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Voorwoord

Het document dat voor u ligt bevat een jaarverslag over 2018, een uitvoeringsprogramma 
voor 2019 en een reeks productbladen die bij dat uitvoeringsprogramma horen en daarop 
betrekking hebben. leder jaar worden de in het beleid van de gemeente Woudenberg 
genoemde prioriteiten, ambities en wensen uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Met 
een dergelijk uitvoeringsprogramma geeft het college van burgemeester en wethouders een 
uitwerking van de in 2019 voorgenomen activiteiten met betrekking tot de uitvoering van 
vergunningveriening, toezicht en handhaving (VTH). In dit document zal worden beschreven 
weike VTH-taken in 2019 worden uitgevoerd en welke capaciteit hiervoor wordt ingezet.

In dit document zullen eerst de VTH-taken uiteen worden gezet. Deze taken hebben 
betrekking op bouwen en ruimtelijke ordening (RO). Voor informatie rondom milieu, 
brandveiligheid en openbare orde en veiligheid verwijzen wij naar stukken van de Regionaie 
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voorts wordt 
verwezen naar de Kadernota Integrale Veiiigheid. Voor de uitvoering van onze VTH-taken 
werken wij samen met verschiliende samenwerkingspartners, zoais de Provincie Utrecht, de 
RUD Utrecht, de VRU, de poiitie en het waterschap.

Het doel van het uitvoeringsprogramma van 2019 is om vorm en invulling te geven aan het 
handhavingsbeleid van de gemeente Woudenberg. Daarbij zal niet alleen worden uitgegaan 
van het beleid dat betrekking had op de periode 2014-2018, maar zal ook rekening worden 
gehouden met het in 2019 nieuw op te leveren VTH-beieid. Getracht wordt om een 
realistische inschatting te maken van de activiteiten die in 2019 op het gebied van VTH 
zulien worden uitgevoerd.

Wat 2018 betreft zijn de doelsteilingen gedeeitelijk gehaaid. De in 2018 geieerde iessen 
zullen worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma dat voor u iigt.
Voor 2019 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van 2018. Zo is de 
beschikbare capaciteit toegenomen. Door meer mensen in te zetten en meer tijd te 
besteden aan de uitvoering van VTH-taken zal verdere optimalisatie worden bewerkstelligd. 
Werkinhoudelijk zijn er ook veranderingen geweest. Voor de wijze waarop aan de 
verschiilende VTH-taken concreet uitvoering zai worden gegeven wordt verwezen naar de 
productbladen, welke zijn opgenomen aan het einde van dit document.
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1. Inleiding

Waarom een jaarverslag en een uitvoeringsprogramma?1.1.
Dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma is voor een belangrijk deel een uitwerking van het 
beleidsdocument "Integraal Toezichts- en handhavingsbeleid 2014-2018" dat op 30 januari 
2014 is vastgesteld en het bouwbeleidsplan van mei 2008. Ook met het in 2019 nieuw vast 
te stellen VTH-beleid zal zoals gezegd rekening worden gehouden. In die beleidsdocumenten 
is de basis gelegd voor, en de richting bepaald over, de wijze waarop de gemeente 
Woudenberg haar rol ziet en de rol van haar inwoners wanneer het gaat om naleving van 
regels en toezicht en handhaving daarop.

Het jaarverslag beschrijft wat de gemeente in 2018 in Woudenberg heeft uitgevoerd op het 
gebied van VTH. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de activiteiten die de gemeente 
op het gebied van VTH in 2019 wil gaan uitvoeren. Hierbij worden de activiteiten die worden 
uitgevoerd door de samenwerkingspartners meegenomen.

De gemeente wil met dit document bereiken dat voor iedereen duidelijk is hoe de gemeente 
uitvoering geeft aan haar VTH-beleid. Duidelijkheid en transparantie over het beleid en de 
uitvoering daarvan draagt namelijk bij aan meer begrip van de burgers die hiermee te 
maken krijgen. Met dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma wordt invulling gegeven aan 
de ons toekomende wettelijke verplichtingen.

Proceschteria
In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het 
uitvoeren van VTH-taken. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en 
natuur binnen de fysieke leefomgeving te beschermen. De provincie beoordeelt of 
gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken z6 hebben ingericht, dat deze adequaat 
uitgevoerd kunnen worden.

Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van 
bestuur bestaande uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht (Mro). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, welke de eisen bevatten die 
gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus. Dit is ook wel bekend onder de term "BIG- 
8"-cyclus. Ter verduidelijking is op de volgende pagina een afbeelding opgenomen.
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Leeswijzer1.2.
Algemeen deal
Dit jaarverslag en uitvoerlngsprogramma bestaat uit een algemene beschrijving van 
hetgeen de gemeente heeft gedaan en wat de gemeente wil gaan doen aan de uitvoering 
van haar VTH-taken.

Productbladen
Dit document is daarnaast voorzien van "productbladen", waarin per activiteit toelichting 
wordt gegeven op vragen zoals "wat doen we?", "waarom doen we het?" en "wat vinden we 
belangrijk?". In de productbladen zal dus concretisering plaatsvinden van de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan de VTH-taken.

De productbladen zijn tot stand gekomen vanuit de provincie-brede samenwerking op VTH- 
gebied. Er is een "menukaart" ontwikkeld van alle VTH-taken. Per gemeente kan worden 
bepaald welke productbladen in de gemeente van toepassing zijn. Deze productbladen 
kunnen dus jaarlijks worden "gekozen". De opzet en opbouw van de productbladen is altijd 
hetzelfde een wordt als zodanig door alle gemeenten hetzelfde gebruikt. Dit zorgt ervoor dat 
per product inzichtelijk wordt hoe aan een bepaalde taak/activiteit invulling is/wordt 
gegeven in het kader van de beleids- en uitvoeringscyclus. Dit is voor de komende jaren 
nog werk in uitvoering. Het voorgaande neemt echter niet weg dat de inhoud van de 
productbladen per gemeente op voorkomende onderdelen toch van elkaar zullen verschillen. 
Er moet immers ruimte zijn en blijven om maatwerk mogelijk te maken en lokale nuances 
aan te brengen.
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2. Algemeen

Welke taken voeren we uit?2.1.
Het uitvoeren van VTH-taken komt voort uit de bevoegdheid en in sommige gevallen uit de 
verplichting die de gemeente toekomt op basis van wet- en regelgeving.

De verplichting om uitvoering te geven aan de beleids- en uitvoeringscyclus ligt vast in 
paragraaf 5 van de Wabo. Dit betekent dat in ieder geval de VTH-taken die voortkomen uit 
de Wabo voor alle gemeenten binnen het kader vallen. Daarnaast kan het voor bepaalde 
taken die uit andere (bijzondere) wet- en regelgeving voortvioeien ook handig, praktisch 
en/of efficient zijn om deze mee te nemen in deze beleids- en uitvoeringscyclus. Er zijn 
namelijk meer VTH-taken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar de 
evenementenvergunningplicht is geregeld, of de Drank- en horecawet. ledere gemeente is 
vrij om te bepalen of men deze VTH-taken ook meeneemt in de beleids- en 
uitvoeringscyclus.

Ook heeft de gemeente in algemene zin een beginselplicht tot handhaving. Daarvan is 
sprake wanneer er een wettelijk voorschrift is overtreden. In een dergelijk geval moet het 
bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden in de regel van deze 
bevoegdheid gebruik maken. Dit komt voort uit het algemeen belang dat is gediend met 
handhaving. Deze taak vioeit bovendien voort uit art. 5.2 van de Wabo.

Welke VTH-taken de gemeente Woudenberg precies uitvoert en ook hoe hieraan concreet 
invulling wordt gegeven valt op te maken uit de productbladen (paragraaf 5.6).

2.2. Wie voeren de VTH-taken uit?
De VTH-taken worden niet allemaal door de gemeente Woudenberg zelf uitgevoerd. Voor de 
uitvoering van de VTH-taken wordt samengewerkt met verschillende 
samenwerkingspartners.

Uitvoeringsorganisatie gemeente Woudenberg
De gemeente Woudenberg heeft de uitvoering van haar VTH-taken georganiseerd binnen 
het team Leefomgeving van de afdeling Publiekszaken. Maar ook diverse medewerkers van 
afdeling Beleid & Ontwikkeling en de afdeling Realisatie & Beheer geven uitvoering aan VTH- 
taken. Daarnaast zijn er VTH-taken ondergebracht bij de RUD Utrecht. Dit betreffen de 
wettelijke basistaken voor de Milieuactiviteiten. Tenslotte geeft ook de VRU uitvoering aan 
VTH-taken. Dat betreft dan de taken met betrekking tot de activiteit brandveilig gebruik.

Binnen de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Woudenberg zijn vergunningverlening, 
toezicht en handhaving functioneel en per medewerker gescheiden. Hiermee wordt 
voorkomen dat een bedrijf eerst een vergunning en vervolgens een controle krijgt van 
dezelfde medewerker. Voorts wordt voorkomen dat een toezichthouder in de fase van 
handhaving een controle doet op een object waarop hij in de fase van vergunningverlening 
heeft toegezien.
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Beschikbare capaciteit 2018
De capaciteit voor de uitvoering van de VTH-taken was in 2018 als voIgt opgebouwd:
Functies Fte
Vergunningverleners Bouw 2,0 fte
Vergunningverleners RO 0,5 fte
Toezichthouders Wabo 1,11 fte
BOA 1,0 fte
Juridisch (beleids)medewerkers 1,2 fte

Totaal 5,81 fte
Alle medewerkers zijn bevoegd om de VTH-taken uit te voeren.

Beschikbare capaciteit 2019
Voor 2019 is de beschikbare capaciteit (inclusief inhuur) op de volgende wijze opgebouwd^:
Functies Fte

inhuurvast
Frontoffice 1,11 fte
Vergunningverlening bouw 2,0 fte 1,03
RO/cultuurhistorie/erfgoed 1,0 fte
Toezichthouders Wabo inclusief BAG-werkzaamheden 1,0 fte 1,0
BOA 1,0 fte
Juridisch (beleids)medewerkers handhaving 1,17 fte
Wabo-coordinator 0,33

Totaal 7,27 fte 2,36
9,63 fte

Alle medewerkers zijn bevoegd om de VTH-taken uit te voeren.

Aantal uren 2019
De werkomvang in 2019 is op de volgende wijze opgebouwd. Zie hiervoor ook de uitwerking 
in de urenprognose voor 2019 in bijiage 2.

1 fte = 
1460 uur

Werkomvang 
in 2019

Tekort/
overschot

Huidige
inhuurWerkbare uren

Uren
Vergunningverlening 
(inclusief frontoffice)

4540 6418 -1878 1510

Uren Toezicht 
(inclusief BAG) 1460 2932 -1472 1460

Uren Handhaving 1708 1516 192 0

Totalen 7708 10866 -3158 2970

‘ De precieze beschikbare capaciteit zal naar verwachting gedurende het jaar aan wijziging onderhevig zijn. Dat 
komt door komende personele wijzigingen.
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Financiele Barging
De financiele borging voor de inzet van de beschikbare capaciteit en de nodige middelen ligt 
vast in de gemeentelijke jaarlijkse begroting.

Samenwerkingspartners
De gemeente Woudenberg voert haar VTH-taken niet alleen uit, maar werkt daarvoor 
samen met verschillende partners. Hierna zal een overzicht van die samenwerkingspartners 
volgen. Per samenwerkingspartner wordt een korte beschrijving gegeven van de taken die 
eenieder voor diens rekening neemt en welke afspraken er zijn gemaakt.

