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1 Samenvatting
Voor u ligt de Integrale handhavingsnota 2013-2017. Aanleiding voor deze nota vormen
onder meer de verdere professionalisering van de handhaving en het voldoen aan wettelijke
kwaliteitseisen. De doelstelling voor het handhavingsbeleid luidt: door het realiseren en
uitvoeren van programmatisch handhavingsbeleid wil de gemeente Westervoort voor alle
genoemde beleidsterreinen komen tot integrale handhaving. Door samenhangend te
handhaven bereiken we dat op een efficiënte wijze de gewenste kwaliteit van de fysieke
leefomgeving wordt behaald. Daarmee wordt ook bewerkstelligd dat een proces van planning
en controle leidt tot een continue verbetering van de kwaliteit van de handhaving. Het
uiteindelijke doel van dit integraal handhavingsbeleid is om op de genoemde beleidsterreinen
te komen tot een transparante, effectieve en efficiënte inzet van middelen leidend tot een
situatie waarbij het voor eenieder duidelijk is hoe de gemeente haar middelen integraal inzet
om naleving van de regels te bereiken en / of te bevorderen. Deze nota is de opvolgen van de
nota die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Uitgangspunt is dat de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid in de vorm van deze nota
vaststelt en dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de
uitvoering door onder meer het opstellen van een programma en vaststellen van verslag.

1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is weergegeven wat onder handhaving moet worden verstaan. Ook bevat dit
hoofdstuk een schets van de huidige situatie, de aanleiding voor de nota, reikwijdte en
doelstelling.
Een afbakening staat in hoofdstuk 3; deze nota betreft toezicht- en handhavingstaken die
voortvloeien uit wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu,
brandveiligheid en de APV.
Hoofdstuk 4 gaat in op programmatisch handhaven door een weergave van wettelijke eisen,
de dubbele regelkring (The big-8) en de wijze waarop programmatisch handhaven in
Westervoort gestalte krijgt.
In hoofdstuk 5 kunt u lezen welke handhavingstaken een gemeente heeft, dat het niet
mogelijk is 100% toezicht op alle taken te houden en dat daarom prioriteiten moeten worden
gesteld. Hiervoor wordt uiteindelijk in het programma een risico-analyse gemaakt waarbij een
vijftal mogelijke negatieve effecten van een overtreding worden afgewogen tegen de kans dat
dergelijke effecten zich voordoen. De uiteindelijke prioritering van de handhavingstaken wordt
jaarlijks vastgelegd in het programma dat door het college van burgemeester en wethouders
wordt vastgesteld. Hierbij vormen de risicoanalyse, de evaluatie die plaatsvindt in het
jaarverslag en de (politieke) keuzes de basis.
Om de doelstellingen te halen, is in hoofdstuk 6 van deze handhavingsnota een
nalevingsstrategie verwoord. In de preventiestrategie zijn voorlichting en communicatie
belangrijk. Als belangrijkste onderdeel van de toezichtstrategie is de integraliteit van toezicht
en handhaving te noemen. Voor de sanctiestrategie geldt dat eerst moet worden vastgesteld
of handhaven aan de orde is, daarna een keuze uit handhaven op bestuursrecht of strafrecht
moet worden gemaakt en dat bij de uiteindelijke handhaving een stappenplan moet worden
gevolgd. Ook een gedoogstrategie is opgenomen, waarin vooral belangrijk is dat met gedogen
zeer terughoudend moet worden omgegaan.
Hoofdstuk 7 gaat kort in op de organisatie.
Monitoring en evaluatie van doelstellingen komen aan de orde in hoofdstuk 8. Meest
belangrijke is het verslag dat weer input levert voor een nieuw programma.
De visie, uitgangspunten en doelen van handhaving vindt u in hoofdstuk 9. In de visie is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en bedrijven verwoord. De daarop
volgende paragraaf bevat diverse uitgangspunten en doelen.
Hoofdstuk 10 bevat een aantal ontwikkelingen die de komende periode van invloed kunnen
zijn op het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan.
Tot slot is een aantal bijlagen aan deze nota toegevoegd.
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2 Inleiding
2.1 Wat verstaan we onder handhaving?
Wat verstaan we eigenlijk onder handhaving? Handhaven kunnen we in brede zin opvatten als
het ‘doen naleven’. Dat kan goedschiks of kwaadschiks, met preventieve of repressieve
maatregelen. Preventieve maatregelen, zoals voorlichting, overleg en subsidiëring, kunnen we
opvatten als een vorm van ‘verleiden’. Repressieve maatregelen, zoals strafrechtelijk
optreden, toepassen van bestuursdwang en opleggen van een dwangsom, zijn op te vatten
als een vorm van ‘afschrikking’. Een professionele handhavingsorganisatie gebruikt een mix
van maatregelen die onder de gegeven omstandigheden het meest efficiënt en effectief zijn.
In de spreektaal bedoelen we met de term handhaven vaak de definitie voor handhaven in
enge zin; dan gaat het alleen om de repressieve maatregelen. Voorafgaand aan die
maatregelen zal een overheid altijd toezicht uitoefenen.
Toezicht is te omschrijven als1:
 het verzamelen van informatie om vast te kunnen stellen of er sprake is van een
overtreding van een regel;
 het vervolgens beoordelen of er sprake is van een overtreding;
 waar mogelijk optreden op basis van dat oordeel.
 het toezicht gericht op burgers, bedrijven en instellingen.

2.2 Huidige situatie
Op 6 december 2004 heeft de gemeenteraad de Integrale handhavingsnota 2005 vastgesteld.
Doelstelling van deze nota was het formuleren van gemeentelijk handhavingsbeleid om van
daaruit het beoogde handhavingsdoel per beleidsterrein te bereiken.
Op basis van de nota zijn uitwerkingen gemaakt voor de deelterreinen Algemene plaatselijke
verordening / bijzondere wetten 2 en bouw / wonen 3. Op basis van de Integrale
handhavingsnota en beide uitwerkingen heeft de handhavingsorganisatie van deze gemeente
een professionaliseringsslag gemaakt. Zo is de handhaving voor deze deelterreinen de
afgelopen jaren programmatisch, planmatig en cyclisch opgepakt. Dit komt onder meer naar
voren in het Jaarverslag handhaving bouwregelgeving, het Programma handhaving
bouwregelgeving en Jaarverslag/programma toezicht openbare ruimte. Hierin worden
prioriteiten en doelen gesteld en naar aanleiding hiervan wordt de capaciteit voor het
komende jaar verdeeld. Deze stukken stellen wij jaarlijks vast, waarna wij ze u ter
kennisneming zenden.
Voor het taakveld milieu geldt dat tweejaarlijks een milieuprogramma door de raad wordt
vastgesteld, waarin is weergegeven welke activiteiten de gemeente gaat verrichten ter
uitvoering van haar wettelijke milieutaken. Jaarlijks legt het college aan de raad
verantwoording af over de uitvoeringsresultaten van het gemeentelijke milieubeleid in onze
gemeente in het vorige jaar. Beide stukken bevatten delen over handhaving. Om de kwaliteit
van de handhaving te verbeteren heeft onze gemeente deelgenomen aan het landelijke
project “Professionalisering van de milieuhandhaving”. Op basis van dit project hebben
diverse uitwerkingen plaatsgevonden in bijvoorbeeld probleemanalyse, risicoanalyse,
strategieën en protocollen. De beleidskaders voor de milieuhandhaving zijn vastgelegd in
diverse nota’s die binnen het project Professionalisering van de Milieuhandhaving zijn
opgesteld.
Deze stukken zullen in het vervolg op deze nieuwe nota (bijvoorbeeld in het programma)
worden meegenomen. Deze handhavingsnota vervangt in die zin dus de voorgaande nota’s
die betrekking hebben op het handhavingsbeleid.
1
2
3

Definitie uit ‘De kaderstellende visie op toezicht’ (ministerie van BZK)
Nota handhaving APV en bijzondere wetten 2007, collegebesluit 6 december 2006
Nota handhaving bouwregelgeving 2006, collegebesluit 21 februari 2006
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2.3 Aanleiding
Hoewel er op de verschillende terreinen al een grote stap is gezet voor de professionalisering
van de handhavingsorganisatie, heeft sindsdien de wet en regelgeving een dermate grote
ontwikkeling doorgemaakt dat een herziening van de handhavingsnota noodzakelijk is.
Met name de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per 1 oktober 2010 in
werking is getreden, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de handhavingsorganisatie. Deze
kwaliteitseisen golden al voor milieuhandhaving, maar gelden met de invoering van de Wabo
ook voor alle andere zaken die zijn geïntegreerd in de Wabo. De eisen zijn vastgelegd in het
Besluit omgevingsrecht (Bor). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Vrom)
adviseert gemeenten in hun organisatie een kwaliteitsslag te maken naar integrale
handhaving en gecoördineerd toezicht. Hiervoor is het noodzakelijk een compleet en
afgestemd handhavingsbeleidsplan voorhanden te hebben4.
De ontwikkeling van handhavingsbeleid kent in feite een tweetal pijlers:
 Integraal handhaven: het door verschillende disciplines en/ of beleidsvelden op elkaar
afstemmen van handhavingsbeleid, werkwijzen, planningen en capaciteit ten behoeve
van een eenduidige, efficiënte en klantvriendelijke manier van handhaven. Het gaat
hierbij vooral om een organisatorische ontwikkeling;
 Programmatisch handhaven: het handhaven aan de hand van een concreet
programma, dat is gebaseerd op een gedegen analyse van prioriteiten, risico’s en
doelstellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om een inhoudelijke ontwikkeling.

2.4 Reikwijdte
Deze nota heeft betrekking op de handhaving van regels rond gedrag van mensen in relatie
tot fysieke objecten of welke plaatsvinden in een fysieke omgeving. Binnen deze omschrijving
valt het toezicht op en de handhaving van een breed scala aan landelijke en gemeentelijke
regelgeving. Voor de gemeente Westervoort omvat het integraal handhavingsbeleid de
volgende beleidsvelden:
- Beleidsveld Bouw- en woningtoezicht (Wabo, Woningwet)
- Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Wabo, Wet ruimtelijke ordening)
- Beleidsveld Milieu (Wabo, Wet milieubeheer, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet
geluidhinder)
- Beleidsveld Brandveiligheid (Wabo, Bouwbesluit v/h Gebruiksbesluit)
- Beleidsveld Bijzondere wetten (APV, Drank- en Horecawet, Afvalstoffenverordening)

2.5 Doelstelling
Het naleven van rechtsregels is niet vanzelfsprekend. Landelijke ervaringsgegevens leren dat
slechts twintig procent van de bevolking de regels of voorschriften uit zichzelf naleeft, terwijl
vijf procent de regels niet naleeft totdat bij hen wordt gehandhaafd. Het overige deel van de
bevolking leeft de regels alleen na als zij zien dat deze bij anderen via sancties
worden gehandhaafd.
De doelstelling van deze nota is als volgt:
 Naleving bevorderen
Ten eerste is handhaving belangrijk omdat hiermee wordt bereikt dat de
achterliggende doelstellingen van de wet- en regelgeving worden behaald. Regels
worden namelijk niet zo maar opgesteld. Zij worden juist opgesteld om belangen te
beschermen (bijvoorbeeld veiligheid), de samenleving te ordenen (ruimtelijke
ordening), gedragsveranderingen teweeg te brengen (terugdringen overlast) of ten
behoeve van andere doelstellingen. Het zijn dan ook geen vrijblijvende normen.
Burgers moeten deze normen naleven, maar moeten er ook op kunnen vertrouwen dat
de overheid toeziet op naleving ervan. Door het opstellen van handhavingsbeleid laat

4

De wabo in de praktijk, juridische leidraad bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ministerie VROM.
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de overheid zien dat zij serieus werk maakt van de handhaving van de regels die zij
stelt.
Bieden van rechtszekerheid en -gelijkheid
De bescherming van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van individuele burgers en
bedrijven. Zij die zich wel aan de regels houden moeten er namelijk op kunnen
vertrouwen dat dit ook voor anderen geldt en dat tegen overtredingen opgetreden
wordt. Willekeur dient hierbij voorkomen te worden. Een op schrift gesteld
handhavingsbeleid leidt tot duidelijkheid met betrekking tot het handelen van de
gemeente en zorgt voor een uniforme en gelijke aanpak van die situaties waarin wordt
geconstateerd dat niet conform de regels wordt gehandeld.
Transparantie
Burgers, bedrijven, instellingen en de overheid zelf moeten zich houden aan regels en
voorschriften. De bevoegdheid tot handhaving ligt eenzijdig bij de overheid. Het is een
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat burgers, bedrijven en instellingen weten
op welke wijze bevoegde bestuursorganen gebruik maken van hun
handhavingsbevoegdheden. Dat vraagt om een transparant handhavingsbeleid.
Voldoen aan wetgeving en jurisprudentie
De aanwezigheid van handhavingsbeleid komt tegemoet aan de eisen die in wetgeving
en jurisprudentie aan handhaving worden gesteld. In diverse wetten is een
verplichting voor de gemeente neergelegd om handhavingsbeleid te hebben.
Daarnaast blijkt uit de jurisprudentie dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid van
een genomen besluit steeds vaker meeweegt of de gemeente handhavingsbeleid
heeft.
Creëren van draagvlak
In het beleid geeft de gemeente namelijk aan welke visie zij heeft op handhaving. De
gemeente laat hiermee zien dat ze daadwerkelijk verantwoording neemt voor de
handhaving en daar publiekelijk verantwoording over aflegt. Het maatschappelijke
draagvlak wordt hierdoor vergroot, wat de spontane naleving bevordert.
Eenduidig kader voor de sturing van uitvoering
Toezicht en handhaving is een uitvoeringstaak. Handhaving is doen. Deze nota bevat
de kaders voor het gemeentelijk handhavingsbeleid en geeft aan hoe deze door de
ambtelijke organisatie nader ingevuld en uitgevoerd worden. De concrete uitwerking
krijgt gestalte in de vorm van een (handhavingsuitvoerings)programma.
Democratische legitimatie
Deze wettelijke eis betekent dat de gemeenteraad de beleidsmatige richting bepaalt
en de kaders van het handhavingsbeleid aangeeft. Het is aan de burgemeester en het
college van burgemeester en wethouders - de tot handhaving bevoegde
bestuursorganen - dit beleidsmatige kader nader in te vullen, daar uitvoering aan te
geven en over het gevoerde beleid verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

Kortweg komt dat op de volgende doelstelling neer:
Door het realiseren en uitvoeren van programmatisch handhavingsbeleid wil de gemeente
Westervoort voor alle genoemde beleidsterreinen komen tot integrale handhaving. Door
samenhangend te handhaven bereiken we dat op een efficiënte wijze de gewenste kwaliteit
van de fysieke leefomgeving wordt behaald. Daarmee wordt ook bewerkstelligd dat een
proces van planning en controle leidt tot een continue verbetering van de kwaliteit van de
handhaving. Het uiteindelijke doel van dit integraal handhavingsbeleid is om op de genoemde
beleidsterreinen te komen tot een transparante, effectieve en efficiënte inzet van middelen
leidend tot een situatie waarbij het voor eenieder duidelijk is hoe de gemeente haar middelen
integraal inzet om naleving van de regels te bereiken en / of te bevorderen.

2.6 Tot slot
Een student van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft, als onderdeel van de studie HBORechten, onderzoek verricht naar de vraag welke wettelijke kaders en praktische
overwegingen moeten worden meegenomen in het nieuwe integraal handhavingsbeleid. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn voor zover mogelijk en van toepassing in deze nota
verwerkt.
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De voorliggende handhavingsnota biedt een basis voor de uitvoering van de
handhavingstaken. Bovendien voldoet Westervoort met deze nota en met de uitvoering
hiervan aan de eisen die de wet aan een professionele handhavingsorganisatie stelt (zie 11
Bijlage Eisen handhavingsbeleid).

