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1  Inleiding 

 

Voor u ligt de Handhavingsnota 2014-2017 van de gemeente Hillegom. Hierin is het 

handhavingsbeleid op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening vastgelegd. 

Hieronder vallen de toezicht- en handhavingstaken die voortvloeien uit de wet- en 

regelgeving op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. In deze nota wordt 

beschreven hoe de taken op het gebied van toezicht en handhaving de komende vier 

jaar worden uitgevoerd. Ook wordt inzicht geboden in de middelen die worden ingezet 

om naleving van de regels te bereiken en te bevorderen. Het handhavingsbeleid wordt 

ieder jaar uitgewerkt in een handhavingsuitvoeringsprogramma.  

 

1.1 Wettelijk kader 

 

Hoofdstuk 7 (“Handhaving”) van het Besluit omgevingsrecht bevat kwaliteitseisen 

waaraan de organisatie van de gemeentelijke handhaving dient te voldoen. Dit betreft de 

volgende aspecten: 

a. Beleid (artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht) 

Er dient een handhavingsbeleid te worden opgesteld met een beschrijving van de 

prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten. Dit beleid moet worden 

afgestemd met andere betrokken bestuursorganen (o.m. aangrenzende gemeenten) 

en organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving (Openbaar Ministerie).  

 

b. Uitvoering (artikel 7.3 Besluit omgevingsrecht) 

De organisatie stelt jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma vast en maakt 

dit bekend. Dit uitvoeringsprogramma moet worden afgestemd met andere 

betrokken bestuursorganen en organen die belast zijn met de strafrechtelijke 

handhaving.  

 

c. Organisatie (artikel 7.4 Besluit omgevingsrecht) 

De inrichting van de organisatie moet een adequate en behoorlijke uitvoering van het 

beleid waarborgen. De personeelsformatie en de werkprocessen moeten worden 

vastgelegd. De vergunningverlening en handhaving moeten gescheiden zijn.  

 

d. Middelen (artikel 7.5 Besluit omgevingsrecht) 

De financiële en personele middelen moeten in de begroting gewaarborgd zijn. 

 

e. Monitoring (artikel 7.6 Besluit omgevingsrecht) 

De organisatie moet de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het 

programma bewaken en registreren.  
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f. Rapportage (artikel 7.7 Besluit omgevingsrecht) 

De organisatie moet rapporteren over de uitvoering van het programma en over het 

bereiken van de gestelde doelen.  

1.2 Reikwijdte 

 

Deze Handhavingsnota heeft met name betrekking op de naleving van de volgende 

wetten op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening: 

 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) c.a. 

 Wet ruimtelijke ordening (Wro) c.a. 

 Woningwet c.a. 

 

1.3 Vaststelling en bevoegdheid 

 

Deze Handhavingsnota 2014-2017 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 zijn 

bij besluit van 1 april 2014 door het college van burgemeester en wethouders 

vastgesteld en worden bekendgemaakt aan de raad. 

 

2 Algemeen 

 

Wet- en regelgeving zijn essentieel om gedragingen van burgers en bedrijven te 

beïnvloeden. De gemeente is verplicht erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. 

Handhaving is een belangrijk instrument om naleving te bevorderen. De gemeente heeft 

daarin een discretionaire bevoegdheid (hoewel er wel een beginselplicht is om te 

handhaven). Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt hoe en met welke 

prioriteit de wet- en regelgeving worden gehandhaafd.  

 

In deze nota wordt onder “handhaving” verstaan: 

 

“Het in geval van een geconstateerde overtreding toepassen van (of dreigen met) 

bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen, met als doel de overtreding te 

beëindigen en te bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en geldende 

voorschriften worden nageleefd.” 

 

Overtredingen worden geconstateerd in het kader van toezicht. Daarbij kan onderscheid 

worden gemaakt tussen de volgende vormen van toezicht: 

 

 Bouwtoezicht: 

Het door controle bewerkstelligen dat gebouwd wordt volgens de regels van het 

Bouwbesluit c.a. en de omgevingsvergunning(en). De intensiteit van deze vorm van 

toezicht is opgenomen in de bouwtoezichtmatrix van deze nota (zie bijlage 1).  
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 Regulier toezicht: 

Het door middel van (geplande) controles ervoor zorgen dat mensen/bedrijven zich 

houden aan de regels. De intensiteit van deze vorm van toezicht is afgestemd op de 

vastgestelde handhavingsprioriteiten en de daarvoor beschikbare capaciteit. 

