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Geachte raadsleden,

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt dat jaarlijks het VTH uitvoeringsprogramma
en evaluatie wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Na vaststelling van het
document stelt voornoemd besluit tevens dat het document ter kennisname aan de
gemeenteraad en, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, aan de provincie
wordt gezonden.

ln onze vergadering van 28 april2021, hebben wij het VTH uitvoeringsprogramma
2021' en evaluatie 2020 vastgesteld. Middels deze brief stellen wij u daarvan in
kennis.
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í INLEIDING

Deze rapportage heeft betrekking op het WH uitvoeringsprogramma2O2l en de evaluatie over

2020.

Deze rapportage evalueert de werkzaamheden Wli van 2020 en stelt opgaven voor 2021. De

activiteiten deze rapportage dragen bij aan de doelstellingen van het WH beleidsplan 2016-2020.

Het WH uitvoeringsprogramma 2021 en evaluatie 2020 wordt ter kennisname toegezonden aan de
gemeenteraad en in het kader van interbestuurlijk toezicht toegezonden aan de provincie Zuid

Holland
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2 WETTELIJK KADER

2.1 Beleidsplan2016-2020

Het beleidsplan voor Vergunningen Toezicht en Handhaving (verder WH beleidsplan 20í6-2020 ) is

door de gemeente op 10 mei 2016 vastgesteld.

ln het WH beleidsplan 2016-2020liggen de beleidskaders vast waarbinnen gemeente Leiderdorp

invulling geeft aan de taken op het gebied van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht

(verder Wabo) in de periode 2016-2020.

Het Beleidsplan 2016-2020 geeft 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.

Door wêderom uitstêl var hêtin werkÍngrtreden van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborgin L
was 01-01-2021, is besloten de houdbaarheid van het WH-beleidsplan met een jaar te verlengen

Voor 01-01-2022 zal er een nieuw WH-beleidsplan zijn vastgesteld.

2.2 Kwaliteitscriteria

ln 2009 zijn er afspraken gemaakt tussen het Rijk, het IPO en de VNG: de Package deal. ln de

Package deal wordt gesproken over de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten, verdere

decentralisatie van bevoegdheden en de kwaliteitscriteria. Voldoen aan deze kwaliteitscriteria draagt

bij aan een betere uitvoering van de WH{aken en een onaÍhankelijke en professionele overheid.

De set kwaliteitscriteria (2.0) zijn regelmatig aangepast tot de definitieve versie in 2012: de

Kwaliteitscriteria2.l. De criteria hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de organisatie als de

kwaliteit van de medewerkers. De set maakt inzichtelijk welke kwaliteit burgers, bedrijven en

instellingen, maar ook overheden onderling en als opdrachtgevers, mogen verwachten van de

WH-taken.

De criteria hebben zowel betrekking op de kwaliteit van de organisatie als de kwaliteit van de

medewerkers. Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende beleidscyclus is (Big 8 cyclus)

voor het opstellen van doelstellingen naar monitoring op het behalen van deze doelstellingen. Het

fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral

vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van

voldoende medewerkers, de juiste opleidingen ervaring, kennis en het onderhouden en het borgen

daarvan.
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2.3 Het VTH uitvoeringsprogramma

Volgens artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (BOR) stelt het college jaarlijks een

uitvoeringsprogramma vast.

ln het uitvoeringsprogramma worden de werkzaamheden van bouw- en woningtoezicht van

afgelopen jaar geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van de evaluatie en de geprognotiseerde

werkzaamheden voor 2021 kan het nodig zijn de werkwijze en organisatie van BWT aan te passen

om te blijven voldoen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het Beleidsplan 2016-2020.

ln het Beleidsplan 2016-2020 wordt het WH uitvoeringprogramma ook wel het

WH jaarplan genoemd (vanwege het jaarlijkse karakter).

ln het Beleidsplan 2016-2020 wordt onder andere het volgende over het jaarplan geschreven;

Eénmaal per jaar zal het college het VTH-jaarplan (uitvoeringsprogramma) vaststellen en ter
informatie aan de raad sturen. Dit plan omvat de concrete doelstetlingen en speerpunten die in dat
jaar zullen worden uitgevoerd. Het plan zal onder andere informatie bevaften over:

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

heeft voor de capaciteit;

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

th e m atisc he VT H- p rio rite ite n ge re se ru eerde cap acite it;

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

voortschrijdend inzicht in het naleefgedrag;

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

VTH-taken.