3 Afbakening
3.1 Handhaving
Handhaving betreft al het handelen dat gericht is op het doen naleven van de bestaande weten regelgeving. Het gaat dan zowel om preventieve als om repressieve maatregelen.
Preventieve maatregelen moeten voorkomen dat de bestaande wet- en regelgeving
overtreden wordt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van voorlichting, vergunningverlening en
overleg. Repressieve maatregelen zijn maatregelen die worden getroffen op het moment dat
een overtreding is geconstateerd. Er kan dan opgetreden worden middels bestuursdwang of
een last onder dwangsom. Ook behoort strafrechtelijk optreden tot de mogelijkheden. In deze
handhavingsnota worden zowel uitgangspunten geformuleerd voor preventief als repressief
toezicht.

3.2 Handhavingsthema’s
Voor het opstellen van deze nota zijn alle handhavingstaken geïnventariseerd die betrekking
hebben op de fysieke leefomgeving (zie 12 Bijlage Overzicht handhavingstaken). Je kunt
immers pas overgaan tot het stellen van prioriteiten als je inzicht hebt in alle
handhavingstaken. Een weergave van de taken vindt u in. In paragraaf 2.4 Reikwijdte is
aangegeven welke beleidsvelden binnen het bereik van deze nota vallen.
Het gaat in deze nota vooral om toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de weten regelgeving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en de
APV. Hoewel het om zowel preventief als repressief toezicht gaat, zal de nadruk van deze nota
liggen op het repressieve toezicht.
Overige toezichtstaken vallen daarom niet onder het bereik van deze nota, zoals:
 belastingen en heffingen;
 uitvoering van werken, afvoer van hemelwater;
 bevolkingsadministratie;
 kinderopvang en peuterspeelzalen;
 leerplicht;
 sociale zaken;
 markt.
Voor deze taken geldt dat deze zijn opgenomen in de werkprocessen van de afdelingen zelf en
hierdoor een afzonderlijke plaats in de organisatie hebben. Uiteraard vindt informatieuitwisseling tussen de verschillende afdelingen plaats (zie paragraaf 6.3.6). Toezicht en
handhaving op basis van deze nota kan een belangrijke signaalfunctie vervullen voor andere
afdelingen, denk hierbij aan honden zonder hondenbelastingpenning, het dumpen van afval,
adresfraude, uitkeringsfraude.
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4 Programmatisch handhaven
4.1 Wettelijke kwaliteitseisen handhavingsbeleid
De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). In hoofdstuk 7 van het Bor en de Mor is
vastgelegd aan welke eisen het handhavingsbeleid van de gemeente moet voldoen. Een
samenvatting van deze eisen is opgenomen in 11 Bijlage Eisen handhavingsbeleid.

4.2 Dubbele regelkring (The Big-8)
De grondslag voor de kwaliteitseisen in het Bor is de dubbele regelkring. In het kader van de
professionalisering van de milieuhandhaving wordt deze ook wel de ‘Big-8’ genoemd. Deze
regelkring beschrijft een aantal samenhangende processtappen, waarmee het mogelijk wordt
om een professionele handhaving te organiseren. De strategische of beleidscyclus en de
operationele of uitvoeringscyclus kun je zien als de twee lussen van een grote 8  de
gedachte achter het model The Big 8. De cycli zijn onlosmakelijk verbonden. Onderdelen van
de cycli sluiten logisch op elkaar aan. Een professionele handhaving betekent volgens deze
benadering dat de handhaving tot stand komt op basis van inzichtelijke keuzes en dat de
uitvoering gericht is op het bereiken van vooraf afgesproken resultaten.
Uitgangspunt is dat het mogelijk is om een adequate handhaving te bereiken door een aantal
samenhangende processtappen consequent uit te voeren. Het gaat daarbij om een reeks van
activiteiten die:
• aantoonbaar, achtereenvolgens en in samenhang met elkaar moeten worden uitgevoerd;
• zijn ingebed in de organisatie;
• zijn gebaseerd op inhoudelijke keuzen.
Het oogmerk is het bereiken van gestelde doelen en het verantwoorden. De dubbele
regelkring bevat zeven duidelijke stappen, die samen een cyclus vormen van beleidsvorming,
planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling (op beleids- en operationeel niveau: vandaar de
term ‘dubbel’). De dubbele regelkring 5 ziet er schematisch zo uit:

5

Module handhaving ‘Wegwijzer omgevingsvergunning’, bijlage 2, ministerie VROM.
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Het oogmerk is het bereiken van gestelde doelen en het verantwoorden ervan. De dubbele
regelkring bevat zeven duidelijke stappen, die samen een cyclus vormen van beleidsvorming,
planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling (op strategisch- en operationeel niveau: vandaar
de term “dubbel”).

4.3 Programmatisch handhaven in Westervoort
Het handhavingsbeleid van de gemeente Westervoort zoals dat in deze nota is opgenomen,
kent een jaarlijks cyclisch proces van evaluatie en bijstelling en is erop gericht om de
personele capaciteit voor het uitvoeren van gemeentelijke handhavingstaken zodanig toe te
delen dat op een evenredige wijze de leefbaarheid, bedrijvigheid, omgevingskwaliteiten en
zorg voor de mensen en bedrijven in de gemeente optimaal ten goede komen.
Zoals uit de naam van de nota blijkt, is de looptijd tijdgebonden. Het is de bedoeling om deze
nota te evalueren, eventuele nieuwe ontwikkelingen te verwerken en indien nodig te
verwerken tot een nieuwe nota. Overigens blijft deze nota van kracht totdat deze bijvoorbeeld
wordt herzien of vervangen door een nieuwe. De uitvoering van deze nota berust bij het
college van burgemeester en wethouders. Zij stellen het programma en jaarverslag vast en
informeren de gemeenteraad daarover. De big-8 is dan ook uitgangspunt bij het opstellen van
deze nota en de uitvoering er van.

5 Taken, prioriteiten en rangorde
5.1 Inleiding
De gemeente is belast met een groot scala aan handhavingstaken op het gebied van de
fysieke leefomgeving. Omdat het vanwege de hoeveelheid handhavingstaken en beschikbare
toezichthoudende capaciteiten niet mogelijk is om 100% toezicht te houden op alle thema’s,
is het van belang de verschillende handhavingsthema’s te prioriteren.
Om gericht uitvoering te kunnen geven aan de verschillende vergunning-, toezicht- en
handhavingstaken, is het noodzakelijk te weten wat de inhoud en omvang van deze taken is.
De taken vloeien voort uit het wettelijk kader op basis waarvan de gemeente haar
beginselplicht tot handhaven gevolg moet geven. Dit wettelijk kader wordt bepaald door
wetgeving (wetten, verordeningen e.d.) en door jurisprudentie en beleid.

5.2 Taken
Een probleemanalyse begint met een inventarisatie van concrete handhavingstaken. Op basis
van de beschrijving van het wettelijk kader zijn de taken voor de beleidsvelden te
onderscheiden. In 12 Bijlage Overzicht handhavingstaken is een overzicht van de
handhavingsthema’s en handhavingstaken opgenomen, waar deze nota betrekking op heeft.
Dit overzicht wordt in het programma daar waar nodig verder uitgewerkt. Voor een aantal
handhavingstaken is de gemeente op basis van landelijke wet- en regelgeving verplicht
toezicht te houden. In bepaalde gevallen zoals de handhaving van regels uit de APV gaat het
echter om taken die door de gemeente zelf in het leven zijn geroepen. Het betreft hier dus
geen wettelijk verplichte handhavingstaken. Daarnaast is nog een onderscheid te maken
tussen handhavingstaken die bij uitstek door de gemeente uitgeoefend moeten worden en
handhavingstaken van een dusdanige aard dat de handhaving hiervan met name een taak is
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voor derden zoals de politie. Voor de uitvoering hiervan moeten afspraken gemaakt worden
met deze partijen.

5.3 Prioritering
De prioritering van de handhavingstaken moet jaarlijks plaatsvinden in een programma.
Deze prioritering komt aan de ene kant tot stand door een probleemanalyse met een
risicoanalyse en anderzijds door de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de
handhavingstaken in het jaarverslag (het kruispunt in de big-8). Ten slotte kan voor de
prioritering van de handhavingstaken politieke voorkeur een rol spelen. Omdat met name de
evaluatie van de handhavingstaken in het jaarverslag kan leiden tot nieuwe inzichten is het
van belang om jaarlijks in het programma de handhavingstaken te prioriteren. Zo kan de
gemeente zeer flexibel met haar taken omgaan en inspringen op de meest recente
ontwikkelingen. De beschikbare uren kunnen op deze manier op de meest doelmatige wijze
ingezet worden. Toezicht waar toezicht nodig is!
5.3.1 Risicoanalyse
Bij het vaststellen van de prioriteiten nemen de risico’s een belangrijke plaats in. De gedachte
daarbij is dat interne en externe risico’s die de gemeente loopt in belangrijke mate de
bestuurlijke aandacht van een onderwerp bepalen. Het benoemen van risico’s en het afwegen
hiervan is dan ook een belangrijke stap naar een organisatie waarin de intensiteit van toezicht
en handhaving een directe relatie heeft met de kans dat een probleem zich voordoet en de
ernst van de mogelijke gevolgen. De risicoanalyse vormt samen met de daaraan
voorafgaande probleemanalyse een belangrijke basis voor de prioritering van de
handhavingsthema’s en vindt plaats in het programma.
Het Ministerie van infrastructuur en Milieu introduceerde een risicomodel / -matrix die als
hulpmiddel gebruikt kan worden bij het stellen van prioriteiten. De matrix maakt met behulp
van cijfers zichtbaar hoe groot het risico is op en bij een bepaalde overtreding. Dit betekent
overigens niet dat enkel de risicomatrix de basis vormt voor prioritering van de
handhavingstaken. Zoals hierboven al aangegeven is de keuze mede afhankelijk van de
jaarlijkse evaluatie en politieke voorkeur. Wel helpt de risicomatrix bij het rationaliseren van
die keuze.
Om het risico te bepalen wordt in de matrix uitgegaan van de volgende formule:
Risico = negatief effect x de kans dat het effect zich zal voordoen
Kans
Het model houdt feitelijk in dat van alle te onderscheiden ‘overtredingen’ de kans dat er iets
gebeurd wordt afgezet tegen de ernst van de gevolgen. Voor dit laatste wordt een
vijfpuntenschaal gehanteerd: 1 = heel klein 2 = klein 3 = gemiddeld 4 = groot 5 = heel
groot.
Effect
Met het negatieve effect wordt gedoeld op de negatieve effecten die de overheid met een
bepaald gedragsvoorschrift probeert te voorkomen. Dit negatieve effect kan onderverdeeld
worden in de volgende soorten:
1. Veiligheid
In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de fysieke veiligheid en leidt de
overtreding tot veiligheidsrisico’s voor de omgeving of derden? In welke mate draagt
het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren bij aan de fysieke
veiligheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de fysieke
veiligheid te beschermen? Onder andere Brandgevaar, instortingsgevaar,
explosiegevaar.
2. Leefomgeving
Leidt de overtreding tot aantasting van de leefomgeving (leefbaarheid, aangezicht en
privacy) of teruggang van de kwaliteit van het sociaal maatschappelijk leven, in het
bijzonder wat betreft het gevoel van veiligheid.
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3. Financieel-economische schade
Hoe groot is de financieel-economische schade voor de gemeente als alle subjecten de
tot hen gerichte gedragsvoorschriften overtreden? Onder andere kosten voor de
gemeente en/ of gemeenschap, maatschappelijke en financiële aansprakelijkheid van
de gemeente.
4. Natuur
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema
behoren bij aan bescherming van het natuurschoon en in welke mate zijn de
gedragsvoorschriften bedoeld om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen?
Onder andere bodemverontreiniging, geuremissie, opslag gevaarlijke stoffen,
energieverspilling, geluidshinder, flora en fauna.
5. Volksgezondheid
In hoeverre heeft de overtreding gevolgen voor de volksgezondheid? Het betreft
vooral effecten voor de lange(re) termijn als gevolg van onvoldoende licht of lucht,
geluid, vochtigheid en gebruik en gebruik van of blootstelling aan schadelijke stoffen.
6. Imago
Hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit dit thema
onvoldoende worden nageleefd? Onder andere als wetshandhaver, als
veiligheidsbewaarder, als ‘goed’ voorbeeld.
Door per handhavingsthema een cijfer tussen 0 en 5 toe te kennen per negatief effect en daar
het gemiddelde van te nemen, kan een gemiddeld negatief effect worden bepaald. In de
volgende tabel wordt dit nader uitgewerkt.
Aspecten van de effecten als wet- en regelgeving niet wordt nageleefd.
Veiligheid
LeefFinancieel/
Natuur
Volksgeomgeving
economisch
zondheid
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
0 Geen effect
Pijn
of
Letsel
bij
Nauwelijks
€
1,Enige
Gering gevaar
1
een individu

toename
onveiligheidsgevoelens

tot
1.000,-

2 Pijn of letsel bij

Enige toename
onveiligheidsgevoelens

€ 1.000,tot
10.000,-

3 Zwaar letsel bij

Gemiddelde
toename
onveiligheidsgevoelens

€ 10.000,tot
100.000,-

4 Dood van een

Grote toename
Onveiligheidsge
voelens

€ 100.000,
tot
1.000.000,-

5 Meer doden

Zeer grote
toename
onveiligheidsgevoelens

>
€ 1.000.000,-

meer individuen

een enkeling of
gering letsel bij
velen
enkeling of
ernstig letsel bij
velen

Imago
Geen effect

Nauwelijks
verstoring van
voor de
bestuurlijk
de leefomgeving volksgezondheid belang/
aantasting
imago
Aanzienlijke
Gevaar voor
Klein bestuurlijk
aantasting van
de volksbelang /
de leefomgeving gezondheid
aantasting
imago
Aantasting
Groot gevaar
Gemiddeld
leefomgeving
voor de volksbestuurlijk
van enige duur
gezondheid
belang/
e/o enige
aantasting
ziektegevallen
imago
Aantasting
Veel ziekteGroot
leefomgeving
gevallen
bestuurlijk
van lange duur
e/o een
belang/
enkel sterfgeval aantasting
imago
Vernietiging
Meer
Zeer groot
leefomgeving
sterfgevallen
bestuurlijk
belang/
aantasting
imago