 

Voorts kunnen ook klachten en/of handhavingsverzoeken van inwoners aanleiding 

geven tot handhaving. 

 

2.1 Bestuurlijke instrumenten  

 

Voor de bestuursrechtelijke aanpak van overtredingen heeft de gemeente de volgende 

handhavingsinstrumenten ter beschikking: 

 

Intrekken vergunning 

De gemeente kan een vergunning intrekken als bestuurlijke sanctie op onrechtmatig 

gedrag van de houder van de beschikking. Intrekking is slechts mogelijk op de gronden 

die in de verschillende wet- en regelgeving zijn opgenomen (bijvoorbeeld het 

verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of het niet nakomen van de aan de 

vergunning verbonden voorschriften). Omdat intrekking niet altijd leidt tot herstel van 

de legale situatie, zijn in veel gevallen aanvullende handhavingsmaatregelen nodig in de 

vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Overigens is het 

intrekken van een vergunning een van de zwaardere en meest vergaande 

bestuursrechtelijke sancties. Uitgangspunt is dat eerst wordt bekeken of de illegale 

situatie met andere bestuursrechtelijke middelen kan worden opgelost. 

 

Last onder dwangsom 

Bij het opleggen van een last onder dwangsom geeft de gemeente de overtreder een last 

om een overtreding binnen de zogenaamde begunstigingstermijn ongedaan te maken. 

Wanneer de overtreder de illegale situatie niet binnen de gestelde termijn opheft, 

verbeurt hij een dwangsom aan de gemeente. De dwangsom kan vastgesteld worden op 

een bedrag ineens, per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd of per overtreding 

van de last. De dwangsom mag geen punitief (bestraffend) karakter hebben; het is een 

herstelsanctie. De hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de 

zwaarte van het geschonden belang en het beoogde voordeel van de overtreding. 

Wanneer de dwangsom volledig is verbeurd, kan opnieuw een bestuursrechtelijke 

sanctie, zoals een (nieuwe) last onder dwangsom, opgelegd worden. In het laatste geval 

mag een hogere dwangsom worden opgelegd.  
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Last onder bestuursdwang 

Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang maakt de gemeente, indien de 

overtreding niet binnen de gestelde termijn is opgeheven, de overtreding ongedaan op 

kosten van de overtreder. Spoedeisende bestuursdwang kan meteen mondeling worden 

aangezegd en naderhand, binnen enkele dagen, op schrift worden gesteld en bekend 

worden gemaakt. 

 

Bestuurlijke boete 

De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie inhoudende een onvoorwaardelijke 

verplichting tot betaling van een geldsom. Indien een bestuursorgaan bevoegd is tot het 

opleggen van een bestuurlijke boete, dan mag dat zonder rechterlijke tussenkomst. Dit 

instrument is niet relevant gelet op de reikwijdte van deze nota (i.c. bouwen/ruimtelijke 

ordening).  

 

2.2 Strafrecht 

 

Er kan naast bestuurlijke handhaving ook sprake zijn van strafrechtelijke handhaving. 

Daarvan kan sprake zijn in geval van overtredingen van strafbepalingen in bijzondere 

bestuurswetten dan wel op basis van het gewone strafrecht. Het Openbaar Ministerie is 

verantwoordelijk voor deze vorm van handhavingsbeleid. Als regel wordt voorrang 

gegeven aan handhaving door bestuursorganen door middel van bovengenoemde 

bestuursrechtelijke instrumenten. 

 

3 Beleid 

 

3.1 Uitgangspunten 

 

Beoogd wordt een betere naleving van de regels door burgers en bedrijven. Handhaving 

hoort onlosmakelijk bij het stellen van regels. Regelgeving heeft onder andere als doel: 

het creëren en in stand houden van veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn, 

rechtsgelijkheid en goede sociale verhoudingen. Handhaving is het sluitstuk van beleid 

en normstelling. Handhaving is noodzakelijk om de geloofwaardigheid van de wet- en 

regelgeving in stand te houden en te versterken. Dit houdt ook in dat de regels die 

worden opgelegd handhaafbaar moeten zijn.  

 

Handhaving is niet alleen repressief optreden. Ook de kant van preventie, het 

voorkomen van overtredingen, het beïnvloeden van gedrag en het neerleggen van de 

verantwoordelijkheid waar die hoort, gaat de komende jaren meer aandacht krijgen. 