- De handhavingsresultaten in het voorgaande jaar en de conclusies drb 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);

- Welke bedriiven worden bezocht in het kader van het milieutoezicht, mede als opdracht

aan de ODWH;

- Welke projecten/pilots in het kader van het integraaltoezicht zullen worden uitgevoerd in

samenwerking met andere handhavingspaftners zoals de ODWH en de VRHM;

Op bovenstaande punten zal in volgende hoofdstukken van deze rapportage nader in gegaan

worden.
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3 EVALUATIÊ 2O2O

3.1 Aanvragen om vergunning2020

ln2O2O zijn in gemeente Leiderdorp 157 aanvragen Wabo en 22verzoeken tot vooroverleg en 1

melding gebruik binnengekomen en behandeld. Dit is exclusief aanvragen voor de activiteit aanleg,

uitweg en vellen (kap). Het Team OOV behandeld deze aanvragen. Sloopmeldingen werden in 2020

afgedaan door de Omgevingsdienst West Holland.

Overzicht aantal aanvragen, verzoeken tot vooroverleg en melding gebruik in 2020

Aanvragen 2O2O

1 I Verzoeken om
vooroverleg

I Aanvragen om vergunning
waarop de reguliere
procedure van toepassing
is

I Aanvragen om vergunning
waarop de uitgebreide
procedure van toepassing
is

ï Melding gebruik

aantallen Yo

verhoudinq

22 12o/oVerzoeken om vooroverleq

153 8SVoAanvragen om vergunning waarop de reguliere procedure van

toepassinq is

4 2,5o/oAanvragen om vergunning waarop de uitgebreide procedure van

toepassinq is

0.5o/oIMeldinq qebruik

180 100o/"Totaal
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Deze eenvoudige aanvragen worden zelfstandig afgedaan door gemeente Leiderdorp.

Voor de complexere aanvragen wordt advies gevraagd van externe adviseurs (zie 3.3.2).

De aanvragen in Leiderdorp zijn veelal meervoudig van aard. Hieronder verstaan we meerdere

Wabo activiteiten in een aanvraag, zoals bijvoorbeeld bouwen in combinatie met een afwijking van

de regels van het bestemmingsplan).

Qua procedure c.q. behandeltijd kent de Wabo 2 mogelijkheden, te weten een reguliere en

uitgebreide procedure.

Een reguliere procedure kent een behandeltijd van 8 weken.

Een uitgebreide procedure heeft betrekking op grote afrvijkingen bestemmingsplan, activiteiten bij

een rijksmonument of een gebruiksvergunning brandveiligheid, waarbij sprake is van een

behandeltijd van 26 weken en het ter visie leggen van een ontwerpbeschikking. Bij een uitgebreide

procedure is de rechtsbescherming van de burger uitgebreider geregeld.

ln 2020 is sprake geweest van vier aanvragen op basis van een uitgebreide procedure.

Voor het overige is sprake geweest van een reguliere procedure.

VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en evaluatie 2020 7116
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3.2 Besluitvorming op de aanvragen

De gemeente Leiderdorp heeft in 2020 als volgt besloten op de ingediende aanvragen;

aantallen o/o

verhoudino

Veround 101 64o/"

Verqunninqsvrii qebleken 10 60/o

Tiidens procedure inqetrokken 11 7o/o

Buiten behandelinq qesteld (niet ontvankeliik) 8 5%

Geweiqerd 4 3o/o

Noq oeen besluit in 2020 23 15o/o

Totaal 157 100%

Besluiten 2O2O

r Vergund

r Vergunningsvrij gebleken

rTijdens procedure

ingetrokken

t Buiten behandeling gesteld
(niet ontvankelijk)

I Geweigerd

r Nog geen besluit in 2020
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Toezicht en handhavin g 2020

3.3 Toezicht

Verleende vergunningen worden vaak enige tijd na het moment van vergunningverlening in

uitvoering c.q. realisatie gebracht. De grote projecten kennen vaak een opstart- c.q.

voorbereidingsperiode en starten dan ook een periode later dan het moment van

vergunningverlening.

ln 2020 zijn de volgende grote projecten in uitvoering;

-Locatie ROC project Bij de Zijl

-Brittenstein Rijnhart wonen

-Supermarkt Lidl

-Woningen Lidl

-Oude politie bureau transformatie Hoogmadeseweg

-Alrijne Ziekenhuis uitbreiding

-Babydump Vlasbaan

-Zorgcentrum met dagbesteding Philadelphia

-Locatie Driemaster de Jonker en de Ridder

Naast bovenstaande toezichtzaken is steekproefsgewijs gecontroleerd bij kleinere bouwwerken in

uitvoering naar aanleiding van verleende vergunningen, daarnaast is regelmatig gecontroleerd op

overtredingen in de fysieke leefomgeving op basis van eigen observaties.

ln samenwerking met de brandweer is invulling gegeven aan de controle van gebruiksmeldingen

brandveiligheid en gebruiksvergunningen brandveiligheid. Er zijn in 2020 totaal 18 controles op

gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen gedaan. Afgelopen jaar zijn de scholen niet
gecontroleerd, omdat daar in eerdere jaren goed naleefgedrag was. ln ongeveer 50% van de 53

bezoeken is een gebrek geconstateerd en heeft dit geresulteerd in een waarschuwing.

Conform het handhavingsbeleid worden geconstateerde overtredingen zoveel mogelijk in de

toezichtfase opgelost door de overtreder aan te spreken op geconstateerde overtredingen. lndien

het probleem niet in de toezichtfase kan worden opgelost en een aanschrijving nodig is wordt een

handhavingszaak opgestart.
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3.4 Handhaving

ln 2020 zijn er 24 handhavingszaken aan de orde geweest, de resultaten van de handhavingszaken

staan in onderstaande tabellen weergegeven.

Resultaat Aantal o/o

verhoudinq

Geleqaliseerd 4 17o/o

ln behandelinq 8 33%

Niet handhaven 1 4%

Overtredinq opqeheven 7 29%

Waarschuwinq 4 17%

Totaal 24 100o/o

Handhavingszaken 2020

t 6elegaliseerd

r ln behandeling

r Niet handhaven

r Overtreding opgeheven

r Waarschuwing

De wet regelt dat het verboden is bepaalde activiteiten uit te voeren zonder omgevingsvergunning,

in de zaken die zijn qeleqaliseerd is uit het legalisatieonderzoek gebleken dat een

omgevingsvergunning kon worden verleend voor de activiteit en is deze ook aangevraagd door de

overtreder en verleend.

Zaken in behandelinq worden conform het handhavingsbeleid afgerond, deze zaken ztln in 2020

opgestart maar nog niet afgerond.
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Zaken krijgen het zaakresultaat niet handhaven indien uit omstandigheden blijkt dat handhaven niet
in proportie staat tot het geschonden belang. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoer van

vergunningen met een welstandsaspect die niet conform de vergunning worden uitgevoerd, maar
wél voldoen aan de geldende welstandscriteria.

Zaken waarbij de overtreding is opgeheven door de overtreder krijgen het resultaat overtredinq

opqeheven.

Zaken waarbij naar aanleiding van een eigen observatie of melding wordt geconstateerd dat hieruit
in de toekomst een mogelijke overtreding kan voortvloeien krijgen een formele aanschrijving
(WaatschUlung), dit zijn zaken waarin de overtreding nog niet kan worden geconstateerd. ln de

aanschrijving wordt gewezen op de consequenties die voortvloeien uit handhaving.

VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en evaluatie 2020 11t16
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3.5 Personele inzet 2020

ln 2020 heeft het team de beschikking gehad over 6,5 fulltime eenheden (fte).

Gedurende het jaar 2020 hebben er personele wisselingen plaatsgevonden zodat hierbij uitgegaan

wordt van een gemiddelde.

Het team is a werkzaamheden ingedeeld in2020

3.6 Partners bij uitvoering van de werkzaamheden

Gemeente Leiderdorp maakt ten aanzien van aanvragen om vergunning en toezichtstaken gebruik

van de expertise van partners. De partners leveren adviezen voor specialistische onderdelen van de

aanvraag.

O m gevi n gsdienst WesÍ H oll and

De omgevingsdienst West Holland adviseert bij bodem- en geluidsaspecten en handelt zelÍstandig

sloopmeldingen af. Er zijn in Leiderdorp 7 vergunningsplichtige milieu inrichtingen. Deze inrichtingen

vallen onder het toezicht van Omgevingsdienst West Holland.

Brandweer Hollands Midden

De brandweer Hollands Midden adviseert op het gebied van brandveiligheid bij complexe aanvragen

om vergunningen, gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen. De brandweer assisteert tevens bij

de controle van in uitvoering zijnde bouwwerken ten aanzien van brandveiligheidsvoorzieningen.

Gemeente Leiden, constructieve veiligheid

Gemeente Leiderdorp maakt gebruik van de expertise van gemeente Leiden op het gebied van

constructieve veiligheid

Gemeente Leiden, ertgoed

Gemeente Leiderdorp maakt gebruik van de expertise van gemeente Leiden voor aanvragen die

betrekking hebben op rijks- of gemeentelijke monumenten in het kader van cultureel erfgoed (ELO).

Aantalfte Werkzaamheden

2.5fte Verounninqen

Toezicht1,0 fte

1,0 fte Handhavinq

Uitvoering1,0 fte

0,5 fte Ruimtelijk advies (per 01-

1A-2420\

Aihinistratief
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Ju ridische ondersteuning

Voor juridische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de juridische expertise die ondergebracht
is bij het servicepuntTl.

Stichting Dorp, stad en land

Voor welstandsplichtige bouvnwerken wordt welstandadvies ingewonnen bij stichting Dorp, stad en

land. Een groot deel van het grondgebied van Leiderdorp is echter welstandsvrij aangemerkt.
De adviezen hebben betrekking op bouwwerken die gelegen in een gebied waarvoor
welstandscriteria van toepassing zijn.

VTH Uitvoeringsprogramma 202'l en evaluatie 2020 í3/16
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4 CONCLUSIE 2020

Onder het Besluit Omgevingsrecht zijn veel ondergeschikte bouwactiviteiten bij particulieren zonder

vergunningsplicht (vergunningsvrij) uit te voeren.

Ca. B0% van de aanvragen met een bouwcomponent heeft betrekking op kleine ingrepen bij

particulieren, met een prioriteringsniveau 1 en 2. Deze aanvragen vallen binnen de reguliere

procedure en zijn technisch gezien eenvoudig van aard. Deze aanvragen zijn ingeschat op een laag

risico en behoeven op basis van het WH Beleidsplan 2016-2020 geringe preventieve toetsing.

ln prioriteringsniveau 3 en 4 is 20o/ovan de aanvragen met een bouwcomponent behandeld en

afgedaan. De intensiteit van toetsing en toezicht is voor deze aanvragen groter.

Toezicht op de gebruiksmeldingen en -vergunningen hebben geleid tot het vaststellen van

gebreken. Deze gebreken zijn na een waarschuwing verholpen.

Er bestaat de indruk dat in 2020 gehandeld is in lijn met het Beleidsplan 2016-2020.

