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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Ingevolge wettelijke bepalingen (artikel 7.3, lid 4 Besluit Omgevingsrecht) maken burgemeester en wethouders 

het uitvoeringsprogramma 2022 bekend aan de gemeenteraad. In het uitvoeringsprogramma staan de 

vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsactiviteiten beschreven, die voor 2022 zijn gepland. 

 

U ontvangt deze stukken via Rubriek A op de raadsagenda. 

 

 

 

 

 Burgemeester en wethouders van Huizen  
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Hoofdstuk 1 Vergunningen, Toezicht en Handhaving in 2022 
 

1.1 Inleiding  
De gemeente Huizen is verantwoordelijk voor de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken in de fysieke 

leefomgeving. De gemeente heeft gemiddeld zo’n 150 toezicht- en handhavingstaken op dit gebied en 

verleent jaarlijks ongeveer 300 vergunningen op dit vlak. In dit uitvoeringsprogramma staat hoe de gemeente 

in 2022 met deze taken om wil gaan. 

 

Het beleidsplan VTH beleid omgevingsrecht 2020-2024 is mede uitgangspunt voor dit uitvoeringsplan 2022. 

 

Dit uitvoeringsprogramma heeft een integraal karakter voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en 

handhaving van de wet en regelgeving voor de bebouwde en onbebouwde leefomgeving en is gebaseerd op 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) en vanaf 1-1-2023 (mogelijk geplande 

invoeringsdatum) op de Omgevingswet. 

Voor het onderdeel toezicht en handhaving bevat het bovendien ook het toezicht en de handhaving van de 

Alcoholwet, de Algemeen Plaatselijke Verordening (hierna APV) en de Marktverordening (hierna Mv). 

 

De geplande werkzaamheden voor 2022 staan schematisch weergegeven in een matrix voor 

vergunningverlening (bijlage A) en een matrix voor toezicht en handhaving (bijlage B).  

Deze matrixen vormen de kern van dit document. In dit uitvoeringsprogramma worden de werkzaamheden 

zoals weergegeven in de matrix nader beschreven en toegelicht. 

 

Het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2022 is als volgt opgebouwd: 

In dit hoofdstuk worden de afstemming met de samenwerkingspartners en de belangrijkste gemeentelijke en 

landelijke ontwikkelingen weergegeven. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de geformuleerde doelen voor het jaar 2022 aan de hand van de doelstellingen die in 

het VTH beleid zijn geformuleerd. 

 

Hoofdstuk 3 behandelt het onderdeel vergunningenverlening. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op de wijze van 

werken. Vervolgens staat in paragraaf 3.2 weergegeven wat er concreet verwacht wordt voor 2022 en in 

paragraaf 3.3 wordt ten slotte aangegeven wat de aanwezige/benodigde formatie voor 2022 is.  

 

Hoofdstuk 4 behandelt het onderdeel toezicht en handhaving. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de wijze 

van werken en worden de handhaafinstrumenten behandeld. In paragraaf 4.2 wordt vervolgens aangegeven 

wat er concreet in 2022 verwacht wordt en in paragraaf 4.3 wordt ten slotte beschreven wat de 

aanwezige/benodigde formatie voor 2022 is.  

 
‘Winstwaarschuwing’ vooraf: project VTH-digitaal, Omgevingswet en Wkb (privatisering bouwtoezicht)  
De ‘winstwaarschuwing’ betreft de benodigde capaciteit om zowel het (nieuwe) automatiseringsprogramma 

technisch én inhoudelijk met alle noodzakelijke koppelingen ingericht te krijgen als deze volledig aan de 

(nieuwe) wetgeving te laten voldoen. Wat moest al en moet nog verder gebeuren…: 

 

In 2019, 2020 en 2021 is het team Vergunningen, toezicht en handhaving bezig geweest met de 

aanbesteding en implementatie (door uitstel Omgevingswet medio 2020 noodgedwongen conform Wabo) van 

het nieuwe softwarepakket LEEF. Op 26-11-2020 ging LEEF ‘live’ waardoor de Wabo-vergunningverlening 

digitaal is gaan verlopen, hoewel de archivering daarvan in Join nog handmatig moest door het ontbreken van 

de koppeling LEEF-Join. Die werd uiteindelijk pas op 8-12-2021 gerealiseerd. Volledig digitaal werken met 

LEEF is pas mogelijk als ook de APV-vergunningen en het toezicht- en handhavingsproces zijn voltooid, 

inclusief de daarvoor noodzakelijke koppeling met LEEF. Het APV proces is medio januari 2022 live gegaan. 

De implementatie heeft veel extra werk en productietijd gekost, vooral door problemen met de koppelingen 

(zowel technisch als inhoudelijk).  
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De invoering van de Omgevingswet per 1-1-2023 stelt ons in 2022 opnieuw voor een grote veranderopgave 

aangezien we in verband met noodzakelijk oefentijd er ruim vóór 1-1-2023 klaar voor moeten zijn. Het 

betekent dat we alle processen en procedures in LEEF moeten ombouwen van Wabo naar Omgevingswet. 

Opnieuw een zeer arbeidsintensief proces, mede door alle koppelingen die er technisch wel liggen, maar 

inhoudelijk een nieuwe ‘mapping’ met Join vergen, en waarbij ook toezicht- en handhavingsprocessen 

volledig digitaal moeten gaan werken. De verwachting is dan ook, dat zeker gedurende het eerste half jaar 

van 2022, LEEF veel extra werk zal kosten en daarna oefentijd kost. Deze werkzaamheden gaan ten koste 

van de geplande en noodzakelijke reguliere taakuitvoering.  

 
Risico voor reguliere taakuitvoering 
Voor vergunningverlening wordt het eerste half jaar 0,5 fte (762,5 uur) méér ingezet voor de reguliere 

taakuitvoering (via inhuur). De coördinator vergunningen wordt daarmee vrij gemaakt om onder andere LEEF 

in te richten voor de Omgevingswet, de koppeling met het DSO en om vragenbomen voor de toepasbare 

regels op te stellen. De Raad heeft in februari hiervoor een ‘budget Omgevingswet’ (groot € 50.000,-) 

goedgekeurd.  

 

Voor toezicht wordt de te verwachten extra inzet van circa 600 uur opgevangen door waar mogelijk het 

faseren van controles en de invulling van de uren welke gereserveerd staan voor projecten die nog niet zijn 

gestart. Voor die (grote) projecten is 1730,5 uur geraamd. Mocht méér dan 2/3 van die projecten doorgaan 

(met dus een benodigde inzet van circa 1153 uur), dan zal ook hier mogelijk extra inhuur nodig zijn. 

 

Voor handhaving wordt de te verwachten inzet van circa.500 uur opgevangen door het stellen van prioriteiten. 

Als dat niet mogelijk is, zal er door projectgewijs inhuren ten laste van de beschikbare 0,18 fte (274,5 uur) 

vacaturecapaciteit, aan de vraag voldaan proberen te worden. 

 

Mocht blijken dat het aantal uren dat nodig is voor de invoering van de Omgevingswet en de daarbij 

behorende extra werkzaamheden (aanpassing ict/ invoering omgevingsplan/ omgevingsvisie/opstellen 

toepasbare regels ed.) meer is dan opgevangen kan worden via de hierboven genoemde mogelijkheden, zal 

die benodigde capaciteit extra ingehuurd moeten worden. 

 

1.2 Samenwerking en afstemming 
Tussen de Brandweer Gooi en Vechtstreek (hierna BGV) en de gemeente Huizen geldt sinds 1 januari 2019 

de Dienstverleningsovereenkomst 'Risicobeheersing en Brandveilig Leven (hierna DVO). In deze DVO is de 

dienstverlening van de Brandweer Gooi en Vechtstreek op het gebied van risicobeheersing en brandveilig 

leven vastgelegd en staan de condities aangegeven waaronder deze wordt uitgevoerd.  

Dit uitvoeringsprogramma is vooraf, afgestemd met de brandweer Gooi- en Vechtstreek, o.a. met de Senior 

Beleidsmedewerker Risicobeheersing en Brandveilig Leven. Met het inwerking treden van de Omgevingswet 

zal deze DVO worden nagelopen of deze nog voldoet wat betreft producten, werkprocessen en termijnen van 

advisering. 

 
Het toezicht op de milieuwetgeving, de handhaving daarvan en de afhandeling van aanvragen om 

milieuvergunningen is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna 

OFGV). 

De gemeente is wel nog steeds het (doorgeef) loket voor milieuaanvragen, meldingen Activiteitenbesluit en 

klachten over milieu (geluidhinder, geurhinder, bodemverontreiniging et cetera). Klachten als gevolg van een 

bedrijf of evenement worden doorgestuurd en afgehandeld door de OFGV. Andere milieuklachten (veelal van 

en over particulieren en meldingen openbare ruimte, de MOR meldingen) doet de gemeente, afdeling 

openbare werken, zelf af. In geval van gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld bouwen en milieu) vindt de 

vergunningverlening ook nog steeds door de gemeente plaats. De OFGV stelt een eigen 

uitvoeringsprogramma op voor de taken die zij voor ons uitvoert. De uitvoeringsprogramma’s zijn op elkaar 

afgestemd. Het uitvoeringsprogramma OFGV is als bijlage C bij dit uitvoeringsprogramma gevoegd. 

Voor een goede uitvoering van de op 1-7-2021 in werking getreden Alcoholwet (vervangt de Drank- en 

horecawet) is een samenhangend preventie- en handhavingsbeleid nodig, dat in 2021 met uitloop naar 2022 

op de Alcoholwet wordt aangepast. De gemeente Huizen heeft voor het toezicht op de Alcoholwet, net als een 
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aantal andere gemeenten uit de regio, met centrumgemeente Hilversum een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten. Het uitvoeringsprogramma is hierop afgestemd. 

 
Ook in 2022 wordt er vanuit het team VTH input verwacht ten behoeve van de bestuurlijke aanpak in 

Openbare Orde en Veiligheid (hierna OOV) project ‘ondermijning’. Dit project is gestart in 2019. In dit project 

wordt onder leiding van het team OOV van de gemeente Huizen samengewerkt op basis van 

gelijkwaardigheid met de andere partners op het gebied van veiligheid, zoals politie, Openbaar Ministerie, de 

Belastingdienst en andere bijzondere opsporingsdiensten. Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum 

Midden-Nederland (RIEC) heeft een spilfunctie voor wat betreft het delen van informatie vanuit de 

verschillende organisaties. 

 

1.3 Toekomstige ontwikkelingen 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving zijn activiteiten die al jarenlang in de 

belangstelling staan, zowel vanuit het Rijk als vanuit de gemeente zelf. 

Ruim 10 jaar zijn de VTH-taken van gemeenten dan ook al in ontwikkeling en deze zullen ook zeker nog de 

komende 7 jaar in ontwikkeling blijven. Pas in 2029 moet de Omgevingswet immers volledig in werking zijn. 

Hieronder worden de belangrijkste gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen op dit gebied weergegeven. 

 

1.3.1 Gemeentelijke ontwikkelingen 
De belangrijkste onderwerpen voor de afdeling VTH uit het coalitieakkoord “Vitaal en Verbindend” voor de 

beleidsperiode 2018-2022 zijn: 

 

Duurzaamheid 
Ons dorp en land zijn er ook voor de generaties na ons. Hergebruik van grondstoffen, schone 

energieproductie, en terugdringen van vervuiling vormen de basis om dit mogelijk te maken. Daarnaast 

passen we onze leefomgeving aan zodat overlast door de veranderingen in het klimaat wordt tegengegaan. 

De periode van dit coalitieakkoord zal de gemeente stappen zetten, via een aanvulling van de reserve 

duurzaamheid, door de uitvoering van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld: 

• pilot wijkaanpak: starten in één wijk met de route naar aardgasvrije en energie neutrale woningen; 
• warmteplannen ontwikkelen voor alle wijken in Huizen; 
• isolatieprogramma voor woningen ontwikkelen en faciliteren; 
• energiesubsidieregeling voor woningeigenaren voortzetten/aanpassen; 
• communicatie (voorlichting over, participatie bij) de energietransitie; 
• nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal/nul-op-de-meter opleveren; 
• een visie en plan voor aardgasvrij en energieneutraal gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 

opstellen; 
• nieuwe schoolgebouwen aardgasvrij/energieneutraal opleveren en bestaande scholen faciliteren bij 

verduurzaming; 
• aanpak energiebesparing voor bedrijven intensiveren i.o.m. de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek (hierna OFGV); 
• groeiend aantal oplaadpalen voor elektrisch rijden faciliteren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixt5rZ6O_fAhUGa1AKHUzrCtwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.huizen.nl/gemeenteraad/laatste-nieuws_283/item/huizer-coalitie-presenteert-coalitieakkoord-en-nieuwe-wethouders_12571.html&psig=AOvVaw15vpmVb_EovEVG7Nlx3CtQ&ust=1547642746997995
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Ruimtelijke investeringsagenda 
In deze raadsperiode zal invulling worden gegeven aan een ambitieuze ruimtelijke investeringsagenda. 

Daarbij zullen onder meer de volgende zaken aan bod komen: 

• de invulling van het BNI-terrein; 
• een voorstel voor het behoud van de recreatieve functie van De Woensberg; 
• de ontwikkeling van de oostelijke zijde van de Keucheniusstraat; 
• de herontwikkeling van de Blokkerpanden en het oude postkantoor; 
• de ontwikkeling van de Kustvisie voor de gehele kuststrook van de gemeente Huizen; 
• de herontwikkeling van het Trappenbergterrein. 
 
Wonen, wijken en buurten 
Wonen is een basisbehoefte. De gemeente wil dat iedere inwoner een betaalbare en passende woning heeft. 

De woningnood in onze regio is echter groot, vooral in de “betaalbare” sector.  

Binnen de kaders van de lokale- en regionale woonvisie staan we voor grote uitdagingen om de gestelde 

aantallen te realiseren. Daarbij mag niet worden gebouwd buiten de rode contouren. In beginsel wordt geen 

structureel groen opgeofferd voor woningbouw. 

Wij willen dat inwoners meer eigen verantwoording nemen voor hun directe leefomgeving, dat het gevoel van 

betrokkenheid bij de inrichting van de samenleving en de democratische besluitvorming wordt vergroot.  

We willen dat breed gedragen initiatieven vanuit de samenleving nadrukkelijk worden ondersteund. 

 
Versterken van het toeristisch en economisch profiel 
Evenementen: 
Initiatieven voor evenementen worden primair vanuit de bevolking opgestart. De gemeente heeft hier een 
stimulerende rol in. Dit geldt in het bijzonder voor evenementen die voor jongeren bedoeld zijn. De rol van de 
gemeente is faciliterend en regisserend. 
 
Economie: 
Er is inmiddels een acquisitieambtenaar/ centrum-manager voor bedrijven en startende ondernemers 

aangenomen. De bestemming bedrijven en kantoren blijft gehandhaafd. Leegstand van winkels moet zoveel 

mogelijk voorkomen worden. De gemeente gaat actief met de eigenaren in gesprek om tot een oplossing te 

komen. Inmiddels is de zondagmiddagopenstelling van de winkels een feit.  

 
Openbare orde en veiligheid 
Het zorgdragen voor veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de overheid. In 2022 is een van de 

belangrijke onderwerpen het project ‘ondermijning’ van het team OOV van de gemeente Huizen. De 

werkzaamheden voor dit project zijn reeds in 2019 opgestart. Het team VTH neemt vanaf 2022 structureel 

deel aan de samenwerking met diverse partners op dit terrein. 

 

1.3.2 Landelijke ontwikkelingen 
De komende jaren zullen er op landelijk niveau, voor wat betreft het omgevingsrecht, nog ingrijpende 

veranderingen plaatsvinden waar gemeenten op in zullen moeten spelen, zoals de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen en de Omgevingswet.  

Doel van deze veranderingen is de plannen en regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving sterk te 

vereenvoudigen, onderzoekslasten te verminderen, meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers en 

bedrijven en de bestuurlijke afwegingsruimte te vergroten. Voor de gemeente betekent het een hele andere 

werkwijze in zowel planvorming als in vergunningverlening, toezicht en handhaving. De belangrijkste 

ontwikkelingen waar wij de komende periode rekening mee moeten houden, zijn: 

 
Wet VTH en verordening kwaliteit VTH 
Gemeenten moeten een verordening kwaliteit VTH hebben. De verordening verplicht de gemeenten en de in 

opdracht daarvan handelende omgevingsdiensten op hoofdlijnen tot een uniforme ambitie voor kwaliteit. 

Gemeente Huizen heeft in 2016 de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Huizen vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen de landelijk opgestelde 

criteria van toepassing te verklaren op álle Wabo taken die door of in opdracht van de gemeente Huizen (in 

ons geval door de OFGV en de BGV) worden uitgevoerd.  
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Vertrekpunt voor het bepalen van de kwaliteit waren de kwaliteitscriteria 2.1. Vanaf 1 juli 2019 zijn de 

kwaliteitscriteria geactualiseerd naar de versie 2.2. Deze nieuwste versie is automatisch van toepassing op 

onze verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Huizen. 

Deze kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld en worden toegepast met als doel de kwaliteit van de VTH-taken te 

waarborgen en te bevorderen.  

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

medewerkers. Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende beleidscyclus is, een inhoudelijke 

ondergrens en dat de taken belegd worden bij organisaties die continuïteit in de uitvoering kunnen 

garanderen.  

Op medewerker niveau betekent dit o.a. dat voldoende deskundigheid en ‘vlieguren’ (frequente uitvoering) 

gevraagd worden om de taken adequaat uit te kunnen voeren.  

 

Jaarlijks moeten deze kwaliteitscriteria worden nagelopen en moet er beoordeeld worden of wij voldoen aan 

de voorwaarden. De uitkomst van deze beoordeling wordt weergegeven in het Jaarverslag.  

 
Omgevingswet 
Op dit moment is het Omgevingsrecht verdeeld over 15 wetten en tientallen besluiten en regelingen. Deze 

versnippering leidt tot problemen, doordat de gebruikers de regels niet of niet goed kennen, onjuist toepassen 

en er geen, dan wel onvoldoende afstemming, plaatsvindt. De nieuwe Omgevingswet gaat al deze wetten, 

besluiten en regelingen vervangen.  

 
Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om de geldende regels voor burgers, bedrijven en overheden 

inzichtelijker te maken en de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving beter beheersbaar te 

maken. Deze wet gaat ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.  

De uitgangspunten van de Omgevingswet zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, 

lokaal maatwerk en vertrouwen. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in 

plaats van de vraag: ‘mag het wel?’  

De Omgevingswet verplicht gemeenten en provincies integrale plannen te maken waarin de diverse belangen 

in onderlinge samenhang worden beschouwd. Op dit moment is de te verwachte ingangsdatum 1-1-2023. 