Beïnvloeding van gedrag wordt onder andere bereikt door als gemeente zelf het goede 

voorbeeld te geven en waar dat mogelijk is, naleefgedrag te belonen, bijvoorbeeld met 

een verminderde toezichtfrequentie. Bedrijven en burgers hebben een eigen 

verantwoordelijkheid en een eigen belang om conform de wettelijke voorschriften te 

handelen.  
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Het Cluster Handhaving toetst vooraf of regels die door de gemeente worden 

vastgesteld voor maar één uitleg vatbaar, controleerbaar, handhaafbaar en actueel zijn.  

 

3.2 Strategieën  

 

Er kunnen twee strategieën worden onderscheiden: een preventiestrategie en een 

handhavingstrategie. Laatstgenoemde strategie wordt weer onderverdeeld in drie aparte 

strategieën, te weten een toezichtstrategie, een sanctiestrategie en een gedoogstrategie. 

 

Preventiestrategie 

 

Ondernemers en burgers moeten weten wat de regels inhouden. Wanneer zij zich 

hiervan bewust zijn, vinden er minder overtredingen plaats en hoeft er minder repressief 

opgetreden te worden. De doelgroepen moeten op de hoogte zijn van de regels. De 

regelgeving wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website en/of via de 

gemeenteberichten.  

 

Handhavingstrategie: Toezicht 

 

De prioriteit bepaalt de mate van toezicht.  

 

 Hoge prioriteit: De gemeente houdt proactief toezicht op de na te leven regels. Dit 

doet zij op basis van een vast aantal controles. Voorts wordt door middel van 

surveillances en waarnemingen ter plaatse actief gecontroleerd op overtredingen.  

 Gemiddelde prioriteit: Het toezicht vindt steekproefsgewijs plaats. Bij vergunningen 

zal ongeveer de helft van de vergunningen worden gecontroleerd. Uiteraard zal ook 

wanneer gebiedsgerichte controles en surveillances plaatsvinden, handhavend 

worden opgetreden bij overtredingen.  

 Lage prioriteit: In beginsel wordt alleen naar aanleiding van meldingen of 

handhavingsverzoeken toegezien op naleving van de regels.  

 

Het is niet zo dat eerst de activiteiten met een hoge prioriteit worden gehandhaafd, 

daarna met een gemiddelde prioriteit en als laatste die met een lage prioriteit. Wel is het 

zo dat per prioriteit met een verschillende intensiteit wordt gehandhaafd.  

 

Handhavingstrategie: Sanctie 

 

Het uitgangspunt van de gemeente is het nemen van herstelmaatregelen 

(bestuursrechtelijk optreden) en niet het bestraffen van de burger en/of het bedrijf. 

Bestuursrechtelijk optreden verdient derhalve de voorkeur boven strafrechtelijk (punitief) 

optreden. 
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Handhavingstrategie: Gedogen 

 

Uitgangspunt bij het opstellen van wetten en regels is dat deze regels worden nageleefd. 

Omdat in het kader van het opstellen van deze regels en de handhaving daarvan niet alle 

situaties op voorhand kunnen worden voorzien, kan het in sommige situaties 

voorkomen dat niet tot handhaving wordt overgegaan, maar dat wordt gedoogd. Dat wil 

zeggen dat het gemeentebestuur afziet van het gebruik van ter beschikking staande 

handhavingsmiddelen bij constatering van een overtreding van regels, danwel dat het 

bestuur op verzoek vooraf verklaart dat het tegen een overtreding die nog zal 

plaatsvinden - al dan niet vooruitlopend op vergunningverlening - niet zal optreden. 

 

Gedogen is slechts aanvaardbaar in uitzonderingssituaties, beperkt in omvang en met 

een einddatum. Ook moet gedogen expliciet en na zorgvuldige kenbare 

belangenafweging plaatsvinden en aan controle onderworpen zijn.  

 

Gedogen kan zich voordoen in de volgende situaties: 

 

 er bestaat concreet uitzicht op legalisering; 

 handhaving van de strijdige situatie is onevenredig in verhouding met het daarmee 

te dienen belang; 

 het achterliggende belang is duidelijk beter gediend met gedogen na een 

belangenafweging. 

 

Gedogen kan zich voordoen in de volgende situaties: een experiment, vooruitlopend op 

een vergunning, een overweging van doelmatigheid, een overgangssituatie (bijv. 

wetswijziging) en/of overmacht-/noodsituaties. Van een overmachtsituatie is 

bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden die direct voortvloeien uit calamiteiten.  

