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Veelgebruikte afkortingen 

 

 AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur 

 APV: Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Leiderdorp 

 Bor: Besluit Omgevingsrecht, een AMvB die gekoppeld is aan de Wabo waarin veel inhoudelijke 

regels staan over het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

 CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: Het voormalige expertisecentrum van 

het ministerie van Justitie, dat veel ontwikkelwerk heeft gedaan voor het professionaliseren 

van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid. 

 ELO: Erfgoed Leiden en Omstreken: kenniscentrum voor cultuurhistorische waarden. Is 

adviseur voor de gemeenten bij het toetsen van en toezicht houden op 

omgevingsvergunningaanvragen m.b.t. monumenten en beschermde stadsgezichten. 

 KC 2.1: Kwaliteitscriteria 2.1. Laatste versie van de landelijk opgestelde kwaliteitscriteria die 

gelden voor overheden die vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven krachtens 

de Wabo. Deze criteria zullen naar verwachting via de VTH-wet per 1-1-2015 een wettelijke 

status krijgen. 
 ITP: Integraal Toezicht Protocol: Een landelijk ontwikkelde methode om de intensiteit van het 

toezicht op de bouw en andere activiteiten in de fysieke leefomgeving te normeren en 

beheersbaar te maken. 

 LTP: Landelijk Toetsprotocol, methode om de intensiteit van de toets aan het Bouwbesluit 2012 

te kunnen normeren en beheersen. 

 Mor: (Ministeriële) Regeling omgevingsrecht die net als de Bor zijn grondslag in de Wabo vindt. 

Geeft landelijke voorschriften voor o.a. indieningsvereisten bij omgevingsvergunningaanvragen 

 ODWH: Omgevingsdienst West-Holland Gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten in 

de regio West-Holland en de provincie samenwerken om diverse Wabo-taken gezamenlijk uit 

te voeren. 

 Omgevingswet: Wetsvoorstel om diverse wetten m.b.t. de fysieke leefomgeving (waaronder de 

Wabo, de Wro, de Waterwet  en de Wbb) te bundelen. Omvat een stelselherziening in het 

omgevingsrecht die naar verwachting een grote impact zal hebben op het gemeentebeleid. 
 PDC: Producten en Diensten Catalogus: document met afspraken tussen de deelnemende 

gemeenten in de Omgevingsdienst West-Holland over de kwaliteitsniveaus per product en de 

capaciteit die dat mag kosten. 

 VTH: afkorting voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

 VRHM: Veiligheidsregio Hollands Midden 

 Wet VTH-taken: wetsvoorstel voor een wijziging van de Wabo waarmee de afspraken uit de 

packagedeal van 2009 tussen IPO, VNG en Rijk een wettelijke status krijgen. 

 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 Wet Bibob:  Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

 Wmb: Wet milieubeheer  

 Wro: Wet op de Ruimtelijke ordening 

 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/bibob
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1. Inleiding 
 

1.1 Kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
Deze nota omvat de strategische en operationele beleidskaders die de gemeente Leiderdorp hanteert bij 

het beheersen van de risico's en het stimuleren van de naleving van wettelijke regels en inhoudelijke 

beleidskaders in de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om de regels en beleidskaders die binnen het 

regime van de Wabo vallen zoals de regels voor veilig bouwen en wonen en regels ter bescherming van het 

milieu en een deel van de regels uit de algemene plaatselijke verordening (APV).  

Deze nota gaat niet over waaraan gebruikers van de leefomgeving zich moeten houden, maar over hoe de 

gemeente wenst te sturen op de naleving van de - bij andere gelegenheden - vastgestelde regels. Het geeft 

de kaders waarbinnen gemeentemedewerkers vergunningen verlenen, toezicht houden, corrigerend 

optreden en voorlichting geven over de na te leven regels en normen.  

1.2 Bevorderen van de naleving is keuzes maken 
De gemeente heeft de taak om de fysieke leefomgeving veilig, gezond, aantrekkelijk en duurzaam te 

houden. Om dit te realiseren zijn wetten opgesteld waaraan gebruikers van de leefomgeving (burgers, 

bedrijven, overheden, passanten) zich dienen te houden. De belangrijkste daarvan zijn de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke 

ordening (Wro) en de op deze wetten gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur. Onder de Algemene 

Maatregelen van Bestuur vallen besluiten zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Daarnaast heeft 

de gemeente eigen beleidskaders vastgesteld, die tevens regels geven over hoe de leefomgeving wel en 

niet mag worden gebruikt. Het beleid van de gemeente is onder andere vastgelegd in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, de bestemmingsplannen (of in een  

beheersverordening), de beleidsregels beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan, het welstandsbeleid 

en het milieubeleid.  

De regels die in deze wetten en beleidsdocumenten zijn vastgelegd richten zich op de gebruikers van de 

leefomgeving. Zij worden geacht al deze regels na te leven. Dit gaat niet altijd vanzelf. Regels zijn 

onbekend, te complex om direct te begrijpen of vragen investeringen van betrokkenen om na te volgen. 

Van de gemeente wordt daarom verwacht dat zij als (mede-)uitvoerder van de wetten en makers van het 

beleid een inspanning levert om de naleving van de regels te stimuleren. De gemeente kan echter nooit 

alles vooraf toetsen of controleren en zo alle risico's van niet-naleving compenseren. Dat kost te veel tijd en 

geld. Ook de overlast die toezicht en handhaving voor de gebruikers oplevert, stelt grenzen aan de wijze 

waarop en de mate waarin we naleving kunnen stimuleren. De gemeente moet dus keuzes maken met 

betrekking tot hoe men de beperkt beschikbare mensen en middelen het beste denkt te kunnen inzetten. 

Keuzes maken houdt in dat men risico's van niet-naleving tegen elkaar afweegt en vervolgens bepaalt 

welke risico's meer en minder aanvaardbaar zijn. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld die 

bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving door de gemeente worden gehanteerd. Welke 

mate van risico's aanvaardbaar zijn, en daarmee welke prioriteiten worden gesteld, is per definitie een 

bestuurlijke keuze. De voorliggende nota bevat de bestuurlijke keuzen die de gemeente op dit vlak maakt 

voor de periode 2016-2020. 
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1.3 Aanleiding: Het VTH-beleidsplan als formeel document 
Deze nota is opgesteld omdat de gemeente haar VTH-taken deels uitvoert zonder heldere beleidskaders of 

op basis van niet meer relevante beleidskaders. De beleidskaders passen niet meer bij recente en 

verwachte ontwikkelingen die het werkveld van vergunningverlening, toezicht en handhaving ingrijpend 

hebben veranderd of gaan veranderen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

 de komst van de Wabo in 2010 en de ervaringen die daar de afgelopen jaren mee is opgedaan;  

 de verplichte inbreng van het basistakenpakket milieutaken in de Omgevingsdienst West Holland; 

 de binnenkort in te voeren wet VTH-taken die onder andere veel hogere eisen stelt aan de kwaliteit 

van de Wabo vergunningverlening, het toezicht en de handhaving; 

 de invoering van de gecertificeerde bouwplantoets waarbij een deel van de toetsing niet meer door 

de gemeente mag/hoeft te worden gedaan, maar door de vergunningaanvragers zelf (wetsvoorstel 

Kwaliteitsborging in de bouw); 

 de financiële crisis, die niet alleen de gemeente dwingt veel gerichter met haar middelen om te 

gaan, maar ook de bedreigingen voor de leefomgeving doet toenemen. Het bedrijfsleven heeft 

namelijk ook minder middelen om aan alle regels en voorwaarden te voldoen; 

 de samenwerking die de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Noordwijk en 

de Omgevingsdienst West-Holland zijn aangegaan om de kwaliteit van het bouwtoezicht te 

verbeteren; 

 de verwachte invoering van de nieuwe Omgevingswet. 

Het gaat stuk voor stuk om ontwikkelingen die gezamenlijk het VTH-werkveld ingrijpend hebben veranderd 

of gaan veranderen. Deze maken het stellen van prioriteiten extra noodzakelijk. De vergunningverleners, 

toezichthouders en handhavers van de gemeente maken dagelijks keuzen die voor een groter wordend 

deel niet meer passen binnen de oorspronkelijke vastgestelde kaders. Het VTH-beleidsplan moet hierin 

verandering brengen en vervangt daarmee de volgende bestaande kaders: 

 Bouwbeleidsplan 2006 

 Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo gemeente Leiderdorp 2011 (vastgesteld 

door college op 15-2-2011) 

Voor zover er overlap bestaat met het veiligheidsbeleid en de handhaving in dat kader - vastgelegd in het 

veiligheidsbeleidsplan -  geldt als uitgangspunt dat deze VTH-beleidsnota leidend is voor toezicht en 

handhaving op de bebouwde omgeving die niet tot de openbare ruimte wordt gerekend i.c. voor toezicht 

en handhaving op de fysieke leefomgeving die in privaat eigendom is. 

Daarnaast wordt met deze nota invulling gegeven aan een aantal criteria die landelijk aan VTH-organisaties 

worden gesteld. Deze criteria zijn deels in het Besluit omgevingsrecht (Bor) vastgelegd, maar worden 

breder uitgewerkt in de binnenkort wettelijk verplichte door de gemeente op te stellen verordening over 

de borging van de kwaliteit van de VTH-taakuitvoering. Van deze verordening wordt verwacht dat deze de 

landelijk vastgestelde Kwaliteitscriteria versie 2.1 (KC 2.1) van toepassing verklaart op de VTH-

taakuitvoering door de gemeente. De KC 2.1 draagt de gemeente onder andere expliciet op om een aantal 

beleidsinstrumenten te hanteren binnen een dubbele cyclus van beleidsvorming en van uitvoering, de 

zogenaamde Big Eight cyclus. Door het vaststellen van dit VTH-beleidsplan voldoet de gemeente aan een 

aantal van de belangrijkste procescriteria uit de KC 2.1 met betrekking tot de beleidsvorming: 

 Het hebben van een strategisch beleidskader (procescriterium 2): prioriteitstelling 
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 Het hebben van een operationeel beleidskader (procescriterium 3): voor zover niet apart 

vastgesteld in bestemmingsplannen en ander specifieke domeingerichte beleidstukken. 

 Daarnaast omvat deze nota ook het procescriterium 1, Rapportage en evaluatie. De uit deze 

rapportage voortkomende probleemanalyse voor een aantal onderdelen is nog niet gemaakt. Op 

basis van deze nota (zie hoofdstuk 7 Kwaliteitsborging) zal de gemeente indicatoren gaan 

monitoren die een integrale probleemanalyse in de toekomst mogelijk moet maken. 

Alle gemeenten en provincies worden geacht per 18-4-2016 een verordening te hebben vastgesteld waarin 

staat hoe men de kwaliteit van de Wabo-taakuitoefening - zowel binnen de eigen organisatie als van de aan 

de omgevingsdiensten overgedragen taken - van plan is te borgen. In de standaard verordening die het IPO 

(interprovinciaal overleg) en de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) daarvoor hebben 

ontwikkeld wordt er vanuit gegaan dat de Kwaliteitscriteria 2.1 doorgevoerd worden. De gemeente heeft 

begin 2015 in regioverband een gezamenlijk verbeterplan opgesteld waarin staat hoe men in de komende 

periode wil werken aan de kwaliteit en het voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitscriteria 2.11. Het opstellen 

van het VTH-beleidsplan is tevens onderdeel van dit verbeterplan. De wijze waarop het VTH-beleidsplan 

past binnen de beleids- en uitvoeringscyclus is beschreven in hoofdstuk 7 van deze nota, waarin de kaders 

voor de kwaliteitsborging zijn vastgelegd. 

1.4 Afbakening reikwijdte nota 
Deze nota gaat in principe over alle VTH-taken die volgens de Wabo en het gemeentelijk beleid aan de 

gemeente zijn opgedragen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De uitgangspunten die met deze 

beleidsnota worden vastgesteld gaan niet over aan welke regels gebruikers van de leefomgeving zich 

dienen te houden, maar over de prioriteiten die de gemeente stelt bij het uitvoeren van de 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving en hoe deze prioriteiten tot stand komen. Het VTH-

beleid is daarmee alleen kaderstellend voor de gemeente zelf. Burgers en bedrijven kunnen er geen 

rechten aan ontlenen. 

De gemeente heeft ambities om haar inwoners te stimuleren de kwaliteit van de leefomgeving te 

verbeteren, zonder terug te moeten vallen op dwingende regels. In sommige gevallen verwachten we dat 

burgers meer doen dan alleen te voldoen aan dwingende regels ter bescherming van de leefomgeving. 

Denk aan het bevorderen van duurzame bouw en duurzaam gebruik van de leefomgeving, het scheiden van 

afval, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het vergroten van de verantwoordelijkheid van de inwoners 

voor hun directe leefomgeving. De manier waarop de gemeente deze beleidsdoelen nastreeft valt – voor 

zover ze daarbij niet kunnen verwijzen naar wettelijk afdwingbare normen - buiten de reikwijdte van het 

voorliggende VTH-beleidsplan. 

In de nota staan geen kaders voor de uitvoering van de vergunning- en toezichttaken die voortkomen uit de 

APV, voor zover deze niet vallen onder de Wabo. Ook zijn er geen kaders opgenomen voor de uitvoering 

van de vergunningverlening en het toezicht op bijzondere wetten, zoals, de Drank- en Horecawet. De 

beleidsnota gaat daarmee bijvoorbeeld niet over de naleving van het rookverbod in café’s of de bestrijding 

van de hondepoepoverlast. 

Dit VTH-beleidsplan geldt voor vier jaar, van 2016 tot 2020. Als er na deze periode nog geen nieuw VTH-

beleidsplan is vastgesteld, blijft deze nota richtinggevend voor de VTH-uitvoeringsorganisatie. 

                                                           
1
 Dit verbeterplan is het ‘Verbeterplan Uitvoering Bouwtaken Leidse regio’ versie 1.0, d.d. 16-1-2015, vastgesteld in 

het secretarissenoverleg SP71-gemeenten op 18-3-2015. 
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1.5 Leeswijzer 
Het beleidsplan begint met de visie van de gemeente op haar rol als toezichthouder van de fysieke 

leefomgeving. Uit de visie komt een aantal uitgangspunten die de strategische beleidskaders vormen voor 

de invulling van de operationele kaders (hoofdstuk 3 t/m 6). Per fase (beleidsvorming, voorlichting, 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) zijn in deze hoofdstukken de kaders en prioriteiten 

opgenomen op basis waarvan de gemeenten toezicht houdt en naleving van regels nastreeft. De kaders zijn 

zo geformuleerd dat de gemeenteraad met het vaststellen van deze nota toestemming geeft om de VTH-

taken op de voorgestelde manier en op het voorgestelde niveau uit te voeren. 

Het laatste hoofdstuk bevat alle uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het borgen van de kwaliteit, 

het stellen van prioriteiten en het afleggen van verantwoording over haar VTH-activiteiten. In dit hoofdstuk 

wordt onder andere stilgestaan bij de vraag hoe de gemeente denkt te voldoen aan de procescriteria uit de 

Kwaliteitscriteria versie 2.1. Tevens zijn in dit hoofdstuk de belangrijkste veranderopgaven onderscheiden 

waaraan de gemeente de komen beleidsperiode gaat werken om de organisatie van de VTH-

taakuitoefening toe te snijden op de in deze nota beschreven werkwijzen. 
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2. Strategisch beleidskader 
In dit hoofdstuk is de visie van de gemeente op haar toezicht- en handhavingstaak beschreven en zijn de 

belangrijkste prioriteiten in hoofdlijnen weergegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan het door de 

Kwaliteitscriteria 2.1 geëiste strategische beleidskader. 

2.1 Visie op VTH-beleid: Leuker kunnen we het niet maken 
Wij beseffen dat vergunningverlening, toezicht en handhaven iets is dat door betrokkenen als onprettig 

wordt ervaren. Vergunningen vraag je niet voor de lol aan, controles zorgen voor overlast en handhaving is 

meestal helemaal niet leuk als het op jou wordt toegepast. Maar we doen het omdat we met elkaar hebben 

afgesproken dat we in een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving willen wonen, werken 

en leven. Soms kan het gedrag van een burger of bedrijf dit streven bedreigen en een risico opleveren voor 

de leefomgeving. Het is dan aan de gemeente om te zorgen dat de risico's beheersbaar blijven. Er is altijd 

een grens aan de middelen die de gemeente daarvoor kan en wil inzetten. Deze grens bepaalt daarmee ook 

de mate van risico die we acceptabel vinden om door de samenleving te worden gedragen. 

Kern van het gemeentelijk VTH-beleid is daarom: 

… de risico's van niet-naleving van dwingende regels en -beleid op het vlak van de fysieke 

leefomgeving tot een minimum te beperken, gegeven de beperkt beschikbare middelen en met een 

minimale overlast voor de inwoners en bedrijven. 

De rode draad in ons VTH-beleid is dat de inschatting van de risico’s voor de leefomgeving doorslaggevend 

is voor de prioriteiten die wij stellen. De (beperkte) capaciteit die we hebben kunnen we niet op alles 

inzetten, daarom geven we prioriteit aan de thema’s en gevallen waarin de risico’s van niet-naleving het 

grootst zijn (kans maal schade). We kiezen nadrukkelijk voor deze pragmatische aanpak en niet voor een 

meer principiële aanpak waarbij ‘regel is regel’ als uitgangspunt dient. 

De pragmatische benadering van onze VTH-taken heeft echter ook nadelen die we met het vaststellen van 

dit VTH-beleidsplan bewust op de koop toenemen:  

 Niet alles wordt getoetst en/of gecontroleerd. Incidenten zullen zich gaan voordoen, mogelijk juist 

op de terreinen en onderdelen die minder prioriteit hebben gekregen op basis van het VTH-beleid. 