 
De impact van de Omgevingswet betekent voor ons, onder andere, het volgende: 

• alle vergunningprocedures, in principe, in acht weken; 
• het omgevingsplan vraagt om participatie en afweging bij de planvorming 
• door duidelijke plannen is inzichtelijker wat wel en niet kan en zijn mogelijk minder vergunningen 

nodig en verschuift de focus naar toezicht en handhaving; 
• meer maatwerk, immers bij minder regels vergen de besluiten een goede afweging en onderbouwing; 
• taakvelden worden integraal samengevoegd: meer (keten)samenwerking; 
• processen worden straks nog meer dan nu geïnitieerd door burgers en bedrijven en vragen om 

integrale afhandeling; 
• gedrag en cultuurverandering: competenties als oplossingsgericht denken, helicopterview en 

samenwerken worden belangrijker; 
• transparantie van informatievoorziening. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden, het 

nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel 
zien wat mag in de fysieke leefomgeving. De inwoner, ondernemer beschikt daarmee over dezelfde 
informatie als de overheid. 

 
De impact van de Omgevingswet kan groot zijn. Dit hangt af van het (nog door de Raad) vast te stellen 

ambitieniveau en de uitwerking daarvan in het Omgevingsplan. Het aantal besluiten voor bouwactiviteiten zou 

daardoor kunnen afnemen. Voor plannen die passen in het toekomstige Omgevingsplan is dan vaak geen 

vergunning meer nodig. Het aantal vergunningprocedures neemt daardoor af. Maar als het Omgevingsplan 

dicht bij de huidige bestemmingsplannen blijft, is die invloed beperkt. Tegelijkertijd zal de rol van het bevoegd 

gezag veranderen: van toetser en beslisser naar adviseur en facilitator in het proces. Dit vraagt andere 

competenties en opleiding van de medewerk(st)ers. De toezichthoudende rol van de gemeente zal groter 

worden, er zal meer vergunningsvrij mogelijk zijn maar die bouwwerken moeten wel conform de regels 

uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de toezichthoudende taak van de gemeente vergroot wordt. Ook heeft de 

Omgevingswet consequenties voor handhaving aangezien er vaker sprake is van algemene regels en 
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zorgplichten. De omgevingswet brengt een aantal wijzigingen in de huidige werkwijze. Deze veranderingen 

zullen deels effect hebben vanaf de inwerkingtreden van de wet en deels in de jaren daarna.  

 
Op dit moment wordt een impactanalyse Wkb (zie hierna) en Omgevingswet uitgevoerd op de taken die door 

de komst van de Omgevingswet wijzigen ten opzichte van de Wabo. Hierbij zullen een aantal scenario’s 

worden bekeken van loslaten en meer vergunning vrij maken via beleidsneutraal overgaan, naar het veelal 

vergunning plichtig laten blijven van Omgevingsplanactiviteiten met een hoger dienstverleningsniveau. Aan 

het gemeentebestuur zullen die scenario’s en de consequenties daarvan in het voorjaar van 2022 als keuze 

worden voorgelegd.  

 
De gemeente Huizen neemt ook deel aan een regionaal project ter voorbereiding op de implementatie van de 

Omgevingswet, waarin de 7 regiogemeenten van Gooi & Vechtstreek, samen met alle ketenpartners en de 

Regio samenwerken.  

 

Met de komst van de Omgevingswet moeten we ook kijken naar de verordeningsregels over de fysieke 

leefomgeving. Deze verordeningsregels moeten uiterlijk eind 2029 overgezet worden naar het omgevingsplan 

 
Consequenties invoering Omgevingswet 1-1-2023 
De invoering van de omgevingswet betekent voor het team Vergunningen, toezicht en handhaving 

voornamelijk een verandering van de werkprocessen, aanpassing templates en sjablonen en een verandering 

van houding en gedrag van de medewerkers. Bij inwerkingtreden van de Omgevingswet moet ons VTH 

systeem aangesloten zijn op het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna DSO, een landelijke voorziening 

voorheen OLO omgevingsloket online) zodat we vergunningaanvragen kunnen ontvangen. Zodra de 

Omgevingswet in werking treedt, moeten initiatieven binnen acht weken worden afgewogen. Bij de 

vergunningaanvraag wordt gewerkt met een vragenboom indieningsvereiste. De vragen in deze vragenboom 

zijn voor een gedeelte al gecreëerd in de toepasbare regels, Huizen moet beoordelen of wij deze willen 

aanpassen. De gemeentelijke- en ketenactiviteiten moeten op elkaar worden afgestemd en er kan worden 

samengewerkt in de digitale ruimte binnen het DSO (maar hoe gebruiken we die ruimte). De klant staat 

centraal (participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en van toepassing op alle processen) 

en er wordt efficiënt en transparant een product of dienst voortgebracht.  

 

De medewerkers worden toegerust met de juiste competenties en vaardigheden. Om dit te kunnen bereiken 

zal er intern een opleiding worden verzorgd. Dit alles vergt inspanning en uren van de medewerkers. Deze 

uren kunnen niet aan andere taken besteed worden waardoor er prioriteiten gesteld moeten worden. Iedereen 

is een radar in de verandermolen.  

 

Door de knip tussen de technische bouwactiviteit en de ruimtelijke bouwactiviteit in de Omgevingswet zullen 

er meer technische bouwactiviteiten vergunningsvrij zijn omdat voor die aangegeven bouwactiviteiten de 

ruimtelijke randvoorwaarden niet langer een rol spelen. Dit heeft, net als de beleidsvrijheid voor het instellen 

van een melding voor bepaalde activiteiten, consequenties voor de te berekenen leges. 

 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Naar verwachting treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna Wkb) tegelijk met de 

omgevingswet in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld, 

verwacht wordt dat deze op 1 januari 2023 in werking zal treden. Het doel van de Wkb is verbetering van de 

bouwkwaliteit door versterking van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument en door de 

introductie van een nieuw stelstel van kwaliteitsborging voor bouwwerken. Uitgangspunt daarbij is dat de 

initiatiefnemer van een bouwproject het bouwproces zodanig organiseert dat er voldoende waarborgen zijn 

die ervoor zorgen dat het eindresultaat voldoet aan het Bouwbesluit. Private kwaliteitsborging ziet toe op het 

gehele traject van de bouw: van initiatief tot en met de oplevering.  

 
In het nieuwe stelsel toetst het bevoegde gezag (meestal de gemeente) een aanvraag omgevingsvergunning 

voor bouwen niet langer aan de (bouwtechnische) voorschriften van het Bouwbesluit. Naast de toetsing aan 

het bestemmingsplan, de welstandseisen en de bouwverordening blijft de bouwtechnische beoordeling 

beperkt tot het toetsen of voor de betreffende bouwwerkcategorie het juiste instrument voor private 

kwaliteitsborging is toegepast en of gewerkt wordt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Ook het toezicht 
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op de naleving van de bouwtechnische voorschriften tijdens de uitvoering van het bouwproject vervalt. Het 

bouwtoezicht voor categorie 1 bouwwerken wordt primair belegd bij private kwaliteitsborgers. 

Het toezicht tijdens de bouw door het bevoegd gezag blijft beperkt tot de ruimtelijke en uiterlijke (welstand) 

onderdelen van de omgevingsvergunning. Na de oplevering van het bouwproject gaat de controle op het 

bestaande bouwwerk over naar de gemeente (zoals nu ook het geval is). 

De verwachting is dat het stelsel van private kwaliteitsborging gefaseerd wordt ingevoerd. Er zal worden 

begonnen met bouwwerken met een beperkt maatschappelijk risico, gevolgklasse 1 waaronder woningen 

(fase 1). Na een evaluatie van de ervaringen met gevolgklasse 1, zullen de andere gevolgklasse 2 en 3 

bouwwerken overgaan (fase 2).  

 
Impactanalyse Wkb 
Eind 2016/ begin 2017 is door WaboAdvies Vaassen B.V., een impactanalyse en organisatieadvies voor het 

team vergunningen en toezicht/handhaving in relatie tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(privatisering bouwtoezicht) gemaakt. Nu ruim 4 jaar later is er meer bekend over de Wkb en vooral ook over 

de nieuwe taken die het bevoegd gezag toch weer krijgt binnen dit stelsel en is WaboAdvies om een 

actualisering gevraagd. De rapportage wordt eind februari 2022 verwacht. 

De conclusie in 2017 was dat de impact op het aantal in te zetten uren van de in 2 fasen in werking tredende 

‘Wet kwaliteitsborging’ voor vergunningen als ook toezicht en handhaving zeer beperkt is te noemen en 

behoorlijk onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit komt omdat de gemeente Huizen bovengemiddeld een 

beheergemeente is met een zeer beperkte woningbouw. Ondanks dat bij de 1e fase 95% van de 

bouwaanvragen voor de toets aan het bouwbesluit naar de markt gaan, blijft de impact beperkt tot 0,15 fte 

reductie bij vergunningverlening en 0,16 fte reductie bij toezicht.  

 
Bij de 2e fase (nog geen datum bekend) gaat de overige 5% van de bouwaanvragen voor de toets aan het 

Bouwbesluit naar de markt. Dit betreft de grotere bouwwerken. Die bouwaanvragen vergen aanzienlijk meer 

tijd voor toetsing aan het Bouwbesluit. Ondanks het geringe percentage van 5% is de impact nog eens 0,23 

fte reductie bij vergunningverlening en 0,25 fte reductie bij toezicht. Deze uren blijven echter nog de komende 

jaren bij het bevoegd gezag. Na volledige invoering van de Wet kwaliteitsborging is de impact dus 

(0,15+0,23=) 0,38 fte reductie bij vergunningverlening en (0,16+0,25=) 0,41 fte reductie bij toezicht. Die 

reductie is op basis van het op 17-2-2015 genomen besluit “Organisatieontwikkeling een dubbelslag” reeds 

doorgevoerd voor vergunningverlening op 1 mei 2016 voor 1,0 fte en voor toezicht op 4 mei 2015 voor 0,5 fte 

(bij pensionering van een vergunningverlener, respectievelijk toezichthouder). Het CMT heeft echter, gelet op 

de impactanalyse van WaboAdvies, in 2017 besloten de bedachte formatiereductie niet verder door te voeren. 

 
De impact op de juridische handhaving van deze wet is moeilijk in te schatten, maar zal de eerste jaren 

eerder toenemen dan afnemen in verband met het ‘wennen’ aan het nieuwe stelsel. 

 
Consequenties invoering Wkb 1-1-2023 
Op het moment van in werking treden van de Wkb moeten de toezichts- en handhavingsprocessen bij 

bouwactiviteiten aangepast zijn aan de Wkb. Dit omvat de inrichting van processen, de informatievoorziening, 

de afspraken met uitvoeringsdiensten en de juridische aspecten. Er moet onder andere nagedacht worden 

hoe gaan we handhaven maar ook over de locatie specifieke omstandigheden. De ruimtelijke vergunning 

wordt verleend door de gemeente. De gemeente mag in de ruimtelijke vergunning aan de initiatiefnemer 

meegeven wat de locatie specifieke omstandigheden/ risico’s zijn waar de kwaliteitsborger gebruik van kan 

maken. 

 

De nieuwe rol van de gemeente onder de Wkb is een proces waarin we moeten groeien. Dit vergt dat er op 

gezette tijden wordt teruggekeken en zo nodig wordt bijgesteld. Door een proefproject te doorlopen kan voor 

de inwerkingtreding al met dit proces gestart worden. 

 
Huizen wil een proefproject draaien hoe te werken met de Wkb. Hiervoor wordt gekeken naar een project wat 

zich daarvoor leent en waarbij de opdrachtgever ook interesse heeft. Voor de opdrachtgever gaat er immers 

ook veel veranderen. De opdrachtgever moet een kwaliteitsborger aanstellen die de toets aan het bouwbesluit 

uitvoert. Deze kwaliteitsborger controleert ook tijdens de bouw of gebouwd wordt volgens de regels uit het 

bouwbesluit. Als de bouw klaar is stelt de kwaliteitsborger een overdrachtsdocument op. Pas na ontvangst 

van een juiste melding van bouwwerk gereed mag het bouwwerk in gebruik worden genomen en is de 
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gemeente weer aan zet. De kosten voor deze kwaliteitsborger komen voor rekening van de opdrachtgever, bij 

de huidige werkwijze toetst de gemeente aan de eisen uit het bouwbesluit waardoor de kosten voor de 

kwaliteitsborger extra kosten voor de opdrachtgever zijn.  

 
De scheiding van bouwtechnische en ruimtelijke toets betreft een wijziging die ook de leges raken. Als wij de 

toets niet meer uitvoeren kunnen deze ook niet doorberekend worden in de leges.  

 

Eind februari 2022 is zoals aangegeven, een nieuwe impactanalyse uitgevoerd. Met de uitkomst van die 

analyse zal beoordeeld worden of er nog acties genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan het 

werken conform de regels uit de Wkb. 

 
Klimaat en energie 

Grote problemen zoals afname van de biodiversiteit, voedselschaarste, droogte, gebrek aan schoon 

drinkwater, afname van het areaal natuur, overbevolking en schaarste aan grondstoffen worden veroorzaakt 

door klimaatverandering en de huidige energievraag en wijze van opwekken spelen daarbij een belangrijk rol.  

Samen met de Klimaatwet vormt het Klimaatakkoord sinds 2019 het wettelijke- en beleidskader voor de 

energietransitie in Nederland. Alle afspraken uit het akkoord moeten in onderlinge samenhang voor een 

verduurzaming van het energiesysteem zorgen, met een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving 

in 2050 als doel. 

 
Op het niveau van de gemeente zijn een aantal strategische documenten van belang: 

• De warmtevisie “Nu isoleren, straks aardgasvrij”, vastgesteld eind 2021. De komende 5 jaar is de 
inzet om via een actieve aanpak eigenaren en huurders van woningen en andere gebouwen voor te 
bereiden op een aardgasvrije toekomst door energiebesparing en isolatie te faciliteren en te 
stimuleren. Deze periode benut de gemeente tegelijkertijd om de ontwikkeling rond collectieve 
warmteoplossingen te volgen en hiernaar onderzoek te doen. Er is geen buurt in Huizen aangewezen 
die voor 2030 van het aardgas af gaat. 

• De Regionale Energie Strategie (RES), vastgesteld medio 2021. Hierin zijn doelstellingen en 
zoekgebieden voor opwekking van zonne- en windenergie vastgelegd. Huizen valt als gemeente in 
Gooi en Vechtstreek onder de RES-regio Noord-Holland- Zuid. Voor Huizen ligt de focus op zonne-
energie op grote daken. 

• De Strategienota publieke laadinfrastructuur en elektrische vervoer. 
 
Sinds 1 juli 2018 is aardgasvrije nieuwbouw voor woningen de standaard. Dit is vastgelegd in de Wet 

voortgang energietransitie (Wet Vet). Het is niet meer toegestaan om nieuwe woningen met een 

aardgasaansluiting op te leveren. Deze aanvragen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en dus ook het 

daarin bepaalde over de energieprestatie-coëfficiënt (EPC-norm). Als de EPC-norm niet wordt gehaald zal de 

vergunning wegens strijd met het Bouwbesluit geweigerd moeten worden. In 2021 zijn de eisen voor de 

energieprestatie van gebouwen aangescherpt. Het realiseren van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) is 

nu de norm. 

 

Daarnaast gelden bouwtechnische regels op het gebied van energie (Energieprestatie Gebouwen ofwel EPG) 

en materialen (Milieuprestatie Gebouwen ofwel MPG).  

 
Doorwerking op taken VTH 
Als gevolg van het meer verplichtende karakter zal het toezicht op energiebesparing intensiveren. Dit geldt 

ook voor de juridische advisering aan het team verkeer, in het bijzonder omtrent het plaatsen van laadpalen. 

 
Onze vergunningverleners en bouwinspecteurs zijn van de bouwtechnische regels als MPG en EPG op de 

hoogte. Met inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vervalt de bouwtechnische toets 

voor (in eerste instantie) de gevolgklasse 1 bouwwerken waar deze regelingen onder vallen, waardoor deze 

toets wordt uitgevoerd door private partijen. De toets met betrekking tot deze regelingen houdt op dat moment 

in dat er gecontroleerd wordt of de benodigde documenten aanwezig zijn en of deze voldoen aan de eisen, er 

wordt onder andere gekeken of het rapport is opgemaakt door een erkend bedrijf en of de uitkomst voldoet.  
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De OFGV voert vanaf 2021 het project Stimulerend Toezicht uit. Hierbij worden bedrijven met een hoog 

energieverbruik actief geïnformeerd en ondersteund bij het treffen van energiebesparende maatregelen en 

verplichtingen die hierbij gelden. Dit project loopt door tot in elk geval 2023.  

 
Tot slot heeft het Omgevingsloket een functie om bewoners bij vragen te informeren over ondersteuning die 

zij kunnen krijgen bij de verduurzaming van de woning. Via de gemeentelijke website Huizen Klimaatbewust 

krijgen bewoners informatie over bijvoorbeeld: 

• de subsidieregeling voor woningisolatie  
• de subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen 
• onafhankelijk advies via het Duurzaam Bouwloket 
• het aanvragen van een gesprek met een energiecoach van de lokale energiecoöperatie 

HuizenDuurzaam. 
 

De beoordeling van de subsidieaanvraag woningisolatie vindt plaats binnen het team Vergunningen. Als er 

voor het aanbrengen van de maatregelen een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, zal het 

omgevingsloket op dat gedeelte de informatie verstrekken. Het aanbrengen van dakisolatie is daar een 

voorbeeld van. Wanneer door het aanbrengen van de dakisolatie de hoogte van de woning niet meer binnen 

de geldende regels uit het bestemmingsplan valt moet er tevens gekeken worden of er medewerking kan 

worden verleend aan de aanvraag omgevingsvergunning door af te wijken van de regels uit het 

bestemmingsplan.  

 
Asbestdaken 
Op 4 juni 2019 besloot de 1e Kamer het wetsvoorstel op het verbod op de aanwezigheid van asbestdaken na 

2024 (dus sanering vóór die tijd) niet aan te nemen. Dit ondanks dat de minister, in een laatste poging het 

wetsvoorstel te redden, de datum waarop het verbod zou moeten ingaan had opgeschoven naar 2028. 

Hoewel er begrip was voor het verbod op asbestdaken, vonden veel senatoren dat het Kabinet te overhaast 

en te rigoureus te werk was gegaan en zagen het verbod voor veel mensen als onmogelijk en onbetaalbaar. 

Hierdoor is er momenteel geen wettelijke verplichting om een asbestdak te saneren. 

 
Onduidelijk is wanneer en in welke vorm dit geplande verbod alsnog gaat gelden. Wat wél duidelijk is, is dat 

de verwering van asbestdaken en daarmee de verspreiding van asbestvezels in het milieu gewoon doorgaat.  

Vooruitlopend op de invoering van ‘het verbod in aantocht’ is in 2018 een inventarisatie gehouden. Daaruit is 

gebleken, dat in Huizen 870 ‘asbestverdachte’ daken aanwezig zijn. Deze daken worden in samenwerking 

met de afdeling GEO op een interactieve kaart gezet op onze website gezet worden zodat ze toegankelijk zijn 

voor iedereen. Zodra meer duidelijk wordt over eventuele verplichtingen omtrent de landelijke aanpak, zal aan 

B&W over de aanpak in Huizen voorstellen worden gedaan. 

  

https://www.huizen.nl/huizen-klimaatbewust
http://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/Huizen
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Hoofdstuk 2 Doelen 
 
In ons VTH beleid Omgevingsrecht 2020-2024 hebben wij onze missie op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving aangegeven als “door een adequate uitvoering van de wettelijke 

taken bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Huizen”. 

