
Last onder 
dwangsom 

23 17 2 9 16 8 10 8 6 2 1 102 

Bestuursdwang 8 7 4 10 7 11 5 10 8 3 2 75 

Opmerkingen bij tabel: 
1. Onder 'toezichtzaken (nieuw)' wordt verstaan de overtredingen die op basis van 'eigen waarneming 

of klachten in dat jaar in behandeling zijn genomen; 
2. Onder 'handhavingszaken (nieuw)' wordt verstaan die zaken die hetzij door een verzoek om 

handhaving of na 'eigen waarneming' geleid heeft tot een formele juridische procedure; 
3. Onder de categorie 'bestuursdwang' wordt ook meegerekend die situaties waarbij de 

werkzaamheden zijn stilgelegd (1); 
4. De aantallen onder kolom '2015' zijn bijgewerkte getallen tot en met 31 december 2015; 
5. In de overige situaties is de overtreding zonder een handhavingsbesluit beëindigd of de situatie 

(alsnog) vergunningsvrij wordt gemaakt. 
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3. K lachten , meldingen en verzoeken om handhaving 
Als bewoners in hun eigen omgeving constateren dat er iets niet klopt op het gebied van bouwen of 
gebruik particuliere grond melden ze dit bij de gemeente, het Omgevingsloket of het Meldpunt 
Woonomgeving. Dergelijke meldingen variëren van illegaal storten afval, problemen met de riolering, 
losliggende stoeptegels tot een concreet verzoek om handhaving vanwege strijdig gebruik of bouwen 
zonder vergunning. Veel kleine ergernissen bleken niet betrekking te hebben op een bestuursrechtelijke 
overtreding maar legden wel een substantiële claim op de ambtelijke capaciteit. Als hierbij de veiligheid in 
het geding is wordt dit doormiddel van een controle van een toezichthouder op gepakt en afgehandeld. Is 
de veiligheid niet in het geding dan wordt aangegeven dat dit niet de hoogste prioriteit heeft. Wil men 
echter dat er wel wat door de gemeente gedaan wordt, dan kan men dit bereiken doormiddel van een 
schriftelijk handhavingsverzoek. Uit het verleden is gebleken dat klachten een erg groot beslag legde op 
de capaciteit van toezicht. In veel gevallen was een burenruzie of onwetendheid van de omgeving het 
probleem. Om geen valse verwachtingen te wekken bij de burgers zijn de zaken hiermee helder gesteld. 

Voorheen werden veel klachten en meldingen in behandeling genomen door de handhavingsjurist van de 
toenmalige sector REV van de gemeente Oudewater. Nu worden dergelijke meldingen in behandeling 
genomen en geregistreerd bij het Meldpunt van de gemeente. 

Overzicht klachten en verzoeken om handhaving (voormalig sector REV): 

Jaar — 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemiddeld 
Verzoeken om 
handhaving 

2 3 2 15 6 3 1 1 4,6 

Klachten en 
meldingen 
Meldpunt 

6 11 15 18 72 48 34 9 29 

Totaal | 8 | 14 | 17 | 33 | 78 | 51 | 35 | 10 | 34 

4. B e s t u u r s d w a n g , d w a n g s o m en verhoging leges 
Er worden diverse handhavingsbesluiten genomen: last onder bestuursdwang en last onder dwangsom. 
Bij bestuursdwang kunnen de kosten, die na verloop van de begunstigingstermijn door ons zijn gemaakt, 
op de overtreder worden verhaald. Bij een last onder dwangsom kunnen alleen die dwangsommen 
worden geïnd als er sprake is van een verbeuren van een last. Het verbeuren van een dwangsom kan 
alleen als de overtreding na afloop van de begunstigingstermijn plaatsvindt. Omdat bij diverse 
overtredingen de overtreding werd beëindigd vóór het aflopen van de begunstigingstermijn wordt niet bij 
veel handhavingszaken overgegaan tot inning. In de situatie dat een illegale situatie alsnog kan worden 
gelegaliseerd wordt, op grond van de Legesverordening, boeteleges in rekening gebracht. Dit kan bij 
aanlegvergunningen, bouwvergunningen en monumentenvergunningen. 