 

Situaties waarin handhavend optreden onevenredig is, betreffen bijvoorbeeld situaties 

die wel in strijd zijn met wet- en regelgeving, maar die feitelijk geen inbreuk maken op 

enig publiek belang. Het gaat per definitie om ondergeschikte overtredingen. Deze 

overtredingen zullen wel worden geïnventariseerd waarbij het uitgangspunt is dat ernaar 

wordt gestreefd de gemeentelijke regelgeving zo aan te passen dat dergelijke situaties 

niet meer als overtreding behoeven te worden aangemerkt. Dit zal echter nooit in alle 

gevallen mogelijk zijn. 

 

Richtlijnen voor gedogen:  

 

 Een gedoogsituatie wordt schriftelijk vastgelegd in een gedoogbeschikking, voorzien 

van heldere voorwaarden en een duidelijke termijnstelling. 

 Voordat een gedoogbesluit wordt genomen, worden belanghebbenden in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze te geven.  
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 Vaststelling van het gedoogbesluit wordt aan de overtreder bekend gemaakt. Aan 

degenen die een zienswijze hebben ingediend, wordt een mededeling van het 

gedoogbesluit gedaan.  

 Er moeten bijzondere omstandigheden aangevoerd zijn die afwijking van de regel 

rechtvaardigen. Het gedogen van een overtreding mag in principe niet tot 

precedentwerking leiden.  

 Het besluit om een overtreding te gedogen wordt in de tijd beperkt. In het besluit 

wordt altijd de reikwijdte van het gedogen beschreven, zodat duidelijk is waarop het 

besluit betrekking heeft.  

 Indien mogelijk wordt in het besluit aangegeven wanneer en onder welke 

omstandigheden het besluit zal worden ingetrokken en eventueel alsnog handhaving 

volgt.  

 

3.3 Strategiekeuze 

 

Het is niet in algemene zin op voorhand aan te geven welke strategie in voorkomende 

gevallen wordt ingezet. Dit wordt in het concrete geval bepaald. Er zal meer aandacht 

worden gegeven aan toepassing van de preventiestrategie. Dit zal niet wegnemen dat in 

voorkomende gevallen de noodzaak tot bestuursrechtelijk optreden aanwezig zal zijn in 

de vorm van het nemen van herstelmaatregelen. De gedoogstrategie zal in voorkomende 

gevallen de laatste optie zijn.  

 

4 Uitvoering 

 

In principe treedt de gemeente bij constatering van een overtreding volgens een vast 

protocol handhavend op. Dit protocol kent twee stappen. 

 

1. Allereerst wordt onderzocht of de geconstateerde overtreding gelegaliseerd kan 

worden (legalisatieonderzoek). Dit wordt kenbaar gemaakt met een 

constateringsbrief. Wanneer legalisatie niet mogelijk is, wordt een vooraanschrijving 

(conceptbesluit) verstuurd met daarin de geconstateerde overtreding(en), het 

voornemen tot handhaven en een (voorgenomen) termijn waarbinnen de overtreding 

ongedaan gemaakt moet worden. Tot slot bevat de vooraanschrijving een 

zienswijzentermijn waarbinnen de geadresseerde(n) een zienswijze kan/kunnen 

geven over het voornemen tot handhaven.  

 

2. Indien binnen de zienswijzentermijn geen reactie is ontvangen dan wel een 

zienswijze is ontvangen die geen redenen bevat om af te zien van handhaving, en de 

overtreding (na afloop van de zienswijzentermijn) nog niet ongedaan is gemaakt, 

dan volgt binnen 15 dagen na afloop van de zienswijzentermijn een formele 

aanschrijving met daarin de aankondiging van dwangmiddelen. Wanneer bij een 

volgende controle blijkt dat de overtreding nog altijd voortduurt, dan wordt aan de 

aangekondigde dwangmiddelen gevolg gegeven.  
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In een aantal situaties kan van dit protocol worden afgeweken: 

 

 Indien de inspecteur tijdens het (bouw-/sloop- etc) toezicht tijdens de realisatiefase 

(wanneer het gebouw wordt gebouwd) een overtreding constateert, wordt eerst 

getracht de overtreding binnen korte tijd en in overleg op te lossen. Als dit niet tot 

het gewenste resultaat leidt, dan wordt het (reguliere) handhavingstraject ingezet.  

 In spoedeisende situaties, waarbij direct optreden zeer gewenst dan wel noodzakelijk 

is, worden, voor zover de wet dit toelaat, direct bestuursrechtelijke maatregelen 

genomen zonder eerst een vooraanschrijving te versturen. 

 Indien sprake is van herhaling en reeds eerder op dezelfde situatie en grond is 

opgetreden, wordt, voor zover de wet dit toelaat, direct handhavend opgetreden. 