 

Om onze missie te kunnen uitvoeren hebben wij de volgende ambities aangegeven: 

• Kwalitatief goede vergunningen. 
• Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor inwoners en ondernemers. 
• Nut en noodzaak centraal. 
• Kwalitatief goed toezicht en handhaving. 
• Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor inwoners en ondernemers. 
• Een risicogerichte, projectmatige/ gebiedsgerichte in integrale benadering. 
• inzet op preventie. 

 
Om onze ambitie uit te voeren hebben wij in het beleid doelstellingen geformuleerd welke wij in dit 

uitvoeringsprogramma hebben overgenomen als doel. Het uitvoeren van onze doelen draagt bij aan de 

leefbaarheid en veiligheid van de gemeente Huizen. Aan alle doelstellingen wordt aandacht besteed, echter 

niet aan elke doelstelling kan uitgebreid gedocumenteerd en beschreven worden. Ieder jaar geeft het team 

aan welke doelstelling dat jaar beoordeeld zal worden als doel. Aan die doelen worden activiteiten gekoppeld 

waardoor in ons jaarverslag aangegeven kan worden of wij deze doelstelling hebben behaald. Voor 2022 

heeft het team de volgende doelen aangegeven: 

 
 

 Doelen voor vergunningen 2022 

Doel 
 

Alle vergunningen en brieven worden in begrijpelijke taal opgesteld zodat duidelijk 
is wat verwacht/ bedoeld wordt. 
 

Activiteit 1. De standaardbrieven worden wederom tegen het licht gehouden aan de hand van 
de schrijfwijzer. De brieven worden tezamen met de brieven van Toezicht en 
Handhaving door de afdeling communicatie in onderlinge samenhang beoordeeld 
maar ook op begrijpelijkheid 

  

Doel Gemeten naar juridische kwaliteit, mag maximaal 10% van bezwaar en beroep 
gegrond worden verklaard. 
 

Activiteit 2 Maximaal 10% van bezwaar en beroep wordt gegrond verklaard. 
 

Doel Geen overschrijding van de wettelijke afhandelingstermijnen van aanvragen en 
geen van rechtswege verleende vergunningen. 

Activiteit 3. Alle aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere 
afhandelingsprocedure van toepassing is, worden binnen de wettelijke termijn 
afgehandeld.  
 

Doel De cultuurhistorische waarden van monumentale panden wordt behouden. 
 

Activiteit 4 Extra aandacht voor aanvragen omgevingsvergunning met betrekking tot 
monumenten waardoor de cultuurhistorische waarde van monumentale panden 
wordt behouden en waar mogelijk versterkt. 

 Doelen voor toezicht en handhaving  
Doel Minimaal 90% van de afgegeven handhavingsbeschikkingen houdt stand ineen 

eventueel bezwaar- of beroepsprocedure. 

Activiteit 1. Minimaal 90% van de handhavingsbeschikkingen houdt stand in een bezwaar- 
en/of beroepsprocedure. 

Doel 
 

Geen afgegeven vergunning die, zonder gegronde redenen, langer dan drie jaar 
ongebruikt zijn 

Activiteit 2 Indien binnen drie jaar geen gebruik wordt gemaakt van de verleende vergunning 
wordt de vergunning, en er is geen gegronde reden, wordt ingetrokken.  
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Doel De brandveiligheid bij zorginstellingen waar verminderd zelfredzamen verblijven 
verbeteren. 

Activiteit 3 Ieder jaar worden zorginstellingen waar verminderd zelfredzame bewoners 
verblijven gecontroleerd op de brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit 2012. Bij 
eventuele onvolkomenheden worden deze in 95% binnen de gestelde 
hersteltermijn opgelost ¹. 
  

 
¹ Woongebouwen waarin minder zelfredzame personen verblijven worden ook meegenomen aan de hand van 
vragen van de provincie. 
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Hoofdstuk 3  Vergunningverlening 
 

3.1 Werkwijze Vergunningen 
Omgevingsloket  
Inwoners en bedrijven kunnen voor al hun omgevingsgerelateerde vragen terecht bij het omgevingsloket in 

het gemeentehuis. Dat loket is op werkdagen geopend en een bezoek is kosteloos. Het loket is ook 

telefonisch bereikbaar. Zeker daar waar sprake is van bouwactiviteiten leert de ervaring dat voor goede en 

duidelijke informatie persoonlijk contact met de klant de beste optie is. Hiervoor is het mogelijk om zonder 

afspraak naar de omgevingsbalie te komen voor informatie. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken 

zodat de klant een vaste tijd heeft. Het voordeel van het maken van een afspraak is dat de vraag veelal vooraf 

al duidelijk is en dat daar tijdens het gesprek goed op ingegaan kan worden.  

 
Indiening en afhandeling 
Het indienen van een aanvraag kan digitaal via de Landelijke voorziening, het Omgevingsloket (hierna: OLO) 

of in papiervorm via post. Digitale aanvragen vanuit de OLO worden automatisch via een koppeling het in 

LEEF gezet. Vervolgens worden deze gegevens door de FO verwerkt en stuurt de FO de tekeningen naar de 

Repro om deze uit te printen/ te plotten. Het dossier wordt vervolgens aan een vergunningverlener 

toegewezen.  

In 2022 werkt het team Vergunningen, toezicht en handhaving met een nieuw digitaal systeem LEEF. Brieven 

en besluiten worden via LEEF in Word gemaakt, digitaal ondertekend en opgeslagen in de Cloud. Er is een 

koppeling met Join zodat alle brieven opgeslagen worden in ons eigen zaaksysteem. Het is de bedoeling dat 

vanaf 2022 alle vergunningen geheel digitaal worden afgehandeld. 

 

3.1.1 Soorten procedures onder de Wabo 
Reguliere procedure 
Voor de reguliere procedure geldt hoofdstuk 4 van de Awb. De Wabo geeft hierop enkele aanvullingen. De 

belangrijkste aanvullingen die de Wabo geeft op hoofdstuk 4 van de Awb zijn onder andere:  

• het bevoegd gezag stuurt de aanvrager onverwijld een ontvangstbewijs (art. 3.1 lid 2 Wabo); 
• het bevoegd gezag stuurt de aanvrager zo snel mogelijk een bericht over de procedure en 

rechtsmiddelen (art. 3.1 lid 3 Wabo); 
• het bevoegd gezag geeft kennis van de aanvraag in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan 

huisbladen of op een andere geschikte wijze (art. 3.8 Wabo);  
• het bevoegd gezag beslist binnen acht weken (eventueel verlengd met zes weken) na de datum van 

ontvangst van de aanvraag (art. 3.9 lid 1 en 2 Wabo); 
• het bevoegd gezag doet tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit 

mededeling van de beschikking. Dit moet op dezelfde manier als de kennisgeving van de aanvraag 
(art. 3.9 lid 1, onder a, Wabo); 

• bij overschrijding van de beslistermijn, is het besluit van rechtswege verleend ("lex silencio positivo"). 
In dat geval doet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk mededeling van de verlening van 
rechtswege. Dit gebeurt op dezelfde manier als de kennisgeving van de aanvraag (art. 3.9 lid 3 en 4 
Wabo). 

 
Uitgebreide procedure  
Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Awb. Ook hierop geeft de Wabo enkele aanvullingen. 

De belangrijkste aanvullingen die de Wabo geeft op afdeling 3.4 van de Awb zijn onder andere:  

• het bevoegd gezag stuurt de aanvrager onverwijld een ontvangstbewijs (art. 3.1 lid 2 Wabo); 
• het bevoegd gezag stuurt de aanvrager zo snel mogelijk een bericht over de procedure en 

rechtsmiddelen (art. 3.1 lid 3 Wabo); 
• wanneer een ander bestuursorgaan dan B&W bevoegd gezag is, ligt het ontwerpbesluit ook ter 

inzage in de gemeente waar het project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd (art. 3.12 lid 3 Wabo); 
• het bevoegd gezag stuurt aanvraag, ontwerpbesluit en/of het definitieve besluit aan bepaalde 

personen of instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het orgaan dat de verklaring van geen 
bedenkingen afgeeft, de Inspectie of een ander bestuursorgaan dan het aangewezen bevoegd gezag; 

• iedereen kan zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen (art. 3.12 lid 5 Wabo). Overigens kunnen 
alleen belanghebbenden bezwaar maken en in beroep gaan; 

• de beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de 
aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo); 
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• het bevoegd gezag mag de beslistermijn van zes maanden éénmaal verlengen, met ten hoogste zes 
weken (art. 3.12 lid 8 Wabo); 

• voor gevallen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º, van de Wabo (het 
vroegere projectbesluit) geldt een speciale procedure: het bevoegd gezag plaatst de kennisgeving 
van het ontwerpbesluit en de mededeling van het definitieve besluit in de Staatscourant; 

• het bevoegd gezag stuurt de kennisgeving van het ontwerpbesluit en de mededeling van het 
definitieve besluit aan de eigenaar van de grond en eventuele beperkt gerechtigden daarop. Dit voor 
zover nodig met het oog op de toepassing van artikel 85 van de onteigeningswet (art. 3.12 lid 2 Wabo 
jo. art. 6.14 lid 2 Regeling omgevingsrecht); 

• het bevoegd gezag doet de mededeling van het definitieve besluit ook langs elektronische weg en 
stelt het beschikbaar op de landelijke voorziening (art. 6.14 Bor). 

 
Gefaseerde aanvraag  
De Wabo biedt de mogelijkheid om een vergunning gefaseerd aan te vragen en gefaseerd te verlenen. Voor 

elk project dat uit meerdere activiteiten bestaat, kan een vergunning gefaseerd aangevraagd worden. Het kan 

daarbij zowel gaan om activiteiten die ingevolge artikel 2.7 gelijktijdig moeten worden aangevraagd als om 

activiteiten waarvoor ook afzonderlijk een (deel)vergunning zou kunnen worden gevraagd. Het is aan de 

aanvrager om te bepalen of hij een vergunning gefaseerd aanvraagt. Het blijft dan één vergunning, maar de 

beoordeling van de aanvraag en de besluitvorming daaromtrent vindt in twee fasen plaats. Elke fase vormt 

een op zichzelf staand appellabel besluit gericht op rechtsgevolg. Beide besluiten, indien positief, vormen 

gezamenlijk de omgevingsvergunning. De activiteiten kunnen echter pas plaatsvinden als de besluiten voor 

beide fasen zijn verkregen. Bij de aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste fase vermeldt de 

aanvrager uit welke activiteiten het gehele project zal bestaan (art. 4.5 lid 2 Bor).  

  
Aanvullend kent de gemeente Huizen.   
(Verzoeken om) vooroverleg  
Dit is een schriftelijk vooroverleg waaraan kosten voor de indiener zijn verbonden. Het eindresultaat betreft 

een ambtelijke indicatie van de haalbaarheid van een initiatief op bepaalde maatgevende facetten zoals 

ruimtelijke inpassing, welstand, monumenten, flora- en fauna. De aanvrager kan zijn initiatief zo nodig 

aanpassen en verder uitwerken en loopt zodoende tijdens de officiële aanvraag niet meer tegen onverwachte 

obstakels aan. Tevens kan de gemeente in het voortraject adviseren over de wijze van vergunningaanvraag 

(gefaseerd, deelactiviteiten).  Bij ingrijpende of bestuursgevoelige plannen vindt tijdens het vooroverleg in elk 

geval terugkoppeling naar de portefeuillehouder plaats. Ontwikkelingen die ruimtelijk en/of maatschappelijk 

impact hebben doorlopen, na een principeakkoord van het college, een inspraaktraject (eventueel met 

stedenbouwkundige voorwaarden). De kwaliteit van de ingediende gegevens bepaalt de 

toetsingsmogelijkheden. Daarnaast kan de aanvrager zelf aangeven op welke gronden hij de toetsing vooraf 

wenselijk acht. De ervaring leert dat de meerderheid van de vooroverleggen leidt tot een formele aanvraag.  

 

3.1.2 Soorten activiteiten 
Activiteit Bouwen 
Alle aanvragen worden getoetst op de gronden die zijn opgenomen in de artikelen 2.10 tot en met 2.20a van 

de Wabo (bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, Bouwbesluit).  

 

Elk bouwplan wordt getoetst aan de bouw- en gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Dit gebeurt op 

een grondige manier, waarbij specifieke kenmerken nauwkeurig worden nagemeten en bestemmingen per 

ruimte worden benoemd en gecontroleerd.   

Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aan het bestemmingsplan 

voldoet, of duidelijk is dat de omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruik kan worden 

verleend, wordt het plan getoetst aan redelijke eisen van welstand. Concreet houdt dit in dat het bouwplan 

moet voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in de Welstandsnota. In Huizen is het grootste deel van het 

grondgebied nagenoeg welstandsvrij. Wel zijn bepaalde gebieden aangewezen waarvoor welstandscriteria 

gelden en er gelden loketcriteria voor dakkapellen, dakhuisjes, erfafscheidingen, reclame en airco’s.  

  
100% toetsing is niet mogelijk. Voor de toetsing aan het Bouwbesluit wordt gebruik gemaakt van het Landelijk 

Toetsprotocol Bouwbesluit (LTB) dat onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland is 

ontwikkeld en landelijk door gemeenten als een minimaal acceptabel niveau wordt beschouwd. Daardoor is 
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een differentiatie in toetsintensiteit mogelijk per onderdeel van het Bouwbesluit al naar gelang het 

bouwwerktype en de verwachte risico’s.   

  
Het LTB laat ruimte om in afwijking van dit landelijk vastgestelde toetsniveau zelf een toetsniveau op de 

verschillende onderdelen vast te stellen op basis van de eigen risico-inschattingen en beschikbare 

toetscapaciteit. Daarvan is in Huizen geen sprake. De toetsing aan het Bouwbesluit is, zoals gezegd, gelijk 

aan het niveau dat landelijk als minimaal acceptabel niveau wordt beschouwd. Ook wordt gebruik gemaakt 

van de checklists van BRIS-toets, dat speciaal voor het werken met het LTB is opgezet.  

Voor wat betreft de wettelijke mogelijkheid om af te wijken van de voorschriften op basis van de zogenaamde 

gelijkwaardigheid geldt dat dit per geval wordt beoordeeld, omdat het maatwerk betreft. Bij vraagstukken over 

gelijkwaardigheid van brandveiligheid als ook complexe vraagstukken (utiliteitsbouw en gestapelde bouw) 

wordt advies ingewonnen bij de brandweer Gooi en Vechtstreek (vloeit voor uit 

dienstverleningsovereenkomst). 

 
In sommige gevallen zijn meerdere toetsingskaders van toepassing. In de gemeente Huizen zijn bijzondere 

gebieden gelegen zoals de Grondwaterbeschermingsgebied I en II, aardkundige monumenten en de 

natuurgebieden. Zodra een bouwplan binnen een van deze gebieden is gelegen, is tevens de Provinciale 

Milieuverordening van toepassing. In het kader van de Wabo is dit geen weigeringsgrond en kan de 

omgevingsvergunning verleend worden als aan de regels wordt voldaan. Echter moet de aanvrager een 

ontheffing aanvragen bij de Provincie. Dit kan betekenen dat het bouwplan niet uitgevoerd kan worden, omdat 

de Provincie geen medewerking verleent. Vanuit team Vergunningen wordt een adviesaanvraag gedaan bij 

de Provincie om de haalbaarheid te toetsen. De uitslag hiervan wordt aan de aanvrager verteld.  

 
Activiteit afwijken bestemmingsplan 
Het uitgangspunt is dat bestemmingsplannen flexibel en globaal van opzet worden. Door afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden wordt, waar mogelijk, maatwerk geleverd ten aanzien van individuele wensen van 

burgers.  

  

De wetgever bepaalt dat elk verzoek dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan, beschouwd moet 

worden als een verzoek om medewerking aan een afwijking van het bestemmingsplan. In de Wabo zijn 

gevallen opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning kan worden verleend voor planologisch strijdig 

gebruik (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°). De maximale kaders zijn neergelegd in een Algemene 

maatregels van bestuur, het Besluit omgevingsrecht, artikel 4 van bijlage II.  

  

De bestemmingsplannen zijn actueel. Tóch kan er aanleiding zijn om een afwijkingsprocedure bij een 

omgevingsaanvraag toe te passen. De reden hiervoor is de behoefte die ontstaat door maatschappelijke 

ontwikkelingen Behoeften en wensen van initiatiefnemers veranderen dus met als gevolg dat het 

bestemmingsplan daarin niet voorziet. Ook leert de praktijk dat voor een goede aansluiting tussen bestaande 

bouw en uitbreidingen maatwerk in een concreet geval is gewenst met als resultaat een stedenbouwkundig of 

technisch gezien betere situatie.  

  
Maatwerk in de vorm van mogelijke afwijkingen van bestemmingsplannen worden getoetst door de werkgroep 

bouwplannen, een ambtelijke werkgroep waarin deskundigheid op het gebied van stedenbouw, technische 

eisen en juridische eisen is vertegenwoordigd. De insteek daarbij is niet om te bekijken wat er niet kan, maar 

wat er wel kan of wat er in ieder geval kan. Uitgangspunt is dat een plan ruimtelijk aanvaardbaar is. Zo mag 

een plan geen aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving tot gevolg hebben. Ook mag er geen sprake 

zijn van een onevenredige aantasting van betrokken belangen.  Alle betrokken belangen worden hierbij in 

beeld gebracht en zorgvuldig afgewogen waarbij telkens de vraag is welk belang in dat geval het zwaarst 

weegt. Zo kan een initiatief bijvoorbeeld vanuit stedenbouwkundig oogpunt toe te juichen zijn, maar hebben 

aangrenzende buren er grote problemen mee vanwege privacy of uitzicht. Per geval wordt afgewogen welk 

belang het zwaarste weegt (wat is redelijk?). In voorkomende gevallen is dan ook sprake van een dilemma. 

Indien wordt besloten geen medewerking te verlenen, wordt de aanvraag niet verder getoetst aan overige 

aspecten.  
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Met de inwerkingtreding van de Wabo en uit recente jurisprudentie is gebleken dat bij de overweging om 

medewerking te verlenen aan deze activiteit ook het provinciaal belang meegenomen moet worden. Dit 

belang is weergegeven in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Voorheen werd aangenomen dat het 

Provinciaal belang mee werd genomen in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de komst van de 

Wabo is dit een extra separaat toetsingskader geworden.  