^UD
UTRECHT

De RUD Utrecht voert voor de gemeente Woudenberg de milieutaken uit. Zij zijn hiervoor 
volledig gemandateerd. De samenwerkingsafspraken tussen de RUD Utrecht en de 
gemeente Woudenberg liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst (Dvo). De RUD 
Utrecht rapporteert ieder kwartaal en ook jaarlijks over de voortgang van de uitvoering van 
haar taken voor de gemeente. Ook stelt de RUD Utrecht jaarlijks een jaarprogramma op.

veiligheidsregio utrecht

De VRU adviseert de gemeente Woudenberg in het kader van de vergunningverlening op het 
gebied van brandveilig gebruik. Daarnaast voert de VRU op dit gebied het toezicht uit. De 
samenwerkingsafspraken tussen de VRU en de gemeente Woudenberg liggen ook vast in 
een Dvo. De VRU rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde werkzaamheden en stelt jaarlijks 
in overleg met de gemeente Woudenberg een jaarplan op.

I provincie::\Jtrecht

Op provinciaal vlak is het doel binnen het domein van VTH het verbeteren en bewaken van 
de kwaliteit en veiligheid in de fysieke leefomgeving van de provincie Utrecht. Zoals 
aangegeven streven de verschillende samenwerkingspartners (alle Utrechtse gemeenten, de 
RUD, de VRU, de Waterschappen, het openbaar ministerie en de politie) dit doel na op basis 
van hun eigen (wettelijke) taken en rol. Om gezamenlijk toch effectief en efficient te kunnen 
opereren, is samenwerking tussen de voornoemde samenwerkingspartners verplicht 
gesteld. De provincie Utrecht heeft de (wettelijke) taak gekregen om deze samenwerking te 
coordineren. De provincie geeft hier invulling aan door twee keer per jaar een bestuurlijk 
afstemmingsoverleg te organiseren. Het laatste overleg vond plaats op 5 oktober 2018.
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llei enluweDE STICHTSE 
RIJNLANDEN

Er is sprake van een samenwerking tussen het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden en waterschap Vallei en Veluwe. Deze samenwerking in regio "De Waarden" heeft 
bettrekking op het toezicht en de handhaving van zaken die grondwater of oppervlaktewater 
gerelateerd zijn. Daarbij moet worden gedacht aan zaken op het gebied van waterkwaliteit 
en waterkwantiteit, het medegebruik van openbaar water en het nautisch toezicht op 
vaarbewegingen.
Ook worden er in 2019 afspraken gemaakt over de borging van de VTH-taken op het gebied 
van indirecte lozingen in het oppervlakte water.

LITIE
Op het gebied van strafrechtelijke milieuzaken zijn de milieu-agenten het eerste 
aanspreekpunt voor de gemeente. Daarnaast zijn de medewerkers van de plaatselijke 
politiebureaus het vaste aanspreekpunt voor de gemeente en de BOA. Afhankelijk van de 
positionering van de overtreding in de matrix van de Landelijke Handhavingstrategie, kan 
het Milieuteam op enig moment in beeld komen. Het speerpunt in 2019 is het tegengaan 
van overtredingen op het gebied van bodem- en afvalzaken.

OPENBAAR MINI RIE

In het geval strafrechtelijk optreden is vereist zal ook contact worden gezocht met het 
openbaar ministerie. Dit zal bijvoorbeeld moeten gebeuren bij geconstateerde
milieuovertredingen, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een economisch 
delict. In dergelijke gevallen vindt afstemming plaats met het Functioneel Parket, aangezien 
die afdeling zich in het bijzonder toelegt op de bestrijding van onder andere
milieucriminaliteit. De vervolging van overtredingen op het gebied van openbare ruimte zal 
worden afgehandeld door het OM Midden-Nederland.

Samenwerkingsprogramma 2018
Het provincie-brede "Samenwerkingsprogramma 2018" is tot stand gekomen in overleg met 
de leden van het ambtelijk Provinciaal Milieuoverleg (PMO) en de onderliggende 
werkgroepen. Hierbij is het samenwerkingsprogramma van 2017 geevalueerd en zijn er 
risicoanalyses uitgevoerd. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot voorstellen met 
betrekking tot bestuurlijke (samenwerkings-)pnoriteiten voor 2018. Die voorstellen hebben 
geleid tot de volgende bestuurlijk vastgestelde prioriteiten:
• inbedden en verankeren van Informatie Gestuurd Handhaven en Ketenhandhaving;
• SER-Energie Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven);
• samenwerken op watergebied;
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gezamenlijke implementatie Omgevingswet;
effectieve en efficiente BOA-samenwerking in het buitengebied;
gezamenlijke implementatie nieuwe Wet natuurbescherming;
signaaitoezicht uitwerken tot een volwaardig instrument;
provincie-breed onderzoek naar asbestdaken;
uniformeren VTH-beieid basistakenpakket.

Interbestuurlijk Toezicht
Hiernaast ziet de Provincie Utrecht toe op of en in hoeverre gemeenten voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van het omgevingsrecht. Het 
Interbestuuriijk Toezicht (IBT) richt zich zowel op VTH-taken als op taken met betrekking 
tot RO, milieu, externe veiligheid en erfgoed/monumenten.

In de provinciale Verordening systematische toezichtinformatie is vastgelegd weike 
informatie de provincie van de gemeenten jaarlijks wil ontvangen op de onderdeien van het 
omgevingsrecht. Op basis van de aangeieverde informatie vindt de beoordeling plaats. 
Hierbij kan het oordeei uitkomen op "adequaat", "redelijk adequaat" of "niet adequaat".

De gemeente Woudenberg is over de periode 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 steeds 
beoordeeid met het oordeei "redelijk adequaat". Uiteraard bestaat de wens om in de 
komende jaren tenminste hetzeifde niveau oordeei te blijven behouden. Idealiter zal het 
oordeei nog verder worden verbeterd naar "adequaat". Dit is dan ook een streven van de 
gemeente.

Weike ontwikkelingen zijn er in het vakgebied?2.3.

2.3.1. Ontwikkelingen en actualiteiten in 2018
Gebruik Roestvriistaal in zwembaden
Als gevolg van de ongelukken met het gebruik van roestvrijstaal in zwembaden^ heeft de 
gemeente Woudenberg op verzoek van het ministerie van Binneniandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de situatie in het zwembad bij Stichting 
Reinaerde. Dat is het enige overdekte zwembad in de gemeente Woudenberg.

Dit onderzoek ioopt nog. Stichting Reinaerde heeft een erkend bedrijf benaderd met het 
verzoek een volledige inspectie uit te voeren op mogelijke aanwezigheid van RVS in de 
zwembadruimte. Deze inspectie is niet met het biote oog uit te voeren, omdat het RVS niet 
altijd zichtbaar is. Het onderzoek moet nog uitgevoerd worden, echter de gemeente heeft 
Stichting Reinaerde gesommeerd het onderzoek voor maart 2019 uit te voeren en aan ons 
terug te koppelen.

^ Op 01-07-2016 is er in de Regeiing Bouwbesiuit een onderzoekspiicht ingevoerd die eigenaren van zwembaden 
verplicht om voor 1 januari 2017 aan te tonen dat er geen gevaariijk roestvaststaai meer in hun zwembad 
aanwezig is. Op 11-07-2017 maakte de Rijksoverheid bekend dat zo'n 80 procent van de overdekte zwembaden in 
Nederland nog niet voldeed aan het Bouwbesiuit. Zij konden niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zat 
op plaatsen in het zwembad waar dat gevaariijk is.
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Het rapport zal vervolgens doorgestuurd worden naar de interbestuurlijk toezichthouder van 
de Provincie Utrecht. Wanneer uit het rapport blijkt dat het akkoord is, kan het onderzoek 
gesloten worden. Wei zal Stichting Reinaerde jaarlijks een inspectierapport moeten 
overhandigen.

Gebruik Breedplaatvioeren
Naar aanleiding van de op 27 mei 2017 ingestorte parkeergarage in Eindhoven heeft het 
BZK aan de gemeente Woudenberg, net als aan alle andere gemeenten, op 9 oktober 2017^ 
gevraagd om te onderzoeken of en in hoeverre het gebruik van soortgelijke constructies is 
toegepast in kantoren, winkelcentra, parkeergarages en andere gebouwen. Het gaat hierbij 
om panden die zijn gebouwd vanaf 1999. Bij dit onderzoek is ook het constructief 
adviesbureau betrokken dat voor ons de constructieve toetsing doet van
omgevingsvergunningen voor het bouwen. Aangezien dit adviesbureau sinds 2008 door ons 
wordt ingeschakeld, hebben we in alle dossiers van voor 2008 eigen onderzoek verricht. 
Hierbij hebben we alle mogelijke verdachte panden vanuit onze BAG-regIstratie in beeld 
gebracht en hiervan de bouwdossiers opgevraagd en beoordeeld. Uit voornoemd onderzoek 
is naar voren gekomen dat er op twee locatie sprake was van een verdachte situatie. 
Gebleken is echter dat wij zelf over te weinig gegevens beschikken om een eindoordeel te 
maken. De eigenaren van de gebouwen zijn aangeschreven met het verzoek om het 
onderzoek te (laten) verrichten zoals door de minister is opgelegd. In 2019 wordt hier 
verder op toegezien dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Complexe handhavinasdossiers
In 2018 hebben we te maken gehad met een drietal complexe handhavingsdossiers. 
Enerzijds waren deze dossiers complex vanwege de aard en hoeveelheid van de 
overtreding(en). Anderzijds waren deze dossiers complex vanwege de verschillende 
betrokken belanghebbenden en de lange voorgeschiedenis. Deze dossiers hebben in 2018 
een grote capaciteitsinzet gevraagd van de handhavingsjuristen.
Geen van deze dossiers is in 2018 afgerond. Dit betekent dat deze dossiers ook in 2019 
blijven doorlopen en inzet zullen blijven vragen.

2.3.2. Ontwikkelingen en actualiteiten in 2019
Wet- en regelgeving is nodig om de fysieke leefomgeving op orde te houden. Op dit gebied 
zijn er een aantal ontwikkelingen gaande, waarbij de meest in het oog springende hieronder 
kort zullen worden beschreven.

Omaevinaswet
In lijn met het geschetste veranderingsproces in de samenleving zal naar verwachting de 
Omgevingswet vanaf 2021 in werking treden. De toekomstige Omgevingswet wordt een van 
de grootste wetswijzigingen op het gebied van het fysieke domein in de afgelopen decennia. 
De uitgangspunten van deze nieuwe wet zijn participate en integrale aanpak op basis van 
vertrouwen. Onder de nieuwe Omgevingswet zullen "samenwerken" en "afstemming" dus 
kernbegrippen zijn.

® Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/09/informatie-over-betonnen-vloeren-in-gebouwen-naar-gemeenten.
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Het Rijk beoogt met de nieuwe Omgevingswet te zorgen voor minder en overzichtelijkere 
regels. Ook zal er dan meer ruimte worden geboden voor initiatieven van burgers en 
bedrijven en zal beter lokaal maatwerk mogelijk zijn.

De nieuwe Omgevingswet bundelt 26 wetten, 120 sectorale Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB's) en honderden ministeriele regelingen. Gemeenten hebben, in 
tegenstelling tot de provincie, niet de verplichting een omgevingsvisie op te stellen, maar 
moeten wel een omgevingsplan hebben. Zowel de provinciale omgevingsverordening als het 
gemeentelijk omgevingsplan leggen algemene regels en vergunningplichten vast voor het 
gehele grondgebied.

Er zijn vier AMvB's ontwikkeld. Dat zijn het "Omgevingsbesluit" met daarin algemene en 
procedurele bepalingen, het besluit "Kwaliteit van de leefomgeving" met daarin inhoudelijke 
normen die zich richten tot bestuursorganen en twee AMvB's met uitvoeringsregels (het 
huidige Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit).

De gemeente Woudenberg heeft een projectteam samengesteld dat het proces rondom de 
implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente Woudenberg verzorgt. Dit 
projectteam neemt deel aan pilots en zorgt voor kennisoverdracht.