We nemen met andere woorden bepaalde risico’s op de koop toe. 

 Het kan gebeuren dat niet iedereen meer op dezelfde wijze door de gemeente wordt behandeld. 

Partijen die zich uit zichzelf goed aan de regels houden zullen minder aandacht/last van de 

gemeente krijgen dan partijen die regelmatig de regels niet (volledig) naleven. 

 Als we een overtreding constateren, zullen we niet (meer) in alle gevallen naleving afdwingen, ook 

al heeft de gemeente in beginsel een handhavingsplicht. In sommige gevallen zal het bij een 

verzoek blijven om vrijwillig de overtreding ongedaan te maken. 

2.2 Nalevingsbevordering als integrale aanpak 
De gemeente ziet het beheersen van de risico's die de leefomgeving bedreigen als gedragssturing. We 

proberen het gedrag van gebruikers van de fysieke leefomgeving te beïnvloeden, zodat zij zich aan de 

verschillende geldende regels houden. Binnen het VTH-beleid staan diverse instrumenten ter beschikking 

om gedrag te beïnvloeden en naleving af te dwingen. De in te zetten middelen gaan daarbij verder dan 

alleen de vergunningverlening, de locatiecontroles en de juridische dwangmiddelen die ingezet kunnen 

worden in het geval van een overtreding. In het ontwerp van de regels en in de bijbehorende voorlichting  
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zitten ook aangrijpingspunten om de gebruikers van de leefomgeving het gewenste gedrag te laten 

vertonen. Een schematisch overzicht van de mogelijke instrumenten is weergegeven in figuur 2.1. 

 

 

Figuur 2.1: Instrumenten ter bevordering van goede naleving 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 De gemeente gaat er vanuit dat het overgrote deel van de gebruikers van de leefomgeving uit 

zichzelf bereid is de verschillende normen die er gelden na te leven. De benadering van de 

doelgroep is daarom gebaseerd op het vertrouwen in hun goede bedoelingen. Niet-naleving wordt 

daarbij in eerste instantie gezien als een gevolg van onbekendheid met de regels en/of obstakels bij 

de naleving. 

 Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van instrumenten en middelen die recht doen aan de 

goede bedoelingen van de doelgroep, zoals voorlichting, het wegnemen van obstakels en het 

gebruik van bonus-malussystemen (i.c. goede nalevers worden minder vaak en/of minder intensief 

gecontroleerd dan slechte nalevers). 

 Alleen bij bewuste niet-naleving zal de gemeente juridische sanctiemiddelen inzetten om het 

gewenste naleefgedrag af te dwingen. 

 We nemen de gebruikers en hun bedoelingen serieus maar verwachten ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Daarbij geldt dat hoe professioneler de gebruiker is hoe meer er wordt 

verwacht van zijn eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels, 

hoe strikter de gemeente zal optreden bij het toetsen aan de regels. 
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 We geven de voorkeur aan een pragmatische aanpak boven een principiële aanpak. Ultieme 

toetssteen is de mate waarin risico's aanvaardbaar zijn en niet het principiële van de regels die ze 

moeten voorkomen. 

2.3 Risicoanalyse 
Een goed VTH-beleid begint met een goed besef van het probleem dat we met het beleid willen oplossen. 

De risico's die de veiligheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de leefomgeving in de 

gemeente bedreigen vormen de kern van de uitdaging waarvoor de gemeente als uitvoerder van het VTH-

beleid staat.  

2.3.1 Beheersing van risico's als basis voor prioritering nalevingsbevordering 

Bij de keuzen die we maken en de prioriteiten die we stellen, staat de inschatting van het risico voor de 

leefomgeving centraal. Risico is daarbij gedefinieerd als de kans dat niet-naleving tot ongewenste effecten 

leidt in relatie tot de schade die dit voor de leefomgeving oplevert. Hoe groter de kans op niet-naleving, 

hoe groter de negatieve effecten voor de leefomgeving en hoe meer de gemeente zal sturen op naleving. 

De gemeente bepaalt haar toets-, toezicht- en handhavingsprioriteiten daarom zoveel mogelijk op basis van 

een inschatting van de volgende twee belangrijke factoren: 

 het naleefgedrag van de gebruikers van de leefomgeving 

 de negatieve effecten die kunnen optreden in geval van niet-naleving 

De negatieve effecten worden hierbij niet alleen uitgedrukt in kosten voor de samenleving, maar ook in 

termen van bijvoorbeeld leefgenot/overlast, herstelbaarheid, gezondheid en imago van de overheid. 

De gemeente onderscheidt de volgende soorten risico’s die met specifieke regels uit wetten, AMvB’s, 

ministeriële regelingen en lokale verordeningen beheersbaar moeten worden gehouden (Tussen de haakjes 

is de afkorting aangegeven die het CCV aanbeveelt en waarmee in dit beleidsplan verder aan de 

verschillende risicocategorieën zal worden gerefereerd): 

 Veiligheid (fys): risico’s die direct levend bedreigend of tot lichamelijk letsel kunnen leiden 

 Gezondheid (gez): risico’s die leiden tot aantasting van de gezondheid van mensen op de 

middellange en langere termijn. 

 Natuur/Duurzaamheid (nat): risico’s die het milieu en de natuur in het bijzonder kunnen 

aantasten. Hieronder verstaan wij ook regels die betrekking hebben op een duurzaam gebruik van 

natuurlijke bronnen. 

 Kwaliteit (kwa): risico’s die de kwaliteit van de leefomgeving aantasten. Deze worden onder andere 

beschermd door de voorschriften uit het ruimtelijke ordeningsbeleid en het welstandsbeleid. 

 Cultuurhistorie (cul): als bijzondere categorie risico’s die betrekking hebben op de kwaliteit van de 

leefomgeving. Deze risico’s worden de risico’s die cultuurhistorische waarden van de leefomgeving 

aantasten genoemd. Deze waarden worden onder andere beschermd door de Monumentenwet, 

de in de bestemmingsplannen benoemde beschermde stadsgezichten en diverse natuurwetten. 

 Financieel-economisch(fin-ec): Risico’s die leiden tot aantasting van de economische bedrijvigheid 

en/of direct leiden tot extra kosten of minder inkomsten voor de gemeente. 

 Imago (ima): risico’s die ondermijnend zijn voor de rechtszekerheid en het imago van de overheid 

als betrouwbare partner. 
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 Overlast (ovl): Als aparte categorie risico’s onderscheiden we de risico’s die voorkomen en 

bestreden dienen te worden met regels die de overlast die mensen kunnen ervaren van de 

activiteiten van anderen tegengaan. 

De gemeente probeert de bovengenoemde risico’s voor de leefomgeving beheersbaar te houden door er 

op toe te zien dat alle gebruikers van de leefomgeving zich houden aan een groot aantal regels die onder 

de Wabo vallen. Het gaat hierbij om regels uit:  

 Woningwet en bouwverordening 

 Wet op de ruimtelijke ordening inclusief bestemmingsplannen, BOR en MOR 

 Bouwbesluit 

 Wet Milieubeheer, waaronder het Activiteitenbesluit  

 Monumentenwet 1988 

 Flora- en Faunawet  

 Natuurbeschermingswet 2015 (Dit wordt de Wet natuurbescherming, die de 

Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en de Boswet gaat vervangen) 

 de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),v oor zover vallend onder de Wabo 

2.3.2 Methodiek voor de inschatting van de risico’s  

De gemeente hanteert een in het regiosamenwerkingsverband ontwikkelde methode om de risico’s te 

bepalen met het doel mensen en middelen beter in te kunnen zetten. Deze methode kenmerkt zich door 

de volgende elementen: 

 Omdat de VTH-activiteiten (met name met betrekking tot de bouw) zich richten op verschillende 

objectcategorieën is het naleefgedrag van de Wabo-regels ingeschat per soort bouwwerk. Hiervoor 

wordt de bouwwerkindeling uit het Landelijk Toetsprotocol (LTP) gebruikt. Deze lijst is uitgebreid 

met enkele aanvullende categorieën voor de bestaande bouwwerken en specifieke kenmerken van 

de gebruikers van de bouwwerken. 

 Per objectcategorie is een score bepaald die een schatting van de verschillende onderscheiden 

risico’s (fys, gez, kwa, cul, ima, fin-ec, ovl) weergeeft: kans op overtreding (van een Wabo-

voorschrift) X (maal) de omvang van het negatieve effect van de overtreding. In principe is ieder 

risico weergegeven met een score op een schaal van 1 (zeer laag) tot 5 (zeer hoog). Omdat bij een 

veiligheidsrisico (fys) negatieve effecten van aanzienlijke omvang op kunnen treden hoort bij dit 

risico een zwaarder gewicht. Het gewicht is tweemaal zwaarder dan bij de overige risico’s en heeft 

hierdoor een schaal van 1 tot 10.  

 De risicoscores per objectcategorie zijn vervolgens opgeteld en uitgedrukt in een risicogetal. Dit 

risicogetal ligt tussen de 6 en 40. Objectcategorieën met de hoogste risicoscores krijgen daarmee 

de hoogste prioriteit in termen van de inzet van mensen en middelen. 

De risicomatrix die hieruit ontstaat vormt de basis van de probleemanalyse. De huidige probleemanalyse is 

nog beperkt. De inschattingen zijn nog niet gemaakt op basis van metingen over de daadwerkelijke 

naleving, maar op basis van een inschatting van betrokken toezichthouders en hun persoonlijke ervaringen. 

De gemeente gaat het naleefgedrag structureel monitoren, zodat in de toekomst de inzet van mensen en 

middelen dan nog beter gebaseerd kan worden op het gedrag van inwoners en de bijbehorende risico’s.  

De voorlopige scores op de verschillende risico’s per objectcategorie zijn opgenomen in bijlage A bij dit 

beleidsplan. 
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De gemeente onderscheidt de volgende prioriteitsniveaus met bijbehorende globale toets-, toezicht- en 

handhavingsniveaus: 

Prioriteitsniveau Risicoscore Toetsniveau 

vergunningverlening 

Toezichtniveau 

controles 

Handhavingsniveau 

bij overtredingen 

Prioriteitsniveau 4 30,1 t/m 40,0 Hoogste toetsniveau Hoogste 

controlefrequentie 

Direct handhaven 

Prioriteitsniveau 3 25,1 t/m 30,0 Representatief 

toetsen 

Gemiddelde 

controlefrequentie 

Handhaven met 

redelijke 

hersteltermijn. 

Prioriteitsniveau 2 15,1 t/m 25,0 Extensief toetsen Laagste 

controlefrequentie 

of alleen 

eindcontrole 

Handhaven zodra 

capaciteit 

beschikbaar is, 

anders wraken (dat 

is met een formele 

brief de handhaving 

tijdelijk uitstellen) 

Prioriteitsniveau 1 10,1 t/m 15,0 Alleen 

steekproefgewijs 

toetsen 

Aleen 

steekproefgewijze 

controle 

Wraken  

Prioriteitsniveau 0 0,0 t/m 10,0 Niet of alleen 

reactief toetsen 

Geen toezicht / 

alleen reactieve 

controles 

Impliciet gedogen 

 

2.3.3 Het areaal 

De gemeente heeft de volgende kenmerken die bepalend zijn voor zowel de aantrekkelijkheid van haar 

fysieke leefomgeving alsook de risico's in zich houden die naleving van regels zo belangrijk maken: 

 26.853 inwoners die leven op 1228 ha voornamelijk geconcentreerd in één kern; 

 in ongeveer 13.839 woningen; 

 met circa 9.450 arbeidsplaatsen en  2000 ZZP-ers; 

 en 1743 studenten, maar geen formeel bekende studentenhuizen; 

 die dagelijks de bedrijfspanden en kantoorgebouwen van Leiderdorp bevolken en vertoeven in de 

meer dan 45 horecagelegenheden; 

 waar jaarlijks 45.133  toeristen overnachtingen doorbrengen; 

 die willen genieten van de 30 rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten; 

2.4 Keuze in na te streven niveaus voor naleefgedrag 
Wil de gemeente haar capaciteit en middelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zo 

effectief en efficiënt mogelijk inzetten, dan is het van belang dat het risiconiveau van niet-naleving dat de 

gemeente durft te accepteren intern en extern bekend is. De gemeente heeft daarom voor de verschillende 

categorieën met te handhaven regels streefniveaus benoemd voor het naleefgedrag van gebruikers van de 

fysieke leefomgeving. Deze streefniveaus zouden geconstateerd moeten worden wanneer de gemeente 
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aselect een steekproef zou uitvoeren op de naleving van deze regels. Worden deze streefniveaus niet 

gehaald op bepaalde onderdelen, dan is dat een reden om als gemeente een extra inspanning te leveren 

om het streefniveau alsnog te halen. De benoeming en monitoring van de streefniveaus voor het 

naleefgedrag is expliciet bedoeld om de VTH-inspanningen beter te kunnen richten op de beheersing van 

de risico’s die daar het meest om vragen. 

In het onderstaande overzicht zijn de door de gemeente acceptabel geachte niveaus van naleving 

weergegeven. Deze niveaus zijn deels gebaseerd op een eerste analyse van de risico's en het naleefgedrag 

in de gemeente en deels geschat als reëel vertrekpunt dat past bij het huidig beschikbare capaciteitsniveau. 

Na te leven regels Streefniveau naleefgedrag 

Veiligheid (fys): regels waarvan niet-naleving leidt tot een directe 

bedreiging van de veiligheid (en/of gezondheid) van mensen. 
95% 

Gezondheid (gez): regels waarvan niet-naleving leidt tot een bedreiging 

van de gezondheid van mensen op middellange of langere termijn. 
 

80% 

Natuurschoon/Duurzaamheid (nat): regels die de leefomgeving 

duurzamer en het gebruik ervan minder milieubelastend moeten maken. 
40% 

Monumenten/beschermd stadsgezicht (cul): regels die 

cultuurhistorische waarden moeten beschermen en Leiderdorp 
aantrekkelijk moeten houden. 

 
75% 

Overlast/Geluid/Stank (ovl): regels die moeten voorkomen dat mensen 

directe overlast ervaren van de activiteiten van anderen.  
 

80% 

Kwaliteit/Aantrekkelijkheid kwa): regels die de leefomgeving 

aantrekkelijk en aangenaam moeten houden om in te leven.  
70% 

Financieel-Economisch (fin-ec): regels die de economische basis en de 

werkgelegenheid in Leiderdorp moeten versterken. Of inkomsten voor de 
gemeente inhouden (leges). 

60% 

Imago overheid/rechtszekerheid (ima): Regels waarvan niet naleving 

kan leiden tot een afbrokkelend vertrouwen in de overheid/gemeente als 
beleidsmaker, regelsteller en/of regelhandhaver. 

 
70% 

 

Het nog acceptabele naleefniveau op het vlak van de naleving van regels die de duurzaamheid en het 

natuurschoon (CO2 uitstoot,biodiversiteit e.a.) moeten bevorderen is relatief laag gesteld omdat op dit 

moment er al zeer weinig capaciteit beschikbaar is om de naleving van deze regels te controleren. Indien 

het veronachtzamen van duurzaamheidsregels gepaard gaat met gevaar voor de veiligheid en/of 

gezondheid van mensen, dan zal conform de andere risicocategorieën worden gehandeld. 

Momenteel wordt het naleefgedrag nog niet structureel gemonitord. De gemeente zal in ieder geval 

minimaal één maal per vier jaar steekproefsgewijs het naleefgedrag van de gebruikers van de fysieke 

leefomgeving op de verschillende onderdelen monitoren door gebiedsgerichte controles. Daarnaast zullen 

de analyses van de toets- en controleresultaten worden gebruikt om het naleefgedrag continu te volgen. 

Indien uit de steekproeven en analyses blijkt dat gebruikers van de leefomgeving op een onderdeel 

structureel het nagestreefde naleefniveau halen, dan bestaat er ruimte voor het college om de 

handhavingsinspanningen op dit onderdeel te beperken. De vrijkomende capaciteit kan dan ingezet 

worden op de onderdelen waar de streefniveaus voor het naleefgedrag nog niet worden gehaald. Voor 

zover dit leidt tot aanpassing van speerpunten in het VTH-beleid en/of aanpassingen van de bij deze nota 

vastgestelde toets- en toezichtniveaus, dan zal de gemeenteraad hierover via het jaarlijks aan te bieden 

VTH-jaarplan worden geïnformeerd. 
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2.5 De toenemende rol van regionale samenwerking 
Wij moeten als gemeente, mede door wetgeving, stijgende kwaliteitseisen en strakkere financiële kaders, 

steeds meer regionaal gaan samenwerken bij de uitvoering van onze toezichttaken. Dit betekent ook dat de 

vrijheid van de gemeente om zelf het VTH-beleid te bepalen de komende jaren naar verwachting verder zal 

afnemen. De gemeente werkt op het vlak van de VTH-taken met betrekking tot de bouw samen in de 

volgende regionale samenwerkingsverbanden: 

 De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) voor de milieugerelateerde voorschriften 

 De Veiligheidsregio Hollands Midden voor de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften 

 De samenwerking bouwkwaliteit Leidse regio 

 Erfgoed Leiden en Omstreken: voor de advisering op het vlak van de cultuurhistorische waarden 

2.5.1 VTH-beleid op milieugebied wordt door bestuur ODWH vastgesteld 

De uitvoering van al onze VTH-taken op het gebied van milieu is aan de Omgevingsdienst West-Holland 

(ODWH) overgedragen. De gemeente heeft de verplichting middelen voor hun capaciteit voor langere 

termijn aan de Omgevingsdienst ter beschikking te stellen. In ODWH-verband is er een producten- en 

dienstencatalogus (PDC) opgesteld, waarin de kwaliteitsniveaus van de af te nemen diensten is vastgelegd. 