4.1 Inning verbeurde dwangsommen 
Wanneer bij het verstrijken van een begunstigingstermijn uit de last onder dwangsom nog een overtreding 
wordt geconstateerd dan worden dwangsommen verbeurd. Alleen als er sprake is van een wel zeer 
uitzonderlijke situatie wordt deze dwangsom niet geïnd. In 2012 zijn er twee dwangsommen verbeurd: 

Jaar — 
Uitkomst 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal 
(2005-2009) 

Verbeurd f 9.200 f 31.300 f 8.013 f 56.500 f 5.000 f 20.000 f 130.013 
Betaald f 9.200 f 7.100 f 16.000 f 9.000 f 10.500 f 25.000 f 76.800 
Inning loopt n.v.t. f 24.200 f 5.800 f 10.500 f 5.000 n.v.t. n.v.t. 
Oninbaar n.v.t. n.v.t. f 4.400 f 1.800 n.v.t. n.v.t. f 6.200 
Schikking n.v.t. n.v.t. f 6.013 f 41.000 n.v.t. n.v.t. f 47.013 

Jaar — 
Uitkomst 

2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 
(2005-2014) 

Verbeurd f 15.500 f 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. f 155.513 
Betaald f 8.500 f 2.500 f 2.000 n.v.t. n.v.t. f 84.800 
Inning loopt n.v.t. f 4.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Oninbaar n.v.t. f 3.500 f 2.000 n.v.t. n.v.t. f 11.700 
Schikking f 7.000 N.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. f 54.013 

4.2 Kostenverhaal toepassing last onder bestuursdwang 
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Bij toepassing van bestuursdwang kan, mits vermeld in de definitieve aanschrijving, de kosten die 
verband houden met de toepassing/uitvoering van het handhavingsbesluit in rekening worden gebracht. 
In 2012 is dat niet voorgevallen. Wel is acht keer de bouwwerkzaamheden stilgelegd omdat er zonder 
omgevingsvergunning werd gebouwd. Twee bestuursdwangaanschrijvingen In het onderstaande 
overzicht zijn kosten die gemaakt én verhaald zijn bij de toepassing van bestuursdwang opgenomen: 

Jaar — 
Kosten/betaald 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 

Gemaakte 
kosten 

-- f 325 -- f 201 -- -- -- -- -- -- -- f 526 

Betaalde 
kosten 

-- -- f 325 f 201 -- -- -- -- -- -- -- f 526 
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Bijlage 3: Gespecif iceerd overzicht overtredingen 2005-2015 

Specificatie overtredingen 

Overtredingen in ļ 
Jaar — 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gebruik (gronden en 
gebouwen in strijd met 
bestemmingsplan 

20 15 5 11 16 5 9 9 14 12 11 

Aanleggen zonder of in 
afwijking van een 
aanlegvergunning 

2 2 5 2 4 22 4 7 4 4 2 

Bouw en/of verbouw in 
afwijking van bouwvergunning 

16 6 9 20 13 17 9 10 7 6 8 

Bouw en/of verbouw zonder 
bouwvergunning 

31 21 15 29 47 64 33 31 30 52 25 

Vergunningsvrije bouwwerken 
die niet voldoen aan redelijke 
eisen van welstand of het 
Bouwbesluit 

0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 

Slopen zonder 
sloopvergunning of -melding 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 9 

Kwaliteit bouwwerk in strijd met 
het Bouwbesluit 

3 1 2 2 14 12 6 3 12 31 8 

Gebruik bouwwerk strijdig met 
voorschriften brandveiligheid 

4 2 0 1 2 5 8 8 6 4 0 

Bouw of verbouw monumenten 
zonder of in afwijking van 
monumentenvergunning 

1 3 1 5 4 4 3 3 1 0 0 

Opgraven zonder of in 
afwijking van een 
archeologievergunning 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gebruik zonder of in afwijking 
milieuregelgeving 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 7 7 0 

Overige overtredingen 17 40 22 36 56 74 91 119 62 49 30 
Totaal 95 93 61 106 159 184 164 200 144 170 93 

Specificatie van de categorie 'overige overtredingen' 

Overtredingen in ļ 
Jaar — 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Illegale ingebruikname 
gemeentegrond 
(APV/ eigendomsrecht 
gemeente 

4 10 2 11 2 4 11 12 0 3 1 

Reclame zonder vergunning 
(APV) 

5 9 2 3 2 12 4 3 11 4 9 

Langdurig parkeren / 
autowrakken (APV) 