De gemiddelde score voor de zes thema’s is een indicatie voor het effect en vormt een
belangrijke onderbouwing voor de te stellen prioriteiten.
Overigens wordt op dit moment nog een matrix gehanteerd waarin sprake is van een andere
indeling. Zo wordt de kans daar opgedeeld in nalevingsrisico en naleefgedrag, terwijl de
effecten bestaan uit veiligheid, gebruiksvergunning verleend, bodem, lucht, water, geluid en
bestuurlijk maatschappelijk belang. Bij het opstellen van het programma wordt dit bezien of
er wijzigingen in deze indeling moeten plaatsvinden.
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Om na te gaan waarom bepaalde regels niet altijd worden nageleefd wordt gebruik gemaakt
van de Tafel van Elf, die is opgenomen in 13 Bijlage Tafel van Elf. Voor het bepalen van het
risico moet naast het negatief effect, de kans dat het effect zich zal voordoen bepaald
worden. Er vindt dus een inschatting plaats hoe groot de kans is dat bepaalde regels
overtreden worden.
5.3.2 Evaluatie in jaarverslag
Naast de risicoanalyse, biedt de jaarlijkse evaluatie in het jaarverslag een belangrijke basis
voor de prioritering van de handhavingsthema’s. Voor de jaarlijkse evaluatie is het van belang
dat wordt bijgehouden welke overtredingen rond de gemeentelijke handhavingsthema’s zich
voordoen. Als hieruit immers blijkt dat een bepaalde overtreding zich vaak voordoet,
bijvoorbeeld illegaal afval verbranden, dan zou er in het programma voor gekozen kunnen
worden hier in het komende jaar een hogere prioriteit aan te geven om zo het gestelde doel
te bereiken. Geconstateerde overtredingen op het gebied van de Wabo worden geregistreerd
in Squit XO, terwijl dit voor de overtredingen in de openbare ruimte gebeurt in het meldpunt
openbare ruimte. Het jaarverslag biedt input voor het programma en het programma
beschrijft de uitvoeringskaders voor het jaarverslag.
5.3.3 Bestuurlijke prioritering
In Westervoort zijn de volgende politiek-bestuurlijke uitgangspunten van belang voor het
toekennen van prioriteiten aan handhavingstaken in het programma:
Dienstverleningsconcept
Het is volgens het Dienstverleningsconcept gemeente Westervoort 2011 – 2015 de missie van
de gemeente Westervoort om voor haar inwoners een optimaal leef-, woon- en werkklimaat
realiseren. Deze missie is als volgt in de Meerjarenbegroting 2009 - 2012 verwoord: “We zijn
er voor onze burgers, instellingen en bedrijven. We willen hen zo goed mogelijk van dienst
zijn.”.
Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord 2010-2014 zijn de volgende zaken opgenomen die van belang zijn voor
deze nota:
 Programma 2 Veiligheid
Integrale veiligheid
Een schone, ongeschonden en goed verlichte buitenruimte draagt bij aan het gevoel van
subjectieve veiligheid. Dit is de verantwoordelijkheid van gemeente, politie, wijkraden en
bewoners zelf.
 Programma 6 Milieu en water
Milieu
De kwaliteit van ons leefmilieu is van levensbelang.
Programmabegroting
In de programmabegroting 2013 is in programma 3 Wonen en woonomgeving bij het
programmaonderdeel Wonen & bouwen als doelstelling “Een kwalitatief hoogwaardige woon-,
werk- en leefomgeving” opgenomen. Daarbij is aangegeven dat een kwalitatief hoogwaardige
woon-, werk- en leefomgeving naast adequate verlening van omgevingsvergunningen ook
vereist dat er wordt toegezien op de handhaving van verschillende regelgeving op deze
terreinen. Dit is vertaald in de reguliere prestatie “Het uitoefenen van toezicht op naleving en
handhaven van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het gebruik van de
openbare ruimte (onder meer Algemene plaatselijke verordening en Afvalstoffenverordening)
door uitvoering van handhavingsprogramma’s.”.
Als doelstelling is daarnaast in deze programmabegroting opgenomen in programma 6 Milieu
en water bij het onderdeel Milieu “Op een verantwoorde wijze omgaan met de leefomgeving
en het leefmilieu.” waarbij als reguliere prestaties zijn vermeld: “Uitvoering
handhavingsprogramma en probleemanalyse.”.
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6 Nalevingsstrategie
6.1 Inleiding
In paragraaf 3.2 en bijlage 11 hebben we gezien met welke handhavingsthema’s de gemeente
te maken heeft en in paragraaf 5.3 is aangegeven hoe men jaarlijks tot een prioritering kan
komen. Het doel van goede handhaving is de naleving van wetten en regels te bevorderen.
Een volgende stap in het handhavingsbeleid is om naar aanleiding hiervan een
nalevingsstrategie te formuleren. De nalevingstrategie geeft aan op welke wijze en met de
inzet van welke instrumenten naleving van de regelgeving en de gestelde doelen worden
bereikt. Met andere woorden: welke activiteiten kunnen we als gemeente ondernemen om
naleving van regelgeving zoveel mogelijk te verbeteren. Hierin worden onderscheiden: de
preventiestrategie en de handhavingsstrategie. Laatst genoemde strategie wordt
onderverdeeld in de toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie. Schematisch ziet dit er als volgt
uit:

Toezichtstrategie

Handhavingsstrategie

Gedoogstrategie

Preventiestrategie

Sanctiestrategie

Nalevingsstrategie

6.2 Preventiestrategie
6.2.1 Inleiding
De preventiestrategie (ook wel strategie spontane naleving genoemd) richt zich op het
vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven. Het gevolg is dat er minder
toezicht en repressieve handhaving hoeft plaats te vinden omdat er minder overtredingen
worden begaan. Om spontane naleving mogelijk te maken moeten regels aan een tweetal
voorwaarden voldoen: ze moeten duidelijk, eenduidig en dus handhaafbaar zijn en voor
iedereen kenbaar zijn.
6.2.2 Regelgeving
Veel van de regels die de gemeente Westervoort moet handhaven zijn landelijk bepaald.
Voorbeelden hiervan zijn de Wabo, Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet
ruimtelijke ordening. De gemeente kan de handhaafbaarheid van deze regels niet direct
beïnvloeden. De regels die de gemeente zelf vaststelt zijn verordeningen (APV, bouwverordening), beleid (welstand), bestemmingsplanvoorschriften en vergunning-voorschriften
(milieu, bouw, sloop). Hierop heeft de gemeente wel invloed.
Regels
1.
2.
3.

zijn handhaafbaar wanneer ze voldoen aan een aantal criteria:
Actueel, op basis van geldende wetgeving en beleid;
Eenduidig, op één manier uit te leggen en niet tegenstrijdig;
Controleerbaar, gebaseerd op zichtbare en / of meetbare feiten.

Met deze criteria voor ogen zal vanuit handhaving actief worden getoetst of nieuw op te
stellen regels actueel, eenduidig en controleerbaar – en dus handhaafbaar – zijn. Zo zullen
onder meer vergunningverleners en toezichthouders voorafgaand aan de afgifte van complexe
omgevingsvergunningen overleggen over de handhaafbaarheid van de te stellen

14

voorschriften. Ook zullen toezichthouders conceptbestemmingsplannen vooraf doornemen op
tegenstrijdigheden en controleerbare regels (handhaafbaarheidstoets).
6.2.3 Voorlichting en communicatie
Bij een aantal handhavingsthema’s de kans op overtreding groot, omdat men niet bekend is
met de wet- en regelgeving. Het is daarom belangrijk om bij met name nieuwe regelgeving,
de doelgroep hierover goed voor te lichten. Het is hierbij van belang daarbij niet alleen in te
gaan op de regels op zich, maar ook uit te leggen met welk doel de regels zijn opgesteld. Dit
kan namelijk bijdragen aan acceptatie van de regels bij de doelgroep en bevordert de kans op
naleving. Soms kan het ook waardevol zijn om burgers in te lichten over bestaande
regelgeving. Als je bijvoorbeeld constateert dat bepaalde bestaande regelgeving vaak niet
wordt nageleefd, kan het zinvol zijn hier (opnieuw) voorlichting over te geven. Bij de
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de regels voor het
vergunningvrij oprichten van bouwwerken zijn veranderd. Deze regelgeving is echter niet
eenvoudig, wat ertoe kan leiden dat burgers bouwwerken oprichten waarvan zij denken dat
deze vergunningvrij zijn, maar dat in de praktijk niet zijn. Dit is een voorbeeld van wet- en
regelgeving waarvan goede voorlichting de naleving kan bevorderen. Voorlichting is een
nalevingsinstrument waarbij de verantwoordelijkheid voor het naleven van regelgeving in
grote mate wordt neergelegd bij de doelgroep.
Voorlichting kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van welke regelgeving
het betreft. Als het om wet- en regelgeving gaat die zeer algemeen is en betrekking heeft op
een grootdeel van de bevolking kan het zinvol zijn voorlichting te geven door publicaties in
Westervoort Post en/of de gemeentelijke website. Gaat het echter om regelgeving die
betrekking heeft op een specifieke doelgroep, dan kan het zinvol zijn hiervoor
informatiebijeenkomsten te houden of de betrokken burgers/bedrijven hierover speciaal aan
te schrijven.
Om te bewerkstelligen dat voorlichting structureel wordt meegenomen op het moment dat
nieuwe regelgeving wordt vastgesteld en/of geïmplementeerd, moet aan voorlichting speciaal
aandacht worden besteed bij voorstellen aan het college of de raad over nieuwe wet- en
regelgeving. Alle voorstellen aan het college bevatten standaard een paragraaf ‘communicatie
en participatie’. Deze paragraaf kan (mede) gebruikt worden om kenbaar te maken hoe de
doelgroep voorgelicht zal worden over de nieuwe wet- en regelgeving om de naleving te
bevorderen.
In de looptijd van deze nota zal de gemeente het gebruik van het instrument communicatie
intensiveren. De communicatie zal niet alleen betrekking hebben op nieuwe wet- en
regelgeving of beleid, maar ook op uit te voeren handhavingsacties en de resultaten van deze
acties (communicatie als handhavingsinstrument). Door actiever te communiceren over de
regels, de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, de uit te voeren controles en
mogelijke consequenties bij overtreding, zal het naleefgedrag naar verwachting positief
beïnvloed worden. Bij de intensivering zal de gemeente meer dan voorheen gebruik maken
van de gemeentelijke website. Op de website zullen ook het handhavingsbeleid en het
jaarlijkse programma worden gepubliceerd.

6.3 Toezichtstrategie
6.3.1 Inleiding
De praktijk leert dat alleen een preventiestrategie er niet voor kan zorgen dat alle wet- en
regelgeving spontaan nageleefd wordt. Bij bepaalde wet- en regelgeving zal het altijd nodig
zijn toezicht uit te oefenen om de naleving te bevorderen.
In de toezichtstrategie staat de vraag centraal hoe de gemeente als bevoegd gezag het
toezicht uitoefent. Het kan hierbij gaan om reactief of om proactief optreden. De proactieve
toezichtstrategie kan verder nog onderverdeeld worden in risico gestuurd, branchegericht of
gebiedsgericht. Het (algemene) doel van de toezichtstrategie is voor de gemeente om de
beschikbare capaciteit en middelen zo in te zetten dat een zo hoog mogelijk rendement wordt
behaald bij de uitvoering van het handhavingsbeleid. Rendement laat zich in dit geval als
naleefgedrag definiëren.
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De mate waarin toezicht kan worden uitgeoefend, is sterk afhankelijk van de capaciteit en de
middelen. Binnen de beschikbare capaciteit en middelen is het onmogelijk om overal 100%
toezicht op uit te oefenen. Op welke wet- en regelgeving toezicht wordt uitgeoefend, is
daardoor automatisch afhankelijk van de gestelde prioriteiten in het programma. Naast het
maken van een keuze op welke wet- en regelgeving toezicht wordt gehouden, is ook te
variëren in de intensiteit van toezicht, tussen 100% toezicht op alle onderdelen tot
steekproefsgewijs toezicht houden. Naast de beperking door capaciteit en middelen leent niet
alle wet- en regelgeving zich voor het houden van toezicht. In hoeverre toezicht een geschikt
instrument is om naleving te bevorderen, is mede afhankelijk van de aard van de overtreding.
De bouw van bouwwerken in het achtererfgebied die zonder vergunning zijn opgericht, maar
die wel vergunningplichtig zijn, zijn bijvoorbeeld niet altijd makkelijk te ontdekken, omdat ze
vaak aan het zicht zijn onttrokken. In een dergelijk geval is voorlichting wellicht een beter
instrument om naleving te bevorderen. Vergunningen lenen zich daarentegen uitstekend voor
het houden van toezicht. Een toezichthouder weet immers precies wat wanneer is vergund en
aan welke voorwaarden de vergunninghouder moet voldoen.
Het is niet mogelijk om op alle wet- en regelgeving die zich hier voor leent, 100% toezicht te
houden. Daarom legt het college jaarlijks in het omgevingsprogramma vast op welke thema’s
toezicht wordt gehouden en wat de intensiteit van het toezicht is. Hierna wordt een aantal
mogelijke toezichtvormen omgeschreven. Bij de uiteindelijke keuze van de manier waarop
toezicht wordt gehouden, is het doel om op zo efficiënt mogelijke wijze om te gaan met de
beschikbare uren.
De wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd hangt af van de prioriteit die aan een
handhavingstaak is toegekend. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe het toezicht op
de prioriteiten doorgaans plaatsvindt. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld doorgaans. Niet
alle taken lenen zich immers voor de toezichtstrategie die uit de prioriteit voortvloeit.
Prioriteit
Hoog

Gemiddeld
Laag

Mate van toezicht
Het toezicht op naleving van de regels vindt proactief plaats op
basis van een vaste controlefrequentie. Verder wordt actief
gezocht naar overtredingen door het uitvoeren van surveillances,
via gevelcontroles en waarnemingen ter plaatse en bureaucontroles
(advertenties, luchtfoto’s).
Het toezicht vindt minder intensief en vooral steekproefsgewijs
plaats op basis van in het werkplan genoemde criteria, dan wel
door gebiedsgerichte controles of door surveillances.
Er is sprake van passief toezicht. In beginsel wordt alleen naar
aanleiding van meldingen of handhavingsverzoeken toegezien op
naleving van de regels.