 
Activiteiten wijzigen monument 
Voor het wijzigen van een monument is vaak een monumentenvergunning nodig. Het kan gaan om een 

rijksmonument, een provinciaal monument of een gemeentelijk monument. Voor wijzigingen aan monumenten 

is het advies van de monumentencommissie (onderdeel van de welstandscommissie) bepalend bij beslissing 

op aanvragen. Zij baseren hun advies mede op de redengevende omschrijving van het monument 

 

Voor grote wijzigingen aan rijksmonumenten is tevens het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

noodzakelijk 

 
Activiteit slopen   
De wetgeving heeft geen mogelijkheid om een algeheel verbod in te stellen op het slopen van (bepaalde) 

bouwwerken dan wel structureel tegen te gaan. Wel is het op grond van de Wabo verboden om een 

bouwwerk te slopen zonder omgevingsvergunning. Hiermee wordt, sinds de inwerkingtreding van het 

Bouwbesluit 2012, bedoeld het slopen van een monument, het slopen in het geval het bestemmingsplan dit 

verbiedt en het slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht. De regels voor het veilig en 

milieuverantwoord slopen van gebouwen en bouwwerken, inclusief de verwijdering van asbesthoudende 

materialen, vallen niet meer onder het stelsel van de Wabo. Hiervoor is een systeem van meldingen 

opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De indieningvereisten voor de activiteit slopen zoals hiervoor bedoeld, 

zijn genoemd in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Vaak is voor deze activiteit van belang dat 

aannemelijk moet worden gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of 

zal worden gebouwd. Dit geldt tevens voor slopen in een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht. Voor zover van 

toepassing op grond van het bestemmingsplan wordt een rapport verlangd waarin de archeologische waarde 

van de bodem onder het te slopen bouwwerk is vastgesteld. De toetsingskaders voor aanvragen om 

sloopvergunning zijn dus vooral gelegen in de vorm van indieningvereisten (Mor) en wat is bepaald in 

bestemmingplannen of voorbereidingsbesluiten.  

  
Sloopmelding  
Zoals hiervoor vermeld is met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 geen omgevingsvergunning voor 

de activiteit slopen meer nodig voor gebouwen en bouwwerken en het verwijderen van asbesthoudende 

materialen. Hiervoor geldt een meldingsplicht, die niet valt onder de Wabo. In paragraaf 3.5 is aan de orde op 

welke wijze wij omgaan met de beoordeling van meldingen. Basis hierbij is dat geen inhoudelijke beoordeling 

van gegevens meer plaatsvindt, maar voornamelijk wordt beoordeeld of de melding volledig is. Het accent 

van de taken van de gemeente met betrekking tot slopen verplaatst zich naar het uitvoeren van toezicht. In 

het handhavingsbeleid met het bijbehorende uitvoeringsprogramma komen deze taken aan de orde. 

 
Activiteit aanlegwerkzaamheden  
Een omgevingsvergunning met aanlegactiviteiten is noodzakelijk als in het geldende bestemmingsplan of 

voorbereidingsbesluit een aanlegvergunningenstelsel is opgenomen. Een aanlegvergunningenstelsel in een 

bestemmingsplan is er op gericht een bestemming te beschermen tegen de uitvoering van werken en 

werkzaamheden die daarin mogelijk niet passen.   

  
Beoordeling van aanvragen om aanlegvergunningen vindt integraal plaats op basis van de eisen zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit. Zo nodig door inschakeling van een extern 

deskundig bureau. Dat wordt per geval beoordeeld. 
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Activiteit brandveilig gebruik  
In de Wabo en het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot brandveiligheid. De 

volgende drie situaties worden onderscheiden:  

1. algemeen gebruik (er moet enkel worden voldaan aan de algemene voorschriften);  
2. meldingsplichtig gebruik (naast algemene voorschriften kunnen aanvullende voorschriften van 

toepassing zijn);  
3. onderdeel brandveilig gebruik in de omgevingsvergunning.   

   
De brandveiligheid in een gebouw wordt altijd bepaald door een combinatie van factoren, zoals bouwkundige 

kwaliteit, de installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen, de organisatorische beheersmaatregelen 

en het feitelijk gebruik. Om het juiste niveau van brandveiligheid te behouden, zijn er, naast bouwtechnische 

voorschriften, voorschriften over het daadwerkelijk gebruik van het bouwwerk nodig. Het Bouwbesluit 2012 

bevat landelijk geldende regelgeving over het brandveilig gebruik van bouwwerken en is van toepassing op 

alle bouwwerken. Bij meldingsplichtige bouwwerken gelden de algemene voorschriften maar kunnen ook 

aanvullende voorschriften worden gesteld. In het geval van risicovol gebruik kunnen in de 

omgevingsvergunning specifieke gebruiksvoorschriften worden opgenomen.  

  

Aanvragen waar brandveiligheid een rol speelt, worden voor advies voorgelegd aan de brandweer Gooi en 

Vechtstreek.   

   
Gebruiksmeldingen  
Voor veel gebruiksfuncties is geen omgevingsvergunning in het kader van brandveilig gebruik nodig, maar 

geldt een meldingsplicht. De ingediende gebruiksmeldingen worden beoordeeld door de Brandweer Gooi en 

vechtstreek. Het uitgangspunt van de melding is dat een inhoudelijke beoordeling van gegevens meer 

achteraf plaatsvindt en dat voornamelijk wordt beoordeeld of de melding volledig is. Het accent van de taken 

van de gemeente met betrekking op meldingsplichtige zaken verplaatst zich naar het uitvoeren van toezicht  

 
Activiteit vellen houtopstanden  
De regels voor de aanvragen om een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, het kappen 

van bomen, en de concrete eisen waaraan moet worden voldaan om voor verlening in aanmerking te komen 

zijn geregeld in de algemene plaatselijke verordening. De APV is daarom bepalend voor de beoordeling van 

aanvragen. De beoordeling van de noodzaak van de aanvraag vindt plaats door het team Vergunningen. Het 

team Wijkbeheer en Service adviseert, mede aan de hand van een bezoek ter plaatse, over de mogelijk voor 

verlening van de vergunning. Dat advies is leidend.  

  

Overigens, momenteel wordt door het team wijkbeheer en Service gewerkt aan een bomenlijst waarin 

gebieden worden aangewezen waar wel en waar geen vergunning nodig is voor het kappen van bomen. 

Besluitvorming daarover volgt nog.  

 

Voor aanvragen waar ook de Wet natuurbescherming van toepassing op is brengt het team vergunningen de 

aanvrager op de hoogte dat de kap gemeld moet worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie. 

 
3.1.3 Overige activiteiten 
Verstrekken energiesubsidies 
De omgevingsbalie voert de subsidieregeling woningisolatie uit. Op grond van deze subsidieregeling kan een 

inwoner van de gemeente Huizen subsidie krijgen voor het verduurzamen van zijn of haar woning. Naast 

deze subsidie voor het aanbrengen van grotere energiebesparende maatregelen, zoals het installeren van 

zonnepanelen of vloer- of muurisolatie, is er ook een subsidie voor de aanschaf van kleinere isolerende 

maatregelen. Deze laatste subsidie wordt niet verstrekt door de afdeling Vergunningen. Vragen die de 

omgevingsbalie hierover krijgt worden doorgestuurd naar de website: 

duurzaambouwloket.nl/gemeente/huizen. 
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Deelname project ‘ondermijning’ 
Het team VTH houdt zich tevens bezig met vergunningverlening (en meldingen en ontheffingen) APV en 

bijzondere wetten. Vanaf 2020 neemt het onderdeel ‘vergunningen’ van het team VTH deel aan het project 

‘ondermijning’. Op pagina 28 treft u voor het onderdeel toezicht en handhaving een beschrijving van dit 

project aan. 

 
Deelname project vergroening leges 
Wanneer er een omgevingsvergunning wordt verleend, worden hiervoor leges in rekening gebracht. Er wordt 

onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de leges voor activiteiten welke uitgevoerd worden voor 

verduurzaming van de woning anders in rekening te brengen. Dit ter motivering van het aanbrengen van 

dergelijke maatregelen. In het project wordt onder andere gekeken naar het verminderen of afschaffen van de 

leges die met deze activiteit te maken hebben. Met de invoering van de omgevingswet liggen hier ook 

kansen. In het omgevingsplan kunnen gemeenten regels opnemen voor activiteiten waarvoor geen 

bouwkundige vergunning of planologische vergunning nodig is. Deze mogelijkheden worden onderzocht bij 

het project omgevingsplan. 

 

3.1.4 Na inwerkingtreden van de Omgevingswet. 
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet beschrijven wij in dit uitvoeringsprogramma de 

processen van het Team Vergunningen, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet. Daarin zijn niet 

verwerkt de resultaten van de nog tot eind februari 2022 lopende impactanalyse Omgevingswet en Wkb met 3 

scenario’s: 1) beleidsneutrale overgang van Wabo naar Ow, 2) meer vergunning vrije activiteiten met 

terughoudende dienstverlening en 3) meer vergunning plichtige activiteiten met hoog dienstverleningsniveau. 

De bovengenoemde activiteiten blijven (voor nu) hetzelfde, met de opmerking dat bij de bouwvergunningsvrije 

activiteiten en bij de activiteit bouwen, bij de gevolgklasse 1 bouwwerken uit de Wkb, de technische toets aan 

het Bbl (voorheen Bouwbesluit 2012) komt te vervallen. 

 

Verkennen en begeleiden initiatief 

Wij zijn van plan om te gaan werken met een omgevingstafel light. Dit houdt in dat we verder gaan met de 

ingeslagen manier van werken. Wanneer een activiteit niet voldoet aan de regels uit het omgevingsplan zal 

een activiteit verkennen en begeleiden initiatief worden opgestart, op dit moment gebeurt dit onder de noemer 

van vooroverleg. Het initiatief zal besproken worden in de werkgroep bouwplannen waar zo nodig de 

benodigde expertise bij kan aansluiten. Zo kan, voordat een aanvraag wordt ingediend, al beoordeeld worden 

wat de mogelijkheden zijn. 

 

Behandelen vergunningaanvraag 

De grondslagen van de vergunningplicht zijn vastgelegd in: 

- De Omgevingswet, wanneer het gaat over afwijking van het omgevingsplan; 
- het omgevingsplan, wanneer het gaat om vergunningsplichtige binnenplanse activiteiten; 
- het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna Bal), hier staan de vergunningplichten in voor Milieu; 
- het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl), hier staan de vergunningplichten in voor bouw. 

 

Onder de omgevingswet zijn er twee procedures van toepassing, de Reguliere (8 weken, met de mogelijkheid 

om 6 weken te verlengen) en de Uitgebreide (6 maanden, met de mogelijkheid om 6 weken te verlengen). De 

uitgebreide procedure is onder de omgevingswet minder van toepassing in vergelijking met de huidige situatie 

onder de Wabo. Uitgangspunt onder de Omgevingswet is dat de reguliere procedure van toepassing is 

waardoor een aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken beoordeeld moet zijn. Dit heeft impact op het 

proces in die zin dat we strak op het proces moeten zitten, dat we moeten opschorten als de benodigde 

informatie niet wordt aangeleverd en dat we op het vlak van participatie minder mee kunnen denken. 

Wanneer we mee willen denken dan moet er gebruik worden gemaakt van het initiatieven proces.  

Onder de omgevingswet vervalt de Lex silencio positivo waardoor er geen vergunningen meer van 

rechtswege kunnen ontstaan. 
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Voor het proces behandelen vergunningaanvraag wordt gedacht aan de volgende onderdelen: 

Intake vergunningaanvraag, dit proces bestaat onder andere uit: 

- is er een initiatievenproces aan vooraf gegaan? Zo ja worden deze documenten betrokken bij de 
aanvraag 

- wordt voldaan aan de aanvraagvereisten 
- is de aanvraag ontvankelijk 

 

Inhoudelijke behandeling, dit proces bestaat onder andere uit: 

- toetsing regelgeving, omgevingswet, Bbl en Bal 
- advies aanvraag ketenpartner indien nodig uitzetten. Beoordelen of het mogelijk is een 

vergunningaanvraag een ja-mits advies te geven.  
- uitkomst beoordeling vergunningaanvraag 
- past het initiatief binnen de mogelijkheden uit het omgevingsplan of moet er worden afgeweken  
- Indien er moet worden afgeweken welke route wordt gevolgd, via een wijziging van het 

omgevingsplan, waarop de uitgebreide procedure van toepassing is, of via het afwijken van het 
omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
(buitenplanse opa) waarvoor de reguliere procedure van toepassing op is.  

 
Besluiten vergunningaanvraag, dit proces bestaat onder andere uit: 

- vaststellen leges 
- opstellen definitieve beschikking 

 

Bekendmaken besluit, dit proces bestaat onder andere uit: 

- publiceren besluit 
- aanmaken toezichtszaak ivm het in gebruik nemen van het bouwwerk 

 

Deze processen zijn of worden vastgelegd in ons VTH systeem LEEF. 

 

Gebruiksmeldingen  

Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de vergunningsplicht brandveilig gebruik. Bestaande 

vergunningen brandveilig gebruik gaan van rechtswege over in een melding brandveilig gebruik De 

ondergrens voor meldingsplicht brandveilig gebruik wordt verhoogd.  Wanneer er geen melding brandveilig 

gebruik vereist is, blijven de algemene regels gelden.  

3.2  Raming vergunningen 2022 
Zoals in de inleiding al aangegeven is, vormen de matrix vergunningverlening en de matrix toezicht en 

handhaving de kern van dit uitvoeringsvoeringprogramma. De matrix vergunningverlening is opgebouwd aan 

de hand van de zeven hierboven genoemde producten. Een aantal producten is onderverdeeld (in 

bijvoorbeeld vergunningen en meldingen) omdat deze een verschillende behandeling vergen. 

Vervolgens is in de matrix per product het te verwachten aantal aanvragen of meldingen, de hiervoor 

gehanteerde urennorm en de totaal benodigde en beschikbare uren weergegeven. In de laatste kolom van de 

matrix is het saldo van de benodigde en beschikbare uren aangegeven.  

 
Voor de afhandeling van aanvragen en meldingen wordt geen urenregistratie bijgehouden. De inschatting van 

de benodigde uren is zo nauwkeurig mogelijk gedaan. De prognose voor 2022 van de te verwachten 

aantallen aanvragen en meldingen is gebaseerd op voorgaande jaren en eventuele nieuwe ontwikkelingen. 

 

De onderdelen hieronder zijn een korte tekstuele toelichting en waar nodig ook een aanvulling op de matrix. 

 

Bouwen 
Individuele aanvragen 
 
Aantal uren: 2800 
 
 

De urenraming voor 2022 voor dit onderdeel is gebaseerd op voorgaande jaren. 
Gezien de huidige marktsituatie is besloten om het aantal uren iets hoger dan 
voor 2021 in te schatten (was toen 2500 uur).  
Het aantal verwachte aanvragen is 280, waarvan, naar verwachting, voor 30 
aanvragen een bodem- of milieuadvies nodig is. 
De uren zijn inclusief beoordelen bodemonderzoek en exclusief de uren voor 
procedures voor afwijking bestemmingsplan (zie onderdeel 2), adviezen 
brandweer en constructieve toetsing Bouwbesluit. 
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Bouwen 
Grote projecten 
 
Aantal uren: 2375 

Een aantal in 2020 geplande bouwprojecten is doorgeschoven/ loopt door in 
2022; tezamen met een aantal nieuwe projecten staan er 16 projecten in de 
planning: 

• Ontwikkeling 3e fase Oude Haven (woningbouw) 
• Locatie Trappenberg (zorg/wonen) 

• Ontwikkeling Blokkerpand (supermarkt, horeca, winkel en wonen) 

• Oostzijde Keucheniushof (wonen) 

• Kustvisie (horeca) 

• Hotel Newport (hotel, appartementen, vakantiewoningen) 

• Pilot Omgevingsplan Kom-West  

• Welstandsnota - Erfafscheidingen  

• Bestemmingsplan t.b.v. uitbreiding stads- en dorpsgezicht 

• Melkweg 5 (2 woningen) 

• initiatief Grenspad/Botterstraat  

• Jan van Galenstraat 

• Locatie Koers/Rehobothschool   

• Nieuwbouw achter Voorbaan 32 

• Aanloophaven  

• Bij Hotel Newport de landtong 

• Projecten Huizermaatweg (kantoren > wonen > tussenfunctie in het 
kader van het programma kantoren) 

• Projecten (winkel)centrum (in het kader van het programma detailhandel) 

• Locatie Visnet?  
 
De uren zijn inclusief beoordelen bodemonderzoek en exclusief de uren voor 
procedures voor afwijking bestemmingsplan (zie onderdeel 2), adviezen 
brandweer en constructieve toetsing Bouwbesluit. 

Afwijken van het 
bestemmingsplan 
Reguliere procedure 
 
Aantal uren: 375 

Het verwachte aantal aanvragen is 75. Deze inschatting is hoger dan vorig jaar 
en gebaseerd op het werkelijk aantal ontvangen aanvragen in 2021. 

Afwijken van het 
bestemmingsplan 
Uitgebreide procedure 
 
Aantal uren: 15 

Het verwachte aantal aanvragen is 3. Dit aantal is gelijk gebleven. 
 
De uren zijn exclusief de uren voor het opstellen van de ruimtelijke 
onderbouwing, de bestuurlijke besluitvorming, de behandeling van ingebrachte 
zienswijzen e.d. (team Beleid). 

Veranderen 
monument 
Reguliere procedure 
 
Aantal uren: 30 

Het aantal aanvragen op dit onderdeel is tamelijk stabiel; er worden voor 2022  
10 aanvragen verwacht. 

Veranderen 
monument 
Uitgebreide procedure 
 
Aantal uren: 5 

Het aantal verwachte aanvragen is hetzelfde als vorig jaar, te weten 1. 

Slopen 
Vergunning 
 
Aantal uren: 10 

Het aantal verwachte aanvragen voor dit onderdeel is 2. Dit is minder dan vorig 
jaar 

Slopen 
Melding 
 
Aantal uren:100 

Het aantal verwachte meldingen bedraagt 100 en is gebaseerd op het 
daadwerkelijke aantal binnengekomen meldingen in 2021. 

Aanleggen 
 
Aantal uren: 5 

Het aantal aanvragen op dit gebied is redelijk constant te noemen; daarom wordt 
ook voor dit jaar wordt uitgegaan van 1 aanvraag. 
 
De uren zijn wel exclusief het advies van de extern deskundige 
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Brandveilig gebruik  
Vergunning 
 
Aantal uren: 6 

Het aantal verwachte aanvragen is minder dan in 2021, te weten 2. 
De uren zijn exclusief het advies van de brandweer. 

Brandveilig gebruik  
Melding 
 
Aantal uren: 6 

Het aantal verwachte meldingen is meer als in 2021. Deze uren zijn wel exclusief 
het advies van de brandweer. 
 

Vellen houtopstand 
 
Aantal uren: 120 

Afgelopen jaar zijn er minder aanvragen binnengekomen dan verwacht (±100)  

Ondermijning  
 
 
Aantal uren: 432 

In het ‘werkplan aanpak ondermijning Huizen 2019-2022’ zijn 432 uren geraamd 
voor het cluster Vergunningen.  

 

3.3  Formatie en urenraming 
De werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd door 

de medewerkers van het team VTH. Het team VTH bestaat vanaf 10-1-2022 uit 17 medewerkers plus 3 

inhuurkrachten.  

 

Personele bezetting en fte’s Team VTH januari 2022  

Onderdeel Aantal fte’s Aantal personen Waarvan fte’s vacature  

Vergunningen 

(frontoffice) 

1,75 3 0 (en waarvan 0,08 voor 

energiesubsidies) 

 

Vergunningen 

(backoffice, incl. 

coördinator) 

7,00 9 0.58 (en waarvan 0,25 t.b.v. 

ondermijning in 2022 en 0,5 

tot 1/7 tbv omgevingswet) 

 

Toezicht (technisch) 3,11 4 0 (en waarvan 0,11 

constructeur) 

 

Handhaving (juridisch) 2.96 3  0,18   

Teamleider VTH 1,0  1 0  

Totaal Team VTH 15.82 20  0.76  

 

Bij bovenstaande tabel dient opgemerkt te worden dat het aantal fte’s voor de backoffice vergunningen als 

volgt is opgebouwd: 1 fte coördinator (0,5 fte vergunningverlening en 0,5 fte coördinatie), 3,19 fte Wabo-

vergunningverlening (waarvan 2,11 fte vast en 0,5 fte tot 1/7 ivm invoering omgevingswet en 0.58 fte 

functioneel beheer, waaruit tot vacaturevervulling, voorlopig tot 1/7, inhuur plaatsvindt), 1,81 fte APV 

vergunningverlening, 1 fte welstand en monumenten (totaal 7 fte). 