Actualisatie van VTH-beleid
In 2019 gaat de gemeente Woudenberg ook een actualisatieslag maken als het gaat om het 
VTH-beleid. Vooralsnog bestaat het huidige beleid hoofdzakelijk uit beleid op de toezicht- en 
handhavingstaken. Daarnaast hebben we het Bouwbeleidsplan uit 2008. Per 1 juli 2018 is 
het wettelijk vereist om beleid te ontwikkelen omtrent de vergunningentaken.
In samenwerking met de provincie-brede werkgroep wordt in 2019 het VTH-beleid verder 
ontwikkeld en geactualiseerd.

Wet Veraunninaverlenina, Toezicht en Handhavina (wet VTH)
Om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te optimaliseren en te borgen, is de 
Wet VTH'* in het leven geroepen. In deze wet zijn afspraken tussen de rijksoverheid, de 
provincies en gemeenten verankerd om VTH-taken binnen het omgevingsrecht beter te 
kunnen organiseren. Deze wet stelt dus regels die betrekking hebben op het kunnen 
realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving. Dit dient te worden bereikt door het 
bevorderen van een goede samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht. De wet VTH regelt dus de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies 
om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Gemeenten en provincies zullen wel het bevoegd gezag blijven op het gebled van de aan 
hun toekomende VTH-taken. Verder legt de wet VTH ook vast dat provincies en gemeenten 
verordeningen moeten opstellen. In die verordeningen moeten voorschriften over de 
gewenste kwaliteit van vergunningverlening en handhaving met betrekking tot taken 
voortvioeiende uit de Wabo worden opgenomen.

Besluit van 1 april 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 december 2015 tot 
wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en 
handhaving) (Stb. 2015, 521).
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Ook zijn er in deze wet bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en 
samenwerking met de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de uitvoering en de 
handhaving.

Kwaliteitscriteria
De hiervoor besproken wet VTH regeit ook dat er door de omgevingsdiensten tegenwoordig 
een zogenaamd basistakenpakket moet worden uitgevoerd. Dat betekent dat de gemeente 
Woudenberg een verordening kwaliteit VTH moet hebben. Deze verordening is op 24 
november 2016 door de gemeenteraad vastgesteid. De gemeente streeft ernaar om in 2019 
nader inzicht te krijgen in de kwaliteiten binnen de organisatie. Op die manier kan worden 
beoordeeld of wordt voldaan aan de iandeiijke Kwaiiteitscriteria 2.1. Dit betreft een 
document dat een set kwaliteitscriteria behelst. Het is opgesteld door een brede groep 
praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk. Het doel van de kwaliteitscriteria 
is om de uitvoering beter inzichtelijk en meer voorspelbaar te maken. Ook moeten die 
criteria zorgen voor een meer gelijkmatige aanpak in heel Nederland.

Begin 2017 is er een begin gemaakt om de VTH kwaliteitscriteria 2.1 te actualiseren en te 
verbeteren. Vervolgens is in januari 2018 de inventarisatie afgerond, waarbij er 
verbetervoorstellen zijn geformuleerd. De kwaliteitscriteria 2019 liggen momenteel ter 
consultatie voor.

Wet private kwaliteitsboraina
Het voorstel^ om te komen tot private kwaliteitsborging voor bouwen is bij de behandeling 
in de Eerste Kamer tot nadere orde uitgesteld.^ De wet voorziet in het verschuiven van de 
verantwoordelijkheid voor het bouwresultaat van de publieke naar private sector.
Vanwege het opschorten van dit wetsvoorstel bestaat er op dit moment geen aanleiding om 
de organisatie hierop aan te passen of anderszins maatregelen te treffen. In hoeverre dit 
onderwerp in 2019 meer aandacht gaat krijgen, is op voorhand niet in te schatten. We 
zullen mogelijke ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Asbesttaken naar RUD
In de provincie Utrecht wordt in 2019 de overdracht van de asbesttaken naar de RUD 
voorbereid. De opzet is om dit in 2020 gerealiseerd te hebben. Het voornaamste 
aandachtspunt daarbij is te zorgen voor een logische verdeling van de taken tussen de RUD 
en de gemeente. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de uit die taken 
voortkomende financiele lasten.

^ Dit wetsvoorstel met de titel "Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 
Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de 
versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)" (Kamerstukken II 
2015/16, 34453) werd op 15 april 2016 ingediend.
® Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van het 
voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 4 juli 2017.
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3. Wat vinden we belangrijk?

3.1. Algemeen
In ons beleid is vastgelegd wat we belangrijk vinden als het gaat om de uitvoering van de 
VTH-taken. Op basis van de visie en de risicoanalyse is aangegeven aan welke thema's en 
taken we prioriteit geven. Dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma is hier een uitwerking 
van.

Intearaal toezicht- en handhavinasbeleid 2014-2018
In 2014 is het integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2014-2018 vastgesteld. Daarin zijn 
de lijnen ten aanzien van toezicht en handhaving bepaald met de volgende gemeentebrede 
uitgangspunten:

1. omdat het beter is om overtredingen te voorkomen, nemen voorlichting en 
preventief toezicht een belangrijke plek in bij handhaving;

2. praten in plaats van procederen wordt zoveel als mogelijk toegepast. Handhaving is 
het sluitstuk van een proces waarbij in het voortraject zorgvuldig is gekeken naar 
mogelijke opiossingen;

3. professioneel en integraal handhaven binnen de fysieke leefomgeving;
4. het handhavingsbeleid van de gemeente is eenduidig, herkenbaar en transparent 

voor burgers, bedrijven en instellingen;
5. de vertaling van dit integraal handhavingsbeleid naar de uitvoeringsorganisatie wordt 

beschreven in het jaarlijks op te stellen integrale uitvoeringsprogramma. Hierin 
wordt op basis van een risicoanalyse een beschrijving gegeven van het 
ambitieniveau, de uitvoeringsorganisatie en de in te zetten beschikbare capaciteit;

6. de gemeente dient consequent, rechtvaardig en voorspelbaar te handelen ter 
voorkoming van rechtsongelijkheid en precedentwerking;

7. handhaving dient programmatisch, planmatig en cyclisch opgepakt te worden;
8. de handhaving van de wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving vindt plaats 

volgens een drietal sporen: vergunninggericht, objectgericht en gebiedsgericht;
9. handhaven is de regel, gedogen enkel bij hoge uitzondering;
10. het gemeentebestuur werkt actief samen met haar samenwerkingspartners om de 

vereiste samenwerking in de handhaving verder te bevorderen en om redenen van 
efficiency,

11. handhaving geschiedt zoveel mogelijk gestandaardiseerd via vastgestelde 
werkprocessen en protocollen.

Alhoewel de voornoemde uitgangspunten in hoofdlijnen onverminderd gelden, wordt het 
handhavingsbeleid momenteel geactualiseerd. Zoals gezegd zal naar verwachting het 
nieuwe VTH-beleidsstuk in 2019 gereed zijn.
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Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten te vinden die in ieder gevai steeds van 
beiang zijn bij de uitvoering van de VTH-taken:

• de visie is de basis;
• stimuleren van eigen acties in de samenieving, passend binnen de visie, zodat de 

basishouding kan worden om niet te wijzen naar de gemeente;
• toezicht en handhaving zijn een middel en nooit een doel;
• handhaving als vangnet is voorbehouden aan de overheid;
• het gaat om mensenwerk: incidenten en urgenties horen daarbij.

Nieuw beleid 2019
In 2019 houden we ons handhavingsbeleid opnieuw tegen het licht. Aanleiding hiervoor zijn 
de wijzigingen die landelijk zijn doorgevoerd op het gebied van de kwaliteitscriteria en de 
procescriteria die sinds de wijziging van het Bor ook op het onderdeel vergunningen van 
toepassing is. Ook zal rekening worden gehouden met de komst van de Omgevingswet. 
Daarnaast dient er een periodieke beleidsevaluatie plaats te vinden.

De gemeente Woudenberg heeft zich ten doel gesteld om op een goede wijze uitvoering te 
blijven geven aan taken die voortvioeien uit wetgeving en beleid. Een onderdeel daarvan is 
dat voldaan zal worden aan de in hoofdstuk 2 besproken Kwaliteitscriteria 2.1. Daarnaast 
wordt met betrekking tot de productbladen gestreefd naar uniformiteit met de andere 
gemeenten in Utrecht. De bedoeling daarachter is het creeren van een kwaliteitsimpuls aan 
de uitvoering van de VTH-taken. Wei moet worden opgemerkt dat de gemeente het van 
beiang acht om ondanks die uniformering een eigen invulling te kunnen blijven geven aan 
de wijze waarop aan die taken concreet vorm wordt gegeven.
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Andere doelen zijn het zorgen voor veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de 
gemeente. Vergunningverlening dient transparant te zijn en tijdig te gebeuren. Vender is het 
plan om te zorgen voor verdere professionalisering en versterking van het programmatisch 
handhaven. Voorts zal de beleidscyclus worden gesloten door een goede monitoring en 
evaluatie op te zetten. Dit om na te gaan of alle inspanningen ook het gewenste resultaat 
hebben gehad.

Met de komst van een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ontstaat een goed 
moment om opnieuw de meerjarenvisie op actualiteit te toetsen. Daarbij is het belangrijk 
om de bestuurlijke speerpunten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma in de 
hernieuwde visie op te nemen.

Coalitieakkoord 2018-2022
Uiteraard heeft ook de door het gemeentebestuur ingezette koers veel invioed op het 
nieuwe beleidsstuk dat momenteel in concept is. Het coalitieakkoord speelt dus een 
belangrijke rol bij de wijze waarop het komende jaar invulling zal worden gegeven aan de 
VTH-taken.

De huidige coalitie In Woudenberg bestaat uit drie partijen, te weten GemeenteBelangen 
Woudenberg (GBW), ChristenUnie (CD) en VVD. Zij hebben een akkoord gepresenteerd over 
de jaren 2018 tot en met 2022. Het uitgangspunt is dat de gemeente Woudenberg 
ambitieus, efficient en slagvaardig om zal gaan met ontwikkelingen en uitdagingen. Het 
gemeentebestuur wil dat de gemeente op een open manier communiceert en 
professionaliteit uitstraalt.

Woudenberg dient een gemeente te zijn die bescheiden is en met burgers meedenkt. Het is 
de wens van de coalitie dat mensen zich in Woudenberg veilig, vertrouwd en met elkaar 
verbonden voelen. Het doel is om te zorgen voor een vertrouwde, veilige en fijne 
leefomgeving waar de burger veel inspraak heeft en actief bijdraagt aan een veilige 
leefomgeving.

De coalitie doet niet alleen een beroep op burgers, maar ook op maatschappelijke 
organisaties. Het idee is om hen te stimuleren om vraagstukken die samenhangen met een 
veilige leefomgeving te signaleren en deze bij de gemeente aan te kaarten. 
Participatie en eigen initiatief van inwoners en ondernemers zal volop de ruimte worden 
gegeven. Noodzakelijke planwijzigingen en bouwprocedures worden zo snel mogelijk 
uitgevoerd. Voorts wenst de coalitie snellere en eenvoudigere vergunningverlening voor 
ondernemers. Het aspect burgerparticipatie speelt een steeds grotere rol. Het komt ook 
steeds vaker voor dat vergunningen niet zonder collegebesluit kunnen worden behandeld 
als gevolg van beleidsafwijkingen. Deze zaken kosten meer tijd dan de reguliere kengetallen 
aangeven.
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Prioriteiten3.2.
De prioriteit van de uit te voeren VTH-taken zijn bepaald op grond van de resultaten van de 
risicoanalyse die is uitgevoerd in het kader van het maken van het VTH-Beleid. Zie daarvoor 
bijiage 2.

In ieder geval is en wordt bij de uitvoering van de VTH-taken specifiek aandacht besteed 
aan de landelijke Wabo-risicothema's. Dit zijn de volgende thema's:
- asbest;
- toepassing van verontreinigde grond;
- brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen;
- risicovolle inrichtingen;
- constructieve veiligheid;
- brandveiligheid;
- handhaving bestemmingplannen.
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4. Wat hebben we gedaan?