De prioritering is niet bedoeld om een bepaalde volgorde in de handhaving aan te geven.
Het is dus niet zo dat eerst de hoge prioriteiten worden gehandhaafd, daarna de prioriteit
gemiddeld en ten slotte de prioriteit laag. Voorop staat namelijk dat op alle prioriteiten
gehandhaafd wordt. De intensiteit van de handhaving is echter verschillend. Hoe hoger de
prioriteit hoe actiever er gehandhaafd wordt. Verder zal naar aanleiding van meldingen of
handhavingsverzoeken, ongeacht de prioriteit, altijd actie worden ondernomen. In het
programma wordt vastgelegd welke vorm of mate van toezicht pas bij een bepaalde
handhavingstaak.
6.3.2 Structureel toezicht
Afhankelijk van de gestelde prioriteiten en de aard van de betreffende wet- en regelgeving
kan toezicht uitgeoefend worden op structurele basis. Momenteel gebeurt dit in Westervoort
voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen. Ook controle op bedrijven vindt op
structurele basis plaats. Om doelmatig structureel toezicht te houden op bepaalde wet- en
regelgeving is echter wel vereist dat de gekozen momenten van toezicht zijn verankerd in de
werkprocessen. Voor bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen geldt
bijvoorbeeld dat de vergunninghouder moet melden wanneer het beton voor de fundering
wordt gestort. Dit vergemakkelijkt het toezicht op de eisen van Bouwbesluit. Zodra het beton
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is gestort, kun je immers visueel niet meer vaststellen of aan alle constructieve vereisten is
voldaan. Wanneer je ervoor kiest in het omgevingsprogramma om structureel toezicht te
houden op bepaalde wet- en regelgeving, zal hier in de werkprocessen rekening gehouden
moeten worden. De intensiteit van structureel toezicht kan variëren, afhankelijk van de in het
omgevingsprogramma vastgestelde prioriteiten. Zo is structureel toezicht mogelijk van alle
omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen, maar kun je er voor kiezen slechts een
aantal aspecten van de vergunning te controleren. Welke aspecten moeten worden
gecontroleerd, wordt vastgesteld in het programma.
6.3.3 Steekproeven
Een andere toezichtvorm is het steekproefsgewijs houden van toezicht. In dat geval moet je
van te voren vaststellen hoeveel procent van de gevallen je gaat controleren. Om het effect
van de steekproef te vergroten, moet voorafgaande aan de steekproef hierover
gecommuniceerd worden met de doelgroep. Dit kan, afhankelijk van het thema, met
publicaties op de gemeentepagina en de website of aanschrijving van de doelgroep. Zodra
men immers weet dat controles gaan plaatsvinden, zij het steekproefsgewijs, dan zal men
geneigd zijn eventuele illegale situaties te doen beëindigen. Het effect van steekproefsgewijs
toezicht is daardoor breder dan de selectie waarbij de steekproef wordt uitgevoerd. Men kan
dus met relatief weinig toezicht naleving van de regels bevorderen. Momenteel wordt er
binnen de gemeente Westervoort nog niet veel gewerkt met steekproeven als vorm van
toezicht. Gelet op het hierboven omschreven effect van een steekproef is het echter
interessant om deze vorm van toezicht te onderzoeken en toe te passen voor nader te
bepalen handhavingsthema’s.
6.3.4 Klachten
Men kan er ook voor kiezen met betrekking tot bepaalde thema’s die een lage prioriteit
hebben alleen toezicht te houden op het moment dat er klachten binnen komen. Vanuit de
jurisprudentie zijn regels ontwikkeld die de gemeente weinig vrijheid laten over hoe om te
gaan met deze klachten. In principe moet de gemeente namelijk handhavend optreden als de
gemeente op de hoogte is van een illegale situatie bij het bestuursorgaan. Alleen als er sprake
is van concreet zicht op legalisatie of er sprake is van bepaalde omstandigheden waardoor
handhavend optreden onevenredig is, mag het bevoegd gezag afzien van handhavend
optreden. Er wordt overigens niet snel aangenomen dat sprake is van deze omstandigheden.
Het binnenkomen van een klacht impliceert kennis van een eventueel illegale situatie.
Bovendien wordt een klacht vaak ‘verpakt’ in een handhavingsverzoek. Een
handhavingsverzoek moet altijd beoordeeld en behandeld worden. Afwijzing van een
handhavingsverzoek (omdat bijvoorbeeld bij een controle is gebleken dat geen sprake is van
een illegale situatie of omdat de situatie gelegaliseerd kan worden), is een besluit waartegen
bezwaar mogelijk is. Ook tegen het niet tijdig beslissen op een handhavingsverzoek staat
bezwaar open. Daarnaast heeft de gemeente Westervoort klantvriendelijkheid hoog in het
vaandel staan, zodat het vanzelfsprekend is dat klachten serieus beoordeeld en behandeld
worden.
6.3.5 Integraal toezicht
Hiervoor hebben we drie vormen van toezicht omschreven, die met name van elkaar
verschillen voor wat betreft de intensiteit. Naast het op deze manier onderscheiden van
toezichtsvormen, dwingt de Wabo gemeenten tot het uitoefenen van integraal toezicht. Met
de komst van de Wabo is een groot aantal vergunningen dat betrekking heeft op de fysieke
leefomgeving geïntegreerd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Bij deze integrale
vergunning hoort een integraal handhavingsbeleid met aandacht voor integraal toezicht.
Integraal toezicht betekent dat controles van de verschillende disciplines met betrekking tot
één project (bijvoorbeeld het oprichten van een nieuw bedrijf) op elkaar afgestemd worden.
Integraal toezicht moet ervoor zorgen dat de lasten voor burgers en bedrijfsleven die met
toezicht gepaard gaan, verminderen. Dit sluit aan bij hetgeen hierover in het coalitieakkoord
2010-2014 én het Dienstverleningsconcept 2011-2015 is opgenomen.
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Er zijn vier manieren van integrale controle:
1. Controleren met elkaar; vanuit bouw, milieu, brandweer en/of andere beleidsvelden
gezamenlijk een integrale controle uitvoeren. Met name in situaties die complexer zijn of een
hogere bestuurlijke prioriteit hebben. De milieutoezichthouder en de brandweer kunnen
bijvoorbeeld de bouwinspecteur tijdens de bouwfase vergezellen. De bouwer kan brand- of
milieutechnische voorzieningen die niet in orde zijn dan eerder en dus sneller en goedkoper
herstellen. Ook de oplevering van een bouwwerk is een geschikt moment om een
gezamenlijke controle in te plannen voor afstemming en overdracht.
2. Controleren na elkaar; verschillende toezichthouders voeren, afhankelijk van de fase van
het project, een inspectie uit. Omdat de inspecties plaatsvinden over een relatief langere
periode, heeft deze aanpak een sterker preventieve uitwerking (er verschijnt vaker een
toezichthouder bij het project). Deze methode zorgt echter maar in beperkte mate voor
vermindering van de toezichtlast.
3. Controleren voor elkaar; middels deze methode voert één toezichthouder de integrale
controle uit van alle betrokken beleidsvelden. Deze methode is vooral geschikt bij projecten
met een zeer geringe complexiteit. Een gemeente kan bijvoorbeeld bij eenvoudige
horecabedrijven één toezichthouder laten controleren op de gebruiks-, milieu-, APV en bouw
en woningtoezicht-aspecten.
4. Signaleren voor elkaar; Middels deze methode neemt één toezichthouder meerdere
aspecten mee tijdens de controle. Over zijn bevindingen rapporteert hij aan de
toezichthouders van de andere beleidsvelden, die naar aanleiding daarvan kunnen bepalen of
een extra controle nodig is. Het betreft hier dus een combinatie tussen voor elkaar
controleren en na elkaar controleren.
Onderstaand figuur geeft de verschillende modellen grafisch weer 6:

In Westervoort is het integraal toezicht volop in ontwikkeling. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in het maandelijkse lokaal handhavingsoverleg waaraan toezichthouders van de
beleidsvelden bouw- en woningtoezicht, milieu en openbare ruimte structureel deelnemen. Ad
hoc zijn daarbij aanwezig onder meer politie, brandweer en waterschap. Daarnaast is het
streven van toezichthouders om daar waar mogelijk al met en voor elkaar te controleren. Het
signaleren voor elkaar is gebruikelijk. Het toewerken naar een zo integraal mogelijke manier
van controleren komt aan de orde in het programma. Bij het opstellen van het programma
6

Figuur is afkomstig uit de Wegwijzer omgevingsvergunning Module handhaving van het ministerie van VROM (nu: ministerie van Infrastructuur en
Milieu)
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wordt nagegaan welke toezichtstaken zich lenen voor een zo integraal mogelijke manier van
handhaven. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het combineren van een controle op basis
van de Drank- en Horecawet met brandveilig gebruik. Voorop staat dát in Westervoort
integraal wordt toegezien en gehandhaafd op de naleving van regels. Dit uitgangspunt komt
in paragraaf 9.2 expliciet terug. In het programma komt dit bijvoorbeeld terug door de
afstemming van controles op diverse beleidsterreinen.
Welke vorm van integraal toezicht gehanteerd wordt, hangt sterk af van de situatie van de
burger of het bedrijf. Hierbij wordt aangesloten bij de omgevingsvergunning. Bij een
enkelvoudige omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor het bouwen van een dakkapel) zal de
toezichthouder of handhaver vanuit zijn vakgebied een inspectie uitvoeren waarbij hij
oog- en oorfunctie voor andere beleidsvelden heeft. Bij een meervoudige
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor brandveilig gebruik in een vergunningplichtige
milieu-inrichting) zullen de toezichtmomenten waar mogelijk gecoördineerd worden in één
bezoek, waardoor de belasting voor het bedrijf tot een minimum beperkt wordt. Als
gecoördineerd toezicht niet mogelijk is, blijven de controles vanuit de verschillende
vakgebieden worden uitgevoerd.
Schematisch gezien ziet dit er als volgt uit:
Situatie
Wijze van toezicht
Enkelvoudige
Toezicht door het betreffende
omgevingsvergunning
taakveld
Gecoördineerd toezicht met
meerdere toezichthouders
Meervoudige
Toezicht door betreffende
omgevingsvergunning
taakvelden (over langere tijd)

Vorm van integraliteit
Signaleren voor elkaar
Controleren met elkaar
Controleren na elkaar (met
signaalfunctie voor andere
taakvelden)

6.3.6 Informatie-uitwisseling binnen de gemeentelijke organisatie
De vormen van integraal toezicht die hiervoor zijn omschreven hebben allemaal betrekking op
handhavingstaken die uit de Wabo voortvloeien. Het betreft samenwerking tussen de
verschillende toezichthouders binnen de gemeente. Naast de hierboven omschreven vormen
van integraal toezicht kan echter ook nog winst behaald worden door elkaar te informeren. Zo
kunnen andere afdelingen/medewerkers een belangrijke signaalfunctie vervullen, waardoor
het werk van de toezichthouders van de gemeente vergemakkelijkt wordt. Een voorbeeld
betreft de functie die medewerkers van de buitendienst van de afdeling Openbare werken
vervullen. Als zij illegale situaties constateren in het openbaar gebied, bijvoorbeeld dumpen
van afval of illegale kap, dan lichten zij de toezichthouders hierover in. Vervolgens kan
eventueel een handhavingstraject gestart worden. Zo zijn er meer dwarsverbanden te leggen
binnen de gemeentelijke organisatie die de taak van de toezichthouders vergemakkelijken.
Een voorbeeld hiervan zijn de vergunningen die door de afdeling Publiekszaken worden
verleend. Door informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen is efficiënter werken
mogelijk.
Zoals al is aangegeven in 6.3.5 Integraal toezicht vindt maandelijks een lokaal
handhavingsoverleg plaats. Aan dit overleg op ambtelijk niveau nemen de toezichthouders
van de teams handhaving, milieu en bouw- en woningtoezicht deel. Regulier komen in dit
overleg onder andere aan de orde het handhavingsprogramma, de voortgang in de uitvoering
daarvan, afstemming van de handhavingsactiviteiten op verschillende deelterreinen, evaluatie
van aangepakte overtredingen, (afspraken over) informatie-uitwisseling, voorbereiding voor
het opstellen van het handhavingsprogramma. Het verslag van dit overleg komt ook terug in
het portefeuillehoudersoverleg handhaving, openbare orde en veiligheid en
vergunningverlening. Dit overleg vindt eens per 6 weken plaats tussen de portefeuillehouder
integrale handhaving/openbare orde, de portefeuillehouder milieu, de ambtenaar openbare
orde en veiligheid, de juridisch beleidsmedewerker voor de beleidsterreinen APV - bijzondere
wetten - drank- en horecavergunningen en de senior beleidsmedewerker taakveld
handhaving.
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6.3.7 Integraal toezicht met externe partners
De Wabo bepaalt dat naast integraal toezicht binnen de gemeente, het toezicht tussen
verschillende bestuursorganen ook gecoördineerd moet worden. Dit betreft integraal toezicht
met externe partners. Hoewel er in de Wabo sprake is van één bevoegd gezag, is het mogelijk
dat er meer bestuursorganen toezicht houden. Zo is het mogelijk dat de gemeente als
‘dienstbare partij’ toezicht houdt bij een provinciale inrichting. Dit ligt voor de hand in het
geval er gebouwd wordt bij een provinciale inrichting. Een ander voorbeeld betreft het
toezicht op indirecte lozingen. Het waterschap mag toezicht houden, terwijl de gemeente het
bevoegd gezag is. De Wabo vereist dat de betrokken organisaties hierover afspraken met
elkaar maken. Deze afspraken die de gemeente Westervoort heeft gemaakt, zijn vastgelegd
in dienstverleningsovereenkomsten met het waterschap Rijn en IJssel en de provincie
Gelderland. Naast deze wettelijke plicht tot samenwerking met externe partners, neemt de
gemeente Westervoort ook deel aan andere projecten waarbij met externe partners wordt
samengewerkt op het gebied van toezicht en handhaving. Een voorbeeld hiervan is de
Gelderse handhavingsweek die vanuit de Milieusamenwerkingsregio Arnhem (MRA) wordt
geïnitieerd. In het kader van dit project worden samen met interne en externe
handhavingspartners bijvoorbeeld controles uitgevoerd rond verschillende
handhavingsthema’s.
Ten slotte wordt door de gemeente Westervoort op structurele basis samengewerkt met de
politie. Het betreft hier met name de toezichthoudende taken die voortvloeien uit de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten als bijvoorbeeld de Drank- en
Horecawet. Met de politie worden afspraken gemaakt over wie op welke thema’s toezicht
houdt.

6.4 Sanctiestrategie
6.4.1 Inleiding
Een logisch gevolg van toezicht is sanctionering. Door het uitoefenen van toezicht zullen in de
praktijk immers overtredingen geconstateerd worden. Een compleet handhavingsbeleid
vereist een sanctiestrategie waarin omschreven wordt hoe de bestuursrechtelijke en/of
strafrechtelijke handhaving plaatsvindt als een overtreding wordt geconstateerd
6.4.2 Instrumenten, hersteltermijnen en zwaarte sancties
Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, moet vastgesteld worden of handhaven aan
de orde is. Dit kan door gebruik te maken van de volgende figuur:
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Bij een overtreding kan een bestuursorgaan uit verschillende sancties kiezen: last onder
bestuursdwang, last onder dwangsom, het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
vergunning, een bestuurlijke boete of een bestuurlijke strafbeschikking. Daarnaast kan de
rechter op grond van het strafrecht een (leedtoevoegende) sanctie opleggen.
Het toepassen van bestuursdwang
In veel gevallen waarin direct optreden noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij acute veiligheids- of
milieurisico’s) of wanneer van een dwangsom geen effect uitgaat (bij een faillissement, maar
ook als opgelegde dwangsommen betaald worden en de overtreding gewoon doorgaat), ligt
het voor de hand om bestuursdwang te hanteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat
(gedeeltelijk) sluiten van een onderneming of het op kosten van de overtreder treffen van
maatregelen om de (effecten van de) overtreding ongedaan te maken.
Het opleggen van een last onder dwangsom
Een dwangsom is de sanctie waarbij de overtreder per tijdseenheid, per overtreding of ineens
een geldbedrag verbeurt indien of zolang de overtreding voortduurt. Met het opleggen van
een last onder dwangsom wordt, naast de plicht zich conform de voorschriften te gedragen,
een voorwaardelijke plicht toegevoegd, namelijk die tot het betalen van een bedrag wanneer
de dwangsom wordt verbeurd. De beschikking bevat een last om de overtreding te beëindigen
en voortzetting en herhaling te voorkomen. Veelal zal daartoe een zogenaamde
begunstigingstermijn worden gegeven. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk indien
de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is.
Het toepassen van bestuursdwang of het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning
als bestuurlijk sanctiemiddel is een zwaar sanctiemiddel. In het algemeen kan geconcludeerd
worden dat, in het merendeel van de gevallen waarin gebruik moet worden gemaakt van een
bestuurlijk sanctiemiddel, wordt gekozen voor een last onder dwangsom.
Het intrekken van een vergunning
Het bevoegde gezag kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, als niet volgens die
vergunning is of wordt gehandeld of de voorschriften of regels van die vergunning niet
worden nageleefd. Het bevoegd gezag mag pas tot intrekking overgaan, nadat het de
betrokkene de gelegenheid heeft geboden binnen een te bepalen termijn zijn handelen alsnog
in overeenstemming te brengen met de vergunning. Als zelfstandig sanctiemiddel lijkt de
intrekking weinig effectief. Het ontneemt immers iemands rechten, maar dwingt hem hiermee
nog niet om iets te doen of na te laten.
Bestuurlijke strafbeschikking
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van gemeenten kunnen met het
strafrechtelijke handhavingsinstrument 'bestuurlijke strafbeschikking' een bestraffende
sanctie opleggen via het strafrecht. Voor het toepassen daarvan is geen besluit van de
gemeenteraad nodig. De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) en geldbedragen die uit de tenuitvoerlegging van de beschikking zijn verkregen,
komen via een procesverbaalvergoeding komen voor een zeer beperkt deel ten goede aan de
gemeente. De burger die de beschikking heeft ontvangen moet zelf het initiatief nemen om bij
het Openbaar Ministerie verzet aan te tekenen. Dit instrument op zichzelf betekent voor de
gemeente geen verzwaring van de ambtelijke capaciteit op de huidige werkwijze.
Overigens is het instrument bestuurlijke boete op dit moment voor de gemeente Westervoort
niet aan de orde.
Strafrechtelijke handhaving
Strafrechtelijke handhaving bestaat uit het opmaken van een proces verbaal (PV) door politie
of de buitengewone opsporingsambtenaar en eventueel verdere vervolging door justitie/het
OM. Hierbij kan het gaan om het toepassen van de volgende middelen:
 een veroordeling tot geldboete, vrijheidsstraf en bijkomende straffen (terugvordering
van onrechtmatig verkregen voordeel, schadevergoedingen, verbeurdverklaringen,
geheel of gedeeltelijk stillegging van onderneming, etc.),
 het opleggen van een voorlopige maatregel om bepaalde handelingen achterwege te
laten of te doen,
 een uitgeven van een sepot (besluit tot geen vervolging),
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een transactie (het betalen van een sanctie of volgen van taak- of leerstraf door de
overtreder zodoende niet voor de rechter te hoeven verschijnen).