De gemeente heeft daardoor formeel alleen nog via het ODWH- bestuur als één van meerdere gemeenten 

(en de provincie) invloed op uitvoeringskwaliteit van de toetsen en toezichttaken die onder vlag van de 

ODWH worden uitgevoerd. De ODWH herziet jaarlijks in overleg met de gemeente de afspraken over 

controle en handhavingsprioriteiten. Deze worden in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. De 

ODWH garandeert dat de toets- en toezichtactiviteiten met betrekking tot de milieutaken worden 

uitgevoerd conform de in de KC2.1 vastgelegde eisen.  

2.5.2 Toets en toezichtprioriteiten brandveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden 

jaarlijks opnieuw vastgesteld in overleg met gemeente 

Ook de brandweer is in de afgelopen periode opgegaan in een samenwerkingsverband: Veiligheidsregio 

Hollands Midden (VRHM). Dit betekent dat voor een deel van de toetsing van vergunningaanvragen en 

toezichtcontroles een beroep moet worden gedaan op dit samenwerkingsverband. Het bestuur van de 

Veiligheidsregio heeft geen zelfstandige bevoegdheid om het eigen toets- en toezichtbeleid vast te stellen. 

Het voornemen is om de aansturing van de VRHM voor wat betreft de uit te voeren preventieve controles 

te versterken. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren via de samenwerking bouwkwaliteit Leidse regio, door als 

gemeenten in de regio Leiden gezamenlijk als onderhandelingspartner op te treden naar de 

Veiligheidsregio als het gaat om het vaststellen van toets- toezicht en handhavingsprioriteiten. De 

Veiligheidsregio garandeert dat de toets- en toezichtactiviteiten worden uitgevoerd conform de in de KC2.1 

vastgelegde eisen. Er wordt de komende beleidsperiode gestreefd om in het kader van de Wabo-gedachte 

meer integratie tussen de controleactiviteiten van de verschillende onderdelen (bouwen, milieu, 

brandveiligheid e.a.) te realiseren. Dit geldt zowel ter verhoging van de effectiviteit en efficiency van alle 

controle-inspanningen als ter verlichting van de overlast die de gecontroleerde partijen mogelijk kunnen 

ervaren van alle toezichthoudende instanties. 

 

 



VTH-beleidsplan gemeente Leiderdorp 2016-2020        Versie 1.01 d.d11-5-2016 

 

 17/50 

2.5.3 Samenwerking bouwkwaliteit Leidse regio op basis van gemeenschappelijk 

verbeterplan 

Na het invoeren van de wet VTH-taken dient de gemeente ook op het vlak van de bouwtaken aan de 

Kwaliteitscriteria versie 2.1. (KC2.1) te voldoen. De deskundigheidsgebieden waarop de gemeente niet aan 

de kritieke massa criteria uit de KC2.1 kan voldoen zullen conform de afspraken in het ‘Verbeterplan 

Bouwtaken Leidse regio’ in regioverband worden geborgd. Zo is er nu al een samenwerkingsafspraak om 

gezamenlijk met de gemeente Leiden te zorgen voor voldoende capaciteit en kwaliteit aan 

bouwconstructeurs, die bouwinitiatieven aan de specifieke constructievoorschriften uit het Bouwbesluit 

kunnen toetsen. Hiervoor is op 18 maart 2015 door de gemeentesecretarissen van de betrokken 

gemeenten en de directeur van de ODWH ‘Verbeterplan Uitvoering Bouwtaken Leidse regio’ vastgesteld. 

De gemeenten die op basis van dit verbeterplan samenwerken hebben onder andere afgesproken dat men 

zo veel mogelijk dezelfde methodieken en uitgangspunten hanteert bij het uitvoeren van de Wabo-

gerelateerde VTH-taken. Zo is in de eerste helft van 2015 een gezamenlijke basis voor ieders VTH-

beleidsplan ontwikkeld op basis waarvan het voorliggende VTH-beleidsplan is opgesteld. Daarnaast hebben 

de deelnemende gemeente ieder voor zich op basis van het verbeterplan een aantal verplichtingen op zich 

genomen. Ze kunnen hierop door de andere samenwerkingspartners worden aangesproken. Het gaat 

daarbij onder andere om: 

 Het opstellen van de nodige beleidskaders (waaronder het voorliggende VTH-beleidsplan). 

 Het participeren van VTH-medewerkers in zogenaamde regionale vakoverleggen. 

 Het op specifieke in het verbeterplan benoemde expertisegebieden, het, indien nodig, tegen reële 

vergoeding beschikbaar stellen van en/of inhuren van capaciteit aan/van andere gemeenten. 

 De financiering voor enkele jaren van een gemeenschappelijke coördinator. Deze coördinator is 

aangesteld bij de ODWH en werkt aan de gezamenlijke projecten.  

De samenwerking kent geen uitgebreide juridische vorm. Het verbeterplan is de basis voor alle afspraken. 

In de loop van 2016 zal de stuurgroep van de samenwerking een evaluatie uitvoeren om te kijken of de 

samenwerking wordt voortgezet, en zo ja hoe? 

2.5.4 Erfgoed Leiden en Omstreken als regionaal kenniscentrum voor cultuurhistorische 

kennis 

Voor de advisering bij de toetsing van en het toezicht op omgevingsvergunningen met een 

monumentenactiviteit werkt de gemeente samen met Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). ELO garandeert 

dat de verschillende adviesactiviteiten rondom het toetsen van en toezicht houden op aanpassingen aan 

monumenten worden uitgevoerd conform de eisen uit de KC2.1. De gemeente heeft een jaarlijks opnieuw 

vast te stellen dienstverleningsovereenkomst met ELO (voor een vast bedrag) gebaseerd op de verwachte 

afname aan adviesuren. Het ELO draagt daarbij (binnen bepaalde grenzen) het risico voor de 

schommelingen in de eventuele werkelijke afname. 
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3. Kaders voor beleidsvorming, voorlichting en vooroverleg 

3.1 Gedragsbeïnvloeding in de beleidsvormingsfase 
De mate waarin VTH-beleid succesvol is wordt in belangrijke mate ook bepaald in de fase waarin de 

beleidsregels die dienen te worden nageleefd worden bedacht. VTH-beleid gaat in principe niet over de 

noodzakelijkheid en of wenselijkheid van inhoudelijke regels. Binnen de afdelingen die zich met de 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bezighouden bestaat echter wel de nodige ervaring 

met de handhaafbaarheid van bepaalde soorten regels. Het inbrengen van deze kennis in de 

beleidsvormende processen kan daardoor zeer effectief zijn. Hierdoor kan gezorgd worden dat de 

gemeente ook daadwerkelijk in staat is om de naleving van een nieuwe beleidsregel te stimuleren en/of af 

te dwingen. 

De VTH-afdelingen zullen daarom bij al het nieuwe ruimtelijk beleid worden gevraagd een 

handhaafbaarheidstoets uit te voeren. De vorm waarin dit gebeurd - bijvoorbeeld door participatie in het 

beleidsvormingsproces, of door het achteraf toetsen van concept beleidsvoorstellen op handhaafbaarheid 

– zal per beleidsinitiatief worden bepaald. 

3.2 Voorlichting en vooroverleg 
De gemeente heeft haar VTH-taken ingericht op het principe dat het overgrote deel van goed naleefgedrag 

voort komt uit het goed communiceren van verwachtingen. Als gebruikers weten waaraan ze moeten 

voldoen en ook weten wat de gemeente van hen verwacht, dan kunnen veel misverstanden bij voorbaat 

worden vermeden. Het duidelijk maken van die verwachtingen pakken wij aan door de volgende 

uitgangspunten te hanteren in de voorlichting en communicatie naar de gebruikers van de leefomgeving in 

Leiderdorp: 

Hieronder volgen enkele uitspraken over de wijze waarop de gemeente in het kader van de dienstverlening 

met klanten om wil gaan: 

 We zorgen voor heldere, makkelijk te vinden beschrijvingen van wat we verwachten van gebruikers van 

de leefomgeving op de website van de gemeente en in het voorlichtingsmateriaal. 

 We faciliteren zoveel mogelijk partijen die als tussenpersoon ook de voorlichting namens de gemeente 

kunnen uitvoeren en daarmee kunnen bijdragen aan een adequaat verwachtingenmanagement bij de 

gebruikers van de leefomgeving. 

 We stimuleren mensen die met vragen komen in eerste instantie zelf e.e.a. te ontdekken door een 

adequate doorverwijzing naar het beschikbare voorlichtingsmateriaal op onder andere de 

gemeentelijke website(s) en naar de tussenpersonen die ze daarbij kunnen helpen. 

 Als men er op basis van voorlichtingsmateriaal of hulp van het serviceplein niet uit kan komen volgt er 

een uitnodiging voor een gesprek op afspraak. 

 We werken altijd op afspraak om zo zelf goed voorbereid te zijn als ook de potentiële 

vergunningaanvrager de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden. 

 Gesprekken op afspraak vinden plaats door professionals die ook de formele aanvragen en 

handhavingszaken behandelen. 

 We bereiden ons zo goed mogelijk voor op een afspraak met een potentiële vergunningaanvrager. We 

verwachten en sturen er op dat ook de potentiële vergunningaanvrager zo goed mogelijk voorbereid op 

de afspraak komt. 
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 Onze advisering beperkt zich tot een toelichting op de toepasselijke kaders en regels in het concrete 

geval van de potentiële vergunningaanvrager. We raden standaard aan om een professionele adviseur 

in de hand te nemen als men zich goed wil voorbereiden of goed aan de regels wil voldoen. 

 We zien fysiek overleg als een kans. Een kort gesprek heeft voorkeur boven geschreven 

correspondentie als dit veel misverstanden kan voorkomen. 

 We streven er naar om in de vooroverleggen de potentiële vergunningaanvrager direct zo’n goed 

mogelijke inschatting te geven van de haalbaarheid van zijn initiatief.  

 We adviseren alleen om een conceptaanvraag in te dienen c.q. een formele vooroverlegprocedure te 

voeren als we de kansen van een initiatief niet ter plekke (c.q. binnen 20 minuten) goed kunnen 

inschatten. Potentiële aanvragers van initiatieven die plaatsvinden in beschermde stadsgezichten en/of 

monumenten worden altijd uitgenodigd om eerst een conceptaanvraag in te dienen. 

 Potentiële aanvragers die een omgevingsvergunning willen aanvragen voor een bouwwerk waarvan de 

haalbaarheid met redelijke zekerheid al in het eerste gesprek kan worden ingeschat, worden 

ontmoedigd om een concept aanvraag in te dienen of vooroverlegprocedure te voeren. Ook een 

gefaseerde indiening van vergunningaanvragen wordt ontmoedigd. 

 We stimuleren aanvragers om de formele aanvraag voor een vergunning altijd digitaal in te dienen. 

 Waar we in het voortraject de tijd nemen voor overleg zijn we strikt in het formele proces: 

o Na een eerste verzoek tot aanvulling van ontbrekende stukken bij de aanvraag zal in beginsel 

geen tweede verzoek meer komen. 

o Na een negatief welstandsadvies krijgt een aanvrager nog maar één kans om de formele 

aanvraag aan te passen. Lukt het dan nog niet - en indien de proceduretijd dit toelaat -, dan 

wordt in overleg met de portefeuillehouder besloten of er nog een ronde kan worden 

toegestaan. Is de uitkomst van dit overleg negatief, dan raden wij aan om de aanvraag terug te 

trekken of zullen wij de aanvraag weigeren. 

 Wij proberen weigeringen op vergunningaanvragen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door in 

voorkomende gevallen de aanvrager te verzoeken de aanvraag aan te passen of door hem te in 

overweging te geven de aanvraag in te trekken. 

 Wij nemen standaard telefonisch of per e-mail contact op met de aanvrager als de belangenafweging 

negatief voor hem uit dreigt te vallen, voordat de beschikking de deur uit gaat.  

 Wij informeren aanvragers in dergelijke gevallen over de mogelijk om hun aanvraag terug te trekken, 

waarbij ze er uitdrukkelijk op worden geattendeerd dat ze daarmee ook afzien van de mogelijkheid om 

formeel bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente. 

 We houden een continue dialoog over wederzijdse verwachtingen met de vaste belangenbehartigers 

van onze doelgroepen. Dit gebeurt onder andere via het periodieke overleg met koepelorganisaties van 

ondernemers in onze gemeente.  
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4. Kaders voor vergunningverlening 
In dit hoofdstuk staan de afspraken die de gemeente volgt bij het toetsen van vergunningaanvragen en 

meldingen, met betrekking tot prioritering en diepgang van de te toetsen elementen van iedere 

aanvraag/melding. 

De gemeente kiest er in algemene zin voor om in het kader van de stimulering van het naleefgedrag de 

nadruk op de vergunningverleningsfase te leggen, in de veronderstelling dat daardoor minder 

toezichtinspanningen nodig zijn bij het toezicht op de uitvoering en het gebruik van de vergunningen. 

4.1 Kaders voor toets activiteiten bouwen, aanleggen en slopen 

4.1.1 Ruimtelijke ordening 

De gemeente toetst iedere omgevingsvergunningaanvraag altijd aan het vigerende bestemmingsplan en/of 

de beheersverordening c.q. het geldende planologisch regime. Voor zover een aanvraag niet past binnen de 

hierin gestelde regels, zijn de vergunningverleners ambtelijk toegestaan afwijkingen te accepteren voor 

zover: 

 Het toepasselijke afwijkingsbeleid voor dergelijke gevallen is af te leiden uit één van de vastgestelde 

themabladen waarin de toepasselijke regels voor  verschillende categorieën afwijkingen zijn 

beschrijven 

In alle andere gevallen zullen de vergunningbehandelaren in overleg met het cluster Ruimte afdeling Beleid 

een afweging maken. Daarbij geldt dat bij afwijkingsbesluiten de afweging vooralsnog wordt voorgelegd 

het college van B&W.  Als er geen concrete beleidskaders van toepassing zijn blijft de afweging expliciet 

voorbehouden aan het college. 

Daarnaast geldt dat als zaken naar verwachting politiek gevoelig liggen het college ook om een expliciete 

afweging wordt gevraagd.  Het is aan de professionaliteit van de ambtelijke organisatie om te bepalen 

welke aanvragen als politiek gevoelig dienen te worden aangemerkt. In ieder geval politiek gevoelig zijn 

aanvragen die voldoen aan één of meer van de volgende kenmerken:- 

 er is eerder in de raad discussie over geweest 

 er is de nodige media-aandacht over geweest 

 het college of een portefeuillehouder heeft van te voren aangegeven dat het een gevoelig dossier 

betreft 

 als er substantiële weerstand wordt verwacht jegens een beschikking  

Op het moment van vaststellen van deze nota is de gemeente nog bezig het kaderstellend beleid  uit te 

breiden met betrekking tot hoe men om wenst te gaan met bestemmingsplanafwijkingen die op de 

kruimellijst voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van themabladen waarin de toepasselijke regels 

categorieën van veel voorkomende afwijkingen worden beschreven. 

4.1.2 Welstand 

De gemeente maakt alleen bij uitzondering gebruik van de diensten van de welstandscommissie/Stichting 

Dorp Stad en Land voor het toetsen van vergunningaanvragen aan het welstandsbeleid. Het 

welstandsbeleid wordt herzien in het voorjaar van 2016. In het nieuwe beleid zal nadrukkelijk worden 

aangegeven wanneer de welstandstoets ambtelijk kan worden afgedaan en in welke gevallen een beroep 

op de welstandscommissie wordt gedaan. Het welstandsbeleid wordt daarmee zowel bepalend voor de 
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materiële voorschriften waaraan wordt getoetst als de wijze waarop (door wie) en de mate waarin 

(intensiteit) wordt getoetst aan de welstandscriteria. 

4.1.3 Bouwbesluit 2012 

Het Bouwbesluit 2012 geeft landelijk geldende regels voor de technische eisen waaraan bouwwerken 

dienen te voldoen. De gemeente hanteert voor het toetsen van vergunningaanvragen aan het Bouwbesluit 

2012 de methodiek van het landelijk toetsprotocol (LTP) zoals die is ontwikkeld onder de 

verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Dit protocol is speciaal ontwikkeld om te kunnen 

differentiëren in toetsintensiteit per onderdeel van het bouwbesluit al naar gelang het bouwwerktype en 

de risico’s die men voorziet. Hierdoor hoeft een aanvraag niet meer op alle onderdelen volledig (100%) aan 

het bouwbesluit getoetst te worden. Binnen de LTP-methodiek is landelijk een toetsniveau vastgesteld, dat 

door de beroepsgroep als een minimaal acceptabel niveau wordt gezien.  

De  LTP-methodiek biedt gemeenten de ruimte om in afwijking van dit landelijk vastgestelde toetsniveau 

zelf een toetsniveau op de verschillende onderdelen vast te stellen op basis van de eigen risico-

inschattingen en beschikbare toetscapaciteit. Toetsing vindt plaats met behulp van het instrument en de 

checklists van BRIS-toets, dat speciaal voor het werken met het LTP is opgezet. In afwachting van de wet 

private kwaliteitsborging, die voor een belangrijk deel van de vergunningaanvragen de bouwbesluittoets bij 

private partijen belegt, wordt de BRIS-toets checklist alleen toegepast op de categorieën 

vergunningaanvragen waarvan de toets in de eerste ronde nog niet naar de private sector overgaan (i.c. de 

zogenaamde gevolgklassen 2 en hoger). Het gaat hierbij om o.a. gebouwen met publieke functies, 

hoogbouw en andere relatief grotere projecten. 

Indien het inzicht in het naleefgedrag op de verschillende onderdelen van het Bouwbesluit aannemelijk 

maakt dat de in hoofdstuk 2 gedefinieerde streefnormen voor het naleefgedrag consequent worden 

gehaald, dan kan het college beslissen voor deze onderdelen een lager toetsniveau vast te stellen. 