4.1. Algemeen
Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag opgesteld. In het afgelopen 
jaar heeft de gemeente Woudenberg gewerkt aan de uitvoering van het in 2018 geldende 
uitvoeringsprogramma. In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op dat uitvoeringsprogramma. 
Dit hoofdstuk betreft dan ook het Jaarverslag van 2018. In de volgende paragraaf wordt per 
hoofdaspect verslag gelegd van de meest belangrijke resultaten. Aan het einde van dit 
hoofdstuk zal worden ingegaan op de lessen die de gemeente Woudenberg in 2018 heeft 
geleerd. Ook wordt besproken of en in hoeverre in de toekomst bijgestuurd zal moeten 
worden.

Resultaten4.2.
In de bijiage is voor elk hoofdaspect de tabel uit het uitvoeringsprogramma VTH 2018 
opgenomen. Hieronder zullen we beschrijven of de doelstelling voor dat jaar gehaald is of 
niet.

VerounninaverleninQ
Bouw- en woning toezichtHoofdaspect:

Onderwerp: Bouwen
Kortere doorlooptijd van vergunningen (niet langer dan 8 weken)Doelstelling:

Dit doel is niet geheel behaald. Dat komt onder andere door een 
enorme stijging van vergunningaanvragen, krappe capaciteit en 
een nieuw zaaksysteem. Daardoor hebben we de behandeltijd van 
diverse vergunningaanvragen moeten verlengen.______________

Resultaat:

Toezicht en handhavino
Bouw- en woning toezichtHoofdaspect:

Onderwerp: Bouwen
Het tijdens de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen, 
activiteit bouw, waarborgen van een basiskwaliteit ten aanzien 
van de bouwkundige staat, veiligheid, en de milieukundige, 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde en 
onbebouwde omgeving en bouw- en slooplocaties. Daarbij zetten 
we in op contactmoment na het verlenen van vergunningen.

Doelstelling:

Het hoofddoel is minder formele handhavingsacties.
De doelen zijn behaald. Daarnaast is er gewerkt aan 
procesoptimalisatie. Het hoofddoel is behaald in die zin dat er in 
2018 10 nieuwe handhavingszaken bij zijn gekomen ten opzichte 
van 18 nieuwe zaken in 2017 en 23 nieuwe zaken in 2016.

Resultaat:
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Hoofdaspect: Bouw- en woning toezicht
Onderwerp: Slopen
Doelstelling: Het tijdens de uitvoering van geaccepteerde sloopmeldingen 

waarborgen van een basiskwaliteit ten aanzien van de 
bouwkundige staat, veiligheid, en de milieukundige, ruimtelijke en 
cultuurhistorische k\waliteit van de bebouwde en onbebouwde 
omgeving en bouw- en slooplocaties.

Het hoofddoel is minder formele handhavingsacties.
Resultaat: De doelen zijn behaald. Er zijn geen formele handhavingsacties 

opgestart naar aanleiding van toezicht op sloopmeldingen.

Hoofdaspect: Ruimtelijke ordening
Onderwerp: Bestemmingsplannen
Doelstelling: Ervoor zorgen dat de in de bestemmingsplannen vastgelegde 

voorschriften worden nageleefd om de kwaliteit van de 
leefomgeving te waarborgen.

Resultaat: Dit doel is behaald. Er wordt niet actief toezicht gehouden op 
naleving van bestemmingsplan voorschriften (gebruiksregels). 
Deze constateringen komen veelal binnen via meldingen van 
inwoners of collega's. Indien nodig wordt een handhavingstraject 
gestart.

Hoofdaspect: Bestaand gebruik bouwwerken
Onderwerp: Veiligheid
Doelstelling: Het tijdens het gebruik van bouwwerken en inrichtingen 

waarborgen en/of versterken van kwaiiteiten op het gebied van 
(brand)veiligheid, milieu, leefbaarheid en asbest.

Resultaat: Dit doel is behaald. Samen met de VRU en de RUD Utrecht zijn er 
diverse integrale controles geweest. Aan de hand van deze 
controie stelt de VRU een constateringsverslag op met een advies 
richting de gemeente om handhavend op te treden tegen de 
geconstateerde overtredingen. Communicatie en afstemming 
verloopt
handhavingsbeschikkingen te nemen. Zoveel als mogelijk wordt er 
na een integraie controie ook een integrale brief opgesteld.

goed. RUD heeft mandaatDe om
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In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het aantal (lopende) 
handhavingszaken in 2018:

Het totaal aantal afgesloten handhavingszaken 
in 2018: 7

Het totaal aantal lopende 
handhavingszaken in 2018: 39
Waarvan gestart in 2018: 10 
Waarvan gestart in 2017: 15 
Waarvan gestart in 2016 of eerder: 14

Zaken die in 2019 doorlopen: 26

2018Soort overtreding
8Bouwen in afwijking van vergunning 4

15 21Bouwen zonder vergunning
Gebruik in strijd met bestemmingsplan 17 10

3 2Brandveiligheid
Niet nakomen anterieure overeenkomst 1

4.3. Welke lessen hebben we geleerd?
In 2018 hebben we de volgende lessen geleerd en ervaringen opgedaan:

1. de omschakeling naar een nieuw zaaksysteem heeft verstoringen opgeleverd in de 
uitvoering van het vergunningverlening en toezicht werk;

2. bouwtoezicht wordt versterkt door in specifieke gevallen de overdracht door de 
vergunningverlener te laten verzorgen en deze niet te beperken tot een digitale 
overdracht;

3. de constructieve controles worden niet conform het bouwbeleidsplan uitgevoerd. De 
constructeur zet deze zwaarder en intensiever aan dan in het plan beschreven is. Dit 
levert voor onnodige spanningen tussen de bouwinspecteur en de aannemer(s);

4. het proces omtrent vergunningverlening moet worden geactualiseerd;
5. we hebben geconstateerd dat er op het gebied van informatiebeheer met fysieke 

documenten een verbeterslag valt te maken. Toegewerkt wordt naar een situatie 
waarbij de werkwijze goed zai aansluiten op de komende Omgevingswet;

6. de regionale samenwerking is versterkt door meer persoonlijk contact en 
afstemming;

7. wekelijks interne afstemming tussen planvorming, vergunningverlening en toezicht 
versterkt het integraal werken van de gemeente in grote mate;

8. het op locatie werken met een mobiele applicatie zorgt voor een efficientieslag op 
het gebied van toezicht en handhaving. Administratieve werkzaamheden kunnen op 
die wijze direct worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat de 
toezichthouder/handhaver tijdens controles/inspecties altijd beschikt over de meest 
recente documentatie;

9. het heeft de voorkeur om het ontvangen en versturen van documenten via een 
centraal punt te laten verlopen. Hlerdoor kan worden voorkomen dat opgevraagde 
en/of verstuurde documenten zoekraken. Voorgesteld wordt om hierbij het 
omgevingsloket als uitgangspunt te nemen;
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10. om te komen tot een deugdelijke afstemming zal er voor het begin van 
bouwwerkzaamheden steeds een startgesprek worden gehouden met de 
opdrachtgever/aannemer. De noodzaak hiertoe is voornamelijk gebleken bij 
complexere bouwwerken. Een dergelijk startgesprek is in het bijzonder nodig 
gebleken wanneer er om aanvullende gegevens zijn gevraagd en wanneer er 
voorschriften zijn opgenomen in de beschikking.

Het voorgaande heeft aanleiding gegeven tot het aanpassen van een aantal zaken in het 
onderhavige uitvoeringsprogramma.

Wat gaan we bijsturen?
Het voorgaande heeft ervoor gezorgd dat wij de volgende zaken hebben aangepast voor het 
uitvoeringsprogramma in 2019:

1. het nieuwe zaaksysteem blijft een punt van aandacht. Foutmeldingen en andere 
problemen zullen met spoed worden opgelost;

2. indien de complexiteit of de achtergrond van een vergunning dit verlangt, zal de 
vergunningverlener na het verlenen van de vergunning de zaak persoonlijk 
overdragen aan de toezichthouder. Er zal niet enkel een digitale overdracht 
plaatsvinden;

3. er zal een nieuwe constructeur worden aangesteld. Dit wordt bij voorkeur iemand 
met wie korte lijnen kunnen bestaan. Het heeft de voorkeur dat de nieuwe 
constructeur rechtstreeks zal werken in de gemeentelijke systemen en zaken kan 
afstemmen op kantoor en op locatie. Daarnaast moet de constructeur aanwezig 
kunnen zijn tijdens intern overleg, waardoor er een beter overzicht gegenereerd kan 
worden met betrekking tot de prioriteiten van de ingekomen aanvragen;

4. de processen rondom vergunningverlening zullen worden bijgewerkt;
5. in 2019 zal worden gewerkt aan het volledig digitaal Inrichten van het 

vergunningverleningsproces en het bouwtoezicht. De aandachtspunten daarbij zijn 
de archivering en ondertekening van stukken;

6. de wijze van samenwerking met de samenwerkingspartners in het proces van 
vergunningverlening wordt verder geconcretiseerd;

7. het wekelijkse Wabo-overleg zal blijven plaatsvinden om zo de gewenste afstemming 
omtrent VTH-taken en het integraal werken te versterken;

8. er zal meer inzet plaatsvinden om te zorgen voor digitale beschikbaarheid op locatie. 
Dat betekent dat steeds meer met een mobiele applicatie zal worden gewerkt.

9. onderzocht zal worden op welke wijze zorg kan worden gedragen voor een goede 
overdracht van de asbesttaken naar de RUD;

10. toezicht en handhaving zal tijdig aansluiten tijdens projectvorming. Daardoor zullen 
de toezichthouders beter onderlegd zijn wanneer zij op locatie constateringen doen.

4.4.
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5. Wat gaan we doen?

5.1. Algemeen
De lessen die we hebben geleerd in het voorgaande jaar nemen we mee in het komende 
jaar. In dit hoofdstuk zal worden op welke wijze we in 2019 invulling gaan geven aan de 
VTH-taken. Die invulling zal per functiegroep worden besproken. Aan het eind van dit 
hoofdstuk zijn de productbladen te vinden.

Vergunningverlening5.2.
Het nieuw ingevoerde zaaksysteem Key2vergunningen zal in 2019 nader worden 
uitgebouwd. De focus daarbij ligt op het creeren van een optimaal werkend systeem dat de 
gemeente tijdwinst zal opieveren. Toegewerkt zal worden naar een systeem waarbij 
rapportages op een snelle en inzichtelijke wijze kunnen worden ingezien.

De toetsing van sterkteberekeningen bij omgevingsvergunningen zal in 2019 bij een nieuwe 
partij worden ondergebracht. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op een werkwijze 
waarbij er conform het bouwbeleidsplan wordt getoetst.

Verder wordt er momenteel gewerkt aan een herziening van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
(voorheen bekend als de welstandsnota). Het streven is om deze herziening in 2019 af te 
ronden.

Voorts zullen de vergunningprocessen nader worden bezien en waar nodig worden 
herschreven.

5.3. Toezicht
Het college is belast met het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. Dit doet het 
college onder andere conform het in mei 2008 vastgestelde Bouwbeleidsplan. Het betreft 
toezicht en handhaving in relatie tot de wijze van uitvoering van verleende 
omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, slopen, aanleggen en/of wijzigen van 
monumenten. Het gaat dan om bijvoorbeeld de stevigheid van een staalconstructie of om 
de dikte van beton.

Verder wordt er ook gecontroleerd bij asbestsaneringen en sloopwerkzaamheden. Tevens 
worden er afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en 
afval. Het aantal te controleren (bouw)werken is afhankelijk van het aantal afgegeven 
vergunningen en varieert jaarlijks.

Door overleg voor en tijdens de bouw is ons streven dat minder bouwactiviteiten zullen 
leiden tot formele handhavingsacties.