6.4.3 Keuze strafrecht-bestuursrecht
Omdat de toezichthoudende taak van de gemeente vooral gericht is op herstel van de illegale
situatie, maakt Westervoort voornamelijk gebruik van de last onder bestuursdwang of de last
onder dwangsom. Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld duidelijk sprake is van
opzettelijk handelen in strijd met de voorschriften, ligt het in de rede om gebruik te maken
van het strafrecht.
Hieronder is in een overwegingsmodel weergegeven in welke gevallen via het strafrecht dan
wel via het bestuursrecht wordt gehandhaafd:

Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom, wordt aan de
overtreder altijd een begunstigingstermijn gesteld, waarbinnen de overtreder de last kan
uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd of bestuursdwang wordt toegepast. De
begunstigingstermijn moet redelijk zijn en in ieder geval voldoende lang om de
aangeschrevene ook daadwerkelijk in staat te stellen de last uit te voeren. In het geval een
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last onder dwangsom wordt opgelegd, moet het vastgestelde bedrag in redelijke verhouding
staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de
dwangsomoplegging.
Hoewel de hersteltermijnen redelijk moeten zijn en de overtreder de mogelijkheid moet
krijgen de last uit te voeren, is het voor de geloofwaardigheid van belang dat de gestelde
hersteltermijnen niet langer zijn dan nodig. Bovendien moet na het verlopen van de
hersteltermijn, op korte termijn worden gecontroleerd worden of de overtreding daadwerkelijk
beëindigd is.
Om transparantie te bevorderen en om willekeur tegen te gaan, kan het goed zijn een lijst
vast te stellen waarin aan standaardovertredingen een standaardhersteltermijn en een
standaardsanctiezwaarte is gekoppeld. De praktijk leert echter dat overtredingen maar zelden
in een ‘standaardcategorie’ kunnen worden ingedeeld. Bovendien moet een afwijking van
standaarden uitvoerig zijn gemotiveerd. Gelet hierop verdient het in het algemeen de
voorkeur om per geval de begunstigingstermijn en de hoogte van de dwangsom te motiveren.
6.4.4 Handhavingsbesluit
Een handhavingsbesluit vraagt om een afweging, waarbij wetgeving en jurisprudentie er van
uitgaan dat er in beginsel gehandhaafd wordt. Daarop zijn twee – door de jurisprudentie
aanvaarde – uitzonderingen. De eerste is dat de overtreding alsnog kan worden gelegaliseerd.
De tweede is dat handhaving evenredig moet zijn, anders gezegd ‘het moet ergens om gaan’.
In handhavingszaken komt het veel voor dat er een beroep wordt gedaan op toezeggingen,
beloftes en dergelijke. Er wordt dan met andere woorden een beroep gedaan op het
vertrouwensbeginsel. Relevant is dan door welke handeling en/of persoon (bestuurder /
ambtenaar) het vertrouwen is gewekt dat de illegale situatie mag (blijven) bestaan. Van
belang daarbij is ook dat de bestuurder/ambtenaar op de hoogte was of had kunnen zijn en of
de overtreder dit wist of redelijkerwijs had kunnen weten. Uit de jurisprudentie blijkt, dat de
rechter niet snel geneigd is om aan te nemen dat er sprake is van in rechte te honoreren
toezeggingen. Vaste jurisprudentie is dat toezeggingen van ambtenaren of van afzonderlijke
bestuurders er niet toe doen. De rechter overweegt dat burgers behoren te weten, dat
ambtenaren en afzonderlijke bestuurders in elk geval dergelijke toezeggingen niet kunnen
doen en dat een burger daarop niet kan varen. Slechts wanneer een toezegging schriftelijk is
gedaan door het daartoe bevoegde bestuursorgaan, mag de burger daarop vertrouwen. De
rechter aanvaardt overigens dat een gemeentebestuur daar gemotiveerd op terug kan komen
en desondanks kan handhaven. Veel komt ook voor het verwijt dat door de gemeente
jarenlang niet is opgetreden. De jurisprudentie laat zien dat ook dit geen hout snijdt. Ondanks
jarenlang ‘stilzitten’ van het bestuur wil dit nog niet zeggen dat het bestuur niet alsnog tegen
de illegale situatie mag optreden. Het tijdsverloop tussen het ontstaan van de overtreding en
het optreden is wel van belang, in het bijzonder voor de begunstigingstermijn.
Kortom, het is zonder meer haalbaar tegen ‘oude’ overtredingen alsnog op te treden, mits de
beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, zoals die vooral tot uitdrukking
komen in een zorgvuldige voorbereiding en motivering van een handhavingsbesluit.
Het handhavingstraject start in alle gevallen met de constatering dat er sprake is van een
concrete overtreding. Het is daarom nodig dat geconstateerde overtredingen periodiek
worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt via toezending
van het verslag van het lokaal handhavingsoverleg. Dit verslag komt als vast agendapunt ook
aan de orde in het portefeuillehoudersoverleg. Meer informatie over beide overleggen staat in
paragraaf 6.3.6 Informatie-uitwisseling binnen de gemeentelijke organisatie.
Een handhavingsanctie blijft alleen achterwege als:
 De illegale situatie binnen de bestaande juridische regels alsnog kan worden
gelegaliseerd; De overtreder krijgt dan binnen een maximaal te geven termijn de kans
alsnog een vergunning aan te vragen of een melding te doen.
 De illegale situatie past in de concrete (nieuwe) beleidsvisie die het bestuur heeft
vastgesteld.
 Er bijzondere (persoonlijke of zakelijke) omstandigheden zijn die zwaarder moeten
wegen dan het algemene belang om handhavend op te treden. Hierbij moet een zeer
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zorgvuldige belangenafweging plaatshebben. Ook moet rekening worden gehouden
met de lijn die de rechter aanhoudt, namelijk dat in beginsel tot handhaving moet
worden overgegaan. In dat kader kan het bestuursorgaan besluiten om een veel
langere dan gebruikelijke begunstigingstermijn te geven of om expliciet de illegale
situatie schriftelijk te gedogen.
Een besluit in
a.
b.
c.
d.

een handhavingsgeval kan een viertal richtingen inhouden:
handhaven
niet-handhaven
legaliseren
gedogen

Handhaven
In dat geval besluit het bestuursorgaan om handhavend op te treden en daarbij gebruik te
maken van de instrumenten die zijn beschreven in paragraaf 6.4.2 Instrumenten,
hersteltermijnen en zwaarte sancties.
Niet-handhaven
De meest toegepaste en minst beschreven handelswijze bij handhaving is niet optreden. Er
wordt niet gelegaliseerd, er wordt geen gedoogbesluit genomen, het bestuursorgaan doet
niets. Dit kan soms een praktische weg zijn. Men noemt dit ook wel passief gedogen. In
verreweg de meeste gevallen gaat het hierbij om volstrekt ondergeschikte afwijkingen of
afwijkingen van niet ingrijpende aard die niet of nauwelijks werking voor derden hebben. Het
zal zodoende niet om erg veel gevallen gaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dakkapel
die net even anders in het dakvlak is geplaatst dan op de bouwtekening is aangegeven (veelal
als gevolg van het gebruik van standaardmaterialen) of het gebruik van een garage bij een
woning voor materiaalopslag. De handelswijze zal wel moeten ‘sporen’ met de
prioriteitstelling. Niet-handhaven na een schriftelijk verzoek om handhaving gebeurt bij een
expliciet besluit van het college van burgemeester en wethouders. Mede uit het oogpunt van
rechtszekerheid van de verzoeker en belanghebbende is het wel nodig dit schriftelijk aan de
betrokkene(n) te melden. Sinds 1 april 2007 immers is de gemeente ook bevoegd op te
treden tegen overtredingen van (bouw)regels die niet zijn begaan door de huidige eigenaar of
bezitter.
Legaliseren
Legaliseren wil bij handhaving zeggen dat er alsnog een wettelijke basis wordt gelegd onder
een verboden activiteit. Dit is in beginsel een onomkeerbare weg. Het is dus zaak goed na te
denken en te overwegen bij voorgenomen legalisering. Bestaand beleid, precedentwerking en
belangen van derden zijn hier nadrukkelijk in het geding. Het beleid zal zijn dat aan
legaliseren de eis wordt gesteld dat dit gebeurt bij een besluit, waarin bestaand beleid,
belangen van derden, precedentwerking en de redenen van legalisatie gemotiveerd worden
aangegeven. Per geval moet worden overwogen of legalisatie bij mandaat mogelijk is en past
binnen de daarvoor gegeven kaders. Als een overtreding wordt gelegaliseerd bijvoorbeeld
door het alsnog verlenen van een omgevingsvergunning (al dan niet via een ontheffing) of
een wijziging van een bestemmingsplan, zijn daarvoor in vergelijking met de gebruikelijke
gang van zaken bij een omgevingsvergunning of een wijziging van een bestemmingsplan
extra kosten gemaakt. Het is niet onredelijk deze extra kosten in rekening te brengen bij de
belanghebbende.
Gedogen
Gedogen wil zeggen het tijdelijk en bewust afzien van het treffen van maatregelen tot
handhaving in verband met een verboden activiteit. Hiervoor is een afzonderlijke strategie
opgesteld, die terug te vinden is in paragraaf 6.5 Gedoogstrategie.
6.4.5 Optreden tegen eigen overheid of andere overheden
De gemeente Westervoort is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van een
groot aantal regels. Een deel van de regels heeft zij zelf opgesteld. Om haar
geloofwaardigheid te behouden is het belangrijk dat de gemeente zelf ook de regels naleeft en
daarmee een voorbeeldfunctie vervult. Mocht het voorkomen dat door de eigen organisatie
een overtreding wordt begaan, dan wordt tegen deze overtreding opgetreden als tegen iedere
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andere. Deze lijn geldt ook voor de handhaving van overtredingen die door andere overheden
zijn begaan.
6.4.6 Hoe te handhaven
Als het bestuursorgaan op de hoogte raakt van een illegale situatie waartegen het mogelijk
moet optreden, moet dit met de nodige zorgvuldigheid worden voorbereid. In verband met de
zorgvuldigheidsvereisten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb, bijvoorbeeld de artikelen
3:2, 3:3, 3:4 en 3:46) is dit noodzaak. De bestuursrechter kijkt in geval van aanschrijvingsprocedures kritisch naar de toepassing van deze vereisten. Dit betekent dat het van belang is
om een goed stappenplan te hebben en om alle stappen op het pad van handhaving met
zorgvuldigheid te zetten. Ontbreekt het daaraan, dan loopt de gemeente (soms forse)
juridische, bestuurlijke en vaak ook financiële risico’s.
Een goede administratieve organisatie in de vorm van procesbeschrijvingen is een eerste
vereiste. Een dergelijke procesbeschrijving is verder van belang om toezicht en handhaving
steeds op dezelfde wijze te laten verlopen. Dat is mede een garantie voor een uniform
handelen van de overheid in verschillende situaties. Zowel extern als intern is dit belangrijk.
Een tweede vereiste is dat de toezichthouder op uniforme wijze te werk gaat aan de hand van
vastgestelde protocollen en checklijsten.
Uitwerking van procesbeschrijvingen, protocollen en checklijsten zijn een zaak voor het
college. Deze stukken vormen de achtergrond voor de totstandkoming van het programma
dat uiteindelijk ook door het college wordt vastgesteld (zie hoofdstuk 4 Programmatisch
handhaven).
Een stappenplan dat de hoofdlijnen voor een handhavingstraject weergeeft, is opgenomen in
14 Bijlage Stappenplan handhaving.
6.4.7 Handhaven bij bezwaar en beroep
Tegen een handhavingsbeschikking staan mogelijkheden van bezwaar (inclusief het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank) en beroep open. In die
handhavingsgevallen waarbij dit speelt, wacht de gemeente Westervoort in beginsel de
uitkomsten van deze procedures af tenzij de ernst van de overtreding of andere
zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

6.5 Gedoogstrategie
6.5.1 Inleiding
Gedogen wil zeggen het tijdelijk en bewust afzien van inzetten van handhavingsinstrumenten
bij een overtreding. Uit de jurisprudentie valt te leren dat er alleen dan ruimte is voor
gedogen, wanneer er een duidelijk en – in principe op korte termijn – uitzicht is op
beëindiging van de verboden activiteit. Bovendien moet gedogen altijd schriftelijk gebeuren
(‘gedoogbeschikking) en moet extra aandacht aan de belangen van derden worden besteed.
Het expliciete schriftelijke gedogen hoeft overigens niet altijd te bestaan uit een schriftelijk
gedoogbesluit. Dit kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een categoraal schriftelijk gedoogbeleid.
Op het uitgangspunt van korte termijn kan een uitzondering worden toegestaan, wanneer er
een duidelijk omschreven en consequent beleid wordt gevoerd. Een voorbeeld daarvan is een
uitsterfconstructie die wel eens wordt toegepast bij de beëindiging van het permanent
bewonen van recreatiewoningen. De omstandigheden zijn dan echter van doorslaggevend
belang. In de praktijk en jurisprudentie is er verschil te zien tussen gedogen op het terrein
van milieu en andere gebieden, in die zin dat gedogen voor wat milieu betreft stringenter is.
6.5.2 Gedoogbeleid
Als beleid voor gedogen geldt dat het college van burgemeester en wethouders terughoudend
zal zijn in het gedogen van overtredingen vanwege de beheersmatige problemen en juridische
complicaties die dit met zich mee kan brengen7. In een aantal gevallen kan een redelijke
afweging van belangen leiden tot de slotsom dat optreden op dit moment niet redelijk is en
7