0 9 7 1 11 35 34 71 13 5 9 

Overhangend groen (APV) 0 1 1 0 2 1 6 0 0 2 0 
Foutief aanbieden afval (APV) 0 5 1 17 7 2 11 7 8 5 6 
Uitstallingen / terrassen op de 
weg (APV) 

0 5 1 2 7 3 2 1 0 1 0 

'Restcategorie' 8 1 8 2 25 17 24 25 30 29 5 
Totaal 17 40 22 36 56 74 91 119 62 49 30 

0pmerkingen bij bovenstaande tabellen: 
1. De bovenstaande tabellen geven een beeld van de ontwikkelingen en inzet vanaf 1 januari 2005. 
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Bij lage 4: Verantwoord ing en planning geb iedsger ich t toez icht 
2014-2018 

Nr. Gebied Prioriteit1 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 

5. Hekendorp- dorp en lint III X 

1. Papekop e.o. III X 

6. Hoenkoop N228 III X 

10. Woonwijk Snelrewaard 
en lint 

IV X 

15. Woonwijk Noord Syde IV X X 

12. Woonwijk Brede Dijk-Zuid IV X X 

4. Woonwijk Klein 
Hekendorp 

V X 

7. Woonwijk Hoenkoop V X X 

14. Woonwijk Brede Dijk-
Noord 

V X 

3. Bedrijventerrein 
Tappersheul 

V X 

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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Vergelijking en evaluatie HUP 2015, Jaarverslag 2015 en HUP 2016 
 
 

Productblad Nr. 2015 Nr. 2016 Bijzonderheid HUP 2015 - Resultaat 2015 Leerpunt of wijziging HUP 2016 - 2015 

Project Actualiseren van registratiesystemen en risicoanalyse 1. 1. Overeenkomstig het voornemen in het HUP zijn de Risicoanalyses in 

het 4
e
 kwartaal 2014 en het 1

e
 kwartaal 2015 herzien. Omdat de 

Risicoanalyses actueel zijn, is afgezien van gedeeltelijke actualisatie. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. In het 4
e
 kwartaal van 2016 wordt de huidige risicomodule 

geëvalueerd en onderzocht of actualisatie nodig is. 

Actualisatie handhavingsbeleid 2. 2. Het voornemen was om in het 1
e
 kwartaal 2015 het nieuwe Integrale 

Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018 vast te stellen. Dit is door 

onderlinge afstemming diensten (VRU, ODRU, gemeente en 

regiogemeenten) vertraagd en uiteindelijk is het beleid op 16 juni 2015 

vastgesteld. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. De actualisatie van het huidige Handhavingsbeleid is 

voorzien in het 3
e
 en 4

e
 kwartaal van 2018. 

Jaarverslag 3. 3. Het voornemen was het Jaarverslag 2014 in het 1
e
 kwartaal vast te 

laten stellen. Dit is door onderlinge afstemming diensten (VRU, ODRU, 

gemeente en regiogemeenten) én door de onderlinge samenhang met 

het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 en het HUP 2015 

vertraagd en uiteindelijk is het Jaarverslag 2014 op 25 mei 2015 

vastgesteld.  

In overleg met de ODRU, VRU en regiogemeenten bezien of de cijfers 

en informatie eerder beschikbaar kan worden gesteld. 

HandhavingsUitvoeringsProgramma 4. 4. Het voornemen was het HUP 2015 in het 1
e
 of 2

e
 kwartaal vast te laten 

stellen. Dit is door onderlinge afstemming diensten (VRU, ODRU, 

gemeente en regiogemeenten) én door de onderlinge samenhang met 

het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 en het Jaarverslag 2014 

iets vertraagd en het HUP 2015 is op 16 juni 2015 vastgesteld. 

In overleg met de ODRU, VRU en regiogemeenten bezien of de cijfers 

en informatie eerder beschikbaar kan worden gesteld. 

Behandelen meldingen / klachten / handhavingsverzoeken 5. 5. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Handhaven oneigenlijk grondgebruik 6. 6. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Reguliere controles voormalig provinciale bedrijven -- 7.  Toezicht en handhaving werden nog steeds door of namens de 

Provincie uitgevoerd en nu formeel door de ODRU. Per 2016 worden 

deze taken door de ODRU uitgevoerd en daarom opgenomen in het 

HUP 2016. 

Integrale controles (brandveiligheid en milieu) risicovolle bedrijven (categorie 4) 7. 8. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. Onderzocht wordt om, uit oogpunt efficiency en 

ondernemersvriendelijkheid, toezicht van ODRU en VRU kunnen 

worden gebundeld. 