 

De formatie voor toezicht bestaat uit 1 senior Wabo-inspecteur (0.5 toezicht en 0.5 beleidsadvisering), 2 fte 

voor Wabo-inspecteurs en 0,11 fte controle constructieberekeningen (totaal 3,11 fte toezicht). 

 

De formatie voor handhaving bestaat uit 2,96 fte (waarvan 0,18 vacatureruimte). Daarnaast is in 2022 nog 

‘ondermijningsbudget’ beschikbaar voor toezicht (3 uur) en handhaving (7 uur), in totaal dus 10 uur/week, dat 

is 0,28 fte. Samen met 0,18 fte vacatureruimte is dat 0,46 fte. Zie ook pg 27-28. Of inzet van 0,46 fte 

noodzakelijk is voor vrijmaken toezicht/handhaving en voor b.v. invoering Omgevingswet, zal worden 

bewaakt.  

 

Binnen het team VTH houden 9 (waarvan 1 inhuur) medewerkers zich bezig met vergunningverlening (incl. 

APV, Drank en Horeca en Bijzondere Wetten). Binnen Vergunningverlening zijn er meerdere medewerkers 

die parttime werken. 
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Uitgaande van het aantal geschatte uren, is hieronder zowel de benodigde als beschikbare capaciteit in uren 

voor 2022 weergegeven. 

 

TOTAAL aantal uren vergunningen per discipline  Benodigd Beschikbaar Verschil 

Bouwen 5175 2701 -2474 

Afwijken bestemmingsplan 390 390  0 

Veranderen monument 35 35 0 

Slopen 110  110  0 

Aanleggen 5 5 0 

Brandveilig gebruik  12 12  0 

Vellen houtopstand 120 120 0  

Ondermijning 432 432 0 

Totaal 6279 3805 -2474 

 

Er wordt dus een ondercapaciteit van 2474 uur voor vergunningverlening verwacht. Deze ondercapaciteit 

bestaat uit een groot gedeelte voor de uren die nodig zijn voor de geraamde projecten. Gezien de ervaring 

van de afgelopen jaren zullen niet alle projecten in 2022 uitgevoerd worden. Hierdoor gaan wij er vooralsnog 

van uit dat wij met de huidige formatie het takenpakket kunnen uitvoeren. Mochten er toch meer 

omgevingsvergunningen voor grote projecten worden ingediend, dan zullen wij extern moeten inhuren om in 

de vraag te kunnen voorzien. De omvang bepaalt of dat vanuit de flexibele schil, het budget ‘bouwkundige 

toetsing’ mogelijk is, of dat aanvullend budget moet worden gevraagd.  

 
In de programmabegroting 2022 zijn de beschikbare financiële middelen voor vergunningverlening 

opgenomen in de volgende taakvelden: 

1.2 Openbare orde en veiligheid  

7.4 Milieubeheer 

8.1 Ruimtelijke ordening, en 

8.3 Wonen en bouwen 

 
 
 

  



24 

 

 

Hoofdstuk 4  Toezicht en Handhaving 
 

4.1 Werkwijze toezicht en handhaving 
Hieronder wordt, per hoofdsoort, nader beschreven hoe er gewerkt wordt. 

 

4.1.1 Vergunningsgericht toezicht 
Toezicht op bouwen onder de Wabo 
Deze vorm van toezicht is toegespitst op het houden van toezicht op verleende vergunningen. Deze vindt 

plaats tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden.  

 

Volgens artikel 2.1 lid 1a van de Wabo is het verboden zonder vergunning een project uit te voeren voor zover 

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Naast deze vergunningplicht moet een 

bouwwerk gebouwd worden volgens de voorschriften uit het Bouwbesluit. Daarnaast zijn in het Besluit 

omgevingsrecht en de bouwverordening voorschriften opgenomen die betrekking hebben op plichten tijdens 

de bouw, zoals: het afscheiden van bouwterreinen, melden van werkzaamheden en bescheiden die op een 

bouwplaats aanwezig moeten zijn. 

 
Bouwwerkclusters 
Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan betrekking hebben op veel verschillende soorten 

bouwwerken. Om het toezicht op alle bouwwerken programmatisch uit te kunnen voeren, zijn deze op basis 

van hun overeenkomstige (fysieke) kenmerken geclusterd in een aantal bouwwerkclusters.  

 

Omdat het risico en het naleefgedrag/-tekort bij de uitvoering van bouwwerken verschilt, is de clustering ook 

gebaseerd op de aspecten: aard en omvang van het gebruik van het betreffende bouwwerk/gebouw, het soort 

gebruiker, aanvrager en/of eigenaar. In de tabel hieronder zijn de bouwwerkclusters en hun kenmerken 

weergegeven. 

 
 

Bouwwerkcluster Kenmerken 

1. Woningen • Enkelvoudige nieuwbouw (vaak particulier opdrachtgeverschap) of 
projectmatige nieuwbouw. 

• Bij enkelvoudige nieuwbouw is de eigenaar/opdrachtgever vaak in beperkte 
mate op de hoogte van de relevante (bouw)regelgeving. Deze doelgroep 
heeft zelden te maken met het aanvragen van een vergunning en wordt al 
dan niet begeleid en ondersteund door een architect en/of aannemer. 

• Bij projectmatige, meestal grootschaligere, nieuwbouw zijn vaak 
verschillende soorten aannemers betrokken. De kwaliteit hiervan is 
wisselend. Vaak worden verschillende onderdelen van de bouw uitgevoerd 
door onderaannemers. 

2. Woongebouw, 

appartementen 

kamerverhuur 

• Gebouwen met meerdere bouwlagen en mogelijk met meerdere 
gebruiksfuncties. 

• Bouw vindt meestal plaats door grotere aannemers die veelal gebruik maken 
van onderaannemers. Vaak is een hoofduitvoerder verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Daarnaast zal de opdrachtgever in veel gevallen een vorm van 
toezicht houden. 

3. Logiesgebouwen, 

restaurant, café, 

horeca, bedrijf, 

kantoor, winkel  

• Gebouwen van verschillende groottes en mogelijk met meerdere 
gebruiksfuncties.  

• De eigenaren/opdrachtgevers zijn vaak in mindere mate op de hoogte van de 
regelgeving. Ook kunnen zij bepaalde regels als belemmerend ervaren. Deze 
doelgroep heeft doorgaans niet op regelmatige basis te maken met het 
aanvragen van een vergunning. 

• Voor de bouw zijn vaak verschillende soorten aannemers betrokken. Hiervan 
is de kwaliteit sterk wisselend. 

  



25 

 

 

4. Maatschappelijke 

gebouwen, 

(kinder)dagverblijven, 

scholen, zorg, 

ziekenhuis, sport 

• Meestal is er een beheerorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit en het 
gebruik.  

• De eigenaar/opdrachtgever/gebruiker kent over het algemeen de relevante 
regels en begrijpt de noodzaak ervan. Bij grote verbouwingen wordt meestal 
professionele begeleiding ingeschakeld. Gebruikers van deze gebouwen 
ageren sneller richting eigenaar en gemeente als er zaken niet in orde zijn. 
Private (zorg)instellingen vragen binnen deze cluster wel om bijzondere 
aandacht. 

• Nieuwbouw vindt veelal plaats door grotere aannemers waarbij er op de 
bouw projectleiding aanwezig is. 

• Daarnaast vallen onder dit cluster ook bouwwerken zoals civieltechnische 
kunstwerken (viaducten, bruggen etc.). Deze bouwwerken krijgen specifieke 
aandacht op het gebied van toezicht en handhaving. 

5. Uitbouw, aanbouw, 

bijgebouw, dakkapel, 

gevelwijziging 

• Kleinere bouwwerken al dan niet bij of aan een bestaand gebouw. 
• Vaak initiatieven van particulieren of bedrijven waarbij de 

eigenaar/opdrachtgever vaak leek is op het gebied van regelgeving. Deze 
doelgroep heeft slechts een enkele keer te maken met het aanvragen van 
een vergunning. 

• De uitvoering gebeurt in de regel door aannemers waarvan de kwaliteit zeer 
wisselend is. 

6. Bouwwerken geen 

gebouw zijnde 

• Kleine bouwwerken zoals een carport, erfafscheiding, schotelantenne of 
pergola. 

• Vaak initiatieven van particulieren of bedrijven waarbij de 
eigenaar/opdrachtgever doorgaans een leek is op gebied van regelgeving. 
Deze doelgroep heeft slechts een enkele keer in zijn leven te maken met het 
aanvragen van een vergunning. 

• De uitvoering gebeurt door aannemers of de aanvrager zelf. De kwaliteit is 
sterk wisselend. Toetsing op voorschriften van het Bouwbesluit beperkt zich 
tot constructieve veiligheid. 

 

Toezicht op Bouwbesluit onder de Wabo 
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland 

minimaal moeten voldoen. Grofweg zijn de voorschriften onder te verdelen in: 

 
1. Voorschriften t.a.v. constructieve-/(brand)veiligheid, en 
2. Voorschriften t.a.v. de gezondheid, energiezuinigheid, bruikbaarheid, milieu  
 
Tijdens controles wordt dit onderscheid ook gehanteerd, omdat er duidelijke verschillen in risico´s zijn. De 

inspectiediepgang bij het toezicht op het Bouwbesluit t.a.v. constructieve-/(brand)veiligheid ligt hoger dan op 

de overige aspecten uit het Bouwbesluit.  

In de prioriteitenmatrix van dit uitvoeringsprogramma omgevingsrecht is dit onderscheid niet terug te vinden 

omdat het registratiesysteem hiervoor niet is ingericht. Aanpassen van het registratiesysteem lost dat op, 

maar daar is om twee redenen niet voor gekozen: het is erg arbeidsintensief (kost veel tijd), en nog 

belangrijker: Door privatisering van het bouwtoezicht, op termijn, gaat de toets aan het bouwbesluit voor 

gemeenten vervallen, waardoor het onderscheid niet meer nodig is. 

 
1. Toezicht Bouwbesluit t.a.v. constructieve-/(brand)veiligheid 
Toezicht op de constructieve-/(brand)veiligheid van bouwwerken is een speerpunt voor de gemeente Huizen. 

Het toezicht vraagt om specifieke en specialistische kennis. Gedacht kan worden aan toezicht op 

(hoofd)draagconstructies, vluchtmogelijkheden, brandwerendheid, compartimenteringen, doorval- 

beveiligingen, vloerafscheidingen en hemelwateraccumulaties.  

 

Het toezicht op de constructieve veiligheid vindt plaats tijdens het gehele bouwproces.  

Controle op brandveiligheid vindt met name plaats voor het sluiten van plafonds en bij de oplevering van het 

bouwwerk. Controle op brandveiligheid vindt tijdens de realisatiefase voor de clusters 2,3 en 4 integraal plaats 

met de brandweer. De brandweer is een regionale dienst die voor de gemeente wettelijke taken op grond van 

de Woningwet uitvoert.  

Derhalve zijn de benodigde uren voor de brandweer voor het vergunningsgericht (alsmede objectgericht) 

toezicht vermeld in dit uitvoeringsprogramma. 
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2. Toezicht Bouwbesluit, overig (gezondheid, energiezuinigheid, bruikbaarheid, milieu) 
De kernaspecten voor het toezicht op de overige Bouwbesluit aspecten zijn ventilatie(-voorzieningen), 

energiezuinigheid, toegankelijkheid, en bescherming van geluid van buiten.  

De thema’s vocht, daglicht, ruimten, duurzaamheid, rioleringen en opstelplaatsen (voor aanrechten, kook-

/gas-/verbrandingstoestellen) zijn geen kernaspecten. Toezicht op deze laatste aspecten is beperkt/marginaal 

(visueel) of representatiever als blijkt dat er in grote mate wordt afgeweken van de regelgeving. De thema’s 

sociale veiligheid, beperking invloed schadelijke stoffen en watervoorziening zijn geen aandachtspunten 

tijdens reguliere inspecties. 

 

Toezichtprotocol bouw en sloop 
Het Toezichtprotocol bouw en sloop van de Vereniging BWT Nederland is een praktisch werkinstrument voor 

het buitentoezicht op vergunning plichtige nieuwbouw-, verbouw- en sloopactiviteiten. Het protocol beschrijft 

transparant en objectief wat, wanneer en met welke diepgang een inspecteur moet controleren tijdens de 

bouw/sloop. Het is de bedoeling dat bij digitaal toezicht al deze protocollen terugkomen in het systeem 

waardoor een uniforme en transparante werkwijze ontstaat. 

De sloopmeldingen voor het verwijderen van asbestmaterialen, zijn per 1/1/2018 overgedragen aan de 

OFGV.  

 
Toezichtmatrix, inspectiefrequentie/-diepgang en checklists 
In de prioriteitenmatrix van het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) is per bouwwerkcluster het risico, 

het naleeftekort en de prioriteit bepaald (zowel voor toezicht op Bouwbesluit t.a.v. constructieve-

(brand)veiligheid als Bouwbesluit, overig). Deze factoren zijn opgenomen in de “Toezichtmatrix bouwen”. 

Deze matrix is gebaseerd op de matrix van het landelijk Toezichtprotocol. Hiermee is de landelijke 

toezichtmatrix aangepast op de Huizer situatie.  

 

In de Toezichtmatrix bouwen is aangegeven wanneer er tijdens de realisatie van een bouwwerk een inspectie 

moet plaatsvinden.  

Grotere bouwwerken (zoals woningen) worden in fasen gerealiseerd: aanloop en bouwrijp maken, onderbouw 

(fundering), bovenbouw (tot dak), gevel/dak (wind/waterdicht), afbouw, vooroplevering en oplevering. De 

toezichtmatrix schrijft per bouwfase een bepaalde mate van toezicht op de voor die fase relevante wet- en 

regelgeving voor. 

 

Daarnaast is er in de toezichtmatrix per bouwwerkcluster aangegeven wat de diepgang van het toezicht voor 

de verschillende bouwfasen in beginsel moet zijn. De inspectiediepgang is verdeeld in vijf categorieën (zie 

tabel hieronder).  

Afhankelijk van het in het handhavingsbeleid bepaalde risico, naleeftekort en de prioriteit, is er per 

bouwwerkcluster een inspectiediepgang bepaald. De inspectiediepgang heeft daarnaast een directe relatie 

met de toetsingsdiepgang van de aanvraag. 

 

 Inspectiediep 

gang 

Omschrijving Voorbeelden 

4 Integraal Beoordeling van alle onderdelen op 
detailniveau. Op het oog en met de benodigde 
hulpmiddelen worden controles tot op 
detailniveau uitgevoerd. Alle project specifieke 
tekeningen, detailtekeningen, berekeningen, 
rapporten en certificaten worden 
geraadpleegd. 

Ieder constructieonderdeel 
wordt gedetailleerd 
gecontroleerd op de 
aangebrachte wapening met 
behulp van gedetailleerde 
wapeningstekeningen. 

3 Representatief Beoordeling op hoofdlijnen en kenmerkende 
details, op het oog en met eenvoudige 
hulpmiddelen worden elementaire controles 
uitgevoerd. Daarnaast worden enkele kritische 
detailleringen in detail beoordeeld. Er worden 
algemene project specifieke tekeningen 
geraadpleegd en detailtekeningen van 
kritische detailleringen. 

Naast een controle op niveau 2 
wordt een detailcontrole 
uitgevoerd op enkele kritische 
constructiedelen. Zo kan alleen 
de wapening in de hoekkolom 
worden gecontroleerd. Hierbij 
wordt de wapeningstekening 
van de hoekkolom  
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nagelopen op een correcte 
uitvoering met zo nodig gebruik 
van een meetlat. 

2 Beperkt Beoordeling op hoofdlijnen, op het oog en met 
eenvoudige hulpmiddelen worden elementaire 
controles uitgevoerd. Er worden alleen 
algemene project specifieke tekeningen 
geraadpleegd. Bij twijfel vindt raadpleging van 
detailtekeningen plaats. 

Op algemeen constructief inzicht 
wordt de aangebrachte 
wapening gecontroleerd aan de 
hand van vragen als “is het 
juiste basisnet toegepast?” 
“roept de verankeringslengte 
van de wapening gerelateerd 
aan de staafdiameter vragen 
op?” “zit er vuil in de kist?”.  

1 Marginaal Visuele controle, een vluchtige beoordeling op 
het oog op basis van kennis en ervaring 
zonder project specifieke tekeningen of details 
te raadplegen en of hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld meetlat) te gebruiken. 

Er wordt alleen gekeken of er 
wapening in de gestelde kist zit. 

0 Steekproef Er vindt steekproefsgewijs inspectie plaats.  

 

Omdat er ook binnen een bepaald bouwwerkcluster verschillen (kunnen) zijn tussen de omvang van de 

bouwprojecten (oppervlakte, aantal bouwlagen, etc.), zal de mate van toezicht in de praktijk niet altijd 

hetzelfde hoeven te zijn. Daarom is het aantal controles in dit uitvoeringsprogramma niet specifiek per 

bouwfase vastgelegd, maar per bouwwerkcluster. De toezichtmatrix schrijft een aanvangsniveau van toezicht 

voor. In de praktijk zal er vaak op basis van het principe van ‘opbouwen van vertrouwen’ worden gewerkt. Dit 

betekent dat tijdens de uitvoering, afhankelijk van de geconstateerde kwaliteit, de frequentie en diepgang van 

het toezicht naar boven of beneden kan worden bijgesteld. De toezichtmatrix vormt daarom een leidraad. In 

de volgende tabel is het gemiddeld aantal controles per bouwwerkcluster met inspectiediepgang 

weergegeven. 

 

Bouwwerkcluster Diepgang 
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Cluster 1 Woningen (projectbouw en solitaire bouw) 3 2  6 

Cluster 2 Woongebouwen, appartementen en kamerverhuur 4 3  15 

Cluster 3 Logiesgebouwen/restaurant/café/horeca/ 

bedrijf/kantoor/winkel 

4 2  14 

Cluster 4 Maatschappelijke gebouwen, (kinder-)dagverblijven, 

scholen, zorg, ziekenhuis, sport*, Bijzondere bouwwerken geen 

gebouw zijnde (viaduct, brug,) 

3 3  18 

Cluster 5 Uitbreidingen, bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging 2 1  2 

Kleine bouwwerken geen gebouw zijnde 1 0  1 

 
 
Toelichting tabel 

• Per type bouwwerk is het gemiddelde aantal inspecties weergegeven. Het aantal inspecties is een 
absoluut gemiddelde. Bij zeer grote, complexe bouwprojecten zal het aantal inspecties meer zijn, en bij 
een klein bouwwerk minder. Nieuw- en verbouw van een woongebouw kost bijvoorbeeld gemiddeld 15 
inspecties. 