Overigens kan gedogen in bepaalde gevallen juist leiden tot een meer overzichtelijke situatie. Alle afspraken liggen immers vast en een beroep van
derden op het gelijkheidsbeginsel kan (eenvoudig) worden afgewezen.
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dat voor een bepaalde periode de overtreding moet worden gedoogd8. Omdat gedogen altijd
een uitzondering is op de regel (namelijk om te handhaven) leent gedogen zich niet voor
mandatering. Het gaat bij gedogen dus altijd om een beslissing van het college van
burgemeester en wethouders en om een bestuurlijke afweging in een specifiek geval. In de
volgende gevallen kan in beginsel een gedoogbesluit worden overwogen:
 Als de overtreding op het moment van constateren weliswaar in strijd is met de
regelgeving, maar er concreet zicht is op mogelijke legalisering. Dat wil zeggen dat er
al regelgeving wordt voorbereid en in een vergevorderd (bestuurlijk) stadium is,
waarmee de strijdigheid wordt opgeheven.
 Als nader onderzoek nodig is naar de oplossing van overtredingen, kan in afwachting
van de uitkomsten van dat onderzoek worden gedoogd tenzij andere aspecten
(veiligheid, volksgezondheid, belangen van derden) daaraan in de weg staan.
 Als de regeling op grond waarvan handhavend moet worden opgetreden bestuurlijk
draagvlak mist. Met andere woorden, als de regeling die optreden verlangt,
consequenties heeft waarvoor het bestuur geen verantwoordelijkheid (meer) wil
dragen. Dergelijke gedoogbesluiten zullen altijd gecombineerd worden met het
voornemen tot wijziging van de betrokken regeling. In afwachting van definitieve
besluitvorming kan dan worden gedoogd9.
 Als er een zwaarder wegend belang is dan het belang van de handhaving van de
norm. Hierbij kan gedacht worden aan door de overheid gewekt vertrouwen, dat
geschaad zou worden door handhavend op te treden.
Alleen in de hierboven genoemde situaties kan in een concreet geval worden gedoogd. Naast
deze meer algemene richtlijnen geldt nog een aantal meer inhoudelijke uitgangspunten voor
het gedogen van overtredingen:
 Er wordt nooit stilzwijgend gedoogd. Er kan dus nooit sprake zijn van een
gedoogbeslissing als die niet in de vorm van een besluit is vastgelegd en bekend
gemaakt.
 Bekendmaking van een gedoogbesluit geschiedt alleen aan de direct
belanghebbenden.
 Als een bestuursrechtelijk zorgvuldige weg mogelijk is, wordt die gevolgd. Als
bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing mogelijk is, wordt niet gedoogd.
 Er wordt niet gedoogd als de consequenties van de overtreding niet beperkt blijven.
De overtreding mag geen negatieve invloed hebben op de waarden die de betrokken
beleidskaders juist beogen te beschermen. In het algemeen mag een overtreding nooit
gevaar, schade, hinder of overlast voor derden met zich meebrengen.
Derdebelanghebbenden worden bij voorgenomen gedoogbesluiten altijd in de
gelegenheid gesteld hun opvatting te geven, voordat een gedoogbesluit daadwerkelijk
wordt genomen.
 Het gedogen van de overtreding moet ook overigens juridisch aanvaardbaar zijn.
 Het besluit om een overtreding te gedogen wordt duidelijk in de tijd beperkt. In het
besluit wordt altijd de reikwijdte van het gedogen beschreven, zodat ondubbelzinnig
duidelijk is waarop het besluit betrekking heeft.
 Zo mogelijk wordt in het besluit aangegeven wanneer en onder welke omstandigheden
het besluit zal worden ingetrokken en eventueel alsnog handhaving volgt 10.
Er wordt een overzicht bijgehouden van de gevallen waarin wordt gedoogd. Deze lijst wordt
jaarlijks in het uitvoeringsprogramma opgenomen, zodat beoordeeld kan worden of een
aanpassing van het beleid nodig is.

8

Benadrukt wordt dat het nemen van een gedoogbesluit burgemeester en wethouders niet de bevoegdheid om op te treden ontneemt. Wel vormt
het gedoogbesluit een belangrijke factor in de belangenafweging.
9
Ook hier weer een kanttekening. Het betreft hier een bestuurlijk initiatief. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat in de voorbereiding op
handhavingsacties bestaande besluitvormingskaders ter discussie worden gesteld. Deze mogelijkheid wordt genoemd om in de uitzonderlijke situatie
waarin de regelgeving bestuurlijk onvoorziene én ongewenste neveneffecten heeft de regelgeving te wijzigen en af te zien van optreden.
10
Aan een gedoogbeschikking kunnen voorwaarden worden gekoppeld. Naleving van die voorwaarden kan echter niet worden afgedwongen met
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen. Wel kan het bestuur in overtreding van de voorwaarden een reden zien om de gedoogbeschikking in te trekken
en alsnog de oorspronkelijke overtreding te handhaven.

26

7 Organisatie
Op basis van de Wabo en het Bor, moet de uitvoeringsorganisatie ook aan bepaalde eisen
voldoen. Dit betekent dat de organisatie borg staat voor adequate uitvoering van programma,
de personeelsformatie moet zijn vastgelegd, er een functiescheiding moet zijn tussen
vergunningverlening en toezicht/handhaving, een langdurige relatie tussen toezichthouders
en controleomgeving moet worden voorkomen en er sprake moet zijn van voldoende
bereikbaar- en beschikbaarheid.
De uitvoering van deze nota is opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Dit college stelt vervolgens een uitvoeringsprogramma vast dat door de ambtelijke organisatie
wordt uitgevoerd. De financiële en personele middelen daarvoor zijn in de begroting
gewaarborgd. Daarnaast ligt personeelsformatie ligt vast in een functieboek.
Werkprocessen zijn vastgesteld. Voor zover deze nog niet (voldoende) aanwezig zijn, zullen
deze door het college worden uitgewerkt en vastgelegd (zie onder meer paragrafen 2.2
Huidige situatie en 6.4.6 Hoe te handhaven).
Een scheiding tussen vergunningverlening en toezicht is nodig om te voorkomen dat
belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit geldt ook voor een langdurige toezichtsrelatie. Er is
sprake van het fysiek van elkaar scheiden van vergunningverlening en toezicht, doordat
vergunningverlening niet plaatsvindt door toezichthoudende ambtenaren. Bij milieutaken is
daarnaast sprake van roulatie door uitbesteding aan de gemeente Arnhem. In verband met de
komst van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA) worden er (nieuwe) werkafspraken
hierover gemaakt. Dit zal in 2013 plaatsvinden. Dit geldt ook voor de piketdienst, die nu door
de gemeente Arnhem wordt verricht. Aangezien deze alle Wabo taken laat uitvoeren door de
omgevingsdienst, zal hierdoor een 24 uurs bereikbaarheid bij milieu-incidenten en
milieuklachten gewaarborgd kunnen blijven.

8 Monitoring en evaluatie
8.1 Visie
Om na te kunnen gaan of te stellen strategische en operationele doelstellingen worden
gehaald, is het belangrijk dat monitoring plaatsvindt van de resultaten van de uitvoering.
Monitoring houdt het continu verzamelen en vastleggen van data betrekking hebbende op
handhaving in. Het doel hiervan is een objectief beeld te krijgen van de situatie over
handhaving. Dit beeld kan gebruikt worden om te meten of de gestelde doelen in een jaar
gehaald zijn. Tevens kunnen deze cijfers geanalyseerd worden om te kijken wat
mogelijkheden voor verbetering zijn. Om deze reden wordt een jaarverslag vastgesteld
voordat het handhavingsuitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

8.2 Monitoring
Voor monitoring zijn er verschillende indicatoren die bijgehouden kunnen worden. Deze
hebben allemaal een andere functie. Het is belangrijk voor de helderheid van beleid en
uitvoering om hier een onderscheid in te maken:
Soorten monitoringsindicatoren:
 Doelstellingsindicatoren: direct herleidbaar tot de gestelde handhavingdoelstellingen in
het handhavingsbeleid.
 Voortgangsindicatoren: voortgangsindicatoren hebben betrekking op het
uitvoeringsprogramma.
 Kwaliteit-/procesindicatoren: indicatoren die te koppelen zijn aan gestelde
kwaliteitseisen en interne organisatieprocessen.
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De bovengenoemde indicatoren kunnen tot uitdrukking komen in een verscheidend aantal
cijfers. Uiteindelijk zal het neerkomen op het kwantificeren van verschillende gebeurtenissen
om een beeld te krijgen van de trends over handhaving. Het kader hieronder geeft weer
welke gegevens volgens de Mor tenminste vastgelegd moeten worden.
Monitoring volgens de Mor:
 Uitgevoerde (her)controles
 Geconstateerde overtredingen
 Opgelegde bestuurlijke sancties
 Processen-verbaal
 Over mogelijke overtredingen ontvangen klachten
Daarbij is het van belang dat de gestelde doelen van het handhavingsbeleidsplan en het
uitvoeringsprogramma meetbaar zijn opgesteld. Met een monitoringsysteem kunnen er
gegevens verzameld worden om te meten of deze doelen gehaald zijn. In Westervoort wordt
gebruik gemaakt van Squit XO, waarmee een adequaat monitoringssysteem is gewaarborgd.
Het programma Squit XO is software die speciaal is ontworpen voor vergunningen &
handhaving binnen het kader van de Wabo. Squit XO integreert alle bestaande vergunningen handhavingszaken in één modern systeem. Dus zowel klachten, vergunningen,
beschikkingen, meldingen als controle en handhaving zijn in dit systeem samengebracht. Van
eenvoudige kapvergunningen tot complexe bouw-, milieu- of omgevingsvergunningen en van
vrijstellingsprocedures tot de voorbereidingsprocedure voor een nieuw bestemmingsplan.

8.3 Evaluatie
Met de evaluatie wordt bijgedragen aan twee uitgangspunten van handhaving: het verbeteren
van naleefgedrag van burgers en ondernemers en het uitgangspunt dat de primaire
verantwoordelijkheid voor overtredingen bij de burger en ondernemers ligt.
Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma en jaarverslag opgesteld. In het jaarverslag wordt
zowel het gehele handhavingsbeleid kwalitatief getoetst en of de gestelde doelen voor de
handhaving daadwerkelijk zijn bereikt en welk effect de handhaving heeft gehad. Het
jaarverslag wordt besproken met de direct betrokken medewerkers. Daarna wordt het
jaarverslag door het college vastgesteld. Het college zendt dit verslag zoals wettelijk bepaald
eenmaal per jaar aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland. In de rapportage wordt ook aandacht besteed aan de resultaten van het gevoerde
beleid. Met het jaarverslag stelt het college onder meer vast of het naleefgedrag van de
betrokken doelgroepen verbetert en of het programma wordt gerealiseerd. Het beleid en het
handhavingsbeleid van de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn
met de strafrechtelijke handhaving wordt onderling afgestemd.
De evaluatie is tevens aanleiding om te bezien of het beleid moet worden aangepast.
Over 4 jaar vindt er een evaluatie plaats van deze handhavingsnota, waarbij gekeken wordt in
hoeverre de doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 9 en het programma zijn behaald.
Dit en eventuele andere ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat actualisatie van deze
handhavingsnota dan nodig is. Overigens mag ook uit de titel van deze nota een beperkte
looptijd blijken.
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9 Visie, uitgangspunten en doelen
9.1 Visie
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en bedrijven dat de
regels die zijn gesteld om het gebruik van de leefomgeving te ordenen en de kwaliteit,
veiligheid en leefbaarheid van de bebouwde en onbebouwde ruimte te beschermen
daadwerkelijk worden nageleefd.
In heel veel gevallen wordt hieraan voldaan. Op het moment dat dit niet gebeurt, is het aan
de gemeente als bevoegd gezag om burgers en bedrijven op het niet naleven van de regels
aan te spreken. Bij optreden hoeft niet gelijk aan dwangmiddelen te worden gedacht. Het
kan ook gaan om voorlichting, overreden of waarschuwen. Pas als blijkt dat deze maatregelen
niet helpen zal de gemeente haar toevlucht nemen tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
instrumenten om normconform-gedrag af te dwingen.