Het onderwerp RO wordt geregeld in ruimtelijke plannen: de bestemmingsplannen. Hierin 
wordt bepaald hoe de grond en de daarop aanwezige bebouwing gebruikt mag worden en 
wat er mag worden gebouwd.
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Toezicht en handhaving op het gebied van RO houdt zich voornamelijk bezig met het illegaal 
gebruik van gronden en gebouwen en illegale bouw- en aanlegactiviteiten; bouwactiviteiten 
die dus zonder de vereiste vergunning (illegaal) plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden.

Handhaving5.4.
De opgestelde risicoanalyses voor toezicht en handhaving vormen de basis voor het 
handhavingsbeleid. Vanuit deze basis stelt het college de prioriteiten voor de gemeente en 
bepaalt daarbinnen de handhavingsinzet. In maart 2017 zijn de laatste risicoanalyses 
opgesteld onder begeleiding van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Deze zijn te 
vinden in bijiage 2.

Programmatisch handhaven is het bewust voeren van handhavingsbeleid. Dat vereist het 
maken van scherpe keuzes. Bepaald wordt waar we als gemeente het accent leggen en 
welke handhavingstaken er prioriteit krijgen. De prioriteiten kunnen worden bijgesteld 
wanneer dit nodig mocht zijn. Dit zal in de productbladen onder 5.5. concreter worden 
beschreven.

Wanneer de toezichthouder iets constateert wat niet overeenkomt met de vergunning, of 
wanneer er voor een bepaalde bouwactiviteit geen vergunning is verleend, dan probeert hij 
dat eerst mondeling af te handelen door zijn constatering(en) op locatie toe te lichten. De 
constatering(en) worden daarna meestal schriftelijk bevestigd middels een 
constateringsbrief. Mochten de gevraagde maatregelen niet worden getroffen, dan voIgt 
een vooraanschrijving waarop men een zienswijze in kan dienen. Wanneer nodig zal daarna 
een dwangsombeschikking volgen waartegen men bezwaar kan maken. Daarna staat 
beroep bij de rechtbank open. Tot slot kan men in hoger beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

5.5. VTH-Strategieen
Naleving heeft betrekking op de houding en de gedragingen van burgers en bedrijven. Er 
zijn meerdere mogelijkheden om als bevoegd gezag op te treden om de naleving van wet- 
en regelgeving te waarborgen. Dit kan op verschillende momenten in het vergunningen- en 
toezichttraject. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor een specifieke 
strategie, maar veelal zal er een combinatie plaatsvinden van verschillende strategieen. 
Zoals gezegd wordt de uitvoering van de nalevingsstrategie niet enkel door de gemeente 
Woudenberg gedaan, maar wordt waar nodig een intensievere samenwerking gezocht met 
de eerder genoemde samenwerkingspartners. Dit gebeurd op basis van gemaakte 
afspraken.
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5.5.1. Handhavingsstrategie
Onderstaand model geeft weer welke strategieen onderscheiden worden:

Nalevingsstrategie

Toezicht-
strategie

Sanctie-
strategie

Gedoog-
strategie

Preventieve
strategic

Preventieve strateaie
De preventieve strategie is bedoeld om te voorkomen dat burgers en bedrijven wet- en 
regelgeving niet naleven. Door preventief hier op in te spelen kan worden voorkomen dat 
overtredingen ontstaan. Er zijn twee typen instrumenten te onderscheiden die als preventief 
middel kunnen worden ingezet door de gemeente Woudenberg, namelijk op communicatief 
vlak en op financieel vlak.

Goede voorlichting kan resulteren in een betere bekendheid en herkenbaarheid van 
geldende wet- en regelgeving. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een betere naleving. Het 
instrument communicatie is echter alleen effectief op het moment dat het bedrijf in kwestie 
of de betreffende inwoner geen tot weinig kennis van wet- en regelgeving heeft. 
Communicatie kan tijdens het toezichtproces plaatsvinden in het kader van 
uitleg/onderbouwing, maar kan ook uiting krijgen in georganiseerde bijeenkomsten rondom 
nieuwe wetgeving. Daarnaast publiceert de gemeente Woudenberg de 
handhavingsbeschikkingen, waardoor zichtbaar wordt dat er gehandhaafd wordt en welke 
sancties daarbij worden opgelegd. Juridische sancties kunnen een preventief karakter 
hebben en kunnen om die reden ook deels worden gezien als preventieve strategie.^

Toezichtstrateaie
De toezichtstrategie is een middel/strategie om te bepalen welke (vervolg)strategie 
(preventie, sanctie of gedogen) ingezet moet worden om eventuele overtredingen een halt 
toe te roepen. Deze strategie richt zich om die reden specifiek op het naleefgedrag en de 
gedragsmotieven van de burgers en bedrijven om al dan niet wet- en regelgeving na te 
leven. In de Risicomodules is hiervoor de Tafel van Elf opgenomen.

De Tafel van Elf bestaat uit de volgende onderdelen/variabelen: 
• kennis van regels;
■ kosten/baten;
■ mate van acceptatie;
■ normgetrouwheid doelgroep;
■ informele meldingskans;

^ Zie ook de paragraaf "Sanctiestrategie".
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■ controlekans;
■ selectiviteit;
■ sanctiekans;
■ sanctie-ernst.

Sanctiestrateaie
De sanctiestrategie is een aanpak/strategie die gebmikt wordt bij het constateren van 
overtredingen. De sanctie kan dan twee doelen dienen. Ten eerste kan het ervoor zorgen 
dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt. Ten tweede kan het een preventief karakter 
hebben door te borgen dat de overtreding in de toekomst niet weer zal plaatsvinden.

Gedooastrateaie
Ondanks dat het uitgangspunt in beginsel handhaving is, zijn er situaties waarvoor een 
gedoogconstructie zich leent. Zo kan bijvoorbeeld met zicht op legalisatie ervoor gekozen 
worden (tijdelijk) een illegale situatie te gedogen. Het principe is en blijft echter om op te 
treden tegen overtredingen die zijn begaan.

5.5.2. Vergunningstrategie
In deze strategie wordt onder vergunningverlening verstaan: het afgeven, weigeren, 
wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning door een bestuursorgaan waarbij aan 
een bedrijf, particulier of (bestuurlijke) organisatie toestemming wordt verleend om een 
bepaalde activiteit (die zonder vergunning verboden is en niet mag worden uitgevoerd), 
toch (voor een bepaalde tijd) uit te mogen voeren. Daarbij kan de volgende onderverdeling 
worden gemaakt:

verlenen van een ontheffing; 
afhandelen van een melding;
opieggen van een maatwerkbesluit of nadere voorwaarde;
opstellen van een gedoogbeschikking;
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb).
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6. Productbladen

Per productblad van een uit te voeren VTH-taak staan de volgende onderdelen zo concreet 
mogelijk beschreven. De volgende onderdelen komen in ieder productblad terug: 

wat doen we? (Beschrijving van de taak/activiteit);
wat vinden we belangrijk? (Relatie met visie en prioriteiten uit het VTH- 
Beleid);
welk(e) doel(en) willen we bereiken? (Doelen uit het VTH-beleid aangevuld 
met taak-/activiteit gerelateerde doelstellingen);
hoe meten we dit? Hoe houden we dit in de gaten? (Monitoringsindicatoren en 
instrumenten);
w/e voert de betreffende VTH-taak uit? (Benoemen)/
hoe gaan we dit doen? Welke strategie(en) passen we toe? (Relatie met de 
strategie(en) uit het VTH-Beleid);
wat hebben we gedaan in 2018? (Doelstelling en resultaten van 2018); 
hoe is dit gegaan en moeten we bijsturen in 2019? (Evaluatie & Bijsturing); 
wat gaan we in het nieuwe jaar doen? Hoeveel capaciteit kennen we hieraan 
toe (urenraming)? (Uitvoeringsprogramma 2019).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
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Taakveld Bouwen en RO

1. Vooroverleg

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

De gemeente Woudenberg biedt mogelijkheden tot vooroverleg. Een dergelijk overleg 
resulteert niet In een besluit, maar geeft de initiatiefnemer een voorlopig oordeel over 
de haalbaarheid van een plan. De gemeente biedt de volgende mogelijkheden tot 
vooroverleg:

• tijdens het spreekuur van het loket Leefomgeving: ambtelijk oordeel of een 
initiatief kansrijk is of niet. Tijdens het gesprek wordt de ambtelijke conclusies 
besproken met de initiatief nemer. Bij een kansrijk initiatief worden daarbij de 
belangrijkste aandachtspunten en mogelijke vervoigstappen besproken;

• een initiatiefnemer kan er ook voor kiezen een schriftelijk principe verzoek in te 
dienen met een schetsontwerp bij een bouwplan welke door de gemeente wordt 
getoetst aan het bestemmingsplan en het schetsontwerp wordt voorgelegd aan 
de welstandscommissie;

• een initiatiefnemer kan ook een principeverzoek indienen voor het afwijken van 
de bestemmingsplanregels middels een bestemmingsplan herziening of 
projectbesluit;

• een initiatiefnemer die zeker wil weten of zijn plan voldoet aan de regels van 
vergunning vrij bouwen kan de gemeente verzoeken om deze te toetsen aan 
deze regelgeving (artikelen 2 en 3 van Bijiage II van het Besluit 
omgevingsrecht).

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Dienstverlening: op een correcte wijzen een initiatiefnemer informeren over de 
haalbaarheid van zijn project.

Onze doelstellingen zijn in dit kader de volgende:
• in een voorstadium de mogelijkheden aangeven zodat onder meer geen 

omgevingsvergunningen worden aangevraagd welke moeten worden 
gewelgerd.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

In 2018 zijn wlj overgegaan naar een nieuw zaaksysteem Key2vergunnlngen, dit 
systeem moet nog nader worden ingericht zodat hieruit rapportages kunnen worden 
gemaakt zoals;

• aantal aangevraagde principeverzoeken;
• principeverzoeken die tot een omgevingsvergunning hebben geleid met 

bijbehorende doorloop tijd.

Wie voert dit 
uit?

De gemeente Woudenberg.

Conform de vergunningenstrategie waar vooroverleg deel van uitmaakt. Deze strategie 
wordt momenteel geactualiseerd.

Hoe gaan we 
dit doen?

Jaarverslag
2018

Zoals al vele jaren is voorlichting een belangrijk speerpunt.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

De vergunningenstrategie waar vooroverleg deel van uit maakt wordt momenteel 
geactualiseerd. Daaruit kunnen verbeterpunten naar voren komen.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 
jaar doen?

Zoals vermeld in de uren prognose VTH 2019
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Taakveld Bouwen en RO

2. Omgevingsvergunning bouw, RO, aanleg en monument

Het besluiten op een aanvraag om een omgevingsvergunningen voor de Wabo 
activiteiten: bouwen, afwijken van regels ruimtelijke ordening, aanleggen en veranderen 
monument.

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

De taak vangt formeel aan met de ontvangst van de aanvraag waarbij vaak eerder 
vooroverleg is geweest en wordt afgerond door;

• het verlenen van de vergunning;
• het weigeren van de vergunning;
• het buiten behandeling laten wanneer onvoldoende gegevens zijn verstrekt;
• het intrekken van de aanvraag op verzoek van de aanvrager.

De processtappen, checklists, termijnbewaking en standaardbrieven zijn vastgelegd in 
het zaaksysteem Key2vergunningen.

Dienstverlening: vergunningen binnen termijn, beschikking in duidelijke taal. 
Uniforme toetsing door verschillende plantoetsers.
Beschikking zodanig opgesteld dat deze een handvat biedt voor de toezichthouder. 
Gestructureerde kwaliteitscontrole van beschikkingen.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Onze doelstellingen in dit kader zijn de volgende;
• geen vergunningen van rechtswege;
• een eenduidig proces en uniforme toetsing.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

In 2018 zijn wij overgegaan naar het nieuwe zaaksysteem Key2vergunningen. Dit 
systeem moet nog nader worden ingericht zodat hieruit rapportages kunnen worden 
gemaakt zoals:

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit? percentage vergunningen binnen wettelijke termijn; 
percentage bezwaren ongegrond verklaard; 
aantal aanvragen vergunningen; 
aantal ingediende bezwaren; 
leges opbrengsten.