 

4.1 Last onder dwangsom heeft de voorkeur 

 

De gemeente heeft de bevoegdheid om in plaats van voor een last onder bestuursdwang 

te kiezen voor een last onder dwangsom. De gemeente Hillegom geeft in beginsel de 

voorkeur aan het opleggen van een last onder dwangsom boven het toepassen van 

bestuursdwang. Het opleggen van een last onder dwangsom legt de verantwoorde-

lijkheid van de uitvoering van die taken bij de overtreder en de gemeente hoeft slechts 

te toetsen of na het verstrijken van de termijn de overtreding ongedaan is gemaakt. 

Toepassing van bestuursdwang leidt in de regel tot hogere bestuurslasten. Het is ook 

niet altijd zeker of de kosten daadwerkelijk kunnen worden verhaald op de overtreder. 

Bij herhaalde overtredingen is een dwangsom effectiever aangezien de last na de 

verwijdering of het ongedaan maken van de overtreding blijft bestaan. Wanneer de 

overtreding opnieuw plaatsvindt, wordt de dwangsom alsnog verbeurd. Bij vernietiging 

van het besluit kan het besluit eenvoudig(er) worden teruggedraaid. 

 

4.2 Last onder bestuursdwang in plaats van een last onder dwangsom 

 

Gevallen waarbij gekozen wordt voor een last onder bestuursdwang in plaats van het 

opleggen van een last onder dwangsom: 

 

 Indien het eerdere opleggen van een last onder dwangsom (of een aantal na elkaar) 

geen gewenst effect heeft gehad. 

 Wanneer de overtreder niet te achterhalen is. 

 Indien het voortduren van de overtreding zulke ernstige risico’s met zich mee brengt 

dat de overtreding zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd (spoedeisende 

bestuursdwang). Hierbij valt onder meer te denken aan: 

o het stilleggen van illegale bouw/sloop bij illegale of onvoorziene veiligheids- of 

gezondheidssituaties tijdens vergunde bouw- of sloopwerkzaamheden. 

o brandgevaarlijke situaties die acuut levensbedreigend kunnen zijn. 
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4.3 Capaciteit en prioriteit 

 

De uitvoering van het beleid wordt onder andere bepaald door de beschikbare 

capaciteit. Het is namelijk niet mogelijk binnen de beschikbare capaciteit alle toezicht- 

en handhavingstaken uit te voeren. Daarom zijn er keuzes gemaakt over hoeveel en 

waarvoor beschikbare capaciteit wordt ingezet en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van 

de diverse taakvelden. Het stellen van prioriteiten is noodzakelijk. 

 

Door de beschikbare capaciteit zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten, worden 

onveilige situaties en de meest “ergerlijke” problemen eerst aangepakt. Om hierin de 

juiste keuzes te maken is er gebruik gemaakt van een risicoanalyse. Deze analyse is 

uitgevoerd volgens het risicoanalysemodel dat door de rijksoverheid is ontwikkeld. Dit 

model definieert het risico (R) als het gemiddelde van de negatieve effecten (NE) die zich 

bij niet-naleving van de regelgeving kunnen voordoen, vermenigvuldigd met de kans (K) 

op overtreding als niet wordt gehandhaafd. 

 

4.4 Uitvoering risicoanalyse (bijlage 2) 

 

Er is een inventarisatie gemaakt van de toezicht- en handhavingstaken waarvoor het 

risico bepaald moet worden. Vervolgens is per taakveld door het Cluster Handhaving een 

risicomatrix ingevuld. Aan de hand van de uitkomsten van de scores is een gemiddelde 

score per handhavingstaak berekend. 

 

De volgende negatieve effecten (NE) kunnen worden onderscheiden: 

 

1) Veiligheid: In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de fysieke veiligheid en 

leidt de overtreding tot veiligheidsrisico’s voor de omgeving of derden (zoals 

brandgevaar, explosiegevaar of instortingsgevaar)? 

2) Leefbaarheid: In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de leefomgeving, de 

leefbaarheid maar ook uiterlijk, aanzien en privacy?  

3) Volksgezondheid: In hoeverre heeft de overtreding gevolgen voor de 

volksgezondheid op lange termijn (zoals vochtigheid, onvoldoende toetreding van 

licht of lucht en het gebruik van of de blootstelling aan schadelijke stoffen)? 

4) Financieel-economisch aspect: In hoeverre leidt de overtreding tot financieel-

economische schade? 

5) Natuur: In hoeverre leidt de overtreding tot aantasting van de natuur (zoals 

bodemverontreiniging, zwerfafval en de aantasting van flora en fauna)? 