Omgedraaid zal gelden dat als het nagestreefde naleefniveau op onderdelen niet wordt gehaald de 

controle-intensiteit op deze onderdelen kan worden verhoogd. 

De met deze VTH-beleidsnota vast te stellen toetsniveaus in de toetsmatrix, geldt als het landelijke 

geaccepteerde minimumniveau en als het vertrekpunt voor de gemeente. Deze is in de bijlage B bij deze 

nota opgenomen. In het VTH-jaarplan kunnen de toetsniveaus voor het komende kalenderjaar door het 

college van B&W worden aangepast aan wijzigende prioriteiten en/of capaciteitskrapte. 

Vooruitlopen op de invoering van de wetgeving met betrekking tot de private kwaliteitsborging (verwacht 

in de loop van 2016) biedt de gemeente initiatiefnemers van bouwactiviteiten de mogelijkheid om een 

overeenkomst te sluiten met de gemeente over de wijze waarop men de kwaliteit van de bouwactiviteiten 

zal borgen. De afgelopen periode heeft de gemeente hiermee in een pilot geëxperimenteerd. Indien een 

aanvrager bij het indienen van een omgevingsvergunning aangeeft gebruik te willen maken van de 

mogelijkheid om de bouwbesluittoets zelf uit te voeren met behulp van een gecertificeerde partij, dan 

controleert de gemeente alleen op de geldigheid van het over te leggen certificaat. De gemeente toetst de 

aanvraag dan niet meer aan het Bouwbesluit zelf. Aanvragen en aanvragers die vallen onder een dergelijke 

overeenkomst met de gemeente vallen in de risicocategorie met prioriteitsniveau 1. Dit houdt in dat de 

gemeente alleen steekproefsgewijs hoeft te toetsen of afspraken worden nagekomen. De gemeente 

stimuleert - in de periode voorafgaand aan de invoering van de private kwaliteitsborging - aanvragers om 

zelf de bouwplantoets uit te voeren met behulp van een gecertificeerde partij. Ook over de wijze van 
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toezicht op de bouw zelf kunnen in de overeenkomst afspraken worden gemaakt met de gemeente. Zie 

hiervoor hoofdstuk 5. 

De Wabo kent een stelsel voor bouwwerken met een geringe ruimtelijke uitstraling en om die reden als 

vergunningvrij worden aangemerkt. Bij bouwen van dergelijke bouwwerken aan een voorgevel of in een 

beschermd stads- of dorpsgezicht, geldt uit esthetische overwegingen het vergunningvrije stelsel niet, 

zodat een preventieve welstands- of bestemmingsplantoets mogelijk is. Dit brengt echter ook mee dat de 

toets aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening relevant wordt, met alle bijbehorende (administratieve) 

lasten van dien. Ter beperking van die (administratieve) lasten worden bouwwerken die primair als 

vergunningvrij zijn aangemerkt, maar om esthetische overwegingen alsnog aan vergunningplicht zijn 

onderworpen (monument of beschermd gezicht, kleine wijzigingen aan de voorgevel), preventief 

uitsluitend getoetst aan welstand en het geldend planologisch regime en niet meer aan het Bouwbesluit.  

4.1.4 De gemeentelijke bouwverordening 

De gemeente heeft een bouwverordening waarin nog een beperkt aantal voorwaarden staan waaraan 

bouwwerken dienen te voldoen. Het gaat hier bijvoorbeeld om normen over het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen voor zover de bestemmingsplannen daar niet in hebben voorzien.  

De verwachting is dat deze verordening op termijn zal verdwijnen. De aspecten die de gemeente met deze 

verordening probeert te regelen zullen zoveel mogelijk worden ingebracht in bestemmingsplannen en/of 

het omgevingsplan dat onder het regime van de nieuwe Omgevingswet een groot aantal ruimtelijke 

plannen en verordeningen zal gaan vervangen. 

Zolang de bouwverordening nog bestaat zal ieder plan volledig (100%) aan de daarin opgenomen 

voorschriften worden getoetst. 

4.1.5 Meldingen sloop en asbestverwijdering 

De gemeente heeft de taak risico's die kunnen ontstaan bij de sloop van bouwwerken en 

asbestverwijdering beheersbaar te houden. Mensen die dergelijke activiteiten willen uitvoeren zijn 

wettelijk verplicht dit minimaal vier weken van te voren te melden conform het Bouwbesluit 2012 art. 1.26 

en/of het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De gemeente beoordeelt alle meldingen in ieder geval op de 

aanwezigheid van plannen voor de te nemen sloopveiligheidsmaatregelen, onderzoeksrapporten naar de 

aanwezigheid van asbest in het te slopen bouwwerk en certificaten waarmee de uitvoerders dienen aan te 

tonen dat ze gekwalificeerd zijn om het asbestgevaar te beoordelen en/of het sloop- en verwijderingswerk 

uit te voeren. De gemeente stelt de melder standaard op de hoogte van de uitkomst van de toets die op de 

melding is uitgevoerd. Er wordt buiten geen controle uitgevoerd op de naleving van sloop- en asbest-

verwijderingsvoorschriften waarvoor een melding is gedaan. In principe wordt dit overgelaten aan de 

Inspectie SZW (vml. Arbeidsinspectie).  

4.1.6 Bouwleges 

De gemeente mag leges heffen voor de behandeling van omgevingsvergunningaanvragen waarin sprake is 

van legesplichtige activiteiten zoals bouwen- en slopen, aanpassen van monumenten en activiteiten die ook 

onder de APV legesplichtig zijn. De hoogte van de leges en de berekening ervan is geregeld in de 

Legesverordening van de gemeente. Deze wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld bij de behandeling van de 

gemeentebegroting. 

De gemeente bepaalt ambtshalve de hoogte van de aan de aanvrager in rekening te brengen leges. Dit 

gebeurt aan de hand van de door de aanvrager opgegeven aantal te bouwen vierkante meters 



VTH-beleidsplan gemeente Leiderdorp 2016-2020        Versie 1.01 d.d11-5-2016 

 

 23/50 

gebruiksoppervlak zoals kan worden berekend aan de hand van NEN-norm 2580. Valt het 

gebruiksoppervlak niet nauwkeurig genoeg vast te stellen, dan wordt de aanvraag buiten behandeling 

gesteld. Als de op te leggen legessom hoger is dan € 5.000 vindt er een collegiale toets op de berekening 

plaats. 

Indien vergunningen op de nominatie staan om te worden geweigerd, dan neemt de gemeente contact op 

met de aanvrager. De aanvrager wordt in dit geval geattendeerd op de mogelijkheid de aanvraag terug te 

trekken, maar daarbij tevens af te zien van het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de weigering van de 

aanvraag. In het legesbeleid wordt rekening gehouden met een incentive om de aanvraag terug te trekken. 

4.1.7 Brandveilig gebruik 

De toets op de omgevingsvergunningsaspecten die betrekking hebben op het brandveilig gebruik van een 

bouwwerk (de voormalige gebruiksvergunning) gebeurt momenteel door de Veiligheidsregio. Het ligt in de 

lijn van de verwachtingen dat de Veiligheidsregio op termijn alleen nog de complexere gevallen blijft 

behandelen. De eenvoudige gevallen zullen worden getoetst door de gemeente. Dit gebeurt conform de 

LTP-methodiek die is beschreven in paragraaf 4.1.3. Na invoering van de private kwaliteitsborging zal de 

gemeente dergelijke aanvragen niet meer toetsen aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het 

Bouwbesluit. 

Binnenkomende gebruiksmeldingen toetst de gemeente alleen op volledigheid.  Daarna wordt de 

Veiligheidsregio geïnformeerd over de melding, zodat men daar kan bepalen in hoeverre een controle op 

locatie dient plaats te vinden. 

4.2 Kaders voor de beoordeling van de milieubelastende activiteiten 
Voor het thema Milieu geldt dat een landelijk overeengekomen basistakenpakket wordt uitgevoerd binnen 

de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Hieronder valt in ieder geval de afhandeling van 

milieuvergunningen en meldingen conform het Activiteitenbesluit. De ODWH bepaalt daarmee de 

toetsniveaus en na te streven toetskwaliteit van de milieucomponent in de omgevings-

vergunningaanvragen en de meldingen Activiteitenbesluit (het zogenaamde adequate niveau). De 

gemeente zal alleen via haar vertegenwoordiging in het bestuur van de ODWH invloed uitoefenen op de na 

te streven kwaliteitsniveaus bij de beoordeling van milieubelastende activiteiten. 

4.3. Wet Bibob 
De Wet Bibob, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, geeft de gemeente 

de mogelijkheid de achtergrond van een bedrijf of persoon laten onderzoeken. Als er ernstig gevaar dreigt 

dat de vergunning of de subsidie wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven 

vergunning of subsidie intrekken. De gemeente Leiderdorp heeft momenteel geen apart toetsingskader 

vastgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of aan de vergunningaanvraag ook een BIBOB-

procedure dient te worden gekoppeld.  Er zijn ook geen middelen gereserveerd voor het voeren van BIBOB-

procedures. De vergunningverleners toetsen daarom niet op de vraag of een BIBOB-procedure bij een 

voorkomende aanvraag wenselijk is. 

4.4 Mediation 
De gemeente heeft een actief mediationbeleid met betrekking tot geschillen die voortkomen uit de 

vergunningverleningsprocedures. De gemeente benadert partijen die bezwaar willen maken tegen een 

vergunningbeschikking altijd telefonisch of in persoon om te verkennen of er zonder juridische procedure 

een oplossing kan worden gevonden voor de punten waartegen de bezwaren zich richten. Een pool van 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/bibob
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medewerkers is speciaal getraind om deze vorm van mediation uit te voeren. Servicepunt 71 voert namens 

de gemeente de bezwaarschriftbehandeling en daarmee ook de daaruit voortkomende 

mediationactiviteiten namens de gemeente uit. 
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5. Kaders voor de uitvoering van het toezicht 

5.1 Op weg naar integraler toezicht 
De gemeente zet met het VTH-beleid nadrukkelijk in op een slimmere en integralere aanpak van de risico's 

die de leefomgeving bedreigen. We willen met de bestaande capaciteit gerichter controles kunnen 

uitvoeren op de domeinen en onderdelen waar het naleefgedrag de in hoofdstuk 2 gedefinieerde 

streefniveaus nog niet haalt. Dit is een ontwikkelproces waarbij we structureler en directer van onze 

interventies en de effecten op het naleefgedrag willen leren.  

Een van de manieren waarop we hier invulling aan gaan geven is door het toezicht op de bestaande 

leefomgeving integraler aan te pakken tussen de traditionele kolommen bouw-, milieu- en APV-toezicht. 

Hiervoor zullen de komende jaren pilotprojecten worden gestart om te verkennen waar de kansen en 

beperkingen liggen in het voor- en met elkaar uitvoeren van controles. Gedacht wordt aan pilots op het 

vlak van:- 

 gebiedsgerichte controles (bijv. dorpskern X, buitengebied Y) 

 branchegerichte controles (bijv. horeca, garagebedrijven) 

 themagerichte controles ( bijv. rommelige erven, studentenhuizen, energiebesparing) 

Daarnaast zal ook onderzocht worden hoe de VTH-toezichthouders kunnen samenwerken met andere 

toezichthouders en controleurs die op het grondgebied van de gemeente actief zijn zoals de (milieu)politie, 

de voedsel- en warenautoriteit, de regionale brandweer (VRHM), de BAG- en GBA-controleurs en de WOZ-

taxateurs. Een aantal van dergelijke projecten met ketenpartners loopt al in de milieuketen2. 

De beschikbare capaciteit voor toezichttaken wordt daarom de komende periode per kolom (bouw-, milieu 

en APV-toezicht) zoveel mogelijk als volgt verdeeld: 80% voor de specifieke kolomeigen toezichttaken, 20% 

voor thematische speerpunten, integrale toezichtprojecten en ad-hoc urgenties. Hoe deze capaciteit exact 

wordt ingevuld met projecten zal jaarlijks worden vastgesteld in het VTH-jaarplan dat door het college 

wordt vastgesteld. 

De kaders waarbinnen het reguliere toezicht per kolom zal worden uitgevoerd is opgenomen in de 

volgende paragrafen. 

5.2 Toezicht bouw, aanleg en sloop 

5.2.1 Toezicht op bouwactiviteiten na vergunningverlening 

Voor het toezicht op de realisatie van initiatieven, waarvoor een omgevingsvergunning is afgegeven, wordt 

voor de activiteit bouw gebruik gemaakt van het landelijk toezichtprotocol (ITP). De gemeente heeft binnen 

dit protocol een eigen, lager toezichtniveau vastgesteld dan in het ITP wordt aanbevolen. Het 

toezichtniveau conform het iTP is in de Bijlage C. beschreven. Zodra en voor zover de gemeente een 

afwijkend toezichtniveau hanteert, wordt dit vastgesteld in een bijlage bij het VTH-jaarplan. 

5.2.2 Geen toezicht op vergunningvrije bouwactiviteiten 

De gemeente kiest er voor om – alhoewel een belangrijk deel van de bouwactiviteiten in deze categorie 

bouwwerken ook aan de regels van het bouwbesluit dienen te voldoen  - geen toezichtcapaciteit te 

reserveren voor het toezicht op vergunningvrije bouwactiviteiten. De wetgever beschouwt de risico’s voor 
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het oprichten van bouwwerken in deze categorie zodanig klein dat een voorafgaande toets niet nodig 

wordt geacht. De gemeente ontvangt daarom ook geen leges waaruit de toezichtactiviteiten kunnen 

worden gedekt. Dit neemt niet weg dat bij controles in het kader van het toezicht op bestaande voorraad 

bouwwerken in de gemeente, de toezichthouders mogelijk wel zullen ageren op constateringen van 

overtredingen van de bouwvoorschriften die conform de in deze nota opgenomen prioriteringsmethodiek 

een ongewenst risico inhouden. 

5.2.3 Toezicht op bestaande voorraad en illegale bouw 

De gemeente reserveert jaarlijks 20% van haar bouwtoezichtcapaciteit (i.c. 0,2 fte) voor reactief en 

thematisch toezicht op de bestaande bebouwde omgeving. Hoe deze capaciteit wordt ingezet zal jaarlijks 

worden vastgesteld in het VTH-jaarplan op basis van de ontwikkelingen in het naleefgedrag op de 

verschillende onderdelen. De controles kunnen gebiedsgericht, branchegericht of thematisch plaatsvinden. 

De capaciteit wordt daarbij zoveel mogelijk ingezet voor projecten in het kader van integraal toezicht. Dat 

wil zeggen dat de controles voor meerdere domeinen (bouw, milieu, brandveiligheid, drank- en horeca) 

gezamenlijk worden uitgevoerd door voor- en/of met elkaar de controlebezoeken uit te voeren. 

Toezicht op brandveilig gebruik 

Het toezicht met betrekking tot het brandveilig gebruik van met name gebouwen met publieksfuncties 

vindt plaats door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De Veiligheidsregio zal alleen toezicht 

houden op bepaalde in het jaarplan van de regio vast te stellen categorieën gebouwen. Voor zover de 

gemeente op deze gevallen toezicht houdt, zal dit gebeuren door thematische controles die speciaal 

daarvoor in het VTH-jaarplan zullen worden benoemd. De gemeente zal zowel in het jaarlijkse bilaterale 

overleg met de VRHM over het jaarplan als via de regionale samenwerking bouwkwaliteit (zie ook 

paragraaf 2.5.3) invloed uitoefenen op de prioriteiten die de VRHM stelt. 

5.2.4 Toezicht op sloop en asbestverwijdering 

De gemeente heeft geen capaciteit om bij sloopwerkzaamheden op locatie te kijken of de sloopactiviteiten 

conform de voorschriften worden uitgevoerd. Alleen bij meldingen van illegale (i.c. niet bij de gemeente 

aangemelde) sloopactiviteiten zal een controleur op locatie gaan kijken. De controleurs van de gemeente 

zullen uit veiligheidsoverwegingen geen controles of metingen uitvoeren op de slooplocatie zelf. Men blijft 

buiten de afzetting. De controles beperken zich daarom tot de constatering of de sloopactiviteit onder de 

meldingsplicht valt en of een asbestverwijderingsonderzoek noodzakelijk is (i.c. bij alle gebouwen van voor 

1994). Bij vermoedens van onveilige situaties binnen de afzetting van het sloopterrein zal contact worden 

opgenomen met de Inspectie SZW/Arbeidsinspectie. 

Voor zover sloopwerkzaamheden plaatsvinden in het kader van een verbouwing vallen ze onder het 

reguliere bouwtoezicht. De toezichtactiviteiten en controlefrequentie worden bepaald door de regels zoals 

beschreven in paragraaf 5.2.1. 

5.3 Toezicht Milieu 

5.3.1 Programmatisch toezicht 

Het programmatisch toezicht op inrichtingen die aan de voorschriften uit de Wet Milieubeheer moeten 

voldoen wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. De gemeente 

volgt in beginsel de prioritering die is vastgesteld  in het VTH-beleidsplan van de Omgevingsdienst West 

Holland. 
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6. Kaders voor handhaving 
Indien controles en toezichtactiviteiten leiden tot de constatering van illegale situaties (in het kader van het 

toezicht op de Wabo), dan ligt de vraag voor of en in hoeverre de gemeente zich zal inspannen om deze 

situaties op te heffen, ofwel de overtreder te dwingen de legale situatie te herstellen. Artikel 125 van de 

Gemeentewet geeft het college de algemene bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang ter uitvoering 

van wet- en regelgeving. Handhaving is een bevoegdheid, wat betekent dat het college ook kan afzien van 

handhaving. Omdat de gemeente vanwege capaciteitsgebrek en de onwenselijke gevolgen voor de 

samenleving niet alle handhavingszaken kan oppakken, worden er keuzes gemaakt met betrekking tot wat 

men wel en niet oppakt. Onder handhaving als bedoeld in deze paragraaf wordt de juridische handhaving 

verstaan, het afdwingen van normconform gedrag met juridische maatregelen. In welke zaken de 

gemeente wel en niet met juridische maatregelen normconform gedrag wenst af te dwingen, wanneer en 

welke sancties we opleggen en wanneer we gedogen, wordt beslist aan de hand van de kaders in dit 

hoofdstuk. 