• Bij de type bouwwerken uit cluster 2,3 en 4 wordt minimaal één controle in de bouwfase afbouw en 
(voor)oplevering samen met de brandweer uitgevoerd. 
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• De inzet voor het vergunningsgerichte toezicht door de brandweer zit in de cluster 2, 3 en 4. Omdat de 
brandweer geen gemeentelijke organisatie is (regionale brandweer Gooi en Vechtstreek), zijn de 
benodigde uren voor de brandweer apart opgenomen. 

 
Toezicht vergunde situatie en vergunningsvrije toevoegingen  
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is opgenomen dat tijdens het bouwen (met vergunning) vergunning vrij 

mag worden (bij)gebouwd. Omdat deze omgevingsvergunningvrije bouw niet valt te herleiden uit de 

vergunning, is het noodzakelijk dat het verschil tussen vergund en omgevingsvergunningvrij duidelijk is. 

Daarom moet de vergunninghouder er in alle gevallen voor zorgen dat de bij de vergunning behorende 

gewaarmerkte bouwtekeningen, rapporten en certificaten, op de bouwplaats aanwezig zijn. Als er vergunning 

vrije bouw wordt geconstateerd tijdens het toezicht op omgevingsvergunningplichtige bouw, zal de inspecteur 

dit doorgeven aan de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

 

Toezicht op slopen  
Artikel 2.2 lid 1a van de Wabo geeft aan dat voor het slopen van een object een omgevingsvergunning nodig 

is. In de bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit zijn de voorschriften opgenomen met betrekking 

tot plichten tijdens de sloop. Ook wordt hierin aangegeven welke regels er gelden indien er asbest aanwezig 

is.  

 

De voorschriften die tijdens sloopwerkzaamheden moeten worden nageleefd, en waar toezicht op moet 

worden gehouden zijn: 

• de wijze van slopen 
• de veiligheid van het sloopterrein en de directe omgeving 
• het omgaan, verwerken en afvoeren van diverse soorten vrijkomend sloopafval. 
 

Toezichtprotocol  
Het Toezichtprotocol sloop beschrijft, naast het toezicht op de activiteit bouwen, ook het toezicht op de 

activiteit slopen.  

 
Typen sloopwerken/sloopfasen 
Per type sloopwerk is het aantal inspecties (de frequentie), de te inspecteren aspecten en de 

inspectiediepgang (het werkniveau) bepaald. Het werkniveau van inspectie betreft het aanvangsniveau.  

Het principe dat is gekoppeld aan de werkniveaus is het principe van ‘opbouwen van vertrouwen’ zoals eerder 

uiteengezet.  

Bij de risicovolle sloopvergunningen kan de inspecteur in het vervolg van de uitvoeringsfase op basis van het 

gebrek aan opgebouwd vertrouwen (slecht naleefgedrag) in de beginfase eventueel meerdere keren 

aanvullend toezicht houden. Dit vindt plaats naar eigen inzicht.  

 
Inspectiefrequentie/-diepgang en uren activiteit slopen 
Bij een sloopmelding vindt in beginsel een controle plaats. Als er naar inzicht van de inspecteur, het bestuur 

of de klant toch een controle is gewenst dan is dit mogelijk. Bij de sloopmelding worden geen sloopbon(nen) 

opgevraagd.  

 
Toezicht op brandveiligheidsvoorschriften, Bouwbesluit 2012 
Het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften is voor een groot deel specialistisch werk en vindt plaats door 

de brandweer. Controle op brandveiligheidsvoorschriften –op basis van de verplichtingen in de Woningwet - 

vindt bij nieuwbouw plaats tijdens het vergunningsgerichte toezicht (zie paragraaf 4.1.1).  

 

De gemeente doet in eerste instantie het toezicht op de vergunningsvoorwaarden tijdens de bouw en bij 

oplevering van een nieuw gebouw. Wanneer de brandweer heeft geadviseerd over de brandveiligheid, kan 

een toezichthouder van de brandweer desgevraagd meegaan voor toezicht tijdens en/of bij oplevering van de 

bouw. Het aantal noodzakelijke controles zal afhangen van de complexiteit van het gebouw en de aanwezige 

brandveiligheidsvoorzieningen. Voor gebouwen met beperkte brandveiligheidsvoorzieningen kan mogelijk 

worden volstaan met een controle door een toezichthouder van de gemeente alleen. Het aantal keren toezicht 

op nieuwbouw door de brandweer vertoont geen directe relatie met het huidige aantal adviezen nieuwbouw, 

door de vertraging van de bouwperiode. Het aantal controles zal in 2022 naar verwachting ca. 7 bedragen. 
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Incidenteel vergezellen inspecteurs van bouw- en woningtoezicht de brandweer in het kader van dit 

objectgerichte toezicht. Dit gebeurt ingeval er bouwkundige gebreken zijn of worden geconstateerd. De 

brandweer maakt dan gebruik van de expertise van de bouwkundigen. 

Het aantal uren dat door de bouwkundige inspecteurs hieraan besteed wordt is circa 28 uur per jaar. Deze 

uren zijn in de matrix ondergebracht onder taak 17.  
 
Overige taken vergunningsgericht toezicht 
Monumenten (taak 12 toezichtmatrix) 
In de gemeente Huizen worden jaarlijks gemiddeld 11 monumenten verbouwd. De bouwinspecteur is ten 

behoeve van een monument wel meer inspectie-uren kwijt dan bij een reguliere verbouwing zoals 

aangegeven onder taak 5. Op basis van concrete ervaringscijfers over de afgelopen 5 jaar ramen wij het 

aantal controle uren verbouwing van een monument op 6 uur.  

 
Aanlegvergunning, inrit en beroep aan huis (taak 13 toezichtmatrix) 
Het aantal dossiers op het gebied van aanlegvergunningen is al enige jaren constant. Voor 2022 wordt 

uitgegaan van ongeveer 1 te behandelen dossiers m.b.t. dit onderwerp. 

 

4.1.2 Objectgericht toezicht  
Objectgericht toezicht is toezicht op bestaande objecten tijdens de gebruiksfase. Dit toezicht verandert niet na 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De gebruiksfase begint nadat een object (bijvoorbeeld een 

gebouw) is opgericht, is ingericht en in gebruik is. Objectgericht toezicht vindt plaats op grond van een 

verleende omgevingsvergunning (controleren van voorschriften) of algemeen geldende voorschriften 

(bijvoorbeeld bij meldingsplichtige objecten). Objecten (met name gebouwen/ bedrijven) worden volgens een 

vastgestelde controlefrequentie periodiek gecontroleerd.  

De complexiteit van een object bepaalt het benodigde kennisniveau van de inspecteur. 

 

Wettelijk kader en deregulering  
Hoofdzakelijk betreft objectgericht toezicht periodieke controles op basis van voorschriften voor brandveilig 

gebruik uit het Bouwbesluit (mogelijk vanaf 1-7-2022 Bbl); de Wet Milieubeheer/ Activiteitenbesluit (bij 

bedrijven); de Drank- en Horecawet; de APV en de Marktverordening en aan deze wet- en regelgeving 

gerelateerde wetgeving. 

 
Toezicht Brandveilig Gebruik 
Het planmatig toezicht op brandveilig gebruik betreft de periodieke brandveiligheidscontroles van bestaande 

gebouwen, waarvoor een vergunning of melding brandveilig gebruik is verleend. Tijdens het toezicht wordt er 

in dit kader met name gecontroleerd op: 

• de aanwezigheid van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik/melding brandveilig gebruik op 
grond van het bouwbesluit 2012. 

• de voorschriften van een vergunning/melding brandveilig gebruik, dan wel algemene gebruikseisen. 
• de aanwezigheid van vereiste documenten, logboeken en certificaten 
• transparant- en noodverlichting 
• het vrijhouden en goed functioneren van vluchtroutes, nooduitgangen, blusmiddelen, rook- en 

brandscheidingen en ontruimingsalarm-, brandmeld- en rook-/warmteafvoerinstallaties. 
Naast de bouwkundige- en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen, worden tijdens het toezicht 

ook de organisatorische voorzieningen beoordeeld (ontruimingsplan, BHV organisatie).  

Binnen de objecten die gecontroleerd worden, worden voornoemde aspecten steekproefsgewijs 

gecontroleerd tijdens een fysieke controle. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid blijft te allen tijde 

primair een verantwoordelijkheid van de exploitant/gebruiker. 

 
Als basis voor de controlefrequentie gebruikt Brandweer Gooi en Vechtstreek de Handleiding Prevap (2009); 

de landelijke brancherichtlijn van Brandweer Nederland. Vanwege de schaarse capaciteit bij de brandweer 

voor Risicobeheersing, is in het periodiek overleg met de hoofden Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

afgesproken, dat niet alle panden volledig conform Prevap worden gecontroleerd. De gebouwen met de 

hoogste prioriteit (prio 1 en 2) worden 100% conform de Prevap normen gecontroleerd; voor de lagere 

prioriteiten (prio 3 en 4) wordt 10% van de geadviseerde controlefrequentie aangehouden. 

Voor Huizen staan momenteel in totaal 269 gebouwen geregistreerd, waarvoor toezicht op brandveilig gebruik 

noodzakelijk is. Wanneer hier de verdeelsleutel 100/100/10/10 per prioriteitsklasse op wordt losgelaten, 
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blijven er voor 2022 in totaal 122 objecten over om toezicht op uit te oefenen. Dit aantal is wat lager dan 

enkele jaren geleden, dit komt omdat we afgelopen jaar ons gebouwenbestand hebben opgeschoond en een 

aantal objecten zonder vergunnings- of meldingsplicht uit het gebouwenbestand hebben verwijderd. Op basis 

van de voorgeschreven controlefrequentie per gebruiksfunctie levert dit een werkvoorraad van 122 controles 

op. Hierbij hanteert de brandweer, in afwijking van Handreiking Prevap, een maximale controle frequentie 

voor Prio 1 en 2 objecten van één inspectie per jaar. 

In onderstaande tabel wordt dit nader gespecificeerd. 

 

Prioriteitsklasse Aantal objecten (totaal) Aantal objecten  
(na reductie 100/100/10/10) 

Aantal controles 
(gepland 2022) 

Prio 1 24 24 24 
Prio 2 69 67 67 
Prio 3 126 22 22 
Prio 4 50 9 9 

Totaal 269 122 122 

 

In aanvulling op het reguliere toezicht brandveilig gebruik rekent de brandweer, naast deze 122 controles, op 

basis van kengetallen Prevap nog op 31 hercontroles en indien nodig juridische ondersteuning bij één 

handhaving. Omdat het aantal keren juridische ondersteuning in de afgelopen jaren vaak hoger lag, is de 

verwachting dat het werkelijke aantal keren juridische ondersteuning wat toeneemt. 

Het brandveilig gebruik van gebouwen voor niet zelfredzame bewoners heeft een hoge prioriteit. In ons 

handhavingsbeleid hebben wij hier een doel over opgenomen welke vertaald is naar een activiteit in dit 

uitvoeringsprogramma. De eigenaar/ gebruiker van zorginstellingen en van woongebouwen voor verminderd 

zelfredzame bewoners draagt op grond van de Woningwet de verantwoordelijkheid voor een brandveilig 

gebouw. De gebruikers/ eigenaren van zorginstellingen en van woongebouwen voor verminderd zelfredzame 

bewoners zijn derhalve de eerste verantwoordelijke voor de veiligheid van de bewoners en de 

personeelsleden en moeten er voor zorgen da voldaan wordt aan de relevante wet- en regelgeving (met 

name aan de voorschriften voor brandveiligheid uit het Bouwbesluit 2012). De gemeente Huizen is als 

bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op deze regels en ziet er op toe dat de zorginstellingen 

voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Elke zorginstelling wordt ieder jaar minimaal 1 keer 

gecontroleerd voor zover deze volgens de Prevap onder prio 1 of 2 vallen. Als er een overtreding wordt 

geconstateerd is het doel dat deze overtreding binnen de gestelde hersteltermijn ongedaan wordt gemaakt. 

Tijdens een controle op de brandveiligheidsvoorschriften zal door de Brandweer Gooi en Vechtstreek altijd 

aandacht worden geschonken aan de mogelijke risico’s en hoe die ondervangen kunnen worden. 

Naast het beïnvloeden van de brandveiligheid van een gebouw o.b.v. de regelgeving (advies en toezicht op 

vergunningsvoorschriften), wordt door de brandweer ook gewerkt via het vergroten van bewustwording en het 

bevorderen van zelfredzaamheid. Deze wijze van informatie verstrekken gebeurt in de vorm van voorlichting 

brandveilig leven aan de bewoners en personeel van zorginstellingen.   

 

Toezicht inrichting gebonden milieuvoorschriften en andere overgedragen (basis)milieutaken.  
Sinds 2013 worden deze taken door de OFGV in mandaat uitgevoerd. Deze dienst levert jaarlijks (binnen het 

gezamenlijk opgestelde Regionaal beleidskader VTH 2019-2022) een eigen uitvoeringsprogramma aan en 

een (half)jaarrapportage. Kostenverrekening vond in 2013-2017 plaats door een vast bedrag (de loonsom van 

de bij de overgedragen taken behorende fte's). Deze ‘lumpsum’ bijdrage is in 2018 (t/m 2021) vervangen door 

een bijdrage per gemeente, vastgesteld via een kostenverdeelsystematiek berekening. Eventueel extra 

ingebrachte taken (zogenaamde plustaken) worden separaat berekend en opgeteld bij de afgesproken 

bijdrage. Huizen heeft geen plustaken overgedragen. Minder taken afnemen levert (gedurende deze periode) 

geen financieel voordeel op. In 2023 vindt op basis van een evaluatie (van onder andere het 

bedrijvenbestand) een herijking van de kostenverdeelsystematiek plaats voor de periode 2024-2026.  

 
Toezicht Horeca 
Deze taak heeft voor de horeca nog steeds een extra hoge prioriteit en voor evenementen een hoge prioriteit. 

De ingezette strikte lijn wordt voortgezet. Het lokale toezicht op en de handhaving van horeca, detailhandel, 
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paracommercie en evenementen is ondergebracht bij het team Vergunningen, toezicht en handhaving. Vanuit 

het lokale multidisciplinaire team voor toezicht op horeca, detailhandel, paracommercie en evenementen is er 

behoefte aan een stevige juridische ondersteuning ten tijde van het feitelijke toezicht. Ook de bestuurlijk-

politieke wens om strikt te handhaven (zero tolerance) maakt deze inzet wenselijk.  

De periodieke milieucontroles op de horeca in brede zin vinden door de OFGV plaats. Het naleefgedrag voor 

wat betreft sluitingstijden en geluid heeft een grote invloed op de leefomgeving. De OFGV meet zo nodig in 

opdracht van de gemeente in hoeverre geluidnormen door met name horeca-inrichtingen worden 

overschreden. Milieu-gerelateerde overtredingen worden bestuursrechtelijk door de OFGV afgehandeld.  

 

Voor het regionale toezicht op de horeca geldt als basis het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 

2021 – 2024 Regio Gooi- en Vechtstreek dat door de gemeenteraad van Huizen op 8 juli 2021 is vastgesteld.  

De toezicht- en handhavingstaak die voortvloeit uit dit plan is ondergebracht in dit VTH-uitvoeringsprogramma 

2022 onder nummer 25: Horeca Regionaal.  

Deze taak richt zich vooral op controles van diverse alcohol verstrekkingspunten, zoals de reguliere horeca, 

slijterijen, supermarkten, sportclubs en andere para commerciële instellingen. Hoofddoel van deze controles 

is het controleren of de verstrekker zich houdt aan de wettelijke regel dat aan personen onder de achttien jaar 

geen alcohol wordt geschonken. Daarnaast wordt gekeken of ook aan andere vereisten wordt voldaan: 

leidinggevende aanwezig, papieren op orde, houdt men zich aan schenk- en sluitingstijden. Sinds 2013 is het 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten deze controles te (laten) verrichten. Onze gemeente heeft 

daarvoor, zoals al eerder in dit document is aangegeven, opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten 

met de centrumgemeente Hilversum gesloten. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 

2022-2024 zal op 2 december 2021 worden ondertekend. Deze gemeente heeft een aantal speciaal 

opgeleide Boa’s in dienst die deze controles voor alle deelnemende gemeenten verrichten. Jaarlijks levert 

iedere deelnemende gemeente haar programma aan voor het komende jaar waarin het gewenste aantal 

controles, prioriteiten (hotspots) en de gewenste diepgang wordt aangegeven. De gemeente Huizen heeft net 

als de andere gemeentes gekozen voor een gemiddeld ambitieniveau. De handhaving naar aanleiding van 

deze controles wordt door de eigen gemeente gedaan. Voor de handhaving wordt de in 2021 geactualiseerde 

Sanctiestrategie DHW en het bijbehorende Stappenplan Alcoholwet gebruikt. Deze taak scoort een extra 

hoge prioriteit.  

 
Toezicht en handhaving ondermijning 
Ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit die de formele en informele grondslag van onze 

samenleving systematisch aantast. Het betreft een aantasting van de rechtsstaat en de fatsoensnormen. Voor 

de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale praktijken uit te voeren zonder daarbij ook 

gebruik te maken van de diensten van de ‘bovenwereld’. Daarbij valt te denken aan logistiek, financiële 

transacties, vergunningen, huisvesting, aan- en verkoop van roerende zaken en witwassen van crimineel geld 

door te investeren in onroerend goed. “De ambitie is crimineel misbruik/gebruik van de bovenwereld in Huizen 

een halt toeroepen” (bron: Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022, gemeente Huizen). De rol van de gemeente 

binnen de aanpak van ondermijning richt zich op het contact tussen de onderwereld en de bovenwereld, 

onder andere door het opwerpen van barrières. Voorbeelden van bestuursrechtelijke aanpak zijn toezicht en 

handhaving, (laten) uitvoeren van Bibob onderzoek, intrekken van vergunningen, sluiting van panden van 

waaruit criminele activiteiten hebben plaatsgevonden c.q. plaatsvinden. De maatregelen richten zich dus niet 

op personen in de vorm van de daders, maar op de situaties en gelegenheidsstructuren die de 

georganiseerde criminaliteit faciliteren en mogelijk maken. De strafrechtelijke en fiscale aanpak leent zich veel 

meer voor de aanpak van personen (opsporing). De bestuurlijke aanpak staat of valt met samenwerking op 

basis van gelijkwaardigheid met de andere partners op het gebied van veiligheid, zoals politie, Openbaar 

Ministerie, de Belastingdienst en andere bijzondere opsporingsdiensten. Het Regionaal Informatie en 

Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC) heeft een spilfunctie voor wat betreft het delen van informatie 

vanuit de verschillende organisaties. Door het team VTH wordt bij deze aanpak inzet geleverd door de 

bouwinspecteurs: 3 uur per week, de jurist/handhaver: 7 uur per week en de vergunningverlener 

APV/bijzondere wetten: 9 uur per week.  
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Toezicht Marktverordening 
Het toezicht op de naleving van de regels van de marktverordening en het marktreglement wordt verricht door 

de Marktmeester. Iedere week vindt er een schriftelijke rapportage plaats over de gang van zaken op de 

weekmarkten in Huizen. De marktmeesters verzorgen zelfstandig een eventuele schriftelijke 

voorwaarschuwing indien regels worden overtreden. De juristen van team vergunningen, toezicht en 

handhaving dragen verder zorg voor de juridische follow up: definitieve aanschrijving, bezwaar en beroep.  