9.2 Uitgangspunten en doelen
De visie uit de vorige paragraaf is vertaald naar een aantal concrete uitgangspunten en
doelen. Deze vinden hun uitwerking in het programma en de dagelijkse praktijk van de
handhaving.
1. De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers en
bedrijven
Met de modernisering van de VROM-regelgeving is een nieuwe generatie wetgeving
ontstaan. Kenmerkend hiervan is dat een groot aantal vergunningstelsels is afgeschaft
en plaats heeft gemaakt voor algemene regels en meldingenstelsels. Deze
modernisering is niet alleen ingegeven door de wens van de overheid om de
administratieve lasten te verminderen, maar is ook gebaseerd op een veranderende
verhouding tussen burgers en overheid. In deze verhouding willen burgers en
bedrijven meer vrijheid en een overheid op afstand. De gemeente spreekt deze
veranderende verhouding aan. Omdat de gemeente minder betuttelend” en
“pamperend” wil zijn, zal zij deze beleidsperiode de eigen verantwoordelijkheid van
burgers en bedrijven voor naleving van de wet- en regelgeving verder stimuleren. In
de omgang met burgers zal zij er daarom vanuit gaan dat zij zich uit eigen beweging
aan de regels houden. Ook zal zij er vanuit gaan dat bedrijven verantwoord
ondernemen. Als blijkt dat burgers en bedrijven dit vertrouwen beschamen, dan zal de
gemeente hen hier op aanspreken.
Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid wordt overigens niet enkel
ingegeven door de herbezinning van de verhouding tussen overheid en burgers. Ook
de economische crisis draagt hieraan bij. Als gevolg hiervan moet de gemeente
Westervoort de komende jaren bezuinigen. Omdat de gemeente steeds meer
handhavingstaken moet uitvoeren – bijvoorbeeld overdracht taken van Voedsel- en
Warenautoriteit naar de gemeente- betekent dit dat zij – uitgaande van de huidige
handhavingscapaciteit – steeds effectiever en efficiënter moet gaan werken. De
handhaving richt zich daarom vooral op die activiteiten waar de risico’s het grootste
zijn of daar waar het naleefgedrag laag is. Ook past in deze benadering dat de
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk daar wordt gelaten waar die ligt. Bij de keuze
welke handhavingsinstrumenten worden ingezet laat de gemeente zich leiden door die
instrumenten die tegen zo laag mogelijk kosten het meeste rendement opleveren. Om
die reden kiest de gemeente - waar het mogelijk en verantwoord is – dan ook voor
oplegging van een last onder dwangsom in plaats van het toepassen van
bestuursdwang. De bestuurlijke kosten zijn bij het opleggen van een last onder
dwangsom lager, terwijl de verantwoordelijkheid voor het ongedaan maken van de
overtreding bij de overtreder ligt.
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2. De gemeente voert regie op de handhaving
De regiefunctie komt tot uiting in de gemotiveerde keuzes die de gemeente
Westervoort maakt over aard, omvang en intensiteit van toezicht en handhaving.
Regie voeren op handhaving betekent ook dat de gemeente proactief optreedt en niet
alleen ad hoc tot actie overgaat naar aanleiding van incidenten, meldingen of
handhavingsverzoeken.
3. De handhaving vindt risicogericht plaats
De gemeente Westervoort is net als andere gemeenten op grond van rechtelijke
uitspraken in beginsel verplicht om tegen iedere overtreding op te treden. Gelet op de
hoeveelheid aan handhavingstaken kan de gemeente echter niet tegen elke
overtreding met evenveel prioriteit optreden. Dit betekent dat er keuzes moeten
worden gemaakt. De keuze welke taken worden uitgevoerd is voor een belangrijke
deel gebaseerd op een risicoanalyse en de daaruit voortvloeiende prioriteiten. Voor
een ander deel bepalen bestuurlijke prioriteiten welke taken worden opgepakt.
4. De handhaving vindt gebiedsgericht plaats op basis van signalen uit de
wijken
De handhaving in de openbare ruimte in Westervoort is zo ingericht dat adequaat kan
worden gereageerd op de problematiek die zich in de wijken voordoet. De ervaring
heeft geleerd dat door een gerichte inzet van het toezicht, een tijdelijke uitbreiding
van de toezichtcapaciteit en een consequent optreden tegen overtreders goede
resultaten bereikt kunnen worden. Deze succesvolle aanpak zal komende jaren voor
zover mogelijk ook naar andere handhavingsthema’s worden uitgerold.
Voor een belangrijk deel zullen signalen van burgers en bedrijven mede bepalen in
welke wijken de handhaving in de openbare ruimte wordt ingezet. Zij zijn immers als
geen ander op de hoogte wat zich in de wijken afspeelt. Door burgers en bedrijven
meer te betrekken bij het bepalen van de handhavingsagenda zal het draagvlak voor
de handhaving toenemen. Bij de gebiedsgerichte handhaving in de openbare ruimte
zal nauw worden samengewerkt met ketenpartners zoals de politie. Waar dat nuttig
en/ of noodzakelijk is zal de handhaving van de bebouwde omgeving aansluiten bij
deze aanpak.
5. De handhaving is eenduidig, helder en transparant
De gemeente Westervoort wil duidelijk zijn over wat wel en niet is toegestaan.
Eenduidigheid betekent dat de gemeente bij geconstateerde overtredingen consequent
en voorspelbaar handelt. De handhaving vindt daarom zoveel mogelijk
gestandaardiseerd plaats volgens heldere procedures. Doordat vergelijkbare situaties
op vergelijkbare wijze worden afgehandeld worden willekeur en rechtsongelijkheid
voorkomen.
Dat de handhaving transparant is, blijkt onder meer uit het feit dat nagenoeg alle
activiteiten op het gebied van handhaving (zoals de resultaten van uitgevoerde
controles) schriftelijk worden vastgelegd. Ook wordt er in deze beleidsperiode naar
gestreefd om onder andere werkinstructies, werkprocessen en sanctiestrategieën op
de gemeentelijke website te publiceren. Hiermee zal voor iedereen duidelijk zijn hoe
de gemeente in bepaalde situaties handhaaft. Het college zal ten slotte jaarlijks – via
de evaluatie – verantwoording aan de gemeenteraad afleggen over de uitvoering van
de geplande werkzaamheden.
6. Het voorkomen van overtredingen verdient prioriteit
Het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente
Westervoort in de beleidsperiode sterk zal inzetten op voorlichting en het geven van
prikkels om tot vrijwillige naleving te komen. Dit als doel om overtredingen te
voorkomen. Door te communiceren over beleid en regelgeving zal het draagvlak
hiervoor toenemen. Door verder handhavingsacties zo mogelijk van tevoren aan te
kondigen en de controleresultaten publiekelijk bekend te maken, zal het naleefgedrag
positief beïnvloed worden.
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7. Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag daadkrachtig aangepakt
Bedrijven in Westervoort die tijdens controles laten zien dat ze de regels goed
naleven, kunnen een verminderde toezichtlast tegemoet zien. Nu al wordt bij de
periodieke controle van de milieu-inrichtingen onderscheid gemaakt naar
naleefgedrag. Koplopers worden hierbij minder frequent gecontroleerd dan
achterblijvers. De indeling in koploper, middenmoter en achterblijver zal deze
beleidsperiode ook worden ingevoerd bij bedrijven die periodiek gecontroleerd worden
in het kader van brandveiligheid. Door deze bedrijven een verminderde toezichtlast in
het vooruitzicht te stellen, hoopt de gemeente het naleefgedrag te verbeteren.
Analoog aan de beloning van goed gedrag, treedt de gemeente Westervoort
daadkrachtig op tegen burgers, bedrijven en instellingen die de regels niet naleven.
De daadkracht blijkt enerzijds uit het feit dat het handhavingstraject pas wordt
afgerond nadat de overtreding is opgeheven en anderzijds uit het feit dat een slecht
nalevend bedrijf of burger vaker gecontroleerd wordt. Verder zal de gemeente deze
beleidsperiode in navolging van andere gemeenten de mogelijkheden onderzoeken om
de resultaten van de uitgevoerde controles en handhavingsbesluiten publiekelijk
bekend te maken op de gemeentelijke huis-aan-huispagina of op internet. Een
zorgvuldige aanpak is hierbij vereist, omdat de consequenties voor de ondernemers
groot kunnen zijn.
Uiteraard geeft de gemeente geeft het goede voorbeeld door regels zelf na te leven en
bij de handhaving consequent te handelen.
8. Integrale handhaving
De gemeente Westervoort levert deze beleidsperiode een bijdrage aan de
vermindering van de toezichtlast voor bedrijven door zoveel mogelijk integraal te
controleren, langs de opklimmende schaal van signaleren, samen controleren en voor
elkaar controleren. Waar mogelijk zal de gemeente contact zoeken met landelijke
inspectiediensten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit, om gezamenlijke controles uit
te voeren. Het streven om meer integraal te werken is enerzijds ingegeven door
invoering van de Wabo. Onder deze wet dient de gemeente het toezicht te coördineren
en te zorgen voor één handhavingtraject. Anderzijds wordt met de integrale werkwijze
tegemoet gekomen aan de ambitie die de gemeente heeft in het kader van de
verbetering van de dienstverlening naar het bedrijfsleven toe.
9. Algemene uitgangspunten
Naast bovengenoemde doelen en uitgangspunten is nog een aantal andere
uitgangspunten te formuleren:
Strategisch:
 het handhavingsbeleid is bedoeld om het woon- en leefklimaat, evenals de
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, van ongewenste
invloeden te beschermen;
 het handhavingsbeleid moet ervoor zorgen dat een bepaalde basiskwaliteit van de
fysieke leefomgeving van de gemeente wordt gewaarborgd;
 het handhavingsbeleid is erop gericht onaanvaardbare veiligheidsrisico's uit te
sluiten;
 het handhavingsbeleid is bedoeld voor het realiseren van een belangrijke mate van
integrale veiligheid in de fysieke leefomgeving;
 het handhavingsbeleid is bedoeld om zo veel mogelijk te voorkomen dat
programma's door informele en niet beleidsmatige toezeggingen worden
doorkruist;
 het handhavingsbeleid is gericht op het verminderen van overlast in de openbare
ruimte.
 Het handhavingsbeleid is bedoeld om het naleefgedrag van burgers en bedrijven te
verbeteren met betrekking tot de regels van omgevingsrecht.
Tactische uitgangspunten:
 handhaving geschiedt zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De gemeente
Westervoort handhaaft via een vastgesteld stappenplan;
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gedogen van overtredingen en het opschorten van handhaving geschiedt
uitsluitend bij hoge uitzondering. Er wordt uitsluitend schriftelijk en expliciet
gemotiveerd gedoogd.

10. Westervoort is een leefbare gemeente
Handhaving van regelgeving is geen doel op zich. Naleving van regels draagt bij aan
het voorkomen en opheffen van gevaar, hinder/overlast en schade voor burgers,
bedrijven en instanties. Daarnaast zorgt naleving van regels voor het voorkomen of
opheffen van maatschappelijke gevoelens van angst, ongerustheid en ergernis. Door
het bevorderen van het naleven van regels wil de gemeente bereiken dat Westervoort
een leefbare, veilige en duurzame gemeente is en blijft met een mooie uitstraling waar
het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven. Dit is dan ook het meest
belangrijke doel.

10 Ontwikkelingen
10.1 Inleiding
Als sluitstuk van deze nota wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op de meest in het oog
springende ontwikkelingen die de komende periode van invloed kunnen zijn op het
handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. Per onderdeel is zo mogelijk aangegeven welke
acties volgen.

10.2 Regionale uitvoeringsdiensten
De commissie Mans/Oosting heeft de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken van de
gemeenten in het omgevingsrecht onderzocht. In hun rapport `herziening handhavingsstelsel
VROM-regelgeving' werd geconcludeerd dat de toezicht en handhaving van het omgevingsrecht te gefragmenteerd is georganiseerd. Als vervolg daarop werd op rijksniveau besloten
dat er 25 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) moesten worden gevormd. Deze RUD's krijgen
een redelijk groot takenpakket toebedeeld met name op het gebied van vergunningverlening
en handhaving van de milieutaken. In de regio Arnhem is in 2009 het gesprek gestart over de
vorming van een regionale uitvoeringsdienst, wat leidde tot een bestuurlijke intentieverklaring
van de gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland om een omgevingsdienst te
vormen op de schaal van de Wgr-regio Arnhem. De gemeenten in de overige Gelderse regio’s
hebben eveneens gekozen voor de Wgr-schaal onder de noemer ‘Gelderse Maat’. De
gemeenten in de regio Arnhem hebben er voor gekozen om vanuit een bottom-up proces te
komen tot de vorming van een regionale uitvoeringsdienst in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling. Op basis van de intentieverklaring is een bedrijfsplan en een
gemeenschappelijke regeling gemaakt voor de RUD MRA, nu genoemd Omgevingsdienst
Regio Arnhem (ORA). Deze documenten zijn het resultaat van een intensief proces waarin alle
betrokken partijen, zowel bestuurlijk als ambtelijk, zeer nauw hebben samengewerkt.
Omdat het uitvoerende taken betreft, heeft het college van burgemeester besloten om de
gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De gemeenteraad heeft met dit besluit ingestemd.
Inmiddels is bestuurlijke besluitvorming over het Bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst Regio
Arnhem (vooralsnog ORA) en de Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
afgerond. De feitelijke start van de RUD is verplaatst naar 1 april 2013 en het
plaatsingsproces begint op 1 januari 2013. In 2013 zullen diverse werkprocessen verder
verfijnd worden. Een aantal gemeenten heeft in 2012 besloten alle Wabotaken in de ORA
onder te brengen. De Liemerse gemeenten brengen alleen de basistaken in. De komst van de
omgevingsdiensten kan grote gevolgen voor het beleid en de handhaving op de overige taken
op het gebied van milieu, bouwen en ruimtelijke plannen bij de gemeenten. Deze
ontwikkelingen worden actief gevolgd. Zoals het er nu naar uitziet zullen 14 inrichtingen door
de ORA gecontroleerd worden.
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In het regeerakkoord 2012 is aangegeven dat er over enkele jaren alleen nog maar
gemeenten van meer dan 100.000 inwoners mogen/moeten zijn. Ook de provincies moeten
teruggebracht worden naar 5 landsdelen. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
hebben mogelijk voldoende kritieke massa en kunnen dan voldoen aan kwaliteitseisen (zie
paragraaf 10.3 Kwaliteitscriteria). Of en welke gevolgen dit heeft voor de RUD’s is op dit
moment niet te zeggen.

10.3 Kwaliteitscriteria
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn diverse kwaliteitscriteria van
toepassing of in ontwikkeling:
1. KPMG
Door KPMG zijn, op basis van het overleg tussen de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk, criteria ontwikkeld waaraan
moeten voldoen. Deze criteria zijn vastgelegd in het rapport 'ontwikkeling
kwaliteitscriteria transitieprogramma 2.0' (KPMG rapport 2.0, december 2009) en de
nieuwe set 2.1. Gemeenten, provincies, milieudiensten en samenwerkingsverbanden
krijgen tot 1 januari 2015 de tijd om ervoor te zorgen dat hun uitvoering van de taken
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de kwaliteitseisen
voldoet.
2. Wabo, Bor en Mor
In de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (het Bor) en de ministeriele regeling
omgevingsrecht (de Mor) zijn criteria opgenomen voor proces en throughput.
3. VNG
De VNG heeft aangedrongen op de ontwikkeling van output- en outcome criteria om
de gemeentelijke organisatie aan te kunnen sturen en maatschappelijke
verantwoording af te kunnen leggen, omdat het KPMG-rapport en de wettelijke criteria
niet volledig tegemoet komen aan de behoefte van het lokaal bestuur. Het rapport
moet nog bestuurlijk worden vastgesteld tijdens een overleg met het rijk en de
provincies. Het eindrapport moet volgens de VNG worden beschouwd als een
dynamische set criteria die op basis van ervaring, veranderende wetgeving en
inzichten kan worden aangepast.
Onderstaande figuur geeft het voorgaande schematisch weer:

De gemeente Westervoort is met de overige Liemerse gemeenten in gesprek om te bezien op
welke wijze aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan. Duidelijk is namelijk dat de criteria
grote gevolgen hebben voor de eigen organisatie, waarbij het waarschijnlijk is dat
Westervoort als zelfstandige gemeente hier nooit aan kan voldoen.
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10.4 Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en
bundelen. Hierdoor moet het makkelijker worden om projecten op te starten, zoals
woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken. Met de
Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:
 de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten (op het gebied van
ruimtelijke ordening, milieu en natuur);
 duurzame ontwikkelingen, zoals locaties voor windmolenparken;
 de verschillen tussen regio’s.
De nieuwe wet leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over
projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels
en is er meer ruimte voor particulier initiatief.
Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden? Hieronder 3
voorbeelden:
1. 1 Omgevingsverordening voor overheden
Nu hebben sommige gemeenten meer dan 100 bestemmingsplannen. Hiervoor in de
plaats komt één gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de
omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang.
2. 1 loket voor burgers en bedrijven
Als burgers of bedrijven een project of activiteit willen starten, hoeven zij voortaan
nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Vervolgens neemt 1
bevoegd gezag (bijvoorbeeld gemeente of provincie) een beslissing over de aanvraag,
ook wanneer meerdere partijen verantwoordelijk zijn. Onder de huidige Wabo is dit al
het geval. Doelstellig van de Omgevingswet is meer gebruiksgemak en kortere
doorlooptijden voor nog meer wetten dan alleen de Wabo.
3. Minder onderzoekslasten voor bedrijven
Bedrijven moeten onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek) om een vergunning
te krijgen voor een ruimtelijk project. Met de Omgevingswet worden de
onderzoeksgegevens langer houdbaar en kunnen deze gemakkelijker opnieuw worden
gebruikt. Sommige onderzoeksverplichtingen worden geschrapt. Dit betekent minder
kosten.
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte,
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen
uitgangspunten, procedures en vereisten. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de
mensen die ermee werken. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en
het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen
in 1 Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de
Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere
wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet.
De omgevingswet zal voor de gehele gemeentelijke organisatie consequenties hebben,
bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen, maar zeker ook in de aanpassing van werkwijzen.
Het is nu nog moeilijk aan te geven welke concrete gevolgen ontstaan, omdat nog niet
bekend is hoe deze wet er inhoudelijk uit komt te zien.

10.5 Vergunningvrij bouwen
Met de invoering van de Wabo zijn de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen
verruimd. Voor zover vroeger een bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen) voor die bouwwerken was vereist, kon het toezicht op de uitvoering
worden bekostigd uit de legesinkomsten. Nu dergelijk bouwen vergunningvrij is, zal toezicht
daarop moeten worden bekostigd uit de algemene middelen. Binnen Westervoort is nog niet
vastgesteld in hoeverre en op welke wijze invulling gaat worden gegeven aan die
toezichtstaak. De komende beleidsperiode zal dat worden uitgewerkt.
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10.6 Toekomst bouwregelgeving
De verwachting is dat voor de bouwregelgeving de overheid meer zal terugtreden en meer
verantwoordelijkheid zal neerleggen bij de burger. De Rijksoverheid wil bouwregels verder
verminderen en vereenvoudigen. Daarnaast wil de overheid dat marktpartijen zoals
opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
bouw.
Vernieuwing bouwregelgeving
Door de huidige economische ontwikkelingen is er minder vraag naar woningen en andere
gebouwen. Daarom moet de bouwsector vraag gerichter en innovatiever werken. De overheid
wil de bouwregelgeving langs 3 lijnen vernieuwen:
• vermindering en vereenvoudiging van bestaande regels (zoals al is gebeurd bij de
invoering van het Bouwbesluit 2012);
• het benadrukken van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de
bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces (adviezen commissie
Dekker);
• verdere aanpassing van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen.
Adviezen commissie Dekker
De vernieuwing van de bouwregelgeving is deels gebaseerd op de adviezen van de commissie
Fundamentele Verkenning Bouw (Commissie Dekker). In het rapport staan 7 aanbevelingen,
met als eerste ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’. Daarom wordt de mogelijkheid gecreëerd
om in plaats van de gemeentelijke bouwplantoets een private toets te laten uitvoeren. Beide
vormen worden mogelijk gemaakt via een duaal stelsel.
Gevolgen gemeenten
Over de adviezen wordt op rijksniveau gesproken. Onduidelijk is nog hoe de uiteindelijke
besluiten zullen zijn en welke gevolgen deze inhouden voor de huidige wijze van toetsing van
bouwplannen door gemeenten en het toezicht op de uitvoering daarvan.