6.1 Handhavingsstrategie 

Basis voor de handhavingsstrategie van de gemeente is de landelijke  handhavingsstrategie3 zoals door 

de landelijke overlegkoepels van provincies en gemeenten is ontwikkeld en vastgesteld. Deze 

strategie is een tussen alle handhavingspartners afgestemd beleidskader voor de 

bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke handhaving en voor het gedogen. De landelijke strategie 

houdt zowel rekening met de ernst van de overtreding als met de aard van de overtreder 

(onbekendheid, opzet, recidive e.a.). De lijst met sanctieniveaus en te hanteren hersteltermijnen 

die bij deze strategie hoort is opgenomen in bijlage D. 

    Aard overtreder 

Aard  

overtreding 

(gevolgen) 

Goedwillend Moet kunnen Calculerend Bewust en 

structureel/ 

crimineel 

Aanzienlijk, 

dreigend en/of 

onomkeerbaar 

(Prioriteitniveau     

3 en 4) 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht bestraffend  
Bestuurlijke boete  
 
Bestuursrecht herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, LOD  
Verscherpt toezicht 

 

(Prioriteitniveau 3)  

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  
Bestuurlijke boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, 
LOD,  
Verscherpt toezicht  

 

(Prioriteitniveau 3) 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  
Exploitatieverbod / 
sluiting, schorsen of 
intrekken vergunning 
certificaat of erkenning 
  
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, 

LOD  

(Prioriteitniveau 4) 

Strafrecht  
PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  
Exploitatieverbod / 
sluiting, schorsen of 
intrekken vergunning 
certificaat of erkenning  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen,  
LOB, LOD  

(Prioriteitniveau 4) 

Van belang 

 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht bestraffend  
Bestuurlijke boete  

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend Bestuurlijke 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  

Strafrecht  
PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  

                                                           
3
 ‘Landelijke Handhavingstrategie: Een passende interventie bij iedere bevinding’, Versie 1.7, 24 april 2014.  

http://www.ipo.nl/files/4214/0189/1376/Versie_1-7_LHS_24-4-2014.pdf
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    Aard overtreder 

Aard  

overtreding 

(gevolgen) 

Goedwillend Moet kunnen Calculerend Bewust en 

structureel/ 

crimineel 

(Prioriteitniveau     

2 en 3) 

 
Bestuursrecht herstellend  
Bestuurlijk gesprek, 

Waarschuwen  

 

(Prioriteitniveauniveau 

2) 

boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, 
LOD,  Verscherpt 
toezicht 
 
 
 

(Prioriteitniveau 3) 

  

Bestuurlijke boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, 
LOD,  
Verscherpt toezicht  

 

(Prioriteitniveau 3) 

Exploitatieverbod / 
sluiting, schorsen of 
intrekken vergunning 
certificaat of erkenning 
 
Bestuursrecht 
herstellend Tijdelijk 
stilleggen,  
LOB, LOD  

(Prioriteitniveau 4) 

Beperkt 

 

(Prioriteitniveau     

1 en 2) 

Bestuursrecht herstellend  
Aanspreken /  
informeren  

 

 

 

(Prioriteitniveau 1) 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Bestuurlijk gesprek, 

Waarschuwen  

 

(Prioriteitniveau 1) 

Strafrecht  
BSBm / PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend Bestuurlijke 
boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen, LOB, 
LOD, Verscherpt toezicht  

 
(Prioriteitniveau 2) 

Strafrecht  
PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  
Bestuurlijke boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Tijdelijk stilleggen,  
LOB, LOD  

(Prioriteitniveau 2) 

Vrijwel nihil 

 

(prioriteitniveau     

0 en 1) 

Bestuursrecht herstellend  
 
Aanspreken / informeren  

 

 

 

(Prioriteitniveau 0) 

Bestuursrecht 
herstellend  
Aanspreken /  
informeren  

 

 

 

(Prioriteitniveau 0) 

Strafrecht  
BSBm / PV 
 
Bestuursrecht 
bestraffend Bestuurlijke 
boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend  
Bestuurlijk gesprek  
Waarschuwen  

(Prioriteitniveau 0) 

Strafrecht  
PV  
 
Bestuursrecht 
bestraffend  
Bestuurlijke boete  
 
Bestuursrecht 
herstellend Bestuurlijk 
gesprek,  
Waarschuwen  

(Prioriteitniveau 1) 

 

De gemeente heeft deze strategie omarmd en uitgebreid voor eigen gebruik. De kern daarvan is in de 

volgende paragrafen weergegeven. 

6.1.1 Wanneer een handhavingszaak oppakken 

De vraag of en hoe handhavend moet worden opgetreden speelt pas als de overtreder zich in het 

toezichttraject niet bereid heeft getoond de illegale situatie binnen een reële termijn vrijwillig ongedaan te 

maken. De overtreder krijgt in principe altijd de kans de overtreding vrijwillig ongedaan te maken, tenzij bij 

voorbaat vaststaat dat de overtreder dit niet wil of niet kan of de aard van de overtreding zo ernstig is dat 

direct ingrijpen noodzakelijk is om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen.  

Om te bepalen welke handhavingszaken wel en niet worden opgepakt, maakt de gemeente gebruik van de 

in paragraaf 2.1.2 beschreven en in Bijlage A opgenomen risicoscoringsmatrix in combinatie met de 
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prioriteringstabel die in paragraaf 2.1.2 is opgenomen. Aan de hand van deze prioriteringswijze worden op 

de verschillende nalevingsthema’s en risico’s punten toegekend aan de soorten overtredingen. Het totale 

aantal punten dat daarbij wordt toegekend, bepaalt onder welke prioriteit een overtreding kan worden 

geclassificeerd. Omdat prioritering afhankelijk is van actualiteiten, vindt de puntentoekenning, met 

inachtneming van het in dit beleidsplan vastgestelde gewenst naleefgedrag plaats door het college.  

De gehanteerde risicoscoringsmethode kent een prioriteitstelling met vijf gradaties, die bepalen hoe de 

gemeente met de overtreding zal omgaan, te weten:  

 Prioriteitniveau 4, met spoed oppakken: Deze prioriteit geldt voor situaties waarin de een illegale 

situatie wordt geconstateerd die direct bedreigend is voor de veiligheid en gezondheid van de 

inwoners. Hierbij wordt direct bestuursdwang toegepast zonder vooraanschrijving. De overtreder 

krijgt ook geen of alleen een zeer korte hersteltermijn aangeboden. Deze prioritering komt overeen 

met de hoogste prioriteit uit de gemeenschappelijke handhavingsstrategie. 

 Prioriteitniveau 3, oppakken:  Overtredingen die met deze prioriteit worden geclassificeerd 

worden aangepakt met een handhavingsaanpak waarin de overtreder na een vooraanschrijving in 

principe een last onder dwangsom wordt opgelegd. Het gaat hierbij om overtredingen waarbij het 

belang van het ongedaan maken voor de samenleving groot is, maar er geen direct gevaar dreigt 

voor de omgeving. Deze prioriteit zal gelden voor een substantieel deel van de overtredingen die 

de gemeente constateert. 

 Prioriteitniveau 2, oppakken indien mogelijk, anders wraken: Incidenten, die in deze categorie 

worden gescoord, worden in principe opgepakt. Als direct oppakken door capaciteitsgebrek niet 

mogelijk is dan wordt standaard gewraakt. 

 Prioriteitniveau 1, wraken: Hierbij wordt de overtreder medegedeeld dat hij een overtreding heeft 

begaan, maar dat de gemeente wegens capaciteitsgebrek niet meteen handhavend op zal treden, 

maar dat later wel zal doen als de overtreding dan nog steeds niet ongedaan is gemaakt.  

 Prioriteitniveau 0, impliciet gedogen: Tegen overtredingen die prioriteit 0 krijgen zal de gemeente 

niet handhavend optreden, tenzij derden belanghebbenden alsnog een verzoek tot handhaving 

indienen. Het zal hier veelal gaan om overtredingen waarbij het belang van handhaven niet 

opweegt tegen de nadelige gevolgen voor overtreder en/of gemeente. 

Tegen zaken op prioriteitniveau 4 en 3 wordt altijd opgetreden. Tegen zaken op prioriteitniveau 2 en 1 

wordt opgetreden zodra dit qua capaciteit mogelijk is. Zij worden gewraakt indien ze niet direct kunnen 

worden opgepakt. Wraken houdt in dat het college momenteel geen prioriteit geeft aan het handhavend 

optreden maar zich het recht voorhoudt om dit in de toekomst alsnog te doen. Indien de gemeente niet 

handhavend wenst op te treden tegen een overtreding, omdat bijvoorbeeld het handhavingsbelang niet 

opweegt tegen de belangen van de overtreder en/of de gemeente wordt afgezien van handhaving door 

impliciet te gedogen 

Prioriteitniveau 0, impliciet gedogen kent het bestuursrecht formeel niet. De gemeente wijkt met het 

openhouden van deze mogelijkheid ook af van de Landelijke Handhavingsstrategie. Een verzoek tot 

handhaving op overtredingen die onder deze prioriteit vallen, kan daarom ook niet worden genegeerd. De 

gemeente hanteert deze categorie echter wel omdat in de handhavingspraktijk een mogelijkheid moet 

kunnen blijven bestaan om niet-handhavend op te treden, ook al heeft men een overtreding geconstateerd 

die de overtreder niet vrijwillig ongedaan wil maken. Deze categorie kan vergeleken worden met de 
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waarschuwing in het strafrecht. De gemeente kiest er voor zaken die in deze categorie vallen wel te 

registreren en te monitoren om hieruit lessen te kunnen trekken ten behoeve van het VTH-beleid. 

Voordat een handhavingstraject wordt uitgestippeld, zal altijd worden vastgesteld of legalisatie of gedogen 

mogelijk is en vervolgens of de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 

zorgvuldigheidsvereiste, verdere handhaving in de weg staan. Is dat niet het geval dan kan de overtreding 

repressief worden aangepakt. 

Voor zover de handhavingsstrategie spreekt over het geven van een waarschuwing, dan krijgt de 

overtreder een schriftelijke waarschuwing (nog geen vooraanschrijving) waarin tevens een termijn is 

opgenomen waarbinnen de overtreding/illegale situatie dient te zijn ongedaan gemaakt. De termijnen die 

hiervoor worden gehanteerd zijn in beginsel gelijk aan de begunstigingstermijnen die gelden bij het 

opleggen van formele juridische dwangmiddelen (zie paragraaf 6.2 met betrekking tot de sanctiestrategie 

en bijlage D). Pas als de termijn in de waarschuwing is verlopen krijgt de overtreder een (voor)aanschrijving 

met daarin een nieuwe (begunstigings)termijn. 

6.1.2 Prioritering  bij klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving 

Voor de verzoeken om handhaving geldt een beginselplicht tot handhaving. Dit betekent dat er in geval van 

een handhavingverzoek - en een aantoonbare overtreding wordt geconstateerd  - moet worden 

gehandhaafd conform prioriteitsniveau 4 of 3, tenzij sprake is van: 

 concreet zicht op legalisatie (i.c. mogelijkheid bestaat om expliciet te gedogen); 

 een handhavingsvoornemen al in de toekomst is gepland bijvoorbeeld op basis van een thematisch 

beleidsspeerpunt of als bijlage bij dit beleidsplan 

 incidentele overtredingen en/of overtredingen van geringe ernst (=bagatelovertredingen). 

De gemeente zal de risicoscorematrix (zie Bijlage A) gebruiken om te bepalen of er sprake is van een 

overtreding van geringe ernst. Er is een kans dat de gemeente hiermee afwijkt van het begrip 

bagatelovertreding zoals dat in de jurisprudentie tot ontwikkeling komt. Het is aan de ambtelijke 

organisatie om in dergelijke gevallen de afweging te maken of een bezwaar- of beroepsprocedure wordt 

geriskeerd indien de verzoeker zijn verzoek toch wil doorzetten. 

De gemeente zal, indien men mogelijkheden ziet om de geconstateerde illegale situatie - waarover een 

verzoek tot handhaving is ingediend - te legaliseren, gebruik maken van de mogelijkheden om met het 

stellen van ruimere hersteltermijnen (dan in de bijlage D opgenomen termijnen) de plicht tot handhaven af 

te wentelen. 

Voor klachten en meldingen geldt deze beginselplicht niet. De gemeente vat een klacht of melding op als 

een verzoek tot een toezichtcontrole. Of een melding wordt opgepakt en wanneer er wordt gekeken, wordt 

bepaald aan de hand van de methode om de overtreding te scoren zoals beschreven in hoofdstuk 5. In de 

praktijk zal het er op neerkomen dat klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving zoveel mogelijk op 

dezelfde wijze zullen worden behandeld. Met andere woorden ze worden allemaal in eerste instantie 

opgevat als een verzoek tot controleren waarna - ongeacht de formulering van de 

klacht/melding/handhavingsverzoek – aan de hand van het risicoprioriteringsbeleid zal worden bepaald in 

hoeverre handhaven wenselijk en noodzakelijk is. 
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6.2 Sanctiestrategie  
Primaire handhavingsdoelen binnen de gemeente zijn het voorkomen van overtredingen, het beëindigen 

van overtredingen, het ongedaan maken van de gevolgen van overtredingen en/of een combinatie van één 

of meer van deze doelen. 

Secundaire doelen kunnen zijn gelegen in het afromen van behaald voordeel en bestraffing van een 

overtreder. 

Bij het toepassen van een dwangmiddel om een overtreder gewenst gedrag te laten vertonen kan gekozen 

worden tussen de last onder dwangsom of de last onder bestuursdwang. De gemeente kiest, behoudens 

bijzondere omstandigheden en wettelijke beperkingen, voor het opleggen van een last onder dwangsom als 

primair handhavingsinstrument, en wel om de volgende redenen: 

a) de bestuurslasten bij een dwangsombeschikking zijn lager dan bij bestuursdwang (louter administratief 
juridisch; geen feitelijk optreden); 

b) bij repeterende overtredingen is de dwangsom beduidend effectiever omdat de last na verwijdering 
blijft bestaan; als de overtreding opnieuw plaatsvindt, wordt de dwangsom alsnog verbeurd; 

c) bij onverhoopte vernietiging in beroep kan het besluit eenvoudig worden teruggedraaid; 
d) een deel van de bestuurslast kan worden gefinancierd uit de opbrengsten van de verbeurde 

dwangsommen.  
e) de aansprakelijkheidsverzekering stelt in veel gevallen lagere eisen aan dwangsombeschikkingen dan 

aan bestuursdwangbeschikkingen. 
f) als een dwangsom is opgelegd zonder het gewenste resultaat, kan als tweede maatregel 

bestuursdwang worden aangekondigd. 
 

Het instrument last onder bestuursdwang wordt alleen toegepast in spoedeisende situaties met fysieke 

gevaarsaspecten (geclassificeerd als hoogste prioriteitniveau  4). Ook moet hierbij gedacht worden aan 

overtredingen waarbij niet het risico mag worden gelopen dat deze ondanks een last onder dwangsom wordt 

voortgezet of kan worden herhaald. Snel ingrijpen is dan een vereiste.  

De gemeente hanteert bij het vaststellen van de hoogte van de dwangsommen en de hersteltermijnen in 

principe de meest recente versie van de door het ministerie aangereikte 'Leidraad handhavingsacties en 

termijnen'. Een overzicht van de daarin gehanteerde dwangsomhoogtes en begunstigingstermijnen is in 

bijlage D opgenomen. 

6.3 Gedoogstrategie 
De gemeente heeft de mogelijkheid om bij een geconstateerde overtreding expliciet te kiezen voor het 

gedogen van de illegale situatie. Wanneer dit plaatsvindt, dan ontvangt de overtreder een 

gedoogbeschikking van de gemeente. De gemeente toetst verzoeken tot gedogen aan de landelijke regels 

en jurisprudentie. De algemene lijn van deze regels en jurisprudentie is dat gedogen een uitzonderlijke 

bevoegdheid is en blijft die hooguit bij uitzondering mag worden toegepast. Het gaat dan om overtredingen 

die naar verwachting maar tijdelijk zijn en op korte termijn kunnen worden gelegaliseerd (bijvoorbeeld 

door alsnog een vergunningaanvraag in te dienen) of om een andere reden de illegale situatie wordt 

opgeheven, zoals door een voorziene wijziging van een bestemmingsplan waardoor de situatie niet meer 

illegaal is. In de praktijk probeert de gemeente zo veel mogelijk te voorkomen dat het expliciet gedogen 

nodig is.  
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7.  De relatie tussen prioriteiten en beschikbare middelen 

7.1 Bepalen van gewenste capaciteit aan de hand van vaste rekenregels 
In dit hoofdstuk wordt de manier beschreven waarop de gemeente veranderingen in prioriteiten en het na 

te streven nalevingsniveau vertaalt in de inzet van meer of minder mensen en middelen. Het is van belang 

om vooraf duidelijkheid te hebben over de wijze waarop bestuurlijke wensen maar ook schommelingen in 

het vergunningaanvragen aanbod kunnen worden vertaald in budgettaire consequenties. De gemeente 

gaat de komende beleidsperiode werken aan een methodiek waarmee de relatie tussen prioriteiten en 

capaciteit kan worden berekend. In de regionale samenwerking Bouwkwaliteit is afgesproken dat de 

methodiek voor de capaciteitsberekening bij de regiogemeenten zoveel mogelijk uniform is. Daarbij zijn 

alvast een aantal uitgangspunten afgesproken. 