 

4.1.3 toezicht na inwerkingtreden Omgevingswet en Wkb  
Na inwerkingtreden van de Omgevingswet zal er voor de bouwvergunningsvrije activiteiten tijdens de bouw 

geen toezicht op grond van het Bbl plaatsvinden evenals voor de gevolgklasse 1 bouwwerken uit de Wkb. 

Achteraf kan hierop wel toezicht worden gehouden. Ook in de situatie waarin de kwaliteitsborger schriftelijk 

aan het bevoegd gezag aangeeft dat er een strijdigheid met de regelgeving is geconstateerd, komt de 

toezichthouder in beeld. In overleg met de toezichthouder wordt gekeken naar een mogelijke oplossing.  

De werkprocessen zullen op deze onderdelen worden aangepast. De activiteiten die hierboven beschreven 

zijn en die geen toets van het Bbl inhouden, die niet vallen onder bouwvergunningsvrije activiteiten of een 

activiteit uit gevolgklasse 1 van de Wkb bouwwerken, blijven bestaan. 

Het toezicht op de bouwwerken uit gevolgklassen 1 Wkb aan het Bbl zal bestaan uit een controle op het 

certificaat en het overdrachtsdocument van de kwaliteitsborger. 

 

Het toezicht en handhavingsproces moet goed aansluiten op het vergunningsproces. Alle informatie uit het 

vergunningenproces wat relevant is voor het toezicht en handhavingsproces moet beschikbaar zijn. De 

informatie uit het toezicht en handhavingsproces is van belang bij het opstellen van het omgevingsplan, er 

moet een link komen met het omgevingsplanproces, de regels die opgenomen worden in het omgevingsplan 

moeten uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Het toezicht en handhavingsproces is transparant en de klant staat 

centraal. Het moet duidelijk zijn aan welke regels moet worden voldaan en als er een overtreding is 

geconstateerd wat die overtreding is. 

 
Bij de toezichthouder komt alles samen, Onder de omgevingswet werken we met activiteiten. We hebben 

onder de omgevingswet niet meer een vergunning waar we alleen op toezichthouden maar we hebben te 

maken met een initiatief of een bestaande activiteit. Daarbij komt de bestaande vergunning samen maar ook 

verschillende meldingen, de informatieplicht, algemene regels die gesteld zijn en soms ook de zorgplicht.  

Het omgevingsplan is breder dan het huidige bestemmingsplan, er kunnen bijvoorbeeld ook milieuregels in 

staan. Hoe wil Huizen omgaan met de regels, dit is van belang voor een sluitende cyclus. Een toezicht en 

handhavingsplan van het omgevingsplan kan richting aan de prioriteiten van toezicht en handhaving geven. 

Of en hoe dit plan vorm gaat krijgen wordt nog onderzocht. 

 
Huizen is aan het onderzoeken of we gaan werken met een toezichtstafel. Bij een toezichtstafel komen 

meerdere disciplines bij elkaar om integrale projecten te starten. Er kan ook gedacht worden om de huidige 

werkwijze voort te zetten, dat wil zeggen dat enkel wanneer er sprake is van meerdere disciplines, dat deze 

per situatie bij elkaar worden gebracht.  

 

Onder de omgevingswet heb je verschillende stadia van toezicht: 

 
Voorbereiden toezichthouden, dit proces bestaat onder andere uit: 

- Bepalen en betrekken ketenpartners 
- bepalen wettelijk kader en afwegingskader 
- eventueel controlebezoek plannen en maken  

 
Uitvoeren toezichthouden, dit proces bestaat onder andere uit: 

- situatie toetsen aan regelgeving  
- eventueel samen met ketenpartners ter plaatse controleren en afstemmen 
- bekendmaken toezichtbevindingen naar betrokkene 
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Voorbereiden handhaven: 
- inspecteren feitelijke situatie en onderzoeken 
- eventueel integraal beoordelen mogelijk met toezichtstafel 
- bepalen mogelijkheid tot legalisering 
- eventueel opstellen voornemen tot handhaving 

 
Uitvoeren handhaven: 

- uitvoeren gekozen sanctie 
- heroverwegen van de regels op basis van praktijkgegevens (sluiten van de cyclus) 

 
Deze processen zijn of worden vastgelegd in ons VTH-systeem, LEEF. 

 
Toezicht brandveiligheid  
Na inwerkingtreden van de omgevingswet vervalt het Bouwbesluit 2012 en komt daar het Bbl voor terug. De 

brandveiligheidseisen worden vanaf dat moment gecontroleerd aan de hand van de normen opgenomen in 

het Bbl. 

Met de Omgevingswet vervalt de omgevingsvergunning bandveilig gebruik. Bestaande vergunningen gaan 

met toepassing van het overgangsrecht, opgenomen in de omgevingswet, van rechtswege over in een 

melding brandveilig gebruik. 

 

4.1.4 Gebiedsgericht toezicht 
Dit toezicht is gerelateerd aan geografische gebieden. Hiermee is het mogelijk om gericht toezicht te houden 

op die aspecten die voor een bepaald gebied van belang zijn. Hieronder vallen het reguliere gebiedstoezicht 

en het projectmatig toezicht. Opzet van het gebiedsgericht toezicht is dat dit plaatsvindt door drie bouw- 

inspecteurs die hun eigen wijk hebben. Het grondgebied van Huizen is voor hen ingedeeld in drie ‘wijken’. 

Door hun gebiedskennis weten zij welke handhavingstaken in welke gebieden specifieke aandacht vragen. Bij 

het constateren van complexe(re) overtredingen op het gebied van bouw, milieu en/of brandveiligheid heeft 

de gebiedsgerichte inspecteur ook een signaalfunctie. 

  

Regulier gebiedstoezicht 
Uitgangspunt bij het reguliere gebiedsgerichte toezicht is dat alle gebieden visueel, worden geïnspecteerd. De 

inspecteur komt met grote regelmaat in zijn eigen wijk. Indien nodig, neemt hij tegelijk de klachten die vanuit 

het klachtentoezicht binnenkomen en die betrekking hebben op ‘zijn’ wijk direct in ogenschouw. De bouw-

inspecteur heeft blijvend een taak met betrekking tot het controleren van de vergunningsvrije bouwwerken en 

de registratie op grond van de wet BAG.  

 
Projectmatig toezicht 
Daar waar in het Handhavingsbeleid omgevingsrecht (Wabo) wordt gesproken over het projectmatig 

aanpakken van handhavingstaken, moet dit in het kader van het onderhavige uitvoeringsprogramma als 

projectmatig toezicht worden beschouwd. Projectmatig toezicht is toezicht op handhavingstaken of gebieden 

die door bepaalde specifieke kenmerken of problemen, een andere aanpak vereisen of prefereren. Dit kan 

betreffen de controle van het plangebied van een bestemmingsplan dat herzien gaat worden. Het inplannen 

van een dergelijk project loopt samen op met de cyclus van de herziening van bestemmingsplannen.  

 

4.1.5 Klachten- en signaaltoezicht 
Klachtentoezicht bouwen 
Klachtentoezicht vindt plaats naar aanleiding van een klacht of melding van burgers/bedrijven (extern) of van 

andere afdelingen/collega’s/bestuur (intern). Klachten en meldingen kunnen per telefoon, schriftelijk of per e-

mail binnenkomen. In principe worden klachten en meldingen, afhankelijk van de bestuurlijke prioriteit, zo veel 

mogelijk meegenomen tijdens het reguliere gebiedstoezicht. Een dergelijke klacht is meestal gelijk gevat in 

een officieel verzoek om handhaving. Gelet ook op de jurisprudentie op dit terrein betekent dit dat de 

gemeente verplicht is bij een dergelijk verzoek om actie te ondernemen.  

Dit houdt in, dat de inspecteur altijd een controle ter plaatse en een ‘toets’ dient uit voeren en hiervan een 

rapportage dient op te stellen en een eerste brief aan de overtreder en de klager moet sturen.  
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Daarnaast vindt er regelmatig overleg met de overtreder plaats, ofwel ter plaatse, ofwel op het gemeentehuis. 

Door middel van pre-mediation gesprekstechnieken trachten wij de eventuele overtreding ‘aan de voorkant’ af 

te doen.  

 
Ieder jaar kent het team vergunningen, toezicht en handhaving een paar dossiers die een veelvoud aan de 

geraamde 8 uren ‘kosten’. Het kan gaan om jarenlang durende burenruzies waarvan handhavingszaken een 

exponent zijn. Ook kan het gaan om grote dossiers waarvan de bezwaar- en beroepszaken, maar ook 

controlemomenten zich over meerdere jaren uitstrekken en waar veelvuldig overleg over plaatsvindt (zowel 

intern als extern). Deze extreme uren-inzet is niet te vermijden, maar behoort vrijwel standaard bij het 

onderwerp toezicht en handhaving. Deze uren worden vooral vanuit de juridische inzet geleverd.  

 
Klachtentoezicht illegaal kappen houtopstanden 
De bouwinspecteurs reageren op klachten van burgers/bedrijven of van andere afdelingen/ collega’s/het 

bestuur inzake kappen op particulier terrein zonder vergunning. Als het de openbare ruimte betreft, reageren 

de BOA’s.  

 

Klachtentoezicht milieu 
Klachten op het terrein van milieu die bij de gemeente Huizen binnenkomen (via de MOR) betreffen meestal 

stankoverlast, geluidsoverlast of (potentiële) bodemverontreiniging.  

De meeste klachten worden door de gemeente afgehandeld, een deel wordt doorgezet naar de OFGV. De 

OFGV behandeld de milieuklachten over bedrijven. 
Per klacht wordt gemiddeld 2 uur besteed. De gemeente besteedt hier per jaar ca. 60 uur aan.  

 
Signaaltoezicht 
Het signaaltoezicht is een vorm van voor elkaar (integraal) controleren. Dit vindt in de gemeente al jaren op 

informele wijze plaats: de inspecteurs zijn de ogen en oren voor elkaar.  

 

4.1.6 Inzet handhavingsinstrumenten 
De uitvoering van de handhaving kan op veel verschillende manieren. In hoofdstuk 6 van het VTH-beleid 

2015-2022 worden de verschillende handhavingsinstrumenten besproken. Deze bestaan uit preventieve 

instrumenten (zoals voorlichting) en repressieve of sanctionele instrumenten (zoals het opleggen van een last 

onder dwangsom of een bestuurlijke strafbeschikking). Gebleken is dat het beleid op onderdelen aanpassing 

of aanscherping behoeft en wel op de volgende onderdelen: 

 
Preventieve instrumenten 
Zoals al in het VTH-beleid geschreven is, handhaaft de gemeente het liefst preventief. Dit houdt in dat actief 

moet worden voorgelicht. Communicatie is het sleutelwoord.  
 
Voorlichting bouwinspectie 
De gemeentelijke inspecteurs spelen een grote rol bij de communicatie: zij hebben op straat en in de wijken 

contact met de klanten en kunnen hen dan ook goed voorlichten of voor nader overleg uitnodigen. Ook dient 

de gemeente aandacht te besteden aan de voorlichting aan de burgers die voornemens zijn te gaan bouwen 

in die zin dat het goed is dat men vooraf met hun buren gaat overleggen met betrekking tot hun plannen. Dit 

kan veel ergernis/burenruzie achteraf voorkomen.  

 
Pre-mediation 
Ter voorkoming van een formele behandeling van een bezwaarschrift wordt binnen ons team gebruik 

gemaakt van pre-mediation gesprekstechnieken. 

In deze lijn ligt uiteraard ook besloten dat van deze vaardigheden ook gebruik wordt gemaakt in de periode 

die ligt tussen constatering van een illegale situatie en de eventuele (voor-) aanschrijving.  

De juridisch medewerker gaat in gesprek met de overtreder over de ontstane situatie.  

Op een informele manier denkt de medewerker mee over eventuele oplossingsrichtingen en past daarbij 

mediationvaardigheden toe. De medewerker heeft bij het contact een open, eerlijke en nieuwsgierige houding 

en gebruikt communicatieve vaardigheden zoals actief luisteren, samenvatten en doorvragen. De focus wordt 

gewijzigd van proceduregericht naar proactief en oplossingsgericht. Dit alles om te voorkomen dat er een 

formeel repressief traject moet worden ingezet.  
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Repressieve instrumenten 
Bestuursdwang 
In Huizen maken we zelden gebruik van de mogelijkheid tot bestuursdwang. Met name bij het opleggen van 

een concrete bouwstop maken we hiervan gebruik. Het mondeling stilleggen van bouwen of gebruik is het 

toepassen van bestuursdwang. Dit feitelijk handelen door de bouwinspecteur moet achteraf schriftelijk 

bevestigd worden. In de huidige praktijk van toezicht en handhaving van het omgevingsrecht komt verder 

nauwelijks toepassing van bestuursdwang voor.  

 

Dwangsommen illegaal bouwen en gebruik 
In 2020 is in het beleidsplan VTH-beleid omgevingsrecht 2020-2024 voor diverse categorieën de maximale 

hoogte van te verbeuren dwangsommen vastgesteld. Jaarlijks wordt in het uitvoeringsprogramma beoordeeld 

of deze bedrage nog marktconform zijn. Voor het jaar 2021 is gebleken dat deze bedragen nog marktconform 

waren waardoor deze niet worden verhoogd zijn. Voor het jaar 2022 worden de bedragen verhoogt met 

2.01% (prijsindexcijfer voor personele kosten van vorig jaar) afgerond naar boven op hele honderden. 

Het is in de praktijk echter lastig gebleken om een vast bedrag vast te stellen voor een bepaalde overtreding. 

In het kader van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zullen de hieronder volgende richtlijnbedragen 

gehanteerd worden, met hierbij de uitdrukkelijke kanttekening dat de hoogte van de dwangsom sterk 

afhankelijk blijft van de aard en de zwaarte van de overtreding en de draagkracht van de overtreder en dus 

per geval kan verschillen.  
 

Categorieën Bedragen 

1. Erfafscheidingen, kleine bouwwerken, lichte 
overtredingen brandveiligheid, reclame en bedrijf 
aan huis.  

€ 2.500, -  

2. Dakkapellen, carports, afdakjes, lichtreclames. € 4.900, -  

3. Bij-, aan- en uitbouwen, gebruik van gebouwen 
en terreinen; middelzware overtredingen 
brandveiligheid. 

€ 7.200, -  

4. Zware overtredingen ten aanzien van bouwen 
en slopen en ten aanzien van de 
(brand)veiligheid.  
Hieronder valt ook het voortijdig hervatten van de 
bouw na het opleggen van een bouwstop (zie 
bestuursdwang). Indien nodig wordt deze 
categorie ook gehanteerd bij spoedeisende zaken 
waarbij beslist geen (of zeer korte) 
begunstigingtermijn verleend kan worden.  
Altijd een spoedeisend karakter 

€ 9.400, - 

Voor overtredingen op grond van de APV wordt per situatie gekeken onder welke categorie de overtreding 

valt. Bij deze beoordeling wordt de ernst van de overtreding en het eventuele voordeel dat de overtreder heeft 

bij het voortduren van de overtreding afgewogen tegen het algemeen belang van het zo spoedig mogelijk 

beëindigen van de overtreding. 

 
Voor sanctiebedragen voor overtredingen van het marktreglement verwijzen wij naar het sanctiebeleid voor 

de markt dat tegelijk met het marktreglement is vastgesteld. 

 

Voor sancties voor overtredingen van de diverse bepalingen op het terrein van de Alcoholwet en 

evenementen verwijzen wij naar het stappenplan Horeca. De sanctiebedragen variëren van 1000 Euro tot 

2000 Euro.  

 
Termijnen 
In het verleden werden vaak kleine dwangsom bedragen per week opgelegd, met een maximum van 

bijvoorbeeld 10 weken. Een dergelijke wijze van verbeuren vereist een wekelijkse controle en rapportage van 

de controleur. Dit is niet nodig.  

De begunstigingstermijn wordt, tenzij de overtreding wegens spoedeisendheid (categorie 4) heel snel 

beëindigd moet worden, zes weken (loopt gelijk met de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift). De 

overtreder krijgt maximaal 6 weken de tijd om aan de aanschrijving te voldoen. Daarna wordt –indien de 
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overtreder niet (geheel) heeft voldaan aan de aanschrijving de dwangsom in één keer verbeurd (vergt één 

controle- rapportage- en inningmoment).  

 

4.2 Raming toezicht en handhaving 2022 
Het VTH-beleid Omgevingsrecht 2020 -2024 kent een prioriteitenmatrix. Daarin zijn 49 handhavingstaken 

opgenomen die onder de WABO vallen. Aan de hand van berekeningen met betrekking tot negatieve effecten 

én de kans op het niet naleven, zijn de prioriteiten in de beleidsnota bepaald. Voor de wijze waarop dit is 

gedaan verwijzen wij u naar het beleidsprogramma en de prioriteitenmatrix die bij dat programma hoort. Per 

handhavingstaak heeft een prioritering plaatsgevonden variërend van extra hoog, hoog, gemiddeld tot laag.  

 

De toezicht- en handhavingsmatrix (bijlage B), die, zoals eerder al aangegeven is, samen met de matrix 

vergunningverlening de kern van dit uitvoeringsprogramma vormt, is afgeleid van de matrix uit het 

beleidsprogramma. In deze matrix vindt u de belangrijkste toezicht- en handhavingstaken die wij als 

gemeente uitvoeren. Vervolgens treft u per te handhaven activiteit de omschrijving van de projecten die wij in 

2022 gepland hebben aan.  

 

Daarnaast is de inspectie-capaciteit in uren aan per handhavingstaak en per project weergegeven. 

Vervolgens staat in de laatste kolom de prioritering uit de matrix van het beleidsprogramma.  

 

Wij hebben voor de samenstelling van het programma 2022 kunnen putten uit onze ervaring die wij hebben 

opgedaan in de afgelopen 10 jaar met het ramen en verantwoorden van de uren voor het toezicht en de 

handhaving. Wij kunnen een goede inschatting maken van de in te zetten uren voor de taken die wij voor het 

komende jaar moeten uitvoeren. Daarnaast maken wij een inschatting hoe we deze taken kunnen uitvoeren 

binnen de beschikbare formatie.  

 
Reguliere werkzaamheden 
De reguliere te verwachten werkzaamheden en de daarvoor benodigde uren zijn toebedeeld aan de 

handhavingstaken. Per soort toezicht zijn daardoor het geraamde aantal uren tot stand gekomen.  

 

Taken 1-15: regulier vergunningsgericht toezicht 

Bouwen en wonen 
taken 1-13 
 
Aantal uren: 1334.32   

Ten opzichte van 2021 verwachten wij een stijging in de reguliere 
bouwaanvragen categorie 1 t/m 6. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van 
de verwachting van de stijging in taak 5. Deze stijging is in overeenstemming met 
de landelijke tendens. Het is een landelijk gegeven dat er meer mensen 
aanbouwen als gevolg van het stijgen van de huizenprijzen.  
 

Bouwen en wonen 
taken 14  
Aantal uren: 91.2 

Ten opzichte van 2021 wordt een stijging verwacht bij het toezicht op deze taken 
(sloopactiviteiten). Dit is het gevolg van de projecten, vooruitlopend op het project 
is sloop nodig. 