De gemeente Woudenberg.Wie voert dit 
uit?

Vergunningen worden verleend conform de vergunningenstrategie welke momenteel 
wordt geactualiseerd.

Hoe gaan we 
dit doen?

In 2018 hadden we de volgende doelstelling:
• kortere doorlooptijd van vergunningen (niet langer dan 8 weken).

Jaarverslag
2018

Dit doel is niet geheel behaald. Dat komt onder andere door een enorme stijging van 
vergunningaanvragen, krappe capaciteit en een nieuw zaaksysteem. Daardoor hebben 
we de behandeltijd van diverse vergunningaanvragen moeten verlengen.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

In 2019 is de benodigde capaciteit weer aanwezig en wordt er gewerkt aan het 
verbeteren van het nieuwe zaaksysteem

Zoals vermeld in de uren prognose VTH 2019.Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 

Jaar doen?
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Taakveld Bouwen en RO

3. Omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen brandveilig 
gebruik. Een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik is een uitgebreide 
procedure waar een termijn van 6 maanden voor staat. Een melding brandveilig gebruik 
dient 4 weken voor in gebruik nemen van een pand te worden ingediend. De taak vangt 
formeel aan met de ontvangst van de aanvraag waarbij vaak eerder vooroverleg is 
geweest en wordt afgerond door:

• het verlenen van de omgevingsvergunning/het accepteren van de melding;
• het weigeren van de omgevingsvergunning of niet accepteren van de melding;
• het buiten behandeling laten wanneer onvoldoende gegevens zijn verstrekt;
• het intrekken van de aanvraag op verzoek van de aanvrager.

De inhoudelijke toets aan de relevante regelgeving (hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit 
2012) wordt uitgevoerd door VRU.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Dienstverlening: vergunningen binnen de termijn en beschikkingen in duidelijke taal. 
Beschikking moeten zodanig zijn opgesteld dat die een handvat biedt voor de 
toezichthouder en duidelijk is voor de vergunninghouder.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

Onze doelstellingen zijn in dit kader de volgende:
• afhandeling binnen de gestelde termijnen van 4 weken voor een melding 

brandveilig gebruik en 6 maanden voor een aanvraag omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik (deze kan niet van rechtswege worden verleend);

• eenduidig proces, uniforme toetsing.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

De behandeling en termijncontrole vindt nu nog plaats door de VRU. In 2018 zijn wij 
overgegaan naar het nieuwe zaaksysteem Key2vergunningen. Dit systeem moet nog 
nader worden ingericht. Onze wens is dat wij zelf ook een beknopte registratie kunnen 
bijhouden van de ingediende meldingen en aanvragen omgevingsvergunning.

Wie voert dit 
uit?

Grotendeels de VRU.

Hoe gaan we 
dit doen?

Er vind overleg plaats tussen de gemeentelijke contactpersoon met de VRU.

Jaarverslag
2018

Deze wordt jaarlijks aan de gemeente overhandigd.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

Dit voert de VRU uit.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 
jaar doen?

Taken zijn uitbesteed aan de VRU.
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Taakveld Bouwen en RO

4. Sloopmelding

Het behandelen van sloopmeldingen. De taak vangt aan met de ontvangst van een 
sloopmelding en wordt afgerond door:

• het accepteren van de melding, al dan niet onder opiegging van nadere 
voorwaarden;

• het buiten behandeling laten van de melding.

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Dienstverlening: toetsing binnen de daarvoor geldende termijn van 4 weken; 
Uniforme toetsing door de verschillende plantoetsers.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Onze doelstellingen zijn in dit kader de volgende:
• afhandeling binnen een termijn van 4 weken;
• een eenduidig proces en uniforme toetsing.

Doelstellingen 
- Welk(e} 

doel(en) willen 
we bereiken?

In 2018 zijn wij overgegaan naar het nieuwe zaaksysteem Key2vergunningen. Dit 
systeem moet nog nader worden ingericht zodat hieruit rapportages kunnen worden 
gemaakt zoals:

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit? het aantal meldingen;
behandeltermijn toetsing meldingen binnen termijn van 4 weken.

De gemeente Woudenberg.Wie voert dit 
uit?

Ingediende meldingen worden getoetst aan de indieningsvereisten en aan de hand 
hiervan al dan niet geaccepteerd.

Hoe gaan we 
dit doen?

In 2018 hadden we de volgende doelstelling:
• behandeltermijn toetsing meldingen binnen termijn van 4 weken.

Jaarverslag
2018

Dit doel is niet geheel behaald door krappe capaciteit. In 2019 is de benodigde capaciteit 
weer aanwezig.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

In 2018 ontvingen we 27 sloopmeldingen. Wij verwachten voor 2019 meer 
sloopmeldingen te ontvangen, omdat veel agrarische bedrijven hun asbest daken gaan 
saneren. De raming is dat we in 2019 zo'n 90 uur aan sloopmeldingen gaan besteden.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 
jaar doen?
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Taakveld Bouwen en RO

5. Toezicht omgevingsvergunning bouw, RO, aanleg en monument

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Deze taak betreft het ter plaatse controleren of de werkzaamheden/activiteiten 
overeenkomstig de omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Wanneer de uitvoering is 
afgerond en de eindinspectie is afgerond, is ook het toezichtproces afgedaan. Het 
bouwwerk wordt gereed gemeld en de zaak gesloten.

Eventuele problemen tijdens de bouw worden zoveel mogelijk door de toezichthouder 
opgelost. De toezichthouder maakt bijvoorbeeld afspraken met de vergunninghouder 
over het aanleveren van nieuwe constructieberekeningen, over het treffen van een 
noodvoorziening of over ondergeschikte afwijkingen. Indien een probleem niet binnen de 
verleende vergunning kan worden opgelost, dan voIgt alsnog een handhavingstraject.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiligheid en 
gezondheid hebben altijd de hoogste prioriteit. Bij bouwtoezicht speelt de constructieve 
veiligheid een grote rol.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

Het tijdens de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen waarborgen van een 
basiskwaliteit ten aanzien van de bouwkundige staat, veiligheid, en de milieukundige, 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving 
en bouwlocaties.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

De volgende indicatoren zullen worden gebruikt voor onze metingen:
• verleende omgevingsvergunningen zullen worden gecategoriseerd in licht, 

middel en zwaar, Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het aantal 
controlebezoeken per categorie. Dit in relatie tot het bouwbeleidsplan.

Wie voert dit 
uit?

De gemeente Woudenberg.

Hoe gaan we 
dit doen?

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.

Jaarversiag
2018

In verband met de overgang naar een nieuw zaaksysteem is een overzicht van 2018 niet 
te maken. In 2019 gaan we ons hier weer voor inzetten.

Evaiuatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

We gaan in 2019 werken aan het volledig digitaal inrichten van het 
vergunningverleningsproces en het bouwtoezicht. Aandachtspunten daarbij zijn de 
archivering en ondertekening van stukken.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 

jaar doen?

Verleende vergunningen worden gecontroleerd op basis van het bouwbeleidsplan en het 
nog in ontwerp zijnde nieuwe VTH beleidsplan.
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6. Toezicht en handhaving bestaand gebruik bouwwerken

We handhaven op basis van eigen constateringen, handhavingsverzoeken, kiachten en 
meidingen met betrekking tot het gebruik van bouwwerken en inrichtingen.

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we? Onze Wabo-toezichthouders worden zo nu en dan door samenwerkingspartners (zoais de 

poiitie, boa's en/of toezichthouders BRP) verzocht aan te haken bij integraie controies 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeid bij het ontmanteien van 
hennepkwekerijen haakt bouwtoezicht aan voor een veiiigheidscontroie en/of een toets 
aan het bestemmingspian. Overtredingen die tijdens deze controies worden 
geconstateerd zuiien in principe aitijd worden opgepakt om onveiiige situaties te 
beeindigen of om ondermijning tegen te gaan.

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiiigheid en 
gezondheid hebben aitijd de hoogste prioriteit.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Het tijdens het gebruik van bouwwerken en inrichtingen waarborgen en/of versterken 
van kwaiiteiten op het gebied van (brand)veiiigheid, miiieu, ieefbaarheid.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

De voigende indicatoren zuiien worden gebruikt voor onze metingen:
• de controies op het gebied van bestaand gebruik bouwwerken en het 

aantal handhavingsacties dat daaruit voortvioeit;
• controies op het gebied van bedrijfsverzamelgebouw en het aantal 

handhavingsacties dat daaruit voortvioeit.

Monitorings- 
indicatoren - 
Hoe meten we 

dit?

De gemeente Woudenberg met waar nodig de samenwerkingspartners.Wie voert dit 
uit?

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De handhaving zal worden uitgevoerd conform het handhavingsbeleid.

Hoe gaan we 
dit doen?

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Maarsbergseweg is gecontroleerd en leverde een 
complex handhavingsdossier op. Er werden overtredingen geconstateerd met betrekking 
tot brandveiligheid en strijdig gebruik van de voorschriften van het bestemmingspian. 
Deze casus is nog niet afgerond en zal ook in 2019 inzet vereisen.

Jaarverslag
2018

Bij het voornoemde dossier zijn veel partijen betrokken (de gemeente Woudenberg, de 
VRU, de eigenaar, de brandveiligheidsadviseur van de eigenaar, de juridisch adviseur 
van eigenaar en zijn huurders). Het is belangrijk om te zorgen voor een goede 
afstemming en daaromtrent veel vast te leggen.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

De bedrijfsverzamelgebouwen blijven jaarlijks aandacht krijgen, omdat daar relatief veel 
wisseling in gebruik plaatsvindt. De gemeente Woudenberg kent vier 
bedrijfsverzamelgebouwen. Jaarlijks wordt een van de vier bedrijfsverzamelgebouwen 
bezocht. Dit betekent dat elk bedrijfsverzamelgebouw eens in de vier jaar zal worden 
gecontroleerd.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 

jaar doen?
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7. Toezicht en handhaving ruimtelijke ordening

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

We handhaven op basis van eigen constateringen, handhavingsverzoeken en kiachten en 
meldingen met betrekking tot het gebruik van grand en/of bouwwerken in afwijking van 
het bestemmingsplan.

De aanlegactiviteiten worden gecontroleerd op basis van handhavingsverzoeken, 
kiachten en meldingen. Als de aanlegactiviteiten deel uitmaken van een 
omgevingsvergunning, dan zal deze met de bouwcontroles worden meegenomen.

Onze Wabo-toezichthouders worden zo nu en dan door samenwerkingspartners (zoals de 
politie, BOA'S en/of toezichthouders BRP) verzocht aan te haken bij integrate controles 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld bij het ontmantelen van 
hennepkwekerijen haakt bouwtoezicht aan voor een veiligheidscontrole of voor een toets 
aan het bestemmingsplan. Overtredingen die tijdens deze controles worden 
geconstateerd worden in principe altijd opgepakt om onveilige situaties te beeindigen of 
om ondermijning tegen te gaan.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiligheid en 
gezondheid hebben altijd de hoogste prioriteit.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

Het doel is dat de in de bestemmingsplannen vastgelegde voorschriften worden 
nageleefd. Waarborging hiervan dient om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

De volgende indicator zal worden gebruikt voor onze metingen:
• de controles op het gebied van strijd ruimtelijke ordening en het aantal 

handhavingsacties dat daaruit voortvioeit.

Wie voert dit 
uit?

De gemeente Woudenberg.

Hoe gaan we 
dit doen?

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De handhaving zal worden uitgevoerd conform het handhavingsbeleid.