De methode om het benodigde budget te relateren aan de werkvoorraad kent de volgende elementen: 

  Het werk wordt opgedeeld een hoeveelheid zogenaamde zaaktypen waaraan een standaard 
behandelingstijd kan worden gekoppeld. Zaaktypen kunnen zijn de behandeling van een 
vergunningaanvraag voor een bepaald objecttype, een controle, de behandeling van een juridisch 
handhavingsdossier en/of het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure. De onderscheiden 
zaaktypen volgen in beginsel de indeling in objecttypen zoals die ook is gebruikt in de 
risicopriorteringsmethodiek (zie bijlage A). 

 De standaard normtijden per zaak worden bepaald aan de hand van een periodiek te herhalen 
steekproefmeting van de huidige behandeltijden per zaak bij een groot aantal zaken. Hiervoor is in 
2015 een metingproject gestart. Later zal worden bekeken of de urenregistratie zo kan worden 
ingericht dat de werkelijk bestede tijd per zaaktype kan worden gevolgd. Ook zal de benchmarking van 
normtijden tussen de samenwerkende gemeenten gebruikt gaan worden voor het periodiek ijken van 
de standaardnormtijden. De gehanteerde normtijden per zaaktype zijn opgenomen in bijlage F. 

 Normtijden voor de uitvoering van verschillende beleidsspeerpunten zullen - voor zover ze nieuw zijn - 
vooraf worden ingeschat en in het VTH-jaarplan worden vastgesteld. De beleidsspeerpunten zullen 
hiervoor zoveel mogelijk in termen van output (bijv. aantallen controlebezoeken) in het VTH-jaarplan 
worden opgenomen. 

 De standaard normtijden zullen worden vermenigvuldigd met het aantal zaken per zaaktype dat in het 
komende begrotingsjaar wordt verwacht. Daarbij gelden voor de verschillende soorten zaaktypen 
verschillende uitgangspunten: 

o Aantallen vergunningaanvragen en bouwtoezichtcontroles op basis van het aantal aanvragen 
dat in het voorgaande jaar is behandeld zo nodig gecorrigeerd voor nieuwe ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld n.a.v. het gereedkomen van grote ontwikkellocaties). 

o Aantallen controles op de bestaande voorraad en op beleidsspeerpunten worden vooraf 
bepaald aan de hand van het beleid en de speerpunten die in het VTH-jaarplan zijn 
opgenomen. 

o Aantallen verwachte juridische procedures zullen worden afgeleid van verhoudingsgetallen 
waarin historische verhoudingen tussen bijvoorbeeld aantallen aanvragen en bezwaarschriften 
of percentage controles/overtredingen dat leidt tot de inzet van juridische 
handhavingsprocedures. 

o Voor activiteiten die niet goed in output termen kunnen worden gedefinieerd wordt 
afzonderlijk een urenbudget afgesproken. Het gaat daarbij om zaken als het toetsen van beleid 
van andere afdelingen op handhaafbaarheid en of specifieke met de uitvoering van het VTH-
beleid samenhangende organisatieverbeteringsprojecten. 

Een voorbeeld van het hiervoor te gebruiken rekenmodel is opgenomen in bijlage F. 
 
Bij de behandeling van omgevingsvergunningaanvragen wordt er expliciet een relatie verondersteld tussen 
de verschillende toets- en toezichtniveaus en de gehanteerde normtijden per controle. Indien de 
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aanwezige capaciteit niet voldoende is om de hoeveelheid verwachte vergunningaanvragen met de 
vastgestelde normtijden per aanvraag te verwerken, dan kan via het aanpassen van de in de Bijlage B en C 
opgenomen toets- en toezichtniveaus per objecttype. De aangepaste toets- en toezichtniveaus en 
bijbehorende aanpassing in de normtijden zal in het VTH-jaarplan moeten worden bekrachtigd. 
 
In principe wordt 20% van de beschikbare toezicht- en handhavingscapaciteit gereserveerd voor het 
controleren en handhaven van de bestaande voorraad. In het VTH-jaarplan wordt deze capaciteit verdeeld 
over de diverse beleidsspeerpunten, meerjarige programmatische controles en het reageren op klachten, 
meldingen en handhavingsverzoeken. Aan de hand van de normtijden per zaak zal worden teruggerekend 
hoeveel controles/zaken kunnen worden opgepakt met de beschikbare 20% capaciteit voor reactief en 
geprogrammeerd/thematisch toezicht op de bestaande bouw. 
 
Het ontwikkelen van een goede methodiek voor het berekenen van de passende capaciteit op basis van 

prioriteringen uit het VTH-beleid vergt de nodige tijd. Er moet op basis van ervaringen worden bepaald wat 

werkbare urennormen zijn voor vergunningsactiviteiten, controles en handhavingsacties voor de 

verschillende categorieën Wabo activiteiten. Naar verwachting zal de te ontwikkelen methode in de 

beleidsperiode die deze nota afdekt nog niet volledig betrouwbaar zijn en zal in de tussentijd voor een 

belangrijk deel nog worden teruggevallen op de traditionele meer op input gebaseerde wijze van begroten 

van de capaciteit en middelen. In 2015 is een project gestart om de behandeltijden van verschillende 

zaaktypen aan de hand van een groot aantal dossiers exact te meten. 

7.2 Invulling van de BIG-eight en planning- en controlcyclus 
De kwaliteitscriteria 2.1 eisen een heldere en transparante beleids- en verantwoordingscyclus, die ook wel 

wordt aangeduid als de Big–eight cyclus. Dit is niet alleen van belang om aan de kwaliteitscriteria te 

voldoen, maar is ook een essentiële voorwaarde voor het professioneel kunnen leren van de eigen 

prestaties en het beter kunnen stellen van VTH-prioriteiten in de toekomst. 

 

Wij onderscheiden de volgende formele evaluatie- en besluitvormingsdocumenten en evaluatie- en 

besluitvormingsmomenten: 

 Het VTH-beleidsplan: één maal per vier jaar zal het VTH-beleidsplan aan de raad worden 

aangeboden, als een update van de voorliggende versie. Met deze frequentie kan iedere 

raadsperiode het VTH-beleid één keer uitgebreid in de raad worden behandeld. In dit VTH-

beleidsplan worden drie elementen die ook in de procescriteria (c.q. de big-eightcyclus) van de 

Kwaliteitscriteria 2.1 gecombineerd: 

o Een grondige evaluatie en probleemanalyse m.b.t. de risico’s die de fysieke leefomgeving 

bedreigen; 

o Een strategisch beleidskader met prioriteiten op hoofdlijnen en de wijze waarop deze tot 

stand komen; 

o Een operationeel beleidskader met duidelijke richtlijnen voor de concrete VTH-

werkzaamheden op de verschillende regelingen/wetsdomeinen  

Het voorliggende VTH-beleidsplan is expliciet bedoeld om dit onderdeel van de big-eight cyclus in 

te vullen. 
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 Het VTH-jaarplan4: Eén maal per jaar zal het college het VTH-jaarplan vaststellen en ter informatie 

aan de raad sturen. Dit plan omvat de concrete doelstellingen en speerpunten die in dat jaar zullen 

worden uitgevoerd. Het plan zal onder andere informatie bevatten over: 

o De handhavingsresultaten in het voorgaande jaar en de conclusies die de gemeente daaruit 

trekt ten aanzien van speerpunten en thema’s die prioriteit zouden moeten krijgen (i.c. de 

door de KC2.1 vereiste analyse van de VTH-resultaten); 

o Wat de verwachte workload is voor de vergunningverlening en welke consequenties dat 

heeft voor de capaciteit; 

o Welke bedrijven worden bezocht in het kader van het milieutoezicht, mede als opdracht 

aan de ODWH; 

o Welke speerpunten/thematische VTH-projecten zullen worden uitgevoerd met de voor 

thematische VTH-prioriteiten gereserveerde capaciteit; 

o Welke projecten/pilots in het kader van het integraal toezicht zullen worden uitgevoerd in 

samenwerking met andere handhavingspartners zoals de ODWH en de VRHM; 

o Welke wijzigingen in toets- en toezichtniveaus worden doorgevoerd als gevolg van het 

voortschrijdend inzicht in het naleefgedrag; 

o  Een indicatie hoe de beschikbare capaciteit zal worden ingezet over de verschillende VTH-

taken. 

 De gemeentebegroting en jaarverslag: In de begroting zal op programmaniveau jaarlijks worden 

stilgestaan bij de resultaten en speerpunten uit het jaarplan en zal toestemming worden gevraagd 

voor de voor de VTH-taken benodigde capaciteit en middelen voor het komende jaar. In het 

jaarverslag zal op programmaniveau worden gerapporteerd over de VTH-resultaten in het 

afgelopen begrotingsjaar. 

 

Buiten deze documenten en afstemmingsmomenten met de raad zal de gemeente geen structurele 

capaciteit reserveren voor het opstellen van andere periodieke verantwoordingsrapportages. Er komt met 

andere woorden geen aparte evaluatierapportage of een apart VTH-jaarverslag. Dit neemt niet weg dat 

tussendoor wel ad hoc toelichting kan worden gegeven op specifieke ontwikkelingen of vragen. Daarnaast 

zullen de door derden opgestelde rapportages zoals de verslagen van de Omgevingsdienst West-Holland, 

rapporten van visitaties en benchmarkvergelijkingen ook ter informatie aan de raad worden voorgelegd.  

 

De gemeente meent met een beleidscyclus, die is gebaseerd op deze drie gecombineerde documenten, 

helder en duidelijk invulling te hebben gegeven aan de procescriteria uit de Kwaliteitscriteria 2.1. Daarmee 

is ook een sluitende leercirkel gecreëerd op basis waarvan we ieder jaar onze inspanningen om het 

nalevingsgedrag te verhogen kunnen verbeteren.  

7.3 Monitoring 
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de indicatoren die de gemeente structureel zal 

monitoren als onderdeel van het streven te leren van de eigen prestaties en het in de toekomst nog beter 

te kunnen richten van de eigen inspanningen. De te monitoren indicatoren zullen worden gebruikt voor de 

verantwoording naar zowel de raad als externe toezichthouders. Daarnaast zullen ze ook de basis vormen 

voor de prestatievergelijking die in ieder geval binnen het samenwerkingsverband kwaliteit Bouwtaken 

                                                           
4
 Het VTH-jaarplan wordt in de termen van de KC2.1 ook wel Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) genoemd. De term 

VTH-jaarplan wordt hier echter gebruikt om te benadrukken dat het om de jaarcyclus gaat en verder strekt dan alleen 
de uitvoering van de handhaving. Het omvat in principe alle VTH-taken met betrekking tot de Wabo in de gemeente. 
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Leidse regio periodiek zal plaatsvinden. In het overzicht van te monitoren indicatoren is tevens 

weergegeven hoe en met welke frequentie de indicatoren worden gevolgd. De gemeente geeft hiermee 

tevens invulling aan een aantal belangrijke eisen uit de KC2.1. 

Categorie 1: Outcome indicatoren met betrekking tot risico’s en naleefgedrag 

Deze indicatoren zijn relatief het moeilijkste te meten. Daarom worden ze hooguit één maal per 

beleidscyclus van vier jaar gemeten en geanalyseerd. De ontwikkelingen op deze indicatoren worden 

gerapporteerd in het evaluatiehoofdstuk over de afgelopen vier-jaarsperiode. Ze geven een indruk van het 

effect van het gemeentelijk beleid op het naleefgedrag met betrekking tot de verschillende regels in het 

ruimtelijke domein.  

Analyse naleefgedrag zal plaatsvinden op basis van: 

• Analyse toetsresultaten zoals opgeslagen in BRIS-toets  

• Analyse controleresultaten zoals opgeslagen in de vergunningensystemen 

• Analyse controle resultaten bestaande voorraad  

• Klachtenanalyse (toename of niet, aard van de klacht in relatie tot prioritering)  

• Klanttevredenheidsonderzoeken (eens in de twee jaar) 

De indicatoren op het vlak van het naleefgedrag worden in principe ook vermeld in de 

programmabegroting zo mogelijk in combinatie met de streefnorm (zoals opgenomen in paragraaf 2.4). 

Categorie 2: Output indicatoren met betrekking tot organisatieprestaties 

Rapportage over de indicatoren in deze categorie vindt in principe plaats in het terugkijkhoofdstuk in het 
VTH-jaarplan met name ook als basis voor het opnieuw verdelen van de aanwezige capaciteit over de 
verschillende prioriteiten. 
 
Dekkingsgraad leges en/of bijdrage per inwoner: 

• Bijdrage per inwoner aan toets vv en toezicht op bouwaanvragen (i.c. dekkingsgraad leges in 
enge zin) 

• Bijdrage per inwoner aan toezicht op bestaande voorraad (incl. niet uit leges te dekken deel 
vergunningbeoordelingen) 

• Bijdrage aan OD voor toezicht op bestaande inrichtingenbestand  
• Bijdrage aan de Brandweer voor toezicht op bestaande inrichtingenbestand  

 
Efficiency  algemeen 

• In hoeverre is er discrepantie tussen de werkelijke uren en de gehanteerde normuren 
(eventueel door te schuiven naar categorie 1 ivm het vaststellen van de standaard normtijden 
in de bijlage F van het VTH-beleidsplan). 

 
Vergunningverlening  en toezicht op bouw 

o Effectiviteit vooroverleg 
o Dekkingsgraad van de leges?  
o Reden en hoogte van uitval?  

o niet ontvankelijk  
o teruggetrokken  
o geweigerd 

 Wat zijn de kosten per aanvraag?  

 Wat is de gemiddelde omvang van de aanvragen?  
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Controles bestaande voorraad en o.b.v. klachten/hh-verzoeken  
• In hoeverre is het aantal afgesproken controles gerealiseerd? 
• Hoe vaak hebben controles geleid tot openen van handhavingsdossiers (hitrate)  

 
Handhaving 

• Percentage handhavingsdossiers dat leidt tot juridische trajecten?  
• Gemiddelde kosten per juridisch traject?  
• Wat is het aantal juridische trajecten per juridisch medewerker?  

De gemeente start in 2016 een project om de indicatoren in categorie 1 en 2 ook daadwerkelijk te kunnen 
meten en monitoren (zie ook paragraaf 8.3 Veranderagenda). 
 
De set van te monitoren prestatie-indicatoren zal door de regionale stuurgroep bouwkwaliteit periodiek 
worden geëvalueerd. 
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8. Kwaliteitsborging 
 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving draait om het beheersen van risico's voor de samenleving. 

Onze inwoners moeten gerust kunnen gaan slapen in de wetenschap dat de gemeente de belangrijkste 

risico's goed onder controle heeft. Om dit vertrouwen waar te kunnen maken is het belangrijk dat de 

gemeentelijke organisatie tot op zekere hoogte de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de 

handhaving kan garanderen. Dit is niet alleen van belang voor de gemeente en haar inwoners zelf. Ook 

externe instanties zoals de provincie als toezichthouder op de gemeente en diverse rijksinspecties eisen 

een vorm van kwaliteitsbewaking waarmee de beheersing van de risico's kan worden geborgd. Deze VTH-

beleidsnota geeft daarvoor een beschrijving van hoe de gemeente denkt de risico’s van niet-naleving van 

regels in de fysieke leefomgeving te kunnen beheersen en welke risico’s voor de leefomgeving daarbij nog 

aanvaardbaar worden geacht. Dit hoofdstuk beschrijft vervolgens hoe de gemeente zelf zorgt dat ze dit 

voorgenomen beleid kan uitvoeren en hoe ze daar verantwoording over aflegt, ofwel hoe de gemeente 

haar eigen uitvoeringskwaliteit denkt te borgen. 

8.1 Wanneer is sprake van een goede kwaliteitsborging 
De kern van de meeste definities over kwaliteit is samen te vatten in de volgende elementen: 

- beloven wat je gaat doen: De nadruk ligt hierbij op het helder krijgen van de wederzijdse 

verwachtingen. Dit kunnen de verwachtingen van klanten zijn, maar in het geval van het VTH-domein 

moeten dit vooral de verwachtingen van het bestuur zijn, omdat juist zij verantwoordelijkheid dragen 

voor de risico's die men als lokale samenleving durft te nemen, gegeven de beperkte mogelijkheden 

om alle risico's te beheersen: 

- doen wat je belooft: De nadruk ligt hier bij de VTH-organisatie om aan de verwachtingen c.q. 

gemaakte afspraken te voldoen in termen van bijvoorbeeld toe te passen toetsniveaus, aantallen 

controles en uitvoering van het gedoog en sanctiebeleid. Zo mogelijk wordt meer gedaan dan is 

afgesproken. Men overtreft dan de verwachtingen en levert kwaliteit plus. 

- kunnen laten zien wat je belooft hebt en in hoeverre je je beloftes bent nagekomen: Dit onderdeel, 

dat in de meeste kwaliteitsdefinities voorkomt, veronderstelt dat de organisatie afspraken vastlegt 

en ook de uitvoering conform de afspraken transparant weet te maken. 