10.7 Drank- en Horecawet
De huidige Drank- en Horecawet wordt gewijzigd. De wijziging van de Drank- en Horecawet
heeft als gevolg dat procedures met betrekking tot vergunningverlening, beoordeling
leidinggevenden, toezicht en handhaving, oplegging en afhandelingen bestuurlijke boetes,
verordeningen moeten worden aangepast of vastgesteld. Wat toezicht en handhaving betreft
is er sprake van een grote wijziging. Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet
gaat namelijk over van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) naar de gemeente. Dit
betekent dat een gemeente toezichthouders moet aanwijzen die met dit toezicht worden
belast. Gemeenten krijgen geen extra bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds voor de
uitvoering van deze nieuwe wettelijke taak.
De nieuwe Drank- en Horecawet treedt in werking op 1 januari 2013 in werking. Het wijzigen
van de Drank- en Horecawet heeft gevolgen voor vergunningverlening en voor toezicht en
handhaving. Hiervoor zijn in de begroting 2013 al middelen opgenomen. In Liemers verband
wordt besproken of en op welke wijze deze taak in regionaal verband kan worden opgepakt.

10.8 Brandveilig gebruik
Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn
vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik
van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning
brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. Een groot aantal voorschriften over het
(ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in
het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit
2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal
voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het besluit bevat ook enkele nieuwe
voorschriften.
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De vergunningplicht is vervat in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo. De gebruiksvergunning maakt
dus deel uit van de omgevingsvergunning. Daarmee is de naam gebruiksvergunning
veranderd in “omgevingsvergunning brandveilig gebruik”. De criteria waarbij er van
vergunningplicht sprake is, staan daarvoor weer in artikel 2.2 van het Bor. Het betreft in de
regel de meest risicovolle vormen van gebruik zoals een basisschool, kinderdagverblijf,
verpleeghuis of hotel.
Ook de meldingsplicht is overgegaan naar datzelfde Bouwbesluit. Of een gebruiksmelding
moet worden gedaan is vastgelegd in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012. Het gaat om
situaties waar:
• in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op:
geldt niet voor woningen en woongebouwen); of
• een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
• door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7
van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.
De Tweede Kamer heeft 14 februari het wetsvoorstel tot wijziging van de wet
veiligheidsregio’s aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de oprichting van het Instituut fysieke
veiligheid (IFV) en de volledige regionalisering van de brandweer. Het wetsvoorstel tot
regionalisering van de brandweer en oprichting van het IFV is op 26 september 2012
aangenomen door de Eerste Kamer. Binnen dit kader en de evaluatie van huidige Wet
Veiligheidsregio’s is besloten tot overheveling van vergunningverlenende en toezichthoudende
taken op het gebied van brandveilig gebruik naar de brandweer i.c. de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

10.9 Digitalisering
Digitalisering krijgt een steeds belangrijkere plek in de wereld om ons heen. Ook handhaving
wordt steeds meer beïnvloed door digitalisering. Bij diverse handhavingsorganisaties
wordt geëxperimenteerd met social media, gebruik van smartphones en tablets door
toezichthouders en digitale informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners. Deze
middelen zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om te communiceren met burgers en
bedrijven over handhaving. Inzet van digitale instrumenten zou zo een onderdeel kunnen
gaan vormen van een naleefstrategie. Andersom zouden social media misschien ook als
instrument ingezet kunnen worden als middel om trends, ontwikkelingen of concrete
overtredingen te signaleren. Op die manier zouden snel hotspots in beeld gebracht kunnen
worden. Het slim inzetten van smartphones of tablets met goede applicaties zou de inzet van
toezichthouders efficiënter kunnen maken. Bij deze ontwikkelingen zal de privacygevoeligheid
van sommige gegevens in ogenschouw genomen moeten worden. In elk geval zullen de
komende jaren ook in Westervoort de mogelijkheden voor de handhaving steeds meer
verkend gaan worden.

10.10
Wet basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG)
De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basis registraties. Met dit stelsel
verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere
personen, bedrijven en gebouwen binnen de overheid te delen. Over een paar jaar hoeft de
overheid daardoor veel gegevens nog maar één keer op te vragen. Dit bespaart burgers en
bedrijven tijd en moeite. Ook dragen de basisregistraties bij aan effectievere
fraudebestrijding, de openbare orde en veiligheid en kostenbesparing. Veel van de wijzigingen
die in de registratie moeten worden opgevoerd, worden op dit moment aangedragen door de
verleende omgevingsvergunningen én de WOZ-taxaties (met name zogenaamde vergunningvrije bouwwerken). In de toekomst moet worden bezien of het zinvol is dit laatste ook
vanwege de formatieve gevolgen onder te brengen bij toezichthouders van het team bouwen woningtoezicht bijvoorbeeld in combinatie met het toezicht op de bestaande gebouwen.
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11 Bijlage Eisen handhavingsbeleid
Een samenvatting van deze eisen aan het handhavingsbeleid van de gemeente volgens
hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor).
Handhavingsbeleid (art. 7.2 Bor en art. 10.3 Mor)
 Gebaseerd op analyse van problemen.
 Geeft inzicht in de prioriteitstelling.
 Gemotiveerd doelen vastleggen en welke activiteiten daarvoor uitgevoerd worden.
 Regelmatig monitoren en zo nodig bijstellen.
 Inzicht in de toezichts- en sanctiestrategie, rapportage en wijze waarop het zichzelf
corrigeert.
 Inzicht in de afspraken met de andere partijen, waaronder politie en Openbaar
Ministerie.
 Bekendmaken aan gemeenteraad en Provinciale Staten.
De probleemanalyse in het handhavingsbeleid geeft in ieder geval inzicht in:
 de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de overtredingen;
 de kansen dat overtredingen zullen plaatsvinden;
 de wijze waarop naleving van de voorschriften wordt bevorderd;
 de voorlichting aan personen die een inrichting drijven.
In de beschrijving van de wijze waarop toezicht op de naleving van wetten wordt uitgeoefend,
behoort in ieder geval:
 de wijze waarop de controle ter plaatse wordt voorbereid en uitgeoefend;
 de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd;
 de wijze waarop zakelijke gegevens en bescheiden worden gecontroleerd;
 de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend ten aanzien van stoffen, trillingen en
warmte die, of geluid dat, direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water of
de bodem, wordt gebracht;
 de wijze waarop de controle en verificatie plaatsvindt van de resultaten van de
controles die zijn uitgevoerd door personen die een inrichting drijven.
Uitvoeringsprogramma (art. 7.3 Bor en art. 10.4 Mor)
 Jaarlijks programma ter uitvoering van het handhavingsbeleid.
 Afgestemd met andere handhavingspartners.
 Bekendmaken aan gemeenteraad en Provinciale Staten.
 Uitvoeringsprogramma wordt verder uitgewerkt in werkplannen voor de betrokken
onderdelen van de organisatie.
Uitvoeringsorganisatie (art.7.4 Bor en art. 10.5 Mor)
 Organisatie staat borg voor adequate uitvoering van programma.
 Vastleggen van personeelsformatie.
 Functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving.
 Voorkomen van langdurige relatie tussen toezichthouders en controleomgeving.
 Voldoende bereikbaar- en beschikbaarheid.
Middelen (art. 7.6 Bor en art. 10.6 Mor)
 Voldoende borging van noodzakelijke middelen in begroting.
 Monitoring (art. 7.6 Bor en art. 10.6 Mor)
 Geautomatiseerd systeem.
 Resultaten en voortgang van uitvoeringsprogramma en doelen bewaken.
 Gegevensregistratie in kader van handhaving.
De gegevensregistratie bevat in ieder geval het aantal:
 uitgevoerde controles;
 geconstateerde overtredingen;
 opgelegde bestuurlijke sancties;
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processen-verbaal;
over mogelijke overtredingen ontvangen klachten.

Rapportage (art. 7.7 Bor)
 Periodieke rapportage over het bereiken van de gestelde doelen.
 Periodieke rapportage over de uitvoering van activiteiten.
 Uitvoering van de afspraken met andere partners.
 Jaarlijkse evaluatie en verslaglegging aan gemeenteraad.
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12 Bijlage Overzicht handhavingstaken
Waar controleren en handhaven we op in Westervoort?
Bouwen
Bestaande bouw

(wonen/bedrijf)
Overige publieke gebouwen (zwembaden, scholen etc.)
Bouwen zonder of in afwijking vergunning
Omgevingsvergunning
Tijdelijk
Omgevingsvergunningvrije bouwwerken
Omgevingsvergunning
Vergunningplichtige bouwwerken
Welstand en monumenten
Welstandseisen
Omgevingsvergunning monumenten (slopen, wijzigen etc.)
Gebruik bouwwerken
Staat van open erven en terreinen
Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk
Illegale bewoning van bouwwerken
Weren van schadelijke of hinderlijke dieren, reinheid
Overbevolking
Gebruik bouwvallige bouwwerken
Hinderlijk, schadelijk gebruik
Brandveilig gebruik bouwwerken
Gebruik zonder vergunning of melding
Staat van brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen
Gebruik in strijd met Bouwbesluit
Ontbreken vereiste documenten, logboeken en certificaten
Overschrijding maximum aantal personen
Slopen
Slopen zonder omgevingsvergunning of melding
met asbest
zonder asbest
Slopen in afwijking vergunning of melding
met asbest
zonder asbest
Plichten tijdens sloop
Ruimtelijke ordening
Gebruik in strijd met bestemmingsplan
Gebruik in strijd met omgevingsvergunning (of verleende ontheffing/vrijstelling)
Aanleggen van werken zonder of in strijd met omgevingsvergunning
Openbare ruimte
Bestrijden ongeregeldheden
Betoging
Verspreiden van gedrukte stukken
Bruikbaarheid en aanzien van de weg
Veiligheid op de weg
Evenementen
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Toezicht op openbare inrichtingen
Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Toezicht op speelgelegenheden
Maatregelen tegen overlast en baldadigheid
Vuurwerk
Drugsoverlast
Bestuurlijke ophouding, veiligheids- risicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen
Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie
Geluidhinder en verlichting
Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Bewaren houtopstanden
o.a. omgevingsverg. kappen
Ontsiering en stankoverlast
o.a. handelsreclame
Kamperen
Parkeerexcessen
Parkeren (blauwe zone, gehandicaptenparkeerplaatsen)
Collecteren
Venten / Standplaatsen / Snuffelmarkten
Openbaar water (veiligheid, ligplaatsen, vernieling en overlast)
Crossterreinen, gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Vuur stoken
Verstrooiing van as
Afval
Inzamelen zonder vergunning
Niet juist aanbieden afval (huishoudens)
Niet juist aanbieden afval (bedrijven)
Zwerfafval (o.a. dumping)
Opslag afvalstoffen
Autowrakken
Drank- en Horecawet
Gebruik inrichting zonder vergunning
Gebruik inrichting in afwijking van vergunning
Inrichtingseisen horecabedrijf
Milieu
Inrichtingsgebonden taken
Gemeentelijke inrichtingen
Provinciale inrichtingen
Vuurwerk
Niet-inrichtinggebonden taken Bodem (toezicht sanering en ketentoezicht)
Geluid
Lucht
Water (o.a. lozingen oppervlaktewater)
Vervoer gevaarlijke stoffen (routering)
Toepassing bestrijdingsmiddelen
LOM-prioriteiten: dierlijke vetten, asbest, verboden
consumentenvuurwerk
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13 Bijlage Tafel van Elf
De Tafel van Elf is een opsomming van factoren die van belang zijn voor de naleving van
regels. Sterke en zwakke kanten van de handhaving en naleving ervan kunnen met behulp
van de Tafel van Elf in kaart worden gebracht. De Tafel van Elf is opgebouwd uit elf dimensies
die met elkaar bepalend zijn voor de mate van naleving van wetgeving. De elf dimensies zijn
geformuleerd met het oog op een zo groot mogelijke bruikbaarheid voor de praktijk van de
beleidsontwikkeling en de rechtshandhaving. Ze zijn ondergebracht in twee groepen:
dimensies van spontane naleving en handhavingsdimensies. Met het concept van de Tafel van
Elf hanteert de gebruiker de brede definitie van het concept handhaving, dat niet alleen
betrekking heeft op het verrichten van controles en sancties door de overheid (handhaving in
'enge' zin). Andere activiteiten zoals het geven van voorlichting en het organiseren van
informele controlestructuren zijn ook in de 'Tafel van Elf' benoemd. Zij spelen direct in op de
dimensies van spontane naleving en zijn dus van groot belang in het kader van de
preventieve handhaving11 .
De beoordeling aan de hand van de Tafel van Elf hoe groot de kans is dat bepaalde regels
overtreden worden wordt vergemakkelijkt als er gegevens beschikbaar zijn over de
hoeveelheid geconstateerde overtredingen. Momenteel vindt voor een deel van de
overtredingen registratie plaats in het jaarverslag. Om te beoordelen hoe groot de kans is dat
bepaalde regels worden overtreden, wordt in principe uitgegaan van de dimensies van
spontane naleving. De handhavingsdimensies kunnen immers veranderen als de
handhavingsstrategie wordt gewijzigd door de overheid.
Dimensies van spontane naleving12






T1 Kennis van regels
De bekendheid met en duidelijkheid van wet- en regelgeving bij de doelgroep
T2 Kosten/baten van naleven en overtreden
De (im)materiële voor- en nadelen van overtreden of naleven van de regel(s),
uitgedrukt in tijd, geld en moeite.
T3 Mate van acceptatie
De mate waarin de doelgroep het beleid en de regelgeving acceptabel vindt.
T4 Normgetrouwheid doelgroep
De mate waarin de doelgroep bereid is om zich te conformeren aan het gezag van de
overheid.
T5 Niet-overheidscontrole (maatschappelijke controle)
De kans op positieve of negatieve sanctionering van gedrag door anderen dan de
overheid, zoals de doelgroep die inschat. Bij horizontaal toezicht kunt u denken aan
accountantscontrole of controle door een certificerende instelling.

Handhavingdimensies13





T6 Meldingskans
De kans dat een overtreding die is geconstateerd door anderen dan de overheid wordt
gemeld aan een overheidsinstantie, zoals de doelgroep die inschat.
T7 Controlekans
De kans dat door de overheid gecontroleerd wordt op het begaan van een overtreding,
zoals de doelgroep die inschat.
T8 Detectiekans
De kans op constatering van de overtreding indien de overheid controleert, zoals de
doelgroep die inschat.
T9 Selectiviteit
De (verhoogde) kans op controle en detectie bij een overtreding door selectie van te
controleren bedrijven, personen, handelingen of gebieden.

11

www.it11.nl
Met spontane naleving wordt bedoeld in hoeverre een burger of bedrijf zich uit eigen overweging houdt aan de wet- en regelgeving.
Het gaat hier om geforceerde naleving, waarmee wordt bedoeld in welke mate wet- en regelgeving wordt nageleefd door ingrijpen van de
overheid.
12
13
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T10 Sanctiekans
De kans op een sanctie als bij controle een overtreding wordt geconstateerd, zoals de
doelgroep die inschat.
T11 Sanctie-ernst
De hoogte en soort van de sanctie die gekoppeld is aan de overtreding en bijkomende
nadelen van sanctieoplegging.
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14 Bijlage Stappenplan handhaving
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15 Lijst gebruikte afkortingen
APV
Awb
Bor
Mor
Wabo

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort
Algemene wet bestuursrecht
Besluit omgevingsrecht
Ministeriële regeling omgevingsrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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