Bij de beoordeling van aanvragen, en het toezicht hierop, is gebruik gemaakt van de expertise van

de partners.

Qua kwaliteit en kwantiteit (kennis en massa) heeft het team in 2020 voldaan aan de

kwaliteitscriteria. Echter moet wel worden geconcludeerd dat door de eerdergenoemde diverse

personele wisselingen behoorlijk is geïnvesteerd in scholing en externe ondersteuning op het gebied

van vergunningverlening.

Daarnaast heeft in 2020 de implementatie van de Omgevingswet een behoorlijke impact op de

reguliere werkzaamheden gekend.
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5 BORGING WERKZAAMHEDEN VTH IN 2021

5.í Opdracht aanvragen in 2021

ln 2021 wordt ongeveer dezelfde workload venrrracht als in 2020 (ca 160 aanvragen) met ongeveer

dezelfde verdeling in prioriteringsniveau's als in 2020.

De volgende grotere projecten zullen waarschijnlijk in 2021 aangevraagd worden,

- NieuwbouwLeythenrode

5.2 Opdracht toezicht en handhaving in 2021

De projecten die in 2020 al in uitvoering zijn zullen ook in 2021 in uitvoering blijven (langere

doorlooptijd). De in 2020 vergunde projecten zullen naar alle waarschijnlijkheid ook starten.

Ten opzichte van 2020 zal in 2021 waarschijnlijk een gelijke inzet benodigd zijn voor het houden van

toezicht op de bouwwerkzaamheden.

Ten aanzien van handhaving worden geen wijzigingen venrrracht in de workload binnen de

reikweidet van de Wabo.

5.3 Borging personele bezetting

ln 2021 zal het team ook uit 6,5 fulltime eenheden (fte) bestaan. De afspraken met de partners

blijven ook in 2021 ongewijzigd van toepassing.

Wederom zal ook voor 2021 de implementatie Omgevingswet een behoorlijke impact op de

reguliere werkzaamheden kennen. En zal geïnvesteerd worden om het kennisniveau van de

vergunningverleners op te vijzelen.

VTH Uitvoeringsprogramma 2021 en evaluatie 2020 15t16



Z/21/118078/239095

Gemeente Leiderdorp

6 Speerpunten 2021

Yoor 2021 kunnen de volgende speerpunten benoemd worden;

- Verdere digitalisering

Binnen de SP gemeenten wordt gewerkt met een nieuw systeem, te weten Powerbrowser.

ln het verlengde van dit nieuwe programma zijn er aanvullende stappen te zetten in

digitalisering, die de gemeentelijke organisatie bij uitvoering van de werkzaamheden, alsmede

de burger bij het ophalen van informatie, kunnen helpen.

Eventuele wensen zullen in het team geprioriteerd en verder verftjnd worden in een

werkpakket voor 2021. Met bovenstaande denken we nog een kwaliteitsslag te maken ten

nnzinhla rran hr rir{ina nirrort tvyÊ,v,,rv

- Werken aan VTH team

Binnen het team WH hebben wisselingen in bezetting plaatsgevonden. Ook in 2021

investeren we in de opleiding en coaching van teamleden om het benodigde niveau te

bereiken.

- Heziening WH-Beleidsplan 2016 - 2020

Het beleidsplan zal herzien worden. Het opstellen is momenteel in uitvoering

- Komst Wet kwaliteitsborging

Per 1 januari 2022* heeft de burger de keuze om bij een bouwvoornemen gebruik te maken

van de private kwaliteitsborger. De private kwaliteitsborger geeft de garantie dat het

bouwwerk zal voldoen aan de voorschriften. De gemeente zal een beperkte taak hebben bij

het vooraf beoordelen van bouwinitiatieven. Er zal geanticipeerd moeten worden op

wijzigingen.

- Komst van de Omgevingswet

Team VTH zal zich verder voorbereiden op de komst van de omgevingswet per 1 januari

2022*.

" Vooralsnog de planning maar er bestaat gerede kans op verder uitstel.
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