Jaarverslag
2018

In 2018 hebben we ons beziggehouden met 17 handhavingszaken waarbij er sprake was 
van strijd met de ruimtelijke ordening. Dit ging dan vaak over bewoning in strijd met het 
bestemmingsplan en het gebruik van (agrarische) bijgebouwen in strijd met de 
gebruiksregels van het bestemmingsplan.

Evaiuatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

Deze overtredingen zijn opgepakt. In veel van deze handhavingszaken wordt vervolgens 
een verzoek om legalisatie ingediend middels een principeverzoek. Deze verzoeken zijn 
in 2018 lang blijven liggen wegens capaciteitstekort. De handhavingstrajecten duren 
daarmee ook lang. We gaan ons inzetten zodat deze termijnen in 2019 korter zullen 
worden.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 
jaar doen?

In 2019 houden we ons bezig met toezicht op en handhaving van;
• bewoning in strijd met het bestemmingsplan;
• gebruik in strijd met het bestemmingsplan (niet zijnde bewoning);
• illegale aanlegactiviteiten.
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8. Toezicht op sloopmelding

Deze taak betreft de controle op de uitvoering van sloopactiviteiten naar aanleiding van 
sloopmeldingen. Wanneer de uitvoering is afgerond, is daarmee ook het toezichtproces 
afgedaan. De meiding wordt gereed gemeld en de zaak wordt gesloten.

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiligheid en 
gezondheid hebben altijd de hoogste prioriteit.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Het tijdens de uitvoering van geaccepteerde sloopmeldingen waarborgen van een 
basiskwaliteit ten aanzien van de bouwkundige staat, veiligheid, en de milieukundige, 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving 
en bouw- en slooplocaties.

Doelstellingen 
- Welk(e} 

doel(en) willen 
we bereiken?

De volgende indicatoren zullen worden gebruikt voor onze metingen:
• het aantal sloopmeidingen;
• de controles van vergunningen en het aantal handhavingsacties die daaruit 

voortvioeien.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

Wie voert dit 
uit?

De gemeente Woudenberg.

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De handhaving zal worden uitgevoerd conform het handhavingsbeleid.

Hoe gaan we 
dit doen?

In 2018 zijn er geen handhavingsacties voortgekomen uit de 27 sloopmeldingen.Jaarverslag
2018

Indien uit de melding of de asbestinventarisatie blijkt dat bij het slopen asbest vrijkomt, 
dan voeren we een maatwerkcontrole uit tijdens de sloopwerkzaamheden. Daarbij zal de 
aandacht uitgaan naar sloopactiviteiten binnen de bebouwde kom.

Evaluatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

In 2019 houden we ons bezig met toezicht op en handhaving van:
• meldingen op het gebied van sloop zonder asbest;
• meldingen op het gebied van sloop met asbest;
• sloopactiviteiten zonder melding.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 

jaar doen?
Bij ieder handhavingsverzoek, melding of klacht met betrekking tot slopen zonder 
melding, zullen we ter plaatse een onderzoek uitvoeren.

Indien geconstateerd wordt dat asbest aanwezig is zonder dat daarvan melding is 
gemaakt, zal een aanschrijvingsprocedure worden gestart. In dat kader zijn ook de 
politie en de Inspectie SZW van belang.
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9. Handhavingsverzoeken

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Handhavingsverzoeken worden altijd opgepakt. Op grond van vaste jurisprudentie heeft 
het bestuursorgaan immers een beginselplicht tot handhaving. Handhavingsverzoeken 
kunnen niet anoniem worden gedaan.

Veelai wordt een verzoek tot handhaving ingediend wegens illegaie bouwactiviteiten of 
gebruik in strijd met het bestemmingspian.

Hieronder worden de beiangrijkste taken opgesomd:
• een handhavingsverzoek wordt afgewezen indien na onderzoek blijkt dat er 

geen sprake is van een overtreding (de situatie is vergunningsvrij of past in het 
bestemmingspian) of wanneer de overtreding wordt gelegaliseerd;

• wanneer er sprake is van een niet-legaiiseerbare overtreding, dan zal er 
handhavend worden opgetreden door middel van een dwangsom- of 
bestuursdwangbesluit (e.e.a. overeenkomstig de sanctiestrategie);

• geiet op de wettelijke beslistermijn van acht weken (met de mogelijkheid om 
deze termijn eenmaai te verdagen) wordt zo snei mogelijk na ontvangst van 
een handhavingsverzoek een controle uitgevoerd door onze toezichthouder(s).

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiligheid en 
gezondheid hebben altijd de hoogste prioriteit.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en} willen 
we bereiken?

Alle handhavingsverzoeken worden opgepakt en binnen de wettelijke termijn 
afgehandeld middels een collegebesluit.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

De volgende indicatoren zullen worden gebruikt voor onze metingen:
• het aantal handhavingsverzoeken;
• de check of er steeds binnen de termijn van 8 weken een collegebesluit ligt 

waarmee het verzoek kan worden afgehandeld.

Wie voert dit 
uit?

De handhavingsjuristen van de gemeente Woudenberg, na een constatering door de 
toezichthouder(s).

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De handhaving zal worden uitgevoerd volgens het handhavingsbeleid .

Hoe gaan we 
dit doen?

In 2018 is er een verzoek tot handhaving ontvangen. Dat verzoek is niet binnen de 
termijn van 8 weken afgehandeld.

Jaarversiag
2018

Evaiuatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

De overtreders hadden een verzoek tot legalisatie ingediend wat eerst in behandeling is 
genomen alvorens de gemeente de overtreding ongedaan liet maken.

Onderzoek naar legalisatie wordt altijd uitgevoerd. In dit geval gebeurde dat middels 
een principeverzoek. Gezien de wettelijke termijn voor het afhandelen van een verzoek 
tot handhaving moeten hier prioriteit aan gegeven worden.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 
jaar doen?

Indien er een verzoek tot handhaving wordt ingediend, dan worden de toezichthouders 
zo snei mogelijk op pad gestuurd voor een constatering. Zij zullen dan toetsen in 
hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Indien er inderdaad een 
overtreding is, dan zal er handhavend worden opgetreden.
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10. Meldingen en ambtshalve handhaving

Omschrijving
taak

- Wat doen 
we?

Jaarlijks worden op diverse terreinen meldingen ingediend. Alle meldingen worden 
vanuit het uitgangspunt van goede dienstverlening in behandeling genomen. Naar 
aanleiding van de melding vindt er een controle plaats. Op grond van de constateringen 
wordt er een prioriteit van behandeling aan de melding toegekend, waarbij veiligheid 
altijd de hoogste prioriteit krijgt.

Wanneer een melding niet in behandeling wordt genomen, dan kan handhaving alsnog 
worden afgedwongen door het indienen van een formeel handhavingsverzoek.

Relatie VTH- 
beleid

- Wat vinden 
we belangrijk?

Overtredingen die het meeste risico met zich meebrengen in het kader van veiligheid en 
gezondheid hebben altijd de hoogste prioriteit.

Doelstellingen 
- Welk(e) 

doel(en) willen 
we bereiken?

Onze doelstellingen zijn in dit kader de volgende:
• veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de gemeente Woudenberg;
• het behouden of - indien nodig - het verhogen van het nalevingsniveau.

Monitorings- 
indicatoren 
- Hoe meten 

we dit?

De volgende indicatoren zullen worden gebruikt voor onze metingen:
• het aantal meldingen;
• meldingen zijn afgehandeld en binnen welk tijdsbestek dat is gebeurd.

Wie voert dit 
uit?

De gemeente Woudenberg.

Het toezicht zal worden uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De handhaving zal worden uitgevoerd volgens het handhavingsbeleid.

Hoe gaan we 
dit doen?

Jaarversiag
2018

Meldingen zijn in 2018 niet als zodanig geregistreerd.

Evaiuatie en 
bijsturing 
- Hoe is dit 
gegaan en 
moeten we 
bijsturen?

In 2019 zullen wij een verbetering doorvoeren op het gebied van de vastlegging van 
meldingen in het zaaksysteem. Waar dit eerst helemaal niet werd geregistreerd, zal dat 
nu wel gebeuren.

Urenraming
2019

- Wat gaan we 
in het nieuwe 

jaar doen?

Alle meldingen zullen in behandeling worden genomen. Er vindt naar aanleiding van de 
melding een controle plaats. Op grond van de constateringen wordt er een prioriteit van 
behandeling aan de melding toegekend, waarbij veiligheid altijd de hoogste prioriteit 
krijgt.
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Bijiage 1: Uren prognose vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019

HandhavingToezichtVergunningverlening
Prognose aantal 
afwijkingen

Benodigde uren 
handhaving

Verwacht 
aantal controles

Benodigde 
uren toezicht

Benodigde uren 
2019

Prognose aantal 
Aanvragen 2019

Aantal
aanvragen 2017

Aantal
aanvragen 2018

Omgevingsvergunning per type bouwwerk

403763840 48040Kleine bouwwerken 18

100286 4600 44Aan-, uit-, en bijgebouw bij woonfunctie 40 41 45

7 14080080156033 8030Nieuwbouw woningen

60210 30010 310Nieuw-, en verbouw woon- en logiesgebouw 7 1
6060 21012010Aan-, uit,- en bijgebouwen bij andere 

functies
4 11

24031351515 19511Agrarische bouwwerken 8

50 1 1585 55Nieuw- en verbouw bedrijfsgebouw 
categorie I

1 5

1550 15125Nieuw- en verbouw bedrijfsgebouw 
categorie II

52 7

Nieuw- en verbouw publiekstoegankelijke 
bouwwerken en kantoren

4

Grote bouwwerken geen gebouw zijnde 14

67023207 17573475Totaal: 118 150

Principevenoeken bouw per categorie
24060 6065Zonder tekening

34858 58Met tekening 57

588112Totaal; 122 118

Sloopmeldingen per categorie
1326903024 17Met asbest

215 4Niet risicovol (zonder asbest) 10 153

30 1510589Totaal: 27 27

Vergunningverlening APV
110 1109084APV vergunning

8080APV melding/ontheffing/verklaring 59 56

190 190Totaal: 146143



Bijiage 1: Uren prognose vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019

HandhavingToezichtVergunningverlening
Benodigde uren 
handhaving

Prognose aantal 
afwijkingen

Benodigde 
uren toezicht

Verwacht 
aantal controles

Prognose aantal 
Aanvragen 2019

Benodigde uren 
2019

Aantal
aanvragen 2017

Aantal
aanvragen 2018

Handhaving divers
215 PM1077431BAG mutatielijst

70715 45Bouwen zonder vergunning eigen
waarneming

90514Strijdig gebruik bestemmingsplan 7

405 1Bestaand gebruik bouwwerken 
(bedrijfsverzamelgebouwen)

1

3 153010Klachten en meldingen

805 22Verzoek om handhaving

233 1261176466Totaal

Overig VTH
1300Administratieve ondersteuning

700Codrdinatie Wabo

(310) 310Codrdinatie en beleid toezicht en handhaving

Milieu en bodem

(310) 310Totaal: 2000

aantalaantalBezwaar en beroep uren

50436 363Bezwaar

50224241Beroep

100460Totaal: 4 60

2932 15166418TOTAAL

* Bij bovenstaande uren is geen rekening gehouden met andere werkzaamheden zoals overleg, cursus, afspraken en calamiteiten.



BIJLAGE 2
Overzicht van vastaestelde aemeentellike planoloaische besluiten 2018

Ladder voor
duurzame
verstedelijking
toegepast?