 

Goede kwaliteitsborging betekent in dit verband dat de bovengenoemde drie centrale punten in de 

gemeente voor wat betreft het VTH-domein goed en structureel zijn afgedekt. Op basis van dit VTH-

beleidsplan zullen wij de kwaliteitsborging als volgt invullen (zie paragraaf 8.2): 

8.2 Uitgangspunten kwaliteitsborging VTH-taken  
De kwaliteitsborging bij de gemeente is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 

1. Wij werken met professionals die continu streven naar verbetering van hun performance 

De bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving betrokken medewerkers beschouwen zichzelf 

als professionals. Zij zijn doordrongen van hun verantwoordelijkheid om de risico's voor de fysieke 

leefomgeving te beheersen. Onder professionaliteit verstaan wij hierbij minimaal dat men trots is op zijn of 

haar vak, dat men zich bewust is van de eigen tekortkomingen en die van de VTH-organisatie en dat men er 

naar streeft om continu te werken aan het optimaliseren van de eigen werkwijze, gegeven het ultieme doel 

van maximale risicobeheersing met zo min mogelijk inspanningen (c.q. beroep op publieke middelen) en zo 

weinig mogelijk overlast voor burgers en bedrijven. 
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We initiëren de volgende activiteiten om onze medewerkers zo professioneel mogelijk te maken en te 

houden: 

- selectie van nieuwe medewerkers die expliciet aan deze professionele basishouding voldoen; 

- opleiding en training van iedere individuele medewerker, gebaseerd op een jaarlijks te herzien 

persoonlijk ontwikkelplan (POP) als element van de standaard personeelscyclus; 

- samenwerking in de Leidse regio op basis van het Verbeterplan Kwaliteit Bouwtaken, waarin 

professionals bewust regelmatig interactie hebben en kunnen klankborden met collega's uit andere 

gemeenten. Hiervoor is onder andere een aantal regionale vakoverleggen geïnitieerd voor onder 

andere voor de juristen vergunningverlening, de juristen handhaving, de toezichthouders en de 

vergunningverleners. Daarnaast worden medewerkers zo nodig ook ingezet op cases uit andere 

gemeenten, waardoor hun leercurve steiler kan zijn en er sneller en meer relevante ervaring kan 

worden opgedaan; 

- stimuleren en belonen van het vermogen van de medewerkers om verbeteringen te vinden en door 

te voeren in hun werk die ten goede komen aan de efficiency en effectiviteit van de VTH-

inspanningen van de gemeente. 

 

2. Basis is het kennen van de risico's die de gemeentelijke samenleving bedreigen 

De eerste voorwaarde om met een gerust hart te kunnen gaan slapen is te zorgen dat we zo veel mogelijk 

weten over de aard en omvang van de risico's in de fysieke leefomgeving die ons potentieel kunnen 

bedreigen. Alleen dan kan op de meest adequate wijze de beschikbare mensen en middelen worden 

ingezet om deze risico's te beheersen. Het steeds beter leren kennen van de risico's die beheerst moeten 

worden en het effect van onze VTH-interventies daarop zal daarom een centrale plaats innemen in onze 

systematiek van kwaliteitsborging 

 

We hebben de volgende maatregelen voorgenomen om een beter zicht te krijgen op de risico's: 

- het regelmatig uitvoeren van risico-analyses per doelgroep en regeling/wetsdomein, onder andere 

op basis van de door het Ministerie van Justitie opgestelde Tafel van elf; 

- het inrichten van een proceskamer die expliciet de opdracht heeft de uitkomsten van controles te 

registreren en te analyseren, met het oog op aanpassing van de risicomatrixen achter de toetsings- 

en toezichtprotocollen en de inzet van capaciteit op prioriteiten; 

- het aansluiten bij Inspectieview Bedrijven met het doel meer zicht te krijgen op het 

nalevingsgedrag van bedrijven en organisaties die in onze gemeente activiteiten ontwikkelen; 

- het aansluiten bij BRIS-toets om onder andere te leren van de in dit systeem landelijk verzamelde 

kennis over waar bij de indiening van vergunningaanvragen de meeste fouten worden gemaakt; 

- zorgen voor informatie-uitwisseling met ketenpartners en andere toezichthouders over incidenten 

en het naleefgedrag van regionaal opererende bedrijven. 

- Het benoemen en systematisch monitoren van indicatoren en streefnormen met betrekking tot het 

gewenste naleefgedrag per regeling/wetsdomein. 
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3. Externe ogen houden ons scherp 

Om er voor te zorgen dat we onszelf scherp houden en ook de toets der kritiek ten opzichte van andere 

overheden kunnen doorstaan laten we ons werk periodiek door derden beoordelen. We doen dit door: 

- één maal per drie jaar onze VTH-prestaties te vergelijken (benchmarken) met de andere 

gemeenten in de Leidse regio op basis van de set indicatoren die in paragraaf 7.3 (over monitoring) 

is opgenomen. 

- één maal in de drie jaar door een onafhankelijke externe partij een audit te laten uitvoeren op de 

kwaliteit van onze vergunningverlening. 

De uitkomsten van de benchmarks en audits door derden worden ter informatie aan de raad ter 

beschikking gesteld. Aanpassingen in beleid en werkwijze die daaruit voortkomen worden via de reguliere 

besluitvormingsinstrumenten (VTH-beleidsplan en/of VTH-jaarplan) - voor zover nodig - aan de raad 

voorgelegd. Met de provincie zal worden afgesproken dat de rapportages eveneens dienen als 

verantwoording in het door de provincie uit te voeren interbestuurlijk toezicht. 

 

4. Borging werkwijze in cultuur en systemen 

We hebben de volgende maatregelen genomen om het besef van risicobeheersing te verankeren in het 

gedrag van onze medewerkers: 

- Gebruik van protocollen zoals ondersteund door BRIS-toets en ITP 

- Inbedding van het kwaliteitsdenken in onze P&O-instrumentarium voor het selecteren en 

ontwikkelen van onze medewerkers. 

 

5. Een gesloten kwaliteitscyclus zorgt dat we leren van onze interventies 

De zaken die we leren uit de doorlichtingen door externen (zie punt 3), het zelf registreren van de 

uitkomsten van onze toetsen en controles (zie punt 4) en het monitoren van de te beheersen risico's (zie 

punt 2) gebruiken we om onze werkwijze te verbeteren.  

8.3 Veranderagenda uitvoering VTH-taken 2016-2020 
Om in de toekomst voortvarend te kunnen werken aan de hand van de in dit VTH-beleidsplan vastgestelde 

kaders heeft de gemeente nog een aantal zaken te organiseren die nu nog niet aanwezig zijn. De uitvoering 

van de daarvoor benodigde projecten vragen de komende periode extra aandacht en capaciteit. Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voornemens die de gemeente in de periode 2016-2020 van plan is te 

realiseren om het VTH-beleid voortvarend te kunnen uitvoeren. 

 

De gemeente pakt de volgende projecten op: 

Project:          Geplande oplevering 

 Vaststellen VTH-verordening      voorjaar 2016 

 Uitvoeren nulmeting capaciteitsnormen    4e kw 2015 – 1e kw 2016 

 Optuigen monitoringinstrumentarium     1e kw 2016 

 Aanpassen registraties       3e kw 2016 

 Versterken regiefunctie VRHM      1e helft 2016  

 Uitwerken afwijkingenbeleid in themabladen    fasegewijs tot 2018 

 Vaststellen welstandsbeleid      1e kw 2016 

 Pilots integraal toezicht       2016-2017 

 Opstellen VTH-jaarplan       1e kw 2017 
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Bijlagen 

Bijlage A: Risicoprioriteringsmatrix  
 

In de onderstaande risicoprioriteitenmatrix is het resultaat opgenomen van de gezamenlijke risico-

inschatting die de belangrijkste betrokkenen bij het gemeentelijke VTH-beleid op basis van hun 

praktijkervaringen hebben gemaakt. Het is de bedoeling dat in de toekomst de inschatting van de risico’s 

meer zal worden gebaseerd op het geconstateerde en gemeten naleefgedrag van burgers en bedrijven op 

de regels in de verschillende risicocategorieën. 

 

  

 Tabel risicoscores                 Risicocategorieën Veiligheid Gezondheid Natuur Kwaliteit Cultuur Fin-Econ. Overlast Imago Totaal

Objectcategorieën                                                   Schaal 1 tot 10 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 5 1 tot 5

risico-

score

Wonen cat. I (dakkapel) 3,3             1,0                1,3            1,8            1,5            1,0             1,5            1,3            12,5          

Wonen cat. I (< € 100.000 eenvoudig) 5,5             2,5                1,5            2,0            2,0            1,3             2,8            2,3            19,8          

Wonen cat. I (< € 100.000 complex) 7,0             2,3                2,0            2,7            2,3            1,7             2,7            2,7            23,3          

Wonen cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 7,5             2,3                2,0            3,3            2,0            2,3             3,0            3,3            25,5          

Wonen cat. III (> € 1.000.000) 8,0             2,5                2,5            3,5            2,3            2,8             3,5            3,5            28,5          

Publiek cat. I (< € 100.000) 6,8             2,8                2,0            2,3            1,8            1,5             3,0            3,0            23,0          

Publiek cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 8,8             3,3                2,3            3,3            2,3            2,8             3,5            4,0            30,0          

Publiek cat. III (> € 1.000.000) 9,3             3,8                2,8            3,8            2,3            3,3             4,0            4,3            33,3          

Bedrijf cat. I (< € 100.000) 6,5             2,8                2,0            2,3            1,8            1,8             3,0            3,0            23,0          

Bedrijf cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 8,5             3,3                2,8            3,0            2,3            2,8             3,0            3,3            28,8          

Bedrijf cat. III (> € 1.000.000) 9,5             3,5                3,5            3,8            2,5            3,3             3,8            4,0            33,8          

Overig cat. I+II+III 7,3             2,7                2,3            2,3            1,7            1,7             3,0            3,0            24,0          

 Projecten boven € 10.0000.000 9,5             4,0                3,5            4,0            3,0            3,3             4,0            4,5            35,8          

Monumenten 7,5             3,3                2,3            4,8            5,3            2,8             3,3            4,8            33,8          

Aanvrager/bouwer met ovk gemeente 1,0             0,3                0,3            1,3            1,0            0,7             1,3            1,3            7,3            

Slopen (met asbest) 7,8             5,0                2,6            3,4            2,2            1,8             4,4            4,4            31,6          

Slopen (zonder asbest) 6,0             2,6                2,2            2,4            2,0            1,4             3,8            3,0            23,4          

Vergunningvrij bouwen 5,4             2,2                1,4            2,2            2,2            1,0             2,6            2,2            19,2          

Verzoeken tot handhaven, klachten en meldingen 8,3             3,3                3,0            3,0            3,0            2,0             3,7            4,3            30,7          

Bestaande voorraad: -            

•Wonen 4,0             3,0                2,0            4,0            4,0            1,0             2,0            3,0            23,0          

•Publiek 7,0             2,0                2,0            3,0            2,0            2,0             3,0            3,0            24,0          

•Bedrijven 6,0             2,0                2,0            2,0            1,0            2,0             3,0            2,0            20,0          

•Overig 2,0             1,0                1,0            1,0            1,0            1,0             1,0            1,0            9,0            
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Bijlage B. Matrix toetsniveaus Bouwbesluit 2012 conform het LTP  
 

 

In deze matrix is per onderdeel van het bouwbesluit en per bouwwerktype een toetsniveau aangegeven. De niveaus die worden 

onderscheiden zijn:  1 (uitgangspuntentoets), 2 (Visuele toets), 3 (Representatieve toets)  en 4 (Volledige toets). De scope kent de 

volgende begrippen:  A=Algemeen bouwkundig, B=Constructief, C=Brandveiligheid, D=Bouwfysica, E=Installaties, (G=Coördinator)  

en I=Kleine veel voorkomende bouwwerken  
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Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
art. 1.3 Gelijkwaardigheid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Hoofdstuk 2 - Veiligheid

Afdeling Omschrijving

2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie B 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.2 Sterkte bij brand B 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan A 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 Overbrugging van hoogteverschillen A 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.5 Trap A 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.6 Helllingbaan A 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

2.7 Beweegbare constructie-onderdelen A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook C 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2

2.10 Beperking van uitbreiding van brand C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rookC 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.12 Vluchtroutes C 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2

2.13 Hulpverlening bij brand C 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw C 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw A 3 2

2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid A 3

Hoofdstuk 3 - Gezondheid

Afdeling Omschrijving

3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw D 2 3 3 3 3 2 2

3.2 Bescherming tegen geluid van installaties,nieuwbouw D 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3.3 Beperking van galm, nieuwbouw D 2

3.4 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw D 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

3.5 Wering van vocht D 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

3.6 Luchtverversing D 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1

3.7 Spuivoorziening D 2 2 2 3 2

3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas E 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.10 Bescherming tegen ratten en muizen A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.11 Daglicht D 2 3 2 3 2 3 2 2 2

Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid

Afdeling Omschrijving

4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.2 Toiletruimte A 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

4.3 Badruimte, nieuwbouw A 1 2 2 2 2 2

4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.5 Buitenberging, nieuwbouw A 2 2 2

4.6 Buitenruimte, nieuwbouw A 2 2 2

4.7 Opstelplaatsen, nieuwbouw A 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Matrix toetsniveaus Landelijk Toetsprotocol Bouwbesluit 2012, 

ingevuld op aanbevolen minimaal acceptabele niveau

Deel I
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Een uitgebreide toelichting op het gebruik van de toetsmatrix en het Landelijk Toetsprotocol Bouwbesluit 2012 is te 

vinden op de website van de Vereniging BWT Nederland via de volgende link: 

http://www.bwtinfo.nl/upload/document/746//Toelichting_LTB_2012_160312.pdf 

De gemeente Leiderdorp hanteert de in deze bijlage beschreven toetsniveaus in beginsel voor alle 

vergunningaanvragen waarbij een toets aan het bouwbesluit vereist is. Alleen van de aanvragen die betrekking 

hebben op bouwwerken die vallen in gevolgklasse 2 of hoger wordt echter in het dossier (i.c. het systeem BRIS-toets) 

vastgelegd wat er is getoetst en op welk niveau. Gevolgklasse 2 of hoger omvat alle vergunningplichtige 

bouwactiviteiten die niet vallen in gevolgklasse 1, de gevolgklasse waarvan de toets aan het Bouwbesluit als eerste 

onder de private kwaliteitsborging zal gaan vallen en aan de markt zal worden overgelaten. Vastlegging van de 

toetsresultaten vindt daarmee alleen plaats voor aanvragen die niet betrekking hebben op bouwen en verbouwen van 
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Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid

Afdeling Omschrijving

5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5.2 Milieu, nieuwbouw D 3 3 3

Hoofdstuk 6 - Installaties

Afdeling Omschrijving

6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw E 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.2 Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en 

bestaande bouw

E

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.3 Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw E 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouwE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw C 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw C 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw C 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

6.8 Bereikbaarheid van hulpverleningdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw C 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw A 3

6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouwA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw A 3

6.12 Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Afdeling Omschrijving

7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en 

bestaande bouw

C

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7.2 Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw C 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

7.3 Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw A 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden

Afdeling Omschrijving

8.1 Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

A

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8.2 Afvalscheiding A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hoofdstuk 9 - Overgans- en slotbepalingen

Afdeling Omschrijving

9.1 Algemeen overgangsrecht

9.2 Specifiek overgangsrecht A 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

9.3 Intrekking regelgeving

9.4 Inwerkingtreding

9.5 Citeertitel

Matrix toetsniveaus Landelijk Toetsprotocol Bouwbesluit 2012, 

ingevuld op aanbevolen minimaal acceptabele niveau

Deel II

http://www.bwtinfo.nl/upload/document/746/Toelichting_LTB_2012_160312.pdf
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vergunningplichtige bouwwerken voor zover voor het gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning 

brandveilig gebruik nodig is en de hoogte niet meer dan 20 meter is. Tevens mag geen sprake zijn van een 

gelijkwaardige oplossing met betrekking tot constructieve veiligheid of brandveiligheid. Het veranderen van 

bouwwerken die onder een hogere gevolgklasse vallen is toegestaan onder gevolgklasse 1, indien de 

hoofddraagconstructie niet wordt gewijzigd en het veranderen niet tot gevolg heeft dat een (nieuwe) melding 

brandveiligheid gebruik moet worden gedaan of een (nieuwe) vergunning brandveilig gebruik moet worden 

aangevraagd
5
. 