Totaal aantal uren:  
1425.5  

Voor het reguliere vergunningsgericht toezicht is dit een stijging ten opzichte van 
2021. Dit is het toezicht exclusief de projecten.  

 
Taken 16-35: objectgericht toezicht 

Brandweer taken 16 
tot en met 22 
 
Aantal uren: 754 

Per 17 september 2021 betrof het totale bestand van de brandweer 269 objecten. 
In 2022 worden hiervan in ieder geval 122 objecten gecontroleerd. In totaal wordt 
454 uur besteed aan de feitelijke controles. Daarnaast wordt ca. 300 uur besteed 
aan overleg met de gemeente naar aanleiding van deze controles, ondersteuning 
bij opstellen beleid en verantwoording. 

Horeca taak 24 
 
Aantal uren: 50  

Het toezicht op en de handhaving ten aanzien van horeca, detailhandel en 
paracommercie geschiedt door de senior beleidsadviseur handhaving omgeving. 
De ingezette ‘zero tolerance’ aanpak ten aanzien van horeca en evenementen 
zal worden voortgezet. De impact welke de coronamaatregelen heeft is moeilijk in 
te schatten en is derhalve niet bij deze raming meegenomen 

Horeca regionaal taak 
25 
 

Het toezicht m.b.t. deze taak wordt verricht door de regionale boa’s. Wij kopen dit 
toezicht in. Door het toenemende aantal testkoopacties in plaats van met name 
Leeftijd/Basiscontroles verwachten in 2022 meer uren voor het toezicht van de 
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Aantal uren: 277  horeca regionaal in te kopen. Reguliere Basis en Basis/Leeftijd-controles 
leverden de laatste jaren nauwelijks constateringen op. Door de grotere pakkans 
bij testkoopacties kan meer worden bereikt door relatief minder inzet van boa’s. 
De eerste testkoopacties zijn uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2020. In 2022 
zullen er nog meer testkoopacties worden uitgevoerd dan in 2021. 
 
 
De verwerking van de door regionale Boa’s aangeleverde digitale checklisten, 
mutatie- en boeterapporten in de vorm van het opstarten en/of het voortzetten 
van een handhavingstraject geschiedt door de senior beleidsadviseur handhaving 
omgeving (team Vergunningen, toezicht en handhaving).  
 

Project ondermijning 
taak 30 
Aantal uren: 520 
 

In het ‘werkplan aanpak ondermijning Huizen 2019-2022’ zijn 156 uur 
bouwinspectie-uren (3 uur per week) geraamd en 364 uur (7 uur per week) 
handhavingsuren door de jurist, toezicht en handhaving geraamd. Samen komt 
die voor toezicht en handhaving op 520 uur.  

Evenementen taken 
gemeente zelf, taak 
33 
 
Aantal uren: 100 

Het toezicht houden op en de handhaving tijdens en na evenementen geschiedt 
door de senior beleidsadviseur handhaving omgeving. De ingezette ‘zero 
tolerance’ aanpak ten aanzien van horeca en evenementen zal worden 
voortgezet. Ook bij deze taak is de impact van de coronamaatregelen moeilijk in 
te schatten waardoor deze niet bij deze raming zijn meegenomen 

Evenementen taken 
door de brandweer, 
taak 34 
 
Aantal uren:225  

In verband met de corona-maatregelen verwachten wij eenzelfde aantal 
aanvragen voor evenementen als voor het jaar 2021. Deze uren worden volledig 
besteed aan advisering vergunningen en meldingen APV/ BGBOP, dit is inclusief 
kleinere evenementen en markten e.d. In Huizen wordt er door de brandweer niet 
op ieder groot evenement fysieke controles uitgevoerd. Wanneer de brandweer 
niet aanwezig kan zijn worden deze controles uitgevoerd door de senior 
beleidsadviseur handhaving omgeving (team Vergunningen, toezicht en 
handhaving) 

Totaal aantal uren: 
1926 
 
 

Voor het objectgerichte toezicht is een lichte daling te verwachten. De corona-
situatie is een onzekere factor voor deze begroting. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen omtrent corona zou deze daling door kunnen zetten. 

 

Taken 36-59: gebiedsgericht toezicht 

Bouwen en wonen 
taken 36 tot en met 58 
 
Aantal uren: 518  

Wij verwachten dat we in 2022 eenzelfde aantal uren bezig te zijn met dit 
gebiedsgerichte toezicht. Wij hebben nog steeds te maken met de gevolgen van 
Covid 19 waardoor er geen daling te verwachten is in het aantal klachten over 
vergunningsvrij bouwen. De tendens van het vermeerderen van het aantal 
klachten met betrekking tot deze taak bij inwerkingtreding van nieuwe regels is 
buiten beschouwing gelaten bij deze prognose. 
 

Beheer openbare 
ruimte taken 55 tot en 
met 58 
 
Aantal uren: 12 

Enkel met betrekking tot taak 56 en 57 besteden de toezichthouders uren aan 
deze handhaving. Naast deze uren hebben ook de Boa’s de bevoegdheid om 
toezicht te houden op deze taken. De uren door de Boa’s voor het toezicht op 
deze taak zijn niet meegenomen in deze prognose aangezien de Boa’s niet 
vallen onder de afdeling Omgeving.  
 
Daar waar dat nodig is, worden de daadwerkelijk (voor)aanschrijvingen door de 
juristen van het team toezicht en handhaving verzorgd. 

Totaal aantal uren:  
530  
 
 

Dit is een stijging ten opzichte van 2020. 
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Projecten 
Naast de reguliere controles worden jaarlijks keuzen gemaakt uit de diverse handhavingstaken waarvoor een 

projectmatige aanpak wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Voor het jaar 2022 komen wij toe aan de volgende 

noodzakelijk in te plannen projecten.  

 

1. Diverse grote bouwprojecten Taken 1-15 

Aantal uren:  
1730.5  
 

Aanloophaven 
Oude Haven 28 appartementen 
Oude Haven 18 woningen 
Oude Haven 5 woningen 
Silverdome 
Hotel Newport 
Trappenberg 
Winkels/ horeca/wonen Kerkstraat (Blokker) 
Oostzijde Keuchenius 
Woensberg 
Visnet 
Speelbos 

2. Project bouwtoezicht t.b.v. brandweer  

Aantal uren:28  Ondersteuning door de bouwinspecteurs van de brandweer tijdens controle op 
brandveiligheid voor bouwkundige aspecten. Het aantal uren die wij aan dit project 
jaarlijks besteden is gerelateerd aan het aantal gebruiksmeldingen en het aantal 
oplevering van nieuwbouwprojecten. Voor 2022 verwachten geen stijging of daling ten 
opzichte van 2021. 

3. Project mutatie luchtfoto’s 

Aantal uren:102  
 

Het project luchtfoto’s vormt een instrument voor actieve handhaving. 
De BAG heeft ieder jaar mutatielijsten met de geconstateerde wijzigingen. te 
verwachten is dat het aantal uren hetzelfde blijft. Aan het einde van 2021 wordt deze 
activiteit in onderling overleg weer opgepakt, nu de bezetting bij GEO weer op orde is. 

 

4. Project Omgevingsplan 

 Aantal uren: 40 Net als in 2021 zal ten behoeve van het pilotproject ‘Kom West’ op de door de afdeling 
RO aangegeven punten een controle op afwijkingen van de bestemmingsplankaart 
uitgevoerd worden en zal er in het kader van het zgn. overgangsrecht een 
inventarisatie plaatsvinden. 

6. Project 

erfscheidingen 

In 2022 zal het in 2020 gestarte project erfafscheidingen (een pilot van een groter 
project erfscheidingen) worden afgerond.  Het gaat hier om erfscheidingen die in steen 
zijn uitgevoerd. 

Aantal uren:168 Ten opzichte van vorig jaar zijn deze uren gelijk gebleven, dat komt doordat er door 
Covid 19 geen gesprekken hebben kunnen plaatsvinden. Dit project is tijdelijk “on 
hold” gezet. 

Totaal aantal 
uren: 2040.5 

Dit is een daling ten opzichte van 2021. Dit komt door het afronden van het project Air 
B&B. 

 

4.3 Formatie en urenraming. 
 

Het team VTH heeft 6 medewerkers die zich bezighouden met toezicht en handhaving.  

In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel uur er in 2022 beschikbaar is op basis van het huidige aantal 

medewerkers. 

 

Beschikbare formatie team toezicht en handhaving 

Bouwinspectie  2,5 fte x 1525 3812,5 uur 

Juridische capaciteit sec voor handhavingswerk 2.03 fte x 1525 effectieve uren  3095 uur 
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TOTAAL aantal uren toezicht en handhaving per 

discipline  

Benodigd Beschikbaar Verschil 

Bouwinspectie  4180 3812,5 -367,5 

Brandweer 979 979 0 

Juridische ondersteuning  1906 uur  

 

Bij de bouwinspectie is het aantal uren/fte’s als volgt opgebouwd:1 fte senior Wabo-inspecteur (0.5 toezicht 

en 0.5 beleidsadvisering) en 2 Wabo-inspecteurs. Totaal zijn er 2.5 fte belast met toezicht. 

 

Het aantal uren van de brandweer, beschikbaar voor toezicht en handhaving (inclusief hercontrole, juridisch 

advies en overleg), is de afgelopen jaren minder geworden. Dit is het gevolg van een terugloop in formatie 

van de gehele afdeling Risicobeheersing en de tijdelijke fluctuaties, bijvoorbeeld medewerkers die opleidingen 

volgen, mogelijkheid vaker overdag voor uitruktaken worden ingezet e.d. Met de beschikbare capaciteit 

kunnen de gestelde doelen behaald worden. 

 
Door de groei in het aantal handhavingszaken conform ons beleidsplan VTH beleid omgevingsrecht 2020-

2024, verwachten wij een stijging van de juridische capaciteit voor deze taak. Voor 2022 zal sec voor deze 

handhaving naar schatting 2.03 fte (3095 uur)1 van de totaal beschikbare juridische capaciteit van 2,78 fte 

(4239 uur) nodig zijn. De overige 0.75 fte (1144 uur) wordt aan andere juridische zaken besteed.  De trend 

van de afgelopen jaren is dat de aandacht van de juristen van handhaving Wabo zaken zich heeft uitgebreid 

naar andere -ook belangrijke- juridische zaken. Hierbij valt te denken aan: ondermijning, noodverordening, 

bezwaar/beroep (ook voor andere teams, zoals het team verkeer), het formuleren van beleid, deelname aan 

werkgroep bouwplannen, bestuurlijke wensen en ondersteuning in uitvoeringszaken betreffende de markt en 

andere kwesties waar de boa in eerste instantie bemoeienis mee heeft. Doordat er meer juridische inzet nodig 

is voor handhavingszaken, zal er per situatie bekeken worden hoe die aanvullende juridische taak opgepakt 

kan worden,  

 
 
 

                                                      
1 MD 28/36= 0.78, AWL 24/36= 0.67, SP 20/28x 0.78= 0.58, totaal fte besteed aan handhaving 0.78+0.67+0.58 = 2.03  
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 Werkelijk Verschil

beschikbaar uren

aan uren*  
Aantal Uren Totaal Omschrijving Aantal Uren Totaal planning

Vergunningen
Team vergunningen

Omgevingsvergunningen  

1 bouwen

a. individuele aanvragen 280 10,0 2800,0 bodem / geluid / milieu 30,0 1,0 30,0 2830,0 2283,0 -547,0 

b. grote projecten 19 125,0 2375,0 bodem 10 1,0 10,0 2385,0 418,0 -1967,0 

2 afwijken bestemmingsplan

a. reguliere procedure 75 5,0 375,0 375,0 375,0 0,0

b. uitgebreide procedure 3 5,0 15,0 15,0 30,0 15,0

3 veranderen monument

a. reguliere procedure 10 3,0 30,0 30,0 30,0 0,0

b. uitgebreide procedure 1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0

4 slopen

a. vergunning 2 5,0 10,0 10,0 10,0 0,0

b. melding 100 1,0 100,0 100,0 100,0 0,0

5 aanleggen 1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0

6 brandveilig gebruik

a. vergunning 2 3,0 6,0 6,0 6,0 0,0

b. melding 6 1,0 6,0 6,0 6,0 0,0

7 vellen houtopstand 120 1,0 120,0 team W&S 115,0 235,0 235,0 0,0

 

5847,0 155,0 6002,0 3503,0 -2499,0 

* Uren exclusief front office, milieu, apv, welstand, automatisering

Totaal

Benodigd*

TOTAAL

reguliere beoordeling incidentele adviezenOmgevingstaak / activiteit
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Prioriteit

/ Risico
Aantal Uren Totaal Aantal Uren Totaal planning

Vergunningsgericht toezicht (de uitvoeringsfase)
Bouwen en Wonen  

Controle bouwbesluit Projecten  
1 woningen (cluster 1) Aanloophaven 4,0 16,6 66,4 3,0 36,5 109,5 175,9 extra hoog

2 woongebouwen, appartementen (cluster 2) oude haven 28 app. 2,0 36,5 73,0 4,0 36,5 146,0 219,0 extra hoog

3 logiesgebouw/restaurant/café/horeca/bedrijf/kantoor/winkel (cluster 3) oude haven 18 woningen 3,0 37,1 111,3 3,0 36,5 109,5 220,8 extra hoog

4 maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, ziekenhuis, sport (cluster 4) oude haven 5 woningen 1,0 38,9 38,9 2,0 36,5 73,0 111,9 extra hoog

5 uitbouw, aanbouw, bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging Silverdome 262,0 3,6 943,2 2,0 36,5 73,0 1016,2 gemiddeld
6 bouwwerken geen gebouw zijnde (o.a. terreinafscheidingen en geluidsschermen) Hotel Newport 24,0 1,4 33,6 5,0 37,1 185,5 219,1 gemiddeld

 

7 gebruik Trappenberg 4,0 0,0 8,0 37,1 296,8 296,8

  winkels/horeca/wonen Kerkstraat (Blokker)  0,0 6,0 37,1 222,6 222,6

 Oostzijde Keuchenius 0,0 4,0 36,5 146,0 146,0  

 Woensberg 0,0 6,0 37,1 222,6 222,6  

 Visnet 0,0 2,0 36,5 73,0 73,0  

Overige activiteiten

12 wijziging monument Speelbos 11,0 6,0 66,0 2,0 36,5 73,0 139,0 gemiddeld

13 aanleggen/inrit/beroep aan huis 1,0 1,9 1,9 0,0 36,5 0,0 1,9 gemiddeld

14 controle sloop inclusief veiligheid sloopterrein/omgeving 48,0 1,9 91,2 0,0 36,5 0,0 91,2 hoog
15 asbest verwijdering OFGV (alleen aantallen)  0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 extra hoog

Sub-totaal  1425,5 1730,5 3156,0

Bouwen en wonen 1425,5 1730,5 3156,0

Objectgericht toezicht (de gebruiksfase)
Brandweer

16 ontbreken gebruiksvergunning / melding op grond gebruiksbesluit Objectgericht toezicht brandweertaken 16 - 22 122,0 754,0 0,0 0,0 0,0 754,0 extra hoog

17 overtreden voorschriften van gebruiksvergunning/melding Brandpreventie inspecteurs WABO 0,0 0,0 7,0 4,0 28,0 28,0 extra hoog

18 ontbreken vereiste documenten, logboeken en certificaten 0,0 0,0 0,0 extra hoog

19 defecte transparant en noodverlichting 0,0 0,0 0,0 extra hoog

20 ontbreken of defecte blusmiddelen (keuring), stookverbot 0,0 0,0 0,0 extra hoog

21 blokkeren, afsluiten, brandscheidingen  0,0 0,0 0,0 extra hoog

22 overschrijden maxumaal aantal personen 0,0 0,0 0,0 extra hoog

Bouwen en Wonen

23 kamerbewoning / vakantieverhuur gemiddeld

Horeca 

24 horeca locaal 25,0 2,0 50,0 0,0 50,0 extra hoog

25 horeca regionaal 77,0 3,6 277,0 0,0 277,0 extra hoog

26 marktverordening 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 hoog

 Ondermijning 0,0 0,0  

30 Ondermijning (tweede kolom zijn de toezicht uren) 1,0 364,0 364,0 1,0 156,0 156,0 520,0 extra hoog

 Evenementen 0,0 0,0  

33 naleving evenementen vergunning 12,5 8,0 100,0 0,0 100,0 hoog

34 brandveiligheid grote evenementen 225,0 0,0 225,0 extra hoog
35 brandveiligheid kleine evenementen (buurt/straatfeesten) 0,0 0,0 0,0 extra hoog

Sub-totaal 1770,0 184,0 1954,0

Bouwen en wonen 0,0 28,0 28,0

Brandweer 979,0 0,0 979,0

Ondermijning 364,0 156,0 520,0

Horeca/evenementen 652,0 0,0 652,0

Gebiedsgericht toezicht  

Bouwen en Wonen Projecten

36 strijd met woonbestemming (illegale activiteiten)  Mutatie luchtfoto's (nieuwe lijsten) 20,0 8,0 160,0 102,0 1,0 102,0 262,0 extra hoog

37 strijd met kantoor/detailhandel/bedrijf/ horeca/maatschappelijke bestemming  Omgevingsplan / pilot Kom West 1,0 8,0 8,0 10,0 4,0 40,0 48,0 extra hoog

38 strijd met verkeers-/groen/bestemming en aanleggen, incl. PMV-bepalingen  0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 gemiddeld

39 strijd met voorschriften Dorps en Stadsgezicht  Erfafscheidingen - steen 1,0 6,0 6,0 14,0 12,0 168,0 174,0 gemiddeld

40 staat van bestaande gebouwen, bouwwerken en terreinen 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 gemiddeld

41 illegaal aan-/uit-/bijgebouw, dakkapel, gevelwijziging (OVX)  51,0 2,0 102,0 0,0 102,0 hoog

42 illegaal slopen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 gemiddeld

43 illegale appartementen, woningsplitsing en kamerbewoning  1,0 10,0 10,0 0,0 10,0 extra hoog

44 overbevolking van woningen 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 laag

45 controle op omgevingsvergunningvrij bouwen (incl. klachten/kcp) 55,0 4,0 220,0 0,0 220,0 gemiddeld

46 illegale bouwwerken geen gebouw zijnde (airco's, schotels, reclame, terreinafscheidingen)  6,0 2,0 12,0 0,0 4,0 0,0 12,0 gemiddeld

47 strijd met welstandsbeleid/advies   0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 gemiddeld

Beheer openbare ruimte

56 illegale reclame  2,0 4,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 laag

57 zonder vergunning kappen 2,0 2,0 4,0 0,0 4,0 laag
58 zonder vergunning uitrit realiseren 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 laag

Sub-totaal 530,0 310,0 840,0

Bouwen en wonen 530,0 310,0 840,0

Inzetbaar verschil

Bouwen en Wonen 1955,5 2068,5 4180,0 3812,5 -367,5 
Brandweer 979,0 0,0 979,0
Ondermijning 364,0 156,0 520,0

4-1-2022 Horeca / evenementen 652,0 0,0 652,0

Benodigd

TOTAAL

Totaalreguliere/periodieke inspectie Geplande projectenToelichting ProjectenHandhavingstaak / activiteit
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