Barro 5) PRV 6) Datum
publicatie
vaststelling

Generieke aspectenSoort procedure 2) Wat wordt 
gereallseerd 3)

Locatie
aanduiding

Naam plan 1)
4)

Archeologie, bodem, 
externe veiligheid, 
flora en fauna, 
geluid, milieu, geur, 
luchtkwaliteit, water, 
landschap, verkeer

Functieverbredi 
ng en realisatie 
nieuwe stal

Slappedel 8a ProjectbesluitSlappedel 8a
NL.IMR0.0351.0V2017Slappedel8a-vg01

Kernkwaliteit
landschap

20-03-2018Archeologie, flora en 
fauna, bodem, NGE, 
kabels en leidingen

nvtWijzigingsplan BoscompensatieBoscompensatie Oudenhorst 
NL.IMR0.0351.WP20170udenhorst-vg01

Ten oosten van
de
verzorgingsplaat 
s Oudenhorst en 
tussen de 
spoorlijn en de 
A12 

Verstedelijking 24-07-2018Functieveranderi 
ng van
agrarisch naar 
wonen met 
bouw van 1 
extra woning

Flora en Fauna, 
archeologie, Verkeer, 
luchtkwaliteit, 
bodem, geluid, 
milieu, geur, externe 
veiligheid, kabels en 
leidingen, water

Ekris 78, 
Strubbelenburg 
13 en Meent 
ong. (nabij nr 6)

Ekris 78, Strubbelenburg 13 en Meent ong. 
NLIMR0.0351.BP2017Ekris78-vg01

Herziening
Bestemmingsplan

nee

Functiewijzigin 
g In
buitengebied
(ruimte-voor-
ruimte)

12-06-2018Landschap,
Bestaande

Bodem, milieu, 
geluid, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, 
MER

Functieveranderi 
ng en 
aanpassen 
bouwvlak

Ringelpoel 2 Herziening
Bestemmingsplan

Ringelpoel 2
NL.IMR0.0351.BP2017ringelp2-vg01

nee

stedelijke 
functies 
anders dan
wonen

24-07-2018Toekomstige
woonlocatie

MER, Flora en Fauna, 
archeologie, Verkeer, 
luchtkwaliteit, 
bodem, geluid, 
milieu, geur, externe 
veiligheid, kabels en 
leidingen, water

BestemmingsplanWoudenberg
oost

Bouw van 
maximaal 280 
woningen

Hoevelaar fase 1
NL.IMR0.0351.BP2017hoevelaar-vg02

ja

23-10-2018Stedelijke
gebied

Flora en Fauna, 
archeologie, Verkeer, 
luchtkwaliteit, 
bodem, geluid, 
milieu, geur, externe 
veiligheid, kabels en

Kantoorpand 
omvormen tot

1Geeresteinselaa 
n 39

Herziening
Bestemmingsplan

jaNieuw Geerestein
NL.IMR0.0351.BP2017nwgeerestein-vg01

36
appartementen



leidinqen, water
Verstedelijking 6-11-2018Functieveranderi 

ng van
agrarisch naar 
wonen met 
bouw van 1 
extra woning

Flora en Fauna, 
archeologie, Verkeer, 
luchtkwaliteit, 
bodem, geluid, 
milieu, geur, externe 
veiligheid, kabels en 
leidingen, water

Meent 2a en 4
NLIMR0.0351.BP2018meent4-vg01

Meent 2a en 4 Herziening
Bestemmingsplan

nee

Functiewijzigin 
g in
buitengebied
(ruimte-voor-
ruimte)

11-12-2018Stedelijke
gebied

Functieveranderi 
ng bedrijf naar 
wonen, Bouw 
van maximaal 
93 woningen

Flora en Fauna, 
archeologie, Verkeer, 
luchtkwaliteit, 
bodem, geluid, 
milieu, geur, externe 
veiligheid, kabels en 
leidinqen, water

Nijverheidsweg
NLIMR0.0351.WZ2018Nijverheidsw-vg01

WijzigingsplanOmgeving
Nijverheidsweg

ja

Stedelijke
gebied

08-01-2019Correctieve herziening Bebouwde kom
NL.IMR0.0351.CorrBebouwdKomWbrg-
vgOl

Delen van de 
bebouwde kom 
Woudenberg

Gewenste 
aanpassingen 
technisch of 
juridisch juist 
doorvoeren

Zie basis planHerziening
bestemmingsplan

ja

Hierbij graag een verwijzing naar de digitale versie van de plannen (op de eigen website of op ruimtelijkeplannen.nl).
Type procedure beschrijven, bijvoorbeeld vaststellen/wijzigen bestemmingsplan, buitenplanse afwijking als onderdeel van een omgevingsvergunning (artikel 2.12, 
lid 1 onder a, sub 3°).
Hier in een korte beschrijving aangeven wat met de procedure gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld het bouwen van x-aantal woningen, aanpassing van de 
bouwhoogte, herbestemmen, actualiseren bestemmingsplan.
Hier benoemen welke generieke aspecten zijn beoordeeld ten behoeve van de procedure, zoals: nationaal belang, archeologie, bodem, flora en fauna, geluid, 
zonering externe veiligheid.
Geef hier aan welke onderwerpen uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening een rol speelden bij de besluitvorming.
Hier aangeven welke eisen van de PRV zijn meegenomen in bestemmingsplannen.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Voornemens voor het komende jaar inzake beleid/actualisering voor wat betreft bestemmingsplannen, beheersverordeningen, algemene regels en 
specifieke aanwijzingen.

1.

2 Overzicht van vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. 
Er zijn geen plannen ouder dan 10 jaar.
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TIH Aindiltii
Adviczen 1432
Wabo actlvKelt Bouw Advies bouw 10,75 80 1180

Advtes mHleu (Incl. proj. LPG, afvalvenwerWng, koeltorens) 13,25 3 40
Wabo acttvftelt Milieu Advies vuumerk 10,00 3 30

Advies n#eu met exteme vellgheki 32,00 3 96
Advies vefQunnino 10,38 3 31

Wabo actlvRelt brandvelg gebruik
Eteoordeien melding 2,28 5 10
Bcsterwrtngiplan - algermen 
Bestenvrtngspton • IncL exteme veBgheld

8,00 2 16
18,13 1 18

Ruintei^e Ordening
OmgevIngavWe 0
Omgevlngsplan 11

Aanwipen bedrljfsbrandweer 0 0

Varrtffcta advteien evAamantan 144
Categone A 2,25 24 54
Categorte B 4,50 13 59
Categorte C 10,50 3 32

0
Overteg met gemeenten mb.t. vergunningen & advisering (plan of vergunningovefstijgend) 52,00

TOEZICHT
AantallcnTqd Uren

Contra laa 44i
Activiteit reaksatie Bouw (integraal) 5,50 15 83Toczicht reaksatie bouw

6,85Tocziclit; initieel 21 144
Controles bestaande bouw 

(volgens uRvoertngsprogramrTB) Toezicht; eerste hercontrole 2,83 124
2,75Toezicht; overtge hercontrole 0 1

Toezicht ntfeu 8,00 0 0
Activiteit Milieu (integraal)

Toezicht vuurwerk 3,00 2 6
Gemeente-speciflek toezicht (ad-hoc/bUzondere handhavlng/bulten uKvoerlngsprogfamma VRU) 0 0
Machten/meldlngen brandonveSge situatle 04,00 0
BRZO 177,35 1 177
Aanwljzlng bedrtjfsbrandweer 20,00 201

Conlratos ovenemantan 2i
Categone A 54,00 1
Categorte B 5,50 3 17
Categorte C 8,50 0 0

J02
(Belekls)ondersteuning gemeenten ^IVP, Handhavingsuitvoenngsprogranvna e.d.} 50,00 1 50
Overteg met gemeef^en rrvb.t. toeztcht & handhaving (plan of vergunnrigoverstygend) 52,00 521

E
AantaMenTijd Uren

Thama’a 0
Inzetten roadshow
Voortichtirtg op verzoek ult de samenleving

Producten Algemene pubkekscorrmjnlcatie Burgervragen service
Voortichting na brand bijeentorreten
(Sociate) medlaberichten
Ekandweer op school (groep 4 en 8)

Producten Brandveilge generatie Brandwijze school (pMot)
Voortichting stakeholders
Inplementatie toobox bij zorginstelngen

Producten Kwetsbare burgers Voortichting netwerk kwetsbere burgers in de wljk
Oefenen (l.s.m, repressie) met zorgmsteltngen
Keurmerk Veig Ondememen / Veiig URgaan (rteicogeficht)

Producten ondememers
Keurmerk VeHg Ondememen / Ve<g Utgaan (basis)

Algemeen Analyse, Irwovatie, rtetwerken en organisatie (B)VL

RISICOBEELD, ANALYSE & BELEID
Aantallet Uren

^Owdarararga^ 0

Ontwikkeien, ontsluiten en beheren van data
Ontwikkeien en beheren van een actueel risicobeeld

RIsicobeeld
Management & cotirdirwtie rteicofocusoebleden
Waterveligheid & rwtuurbrandrteico's
Analyse van de effecten van de prirreire processen

Atm lyse
Co6rdir>atie, utvoering en analyse van brandonderzoek
Volgen van landel)ke. regionale en lokale ontwikkelr>gen en vertalen 

naarVWJ-beteid
Afstemran van beleld en prtmair proces t.b.v. borging van de 

veBqheldsketen (l.c. repressie en crteisbeheersino)
Ondersteunen van besprekingen Jaarplannen met gemeentenBeleld

Ondersteuf>en bl) opstelen van gemeerrtelljk vellgheldsbeteid
Codrdinatle samenwertdng met omgevingsdtensten
Beheervan directie overstOgende speciaksmen

)tteEMEEN
AantaNen

Rrajacten 0
Hoogbouw / portiekflats

1576Totaien Adyie_s_
Toezicht 566
(Brartd) Veig Leven 93uren 

verdeeld 
naar ratio

83Riskobeeld Analyse & Beleid 
Algemeen 0

Totaal uurplanning 2319



Toelichting Jaarplan 2019

Advies
Voor de naming van het aantal adviezen zijn de gerealiseende aantallen in 2018 
als uitgangspunt genomen (productiegegevens t/m augustus 2018 X 1,5), m.u.v. 
de naming op vuunwenkopslag en -venkoop: bij deze ondendelen zijn de 
genealiseende aantailen uit 2018 en 2017 aangehouden.
Voon de WABO-activiteit Bouw is gekeken naan de ontwikkelingen (venschillend 
pen gemeente) waanbij o.a. nekening is gehouden met de venwachte gnoei van 
4,5% doon het Economische Instituut voon de Bouw.
Vanaf 2019 is in de naming een opsplitsing gemaakt in bestemmingsplanvnaag- 
stukken algemeen en bestemmingsplanvnaagstukken met een EV-component. 
Nieuwe ondendeien in het jaanpian zijn de ondenwenpen omgevingsvisie en 
omgevingsplan vanwege de invoening van de Omgevingswet in 2021.

Toezicht
Voon de naming van het aantal contnoles zijn de genealiseende aantallen in 2018 
als uitgangspunt genomen (pnoductiegegevens t/m augustus 2018 x 1,5), m.u.v. 
de naming op vuunwenkopslag en -venkoop: bij deze ondendelen zijn de 
geneaiiseende aantallen uit 2018 en 2017 aangehouden.
De aantallen voon toezicht nealisatie bouw zijn een opteiling van het aantal 
genaamde toezichtbezoeken tijdens de bouwfase en het aantal beoondeelde 
installaties dat tijdens de bouwfase wonden voongelegd. Voon toezicht op de bouw 
is gekeken naan de ontwikkelingen (venschillend pen gemeente) waanbij o.a. 
nekening is gehouden met de venwachte gnoei van 4,5% doon het Economische 
Instituut voon de Bouw.

(BnandWeiiig oednao (voonheen Stimulenende Pneventiej
Linen voon (bnand)veilig gednag zijn negiobneed genaamd. Het totaal aantal unen is 
naan nato van de gemeentefondssystematiek vendeeid oven de gemeenten. De 
thema's zijn benoemd in het jaanpian.

Risicobeeid. Analyse & Beleid
Unen voon Risicobeeid, Analyse en Beleid (RAB) zijn negiobneed genaamd. Het 
totaal aantal unen is naan nato van de gemeentefondssystematiek vendeeid oven 
de gemeenten. De thema's zijn benoemd in het jaanpian.