  

                                                           
5
 Definitie overgenomen van Ministerie van BZK, uit memo beschrijving gevolgklassen en definitie gevolgklasse 1, 

opgesteld door stuurgroep Kwaliteitsborging d.d. 21 november 2014 



VTH-beleidsplan gemeente Leiderdorp 2016-2020        Versie 1.01 d.d11-5-2016 

 

 45/50 

Bijlage C.  Toezichtniveau bouw conform iTP 
 

 

Het iTP kent een eigen website waarop toelichtingen en checklist voor diverse gebouwtypen te vinden zijn:  

http://toezichtsprotocol.nl/drupal/   

TOEZICHTMATRIX Nieuwbouw + verbouw © VBWTN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tijdstip :

A Vooroverlegpunt

B Uitvoeringspunt

C Wachtpunt

D Achterafpunt

Diepgang :

S Steekproef

1 Visuele controle (Quick Scan)

2 Beoordeling van hoofdlijnen 

3 Beoordeling hoofdlijnen en kenmerkende details

4 Algehele controle van alle onderdelen

Wonen cat. I € A1 DS DS DS
tel

cat. I € A2 B2 B2 B2 B2 BS BS D2 D2 D2 D2
tel bezoek

cat. I € A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 BS B2 B2 B2 D2 D2 D2 D1 D2 D2
tel bezoek

cat. II €
A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2

tel bezoek

cat. III € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
bez bez bez

Publiek cat. I € A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 BS B2 B2 B2 D2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D2 D2
tel bezoek

cat. II € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
tel

cat. III € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
bez bez bez

Bedrijf cat. I € A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 BS B2 B2 B2 D2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D2 D2
tel bezoek

cat. II € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
tel

cat. III € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
bez bez bez

cat. II-III € A3 B2 B1 B3 C3 C3 B1 B2 B3 B2 B3 B3 B3 D2 D2 D2 D1 D3 D3 D3 D4 D3 D2 DS DS D3 D2
bez bez bez

Overig cat. I+II+III A3 B2 BS B2 B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 D1 D2 D2 D1 D2 D2 D2 D3 D2 D1 DS DS D2 D2

Datum : 01-04-2012
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Bijlage D. Leidraad Handhavingsacties en Termijnen 
Thema Vergunning overtreding Kwalificatie Sanctie Hoogte dwangsom Begunstigings-

termijn 

Bodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuring tank 
niet (op tijd) uitgevoerd 

Licht Dwangsom €350 p.w. max. 10X 2 weken 

Geen vloeistofdichte 
vloer of (lek)bak aanwezig 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10X 
(evt. bedrag per m²) 

1-3 
maanden 

Vloer of (lek)bak niet bestand 
tegen chemische inwerking van 
stof 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 
 

1-3 
maanden 

Vloer niet gekeurd Matig Dwangsom €1.750 p.w.. max. 10 X 1-3 maanden 

Stoffen in bodem brengen 
vervuilend en spoed vereist 

Ernstig PV +  
Bestuursdwang 

NVT 1 week 

Vloer aangelegd door een niet 
erkende instelling 

Licht Dwangsom €1.000 p.w.. max. 10 X 1-3 maanden 

Keuring vloer door een niet 
erkende instelling 

Licht Dwangsom €1.000 p.w.. max. 10 X 1-3 maanden 

Geen hemelwater bescherming of 
gecontroleerde afvoer aanwezig 

Matig Dwangsom €1.750 p.w.. max. 10 X 1-3 maanden 

Lekbak onvoldoende 
gedimensioneerd in relatie op 
opslag 

Matig Dwangsom €1.750 p.w.. max. 10 X 1-3 maanden 

Stoffen in bodem brengen 
niet of nauwelijks vervuilend, niet 
spoedeisend 

Licht Zelf laten 
verwijderen + 
Dwangsom 

€500 p.o. max 10 x  1-3 maanden 

Lekke leidingen veroorzaken 
bodemvervuiling, spoedeisend 

Ernstig PV+ 
Bestuursdwang 

NVT 1 week 

Geen vloeistofdichte vloer rondom 
afleverzuil 

Matig Dwangsom €1000 p.w. max. 10 x 1 maand 

Geen certificaat vloer Licht Dwangsom €500 p.w. max. 10 x 1 maand 

Vaatwerk / Accu’s niet in lekbakken Licht Dwangsom €500 p.o. max 10 x 1 maand 

Tank niet tegen aanrijden 
beschermd 

Licht Dwangsom €1.000 p.w. max 10 x 1 maand 

Ondergrondse tank niet gesaneerd Matig Dwangsom €.2500 p.w. max 10 x 3 maanden 

Tank niet boven lekbak Matig Dwangsom €1.000 p.w. max 10 x 2 maanden 

Opslag vaste mest niet op 
mestdichte plaat 

Licht Dwangsom €500 p.w. max 10 x 3 maanden 

Water/sludge controle niet 
uitgevoerd 

Matig Dwangsom €500 p.o. max. 10 x 1 maand 

PGS 30 overtreden Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1 maand 

Geen Grondwatermonitoring Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1 maand 

Nadere eis niet naleven Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x Situationeel 

Verkennend bodemonderzoek niet 
uitgevoerd 

Matig Dwangsom €1.000 p.w. max. 10 x 1 maand 

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 3 maanden 

Onvoldoende toezicht en 
instructies 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1 week 

Het niet of onvoldoende uitvoeren 
van beheermaatregelen in de 
bedrijfsvoering 

Matig -
Ernstig 

PV +Dwangsom 
(evt. Bestuurs- 
Dwang) 

€1.750 p.w. max. 10 x 1 week 

Financiële zekerheid Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1 maand 

nieuw geval van bodem-
verontreiniging  ikv zorgplicht Wbb 
niet gemeld 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1 maand 

Lucht Overschrijding emissie eisen Zwaar Dwangsom €2.500 p.d. max. €50.000 2 weken 
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Thema Vergunning overtreding Kwalificatie Sanctie Hoogte dwangsom Begunstigings-
termijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metingen niet correct Uitgevoerd Licht Dwangsom €250 p.d. max. 10 X 1 maand 

Gasafvoer niet conform BEES Matig Dwangsom €1750 p.w. max. 10 X 1 maand 

Schoorsteen niet op hoogte Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 1-3 maanden 

Onderzoek emissiebeperkingen 
niet uitgevoerd 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 1-3 maanden 

Voorschriften stankhinder niet 
naleven / geuroverlast veroorzaken 

Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 1 maand 

Stofoverlast Veroorzaken (oa door 
ontbreken stoffilter) 

Matig Dwangsom €500 p.o. max. €25.000 1-3 maanden 

Ontbreken filter installatie Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 
€17.500 

1-3 
maanden 

Ontbreken dampretour stage II Matig Dwangsom €1000 p.w. max 10 x 2 maanden 

Ontbreken ontgeuringsinstallatie Matig Dwangsom €1000 p.w. max 10 x 2 maanden 

Nadere eis Matig Dwangsom €1750 p.w. max. 10 x Situationeel 

Ontbreken CFK logboek  Dwangsom €250 p.w. max 10 x 1 maand 

Water 
 
 
 
 

Lozen afvalwater zonder of i.s.m. 
vergunning 

Ernstig PV Bestuurs- 
dwang 

NVT 1 dag 

Lozen afvalwater zonder of i.s.m. 
vergunning 

Matig PV  
Bestuursdwang 

NVT 1 week 

Olie/water/vetscheider niet (tijdig) 
legen 

Matig Dwangsom €500 p.w. max. 10 X 1 week 

Niet meten of niet aanleveren van 
de analyses 

Matig Dwangsom 
 

€500 p.o. max. 
€50.000 

1 maand 

Monstervoorziening niet  
aanwezig 

Matig Dwangsom €1750 p.w. max. 10 X 1 maand 

Overschrijding eisen emissie 
(parameter afhankelijk) 

Matig Dwangsom €500 p.o. max. 
€50.000 

2 weken 

Overschrijding metaalgehalte per 
metaal: 
Tot 25 mg/liter afvalwater 
>25-50 
>50-100 
>100-200 
>200 

 
 
Licht 
 
Matig 
Ernstig 
Ernstig 

 
 
Dwangsom 

 
 
€750 
€1.500 
€2.000 
€2.500 
€3.000 p.o 
max. 10 X  

situationeel 

Overtreding administratief 
voorschrift 

Matig Dwangsom €250 p.d. max. 10 X 2 weken 

Niet melden 
calamiteiten/ongewone voorvallen 

Matig Dwangsom €2500 p.o. max. 10 X 1 dag na 
plaatsvinden 
calamiteit/ong
eval 

Geen melding Bsb en 
Lozingenbesluit vaste objecten 

Matig Dwangsom €1000 p.d. max. 10 X 1 dag na start 
werkzaam-
heden 

Nadere eis Matig Dwangsom €1750 p.w. max. 10 x situationeel 

Illegale grondwateronttrekking 
(Gww) (vergunbaar) 

Matig PV NVT 1 dag 

Grondwateronttrekking Licht Dwangsom €2,50 p. m³ 1 week 

Grondwateronttrekking Matig Dwangsom €2,50 p. m³ 1 week 

Grondwateronttrekking Ernstig PV 
Bestuursdwang 

 1 dag 

4 Lotv Matig Dwangsom €250 p.w. max. 10 X 1 maand 

5 lid 1 Lotv Matig Dwangsom €500 p.w. max. 10 X 1 maand 
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Thema Vergunning overtreding Kwalificatie Sanctie Hoogte dwangsom Begunstigings-
termijn 

12 Lotv Matig Dwangsom €250-500 p.w. max.10 X 1 maand 

Geluid en 
trillingen 

Overschrijding  Geluidsniveau 
(incidenteel) 

Matig Dwangsom €500 p.o. max. 10 x 1 week 

Overschrijding  Geluidsniveau 
(structureel) 

Matig Dwangsom €1.000 p.d. max. 10 X 1 week 

Overlast, in werking buiten 
vergunde uren 

Matig Dwangsom €1.000 p.o. max. 10 X 
 

1 dag 

Niet meten Licht Dwangsom  €150 p.d. max. 10 X 1 maand 

Voorzieningen Niet aangebracht Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 X 1-3 maanden 

Voorschriften m.b.t. gedrag niet 
naleven 

Matig Dwangsom  €500 p.o. max. 10 X 
 

1 dag 

Niet voldoen aan voorschriften 
m.b.t. trilling 

Matig Dwangsom  €1.750 p.w. max. 10 X 1-3 maanden 

Nadere eis Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x situationeel 

Afval 
 
 
 
 
 
 
 

Opslag niet overeenkomstig 
voorschriften 

Matig Dwangsom  €500 p.o. max. 10 X 1-3 maanden 

BA niet regelmatig afvoeren Licht Dwangsom  €500 p.o. max. 10 X 1-3 maanden 

GA afval niet correct afvoeren Matig Dwangsom €500 p.o. max. 
€50.000 

1 maand 

Niet registreren verwijdering GA Licht/Matig Dwangsom  €1.750 p.o. max. 10 X 1 maand 

Niet vergunde opslag BA Matig Dwangsom  €1.750 p.w. max. 10 X 1 maand 

Niet vergunde opslag GA Matig Sluiting / 
Dwangsom 

€5000 p.w. max. 10 X 2 weken 

Verbranden afval Matig Pv/dwangsom €500 – 2500 p.o. max.10X 2 weken 

Niet scheiden Matig Dwangsom €1000 p.o. 1 maand 

Zwerfafval Licht Dwangsom 250 p.o. 1 dag 

Nadere eis Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x situationeel 

(Externe) 
Veiligheid 
 

Geen Blusmiddelen of onjuist / niet 
aangesloten 

Ernstig Dwangsom  €100 p.d. per overtreding  
max. 10 x 

2 weken 

Keuring blusmiddelen Niet juist Matig  Dwangsom  €50 p.d. per overtreding 
max. 10 x 

2 weken 

Opslag gev. stoffen niet conform  
voorschriften 

Matig Dwangsom  €2.500 p.w. max 10 x 1 maand 

Bordjes (roken en vuur verboden) 
ontbreken 

Licht Dwangsom  €100 p.d. per 
Overtreding. max. 10 x 

2 weken 

Constructie onvoldoende 
brandwerend 

Matig Dwangsom  €2500 p.w. max 10 x 1-3 maanden 

Nadere eis Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x situationeel 

Ruimtelijke 
inrichting 
en bouw  

Illegale steiger aangebracht Matig Dwangsom €50 p.w. per meter 
steiger. max. 10 x 

1 maand 

Illegale bebouwing kwalificatie licht Licht Dwangsom €1.000 p.w. max. 10 x Min. 6 weken 

Illegale bebouwing kwalif. matig Matig Dwangsom €1.500 p.w.  max. 10 x Min. 6 weken 

Illegale bebouwing kwalif. ernstig Ernstig Dwangsom €2.000 p.w.  max. 10 x Min. 6 weken 

Bouwen in afwijking van de 
vergunning, kwalificatie licht 

Licht Dwangsom €1.000 p.w.  max. 10 x Min. 6 weken 

Bouwen in afwijking van de 
vergunning, kwalificatie matig 

Matig Dwangsom €1.500 p.w.  max. 10 x  Min. 6 weken 

Bouwen in afwijking van de 
vergunning, kwalificatie ernstig 

Ernsitig dwangsom €2.000 p.w.  max. 10 x Min. 6 weken 

Illegaal terras Matig Dwangsom €50 p.d. per m² per 
overtreding. max. 10 x 

1 week 

Illegale standplaats Matig Dwangsom €50 p.d. per m² per 
overtreding. max. 10 x   

1 week 
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Thema Vergunning overtreding Kwalificatie Sanctie Hoogte dwangsom Begunstigings-
termijn 

Reclamebord Licht Dwangsom €250 p.d. per m² bord per 
overtreding. max. 10 x 

1 week 

Uitstalling bij winkel Licht Dwangsom €50 p.d. per m² per 
Overtreding max. 10 x 

1 week 

Gebruik gemeentegrond Licht Dwangsom €50 p.w. per m² per 
Overtreding. max. 10 x 

1 maand 

Nadere eis Matig Dwangsom  €1.750 p.w. max. 10 x situationeel 

Illegaal 
gebruik 

Illegale bewoning (bij)gebouwen Matig Dwangsom €1.500 p.w. max. 10 x  Min. 6 weken 

Overig Illegaal gebruik  Matig Dwangsom €1.500 p.w. max. 10 x Min. 6 weken 

Permanente bewoning 
recreatiewoningen 

Matig Dwangsom €1.500 p.w. max. 10 x Min. 6 weken 

Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onveilige opstelling gasflessen Matig Dwangsom  €50 per fles p.d. max. 10 x  1 week 

Keuringstermijn gasfles verlopen Matig Dwangsom €100 p.fles. p.w. max 10 x  

Niet melden van calamiteiten/ 
ongewone voorvallen  (H17 Wm) 

Matig Dwangsom/pv €2.500 p.o. max 10 x 1 dag 

Parkeervoorschriften niet naleven Licht Dwangsom  €250 p.o. max 10 x 1 dag 

Niet indienen of tijdig indienen van 
rapporten (geluids-, mjv e.d.) 

Matig Dwangsom €500 p.d max. € 12.500 1 week 

Wijzigingen t.a.v. vergunning niet 
gemeld 

Matig Dwangsom  €250 p.d. max. €1250 1 maand 

Inrichting niet schoon Licht Dwangsom €500 p.w. max 10 x 1 week tot 
max. 1 mnd 

Losplaats onvoldoende 
gemarkeerd 

Licht Dwangsom €250 p.k. max. 10x  1 maand 

Verbranden afval binnen de 
inrichting 

Matig Dwangsom €500- €2.500 p.o. 
max 10 x 

1 dag 

Niet voldoen aan onderhoud 
/controle stookinstallatie 

Licht Dwangsom €250 p.w. max. 10x 1 maand 

Geen doeltreffende maatregelen 
tegen ongedierte 

Licht Dwangsom €250 p.o. max 10 x 1 week 

Afleveren vuurwerk aan personen 
jonger dan 16 jr. 

Matig Dwangsom €500 p.o. max 10 x 1 dag 

In werking zonder vergunning, 
geen aanvraag maar geen opzet  

Matig Dwangsom  (+  
aanvraag doen) 

€1.000 p.d. max. €50.000 2 maanden 

In werking zonder vergunning, 
geen aanvraag en ook geen 
aanvraag wil doen 

Ernstig Sluiting of 
reparatoir 
optreden OM 

NVT  

Mestbassin niet overeenkomstig de 
bouwtechnische richtlijnen 

Matig Dwangsom €2500 p.w. max 10 x 1-3 maanden 

In werking zonder vergunning met 
aanvraag nog niet van kracht   

Matig Evt. gedoog-
beschikking

6
 

NVT  

Algemeen 
 
 

Onveilige opstelling gasflessen Matig Dwangsom  €50 per fles p.d. max. 10 x  1 week 

Energiebesparing Matig Dwangsom €1.750 p.w. max. 10 x 1-3 maanden 

Cumulatie Cumulatie van meerdere 
overtredingen in aantal van 4-6 

Matig Dwangsom € 10.000 p.w. max. 10x n.v.t. 

Groene 
wetgeving 

Na illegaal kappen niet herplanten Matig Dwangsom €750 p.w. max. 10x 1 week 
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Bijlage F. Voorbeeld capaciteitsberekeningsmodel 
 

Voorbeeld van het capaciteitsberekeningsmodel. Eind  2015 is een project gestart om de voor dit model 

benodigde normtijden te meten en vervolgens vast te stellen. Dit project zal doorlopen tot in 2016. In het 

VTH-jaarplan voor 2017 zal daardoor de capaciteitsberekening voor het eerst gebaseerd zijn op het 

onderstaande model. 

 

Risicoscores (voorlopig als voorbeeld) Totaal

Schaal

risico-

score

Vergunnning 

verlening

Toezicht 

controles

juridische 

handhaving Overig

Wonen cat. I (dakkapel) 11 5                4 0,5 0,5 100 500                        

Wonen cat. I (< € 100.000 eenvoudig) 12 -            -                         

Wonen cat. I (< € 100.000 complex) 12 -            -                         

Wonen cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 16 -            -                         

Wonen cat. III (> € 1.000.000) 21 -            -                         

Publiek cat. I (< € 100.000) 19 -            -                         

Publiek cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 21 -            -                         

Publiek cat. III (> € 1.000.000) 31 -            -                         

Bedrijf cat. I (< € 100.000) 14 -            -                         

Bedrijf cat. II (€ 100.000 - € 1.000.000) 16 -            -                         

Bedrijf cat. III (> € 1.000.000) 19 -            -                         

Overig cat. I+II+III 16 -            -                         

 Projecten boven € 10.0000.000 29 200           200 3 600                        

Mounmenten 29 -            -                         

Aanvrager/bouwer met ovk gemeente 10 -            

Slopen (met asbest) 38 -            -                         

Slopen (zonder asbest) 16

Vergunningvrij bouwen 13 -            -                         

Verzoeken tot handhaven, klachten en meldingen 18 -            -                         

Bestaande voorraad: 12 -            -                         

•Wonen 13 -            -                         

•Publiek 19 -            -                         

•Bedrijven 23 -            -                         

•Overig 13 -            -                         

Beleidsspeerpunt 1 28 -            -                         

Beleidsspeerpunt 2 14 -            -                         

Beleidsspeerpunt 3 14 -            -                         

Beleidsspeerpunt 4 14 -            -                         

Beleidsspeerpunt 5 14 -            -                         

Bezwaarschriften 20              20 -                         

Juridische handhavingstrajecten 30              30 -                         

Totaal benodigde capaciteit 1.100                     

Totale 

normtijd 

in uren 

per zaak

Geschatte 

aantallen in 

begrotings-

jaar

Totaal 

benodigde 

capaciteit

Normtijden per 

Capaciteitsberekeningsmodel