Reguliere controles activiteit milieu 8 9 Het aantal controles is volgens planning uitgevoerd. Het 

nalevingsgedrag lijkt echter iets gedaald te zijn. Dit had te maken met 

specifieke controles (zie verantwoording in productblad zelf. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Project vuurwerkcontroles 9. 10. De controles zijn uitgevoerd maar de ODRU en/of VRU konden ons 

nog niet rapporteren op het resultaat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. Het is wenselijk dat bij het volgende Jaarverslag wel 

resultaten bekend zijn. 

Ketentoezicht en Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) -- 11.  Ketentoezicht is meer proces-gestuurd waarbij meerdere diensten 

samenwerken. 

Toezicht bodem -- 12.  Omdat dit een zodanig specifieke taak en verantwoordelijkheid is, is dit 

als apart productblad opgenomen. 

Indirecte lozingen -- 13.  Dit was al enige jaren een gemeentelijke taak maar werd, net als bij de 

andere gemeenten uit de Provincie Utrecht, uitgevoerd door het 

Waterschap (HDSR). Per 2016 worden deze taken door de ODRU 

uitgevoerd en daarom opgenomen in het HUP 2016. 

Toezicht op geweigerde, ingetrokken en buiten behandeling gestelde aanvragen 10. 14. Hier wordt niet actief toezicht opgehouden. Eventueel wordt dit 

meegenomen in gebiedsgericht toezicht. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Toezicht op omgevingsvergunningen activiteit bouwen 11. 15. Door een aantal grote projecten en organisatorische omstandigheden 

zijn er minder controles uitgevoerd dan gepland. 

Onderzocht zal worden of ‘Toezicht op Maat’ evaluatie en actualisatie 
behoeft. 

Toezicht op omgevingsvergunningen activiteit slopen (inclusief asbest) 12. 16. Er zijn meer illegale sloopactiviteiten (met asbest) geconstateerd. Bij 

illegale asbestdumping of sloop wordt het draaiboek in werking 

gesteld. De ambtelijke begeleiding, nazorg en handhaving zijn vrij 

Op dit moment wordt het productblad niet bijgesteld. Als er vaker 

illegale dumpingen of illegale sloopactiviteiten worden geconstateerd 

zal daar naast voorlichting ook meer en gericht Toezicht moeten 
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intensief. plaatsvinden. Dit zal in 2016 gemonitord worden. 

Tijdelijke vergunningen met verstreken instandhoudingstermijn 13. 17. Tijdelijke vergunningen worden, na verloop van de termijn 

gecontroleerd. Ten opzichte van eerdere jaren geen bijzonderheden 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Recreatieterreinen controleren op bestemmingsplan en Woningwet 14. 18. Recreatieterreinen worden ‘meegenomen’ in het gebiedsgericht 
toezicht. Ten opzichte van eerdere jaren geen bijzonderheden. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Gebiedsgericht toezicht 15. 19 In 2015 zijn vijf van de vijftien gebieden gecontroleerd. Er is een vierjarenplanning opgesteld waarbij enerzijds rekening is 

gehouden met de eerdere controles en anderzijds met de 

prioriteitstelling die voortvloeit uit de risicoanalyse. Gebieden met een 

hoger ‘aandachtsprofiel’ worden in de beleidsperiode 2015-2018 twee 

keer gecontroleerd, de andere gebieden één keer. Ieder jaar worden 

vijf gebieden gecontroleerd. 

Toezicht brandveiligheid 16. 20. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Brandveiligheid (illegale) bewoning 17. 21. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Structureel Terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen (STOOM) 18. 22. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. Het aantal onnodige en ongewenste meldingen 

loopt stevig terug. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Toezicht Evenementen 19. 23. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Toezicht Drank- en Horecawet 20. 24. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat.  

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. Het voornemen is om in 2016 na te denken over de inzet en 

borging van capaciteit. 

Projecten en diversen APV en Bijzondere wetten 21. 25. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Reclame 22. 26. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Handhaving openbare ruimte 23. 27. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Handhaving parkeerexcessen 24. 28. Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

Handhaving hondenregels 25. 29 Het resultaat was zoals op basis van ervaringscijfers en kengetallen 

correct ingeschat. 

De resultaten uit 2015 leveren geen andere of gewijzigde inzichten op 

voor 2016. 

 