6) Imago: Hoe groot is het politiek-bestuurlijke risico als gevolg van de begane 

overtreding? 

 

Per handhavingstaak is een inschatting gemaakt van de ernst van de mogelijke 

negatieve effecten op een schaal van 0 tot 5. Een 5 staat voor een groot negatief effect 

en een 0 voor geen negatief effect. Niet elk negatief effect weegt echter even zwaar. 
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Daarom is aan de bovengenoemde zes negatieve effecten een weegfactor toegekend. De 

drie eerstgenoemde negatieve effecten veiligheid, leefbaarheid en gezondheid wegen 

twee keer zo zwaar als de andere negatieve effecten. 

 

4.5 Kans op overtreding bij niet-naleving 

 

Deze kans (K) is bepaald door in te schatten wat de verwachte kans op overtreding is 

van de na te leven regels. Bij het schatten van de kans op overtreding is gekeken naar de 

motieven van de burgers en bedrijven om regels na te leven of juist te overtreden. Zijn 

de overtreders onwetend voor wat betreft de regels? Of overtreden zij de regels omdat 

zij calculerend te werk gaan en concluderen dat een boete lager is dan het financiële 

voordeel dat zij hebben door het overtreden van de regels. Bovendien spelen aspecten 

als reputatieschade, normbesef en de gevoelde pakkans een rol. Ook bij het bepalen van 

de kans is per handhavingstaak een score van 0 tot 5 toegekend. 

 

4.6 Prioritering  

 

Uit de gewogen score van de negatieve effecten (NE) vermenigvuldigd met de gewogen 

score voor de kans (K), komt een cijfer voor het risico (R) dat aan een handhavingstaak is 

verbonden. Er is een uitkomst van 0 tot 25 mogelijk. De prioritering is gebaseerd op de 

totaalscore. Er is een onderscheid gemaakt naar drie zogeheten prioriteitsblokken, te 

weten hoog, middel en laag met bijbehorende mate van intensiteit van toezicht. Dit is 

hieronder in een tabel weergegeven 

 

Prioriteit Intensiteit van toezicht  

Hoog  Het toezicht op naleving van de regels vindt proactief plaats op basis 

van een vaste controlefrequentie. Verder wordt actief gecontroleerd op 

overtredingen door het houden van toezicht.  

Gemiddeld  Het toezicht vindt minder intensief en voornamelijk steekproefsgewijs 

plaats, dan wel door gebiedsgericht toezicht en controles. 

Laag  Er is sprake van passief toezicht. In beginsel wordt alleen naar 

aanleiding van meldingen of handhavingsverzoeken toegezien op 

naleving van de regels. 

 

Hoewel in de risicoanalyse cijfers worden gehanteerd, is het belangrijk te beseffen dat 

de uitkomst subjectief is. Het is het gevolg van een keuze door professionals. Bij de 

prioritering is niet klakkeloos op deze uitkomsten afgegaan. Er is nagegaan wat 

bestuurlijk belangrijk is. Een handhavingstaak die uitgedrukt is in een laag cijfer en die 

daarmee een laag risico kent, kan vanuit bestuurlijk oogpunt bezien toch belangrijk zijn. 
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Hierdoor krijgt het in de uitvoering alsnog een hoge prioriteit. De prioritering is 

opgenomen in bijlage 3. 

 

4.7 Jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma  

 

Jaarlijks wordt naar aanleiding van de Handhavingsnota 2014-2017 en de vastgestelde 

prioriteiten een handhavingsuitvoeringsprogramma opgesteld met een raming van de 

handhavingsactiviteiten die in dat jaar zullen worden uitgevoerd. Organisatorische 

middelen, de financiële middelen en het politieke klimaat met de daarmee gepaarde 

ambities zijn mede bepalend. Het programma komt tot stand aan de hand van een 

evaluatie van de handhaving in het voorgaande jaar, aan de hand van de bestuurlijke 

wensen en gelet op de actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht en 

handhaving. De prioriteiten voor het taakveld bouwen/ruimtelijke ordening worden 

jaarlijks door het Cluster Handhaving van het team ruimtelijke ontwikkeling voor het 

uitvoeringsprogramma aangeleverd. Het programma is bepalend voor werkzaamheden 

in dat jaar. Het streven is dat in de beleidsperiode 90% van de controles uit het 

handhavingsuitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd. 

 

5 Organisatie 

 

Iedere medewerker dient in het kader van professionalisering en gelet op de wettelijke 

eisen zo nodig bijgeschoold te worden. Er wordt ook naar gestreefd efficiënter samen te 

werken met andere afdelingen waardoor klachten sneller en adequater kunnen worden 

opgepakt en opgelost. Er kan worden vastgesteld dat er aan de ene kant nieuwe taken 

bijkomen, maar aan de andere kant door automatisering op langere termijn en een 

nieuwe manier van werken efficiënter gewerkt kan worden. 

 

Naast de geldende wet- en regelgeving is ook de mate van ergernissen uit de omgeving 

een belangrijk punt van overweging bij het inzetten van handhaving. De kennis en 

ervaring uit de buurt spelen zo ook een rol bij de mate waarin de gemeente handhavend 

optreedt. Bij voorkeur wordt de aanpak afgestemd op de lokale situatie. Waar bewoners 

een rol kunnen spelen worden zij betrokken bij de handhaving. Per situatie wordt 

beoordeeld wat de beste mix is van communicatie en mediation. Dit wordt in het 

jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma nader uitgewerkt. 

 

De organisatie dient ook gericht te zijn op “integraal handhaven” in die zin dat de 

verschillende toezichthouders gezamenlijk het toezicht uitvoeren en elkaar 

ondersteunen in het handhavingstraject. De kwaliteit van het toezicht en de handhaving 

binnen alle vakdisciplines moet zo goed en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. 

Daarom is het belangrijk dat externe partners, zoals de toezichthouders van de 

brandweer en van de omgevingsdienst, worden betrokken bij controles en 

handhavingsacties. Zij hebben de specifieke kennis binnen hun vakdiscipline. Er wordt 

alleen integraal gehandhaafd als de overtreding daartoe aanleiding geeft. 
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6 Middelen 

 

De benodigde financiële en personele middelen moeten in de begroting gewaarborgd 

zijn. Dit zal jaarlijks worden bezien in het kader van het Handhavingsuitvoeringspro-

gramma voor het desbetreffende jaar. Er is een vaste personele capaciteit beschikbaar 

voor de handhaving. 

 

7 Monitoring 

 

Om inzicht te krijgen wat de effecten zijn van het handhavingsbeleid moet het beleid 

vastgelegd en geëvalueerd worden. Voor de evaluatie moeten gegevens worden 

geregistreerd.  

 

Deze monitoring en evaluatie zijn noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen of de 

doelstellingen te realiseren zijn met de beschikbare formatie. Dit beleidsplan geeft 

richting voor de komende vier jaar. In het Handhavingsuitvoeringsplan 2014 wordt de 

nulmeting uitgevoerd. In daaropvolgende jaarlijkse handhavingsuitvoeringsplannen 

moeten de gestelde doelen ten uitvoering worden gebracht. Met deze wettelijk 

verplichte jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma’s wil de gemeente zorgdragen 

voor een meetbare en transparante manier van handhaving.  

 

Om na te gaan of de beleidsdoelstellingen en geplande werkzaamheden in de genoemde 

termijn ook gerealiseerd worden is het van belang dat de resultaten van de uitgevoerde 

controles en dergelijke ook systematisch worden gerangschikt en inzichtelijk worden 

gemaakt. Hiervoor worden registratiesystemen gebruikt. 

 

Om na te gaan of de genoemde doelstellingen worden bereikt, zijn de onderstaande 

indicatoren geformuleerd: 

 

 Het aantal uitgevoerde controles en hercontroles; 

 Het aantal te controleren vergunningen; 

 Het aantal en de aard van de geconstateerde overtredingen;  

 Het aantal meldingen en ingediende handhavingsverzoeken;  

 Het aantal bestuursrechtelijke trajecten (handhavingsbesluiten e.d.); 

 Het aantal bezwaren tegen besluitvorming. 

 

Er wordt in 2014 gemeten hoeveel van de gecontroleerde vergunninghouders/bouwers 

(bedrijven) de regels voor constructieve veiligheid goed, gemiddeld of slecht naleeft. Op 

dit moment is er geen aanleiding om verscherpt te controleren. De plaatselijke 

aannemers doen het overwegend goed. De kwaliteit die geleverd wordt door aannemers 

van buiten de regio voldoet ook. Dit wordt getoetst en indien nodig wordt het aantal 

controlemomenten verhoogd. 
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8    Rapportage 

 

De teamleider van het Cluster Handhaving uit het team ruimtelijke ontwikkeling 

rapporteert de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden aan de 

portefeuillehouder. Voorts wordt voor het eind van het jaar een evaluatie van het 

handhavingsuitvoeringsprogramma gemaakt. Hierin wordt gekeken in hoeverre de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd en hebben bijgedragen aan het bereiken van 

geformuleerde beleidsdoelstellingen. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, 

worden de prioriteiten, beleidsdoelstellingen en/of strategieën bijgesteld.  

 

Om te borgen dat de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd vindt er periodiek 

overleg plaats tussen de teamleider en de toezichthouders. Bij deze overleggen zijn het 

handhavingsbeleidsplan en het handhavingsprogramma het uitgangspunt. 

 

9 Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitscriteria 

 

Deskundigen van gemeenten, provincies en rijk hebben kwaliteitscriteria opgesteld voor 

alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (“VTH-

taken”). Deze “kwaliteitscriteria 2.1” omvatten eisen voor wat betreft de minimale 

kwaliteit en kwantiteit waaraan een organisatie moet voldoen om te mogen werken aan 

VTH-taken. Op 1 januari 2015 moeten alle gemeenten aan deze kwaliteitscriteria 

voldoen. Indien gemeenten daaraan niet voldoen, dan is de provincie bevoegd deze 

taken en daaraan gerelateerde middelen bij de gemeente weg te halen en onder te 

brengen bij de desbetreffende Regionale Uitvoeringsdienst. De gemeente Hillegom is in 

2013 in samenwerking met de gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout een 

onderzoek gestart of voldaan wordt aan de gestelde criteria en indien dat niet zo is, 

welke maatregelen er genomen moeten worden. 
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Bijlage 1: Toetsingprotocol bouwtoezicht 

 

 

 Constructieve 

veiligheid Bruikbaarheid Gezondheid Energiezuinigheid 

     

Woningen:     

Vrijstaande woningen     

Gekoppelde woningen     

Apartementen/kamerverhuur     

Gebouwen waar mensen bijeenkomen:       

Zalen(verhuur)     

Scholen     

Kantines     

Horecagelegenheden     

Winkels     

Religieuze gebouwen     

Kantoorgebouwen     

Hotels/Pensions     

Gebouwen voor minder redzame personen:       

Bejaardenhuizen     

Verpleeghuizen     

Kinderopvang     

Gebouwen T.B.V. Industrie:         

Productiebedrijven     

Opslagloodsen     

          

     

ROOD  = Hoge prioriteit ORANJE = Gemiddelde prioriteit GROEN = Lage prioriteit 

 

De taken genoemd in de tabellen zijn niet limitatief. Zij omvatten niet het gehele 

taakveld van het Cluster Handhaving. Wel omvat het de meest voorkomende en in het 

oog springende onderwerpen. Een selectie bevordert tevens de overzichtelijkheid. 

Uiteraard wordt ook gehandhaafd in gevallen die niet in deze lijst genoemd zijn, maar 

waarvoor de gemeente wel bevoegd en verantwoordelijk voor is. Bovendien kunnen ook 

prioriteiten en strengere eisen die op landelijk niveau worden bepaald, doorwerken op 

gemeentelijk niveau.  
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Bijlage 2: Risicoanalyse voor het taakveld bouwen/ruimtelijke ordening 
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Bijlage 3: Prioriteiten voor het taakveld bouwen/ruimtelijke ordening 

 

HANDHAVINGSPRIORITERING    

  

TAAKVELD BOUWEN/RUIMTELIJKE ORDENING  

Handhavingsverzoek/melding van een belanghebbende ongeacht prioriteit van 

de overtreding (Wet dwangsom bij een handhavingsverzoek) 
 

Strijdig gebruik in het buitengebied anders dan in de gebouwen  

Illegale bouw (niet legaliseerbaar)  

Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom anders dan in de gebouwen  

Illegale bewoning  

Melding van een NIET belanghebbende van een overtreding met een lage of 

gemiddelde prioriteit 
 

Illegale sloop met asbest  

Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom uitsluitend in de gebouwen  

Handhavingsverzoek van een niet belanghebbende  

Illegale sloop zonder asbest  

Illegale bouw (legaliseerbaar)  

Strijdig gebruik in het buitengebied uitsluitend in de gebouwen  

Illegale kwesties monumenten/archeologieverordening  

Aanlegvergunning  

Sloopvergunning/melding  

Welstand  

Vergunningvrij bouwen (bijbehorend bouwwerk, woning)  

Bestaande bouw  

Vergunningvrij bouwen (overige bouwwerken)  

  

ROOD  = Hoge prioriteit ORANJE = Gemiddelde prioriteit GROEN = Lage prioriteit 
 


