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SAMENVATTING

Gemeenten hebben te maken met een groot aantal uitvoerings- en handhavingstaken. Deze taken zijn 
breed: van het verlenen van omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, horecavergunningen 
tot het uitvoeren van bouwtoezicht, brandveiligheidscontroles, horecacontroles, parkeerhandhaving en het 
behandelen van allerlei meldingen. Daarnaast is er sprake van allerlei soorten belangen van verschillende 
betrokken partijen: aanvragers van een vergunning, bedrijven, omwonenden, adviseurs, het Waterschap, 
de Provincie en de gemeente. De beschikbare capaciteit en de financiële middelen zorgen ervoor dat het 
niet mogelijk is om alle taken even volledig uit te voeren. Daarom dienen er keuzes gemaakt te worden. 
Waar moeten de prioriteiten liggen? Hoe strikt worden zaken geregeld en gecontroleerd? En welke 
inspanning wordt daarvoor geleverd? 

Daarnaast vraagt, mede met het oog op de Omgevingswet, de visie op de (fysieke) leefomgeving en 
vervolgens de vergunningverlening en handhaving daarvan, een integrale benadering. Het gaat dan niet 
alleen om bouw- of milieuregels, maar ook spelen er aspecten als criminaliteit, zorg, sociale problematiek 
of complexe combinaties van deze verschillende beleidsvelden.

Het is dan ook belangrijk een kader te hebben waarin wordt beschreven  hoe vergunningverlening en 
toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving is georganiseerd, hoe er wordt samengewerkt en wat 
de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. In dit Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving voor de fysieke leefomgeving (VTH beleid) wordt alles samen gebracht wat te maken heeft 
met vergunningverlening en toezicht en handhaving voor de  fysieke leefomgeving.
Met het vaststellen van de plan wordt voldaan aan de in de wet Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (wet VTH) opgenomen verplichting dat er zowel voor Wabovergunningen en het toezicht en 
handhaving hierop, actueel strategisch en uitvoeringsbeleid (VTH beleid) moet zijn. 

Nota Integrale handhaving
Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe kadernota Integrale Handhaving, in afstemming met het 
initiatiefvoorstel van de gemeenteraad over vier strategische onderwerpen van de strategische lange 
termijnagenda. In de kadernota Integrale handhaving staat de visie, uitgangspunten en werkwijze van de 
gemeente Lelystad bij het handhaven van wet- en regelgeving. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie pijlers: 1) handhaving en toezicht in het fysieke domein (Omgevingswet, milieutaken, bouwtoezicht), 
2) de openbare orde en veiligheid (APV, Drank- en horecawet, drugsoverlast) en 3) het sociaal domein 
(fraudepreventie, leerplicht, bijstand , uitkeringen). Dit beleidsplan richt zich op de eerste pijler van de 
fysieke leefomgeving en deels op de tweede pijler.

Milieutaken
De milieutaken worden namens gemeente Lelystad voor het grootste deel uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV). De wet regelt daarnaast dat de 
omgevingsdiensten, in casu de OFGV, samen met de partners VTH beleid opstelt voor de Wabo taken die 
bij de OFGV zijn ingebracht. Dit zijn in ieder geval de milieutaken. Begin 2019 is het Regionaal 
Beleidskader VTH 2019-2022 “Samen sterk voor kwaliteit” door de deelnemende partijen vastgesteld. 

De nota is opgebouwd uit 3 delen
Deel 1 betreft een algemeen deel voor zowel vergunningen als het toezicht en de handhaving.
Deel 2 betreft het Vergunningenbeleid in algemene zin en het Wabo vergunningenbeleid in bijzondere zin.
Deel 3 betreft het beleid Toezicht en Handhaving waaronder de risicoanalyse en strategieën.
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DEEL 1 ALGEMEEN

Vergunningverlening en handhaving is nodig om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. 
Met uitvoering van dit VTH beleid maken we duidelijk hoe we toezien op het naleven van regels door 
middel van vergunningverlening en toezicht op de realisatie van vergunningen. Ook maakt het duidelijk 
hoe we optreden tegen mensen die regels niet naleven. Dit alles binnen de financiële kaders die de 
gemeenteraad vast stelt. 

Relatie bovenliggend beleid
Het VTH-beleid moet passen in het bredere beleid dat voor Lelystad is opgesteld. Richtinggevend voor 
het VTH-beleid is het Raadsprogramma 2018-2022, de Omgevingsvisie en het bijbehorende ‘Verhaal van 
Lelystad’. Verder wordt uitdrukkelijk de Visie op duurzaamheid meegenomen en wordt de verbinding 
gelegd met het Integrale Veiligheidsplan 2018-2022. 

Visie en doelstellingen 
Met inachtneming van voornoemde beleidsdoelstellingen en de doelstellingen van de Wabo en de 
Omgevingswet is voor het VTH beleidsplan de volgende visie geformuleerd: ‘Het creëren, het behoud en 
het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving’.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de gezondheid, veiligheid 
en leefbaarheid en duurzaamheid in de samenleving te borgen. 

Uitvoeringsprogramma (VTHUP)
Aansluitend op deze nota stelt het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma vergunningverlening, 
toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving (VTHUP) vast. In het uitvoeringsprogramma wordt 
vastgelegd wat jaarlijks specifiek de aandacht heeft en wat de speerpunten op het gebied van 
vergunningverlening en toezicht en handhaving zijn. Ook wordt hierin aangegeven welke capaciteit 
hiervoor nodig is en welke financiële middelen beschikbaar zijn. Door het VTHUP is het zowel binnen de 
organisatie als daarbuiten duidelijk welke inzet men kan verwachten op het gebied van vergunningen, 
toezicht en handhaving.

Handhavingstaken buiten dit beleidskader
Dit VTH beleidsplan ziet op de gemeentelijke uitvoerings- en handhavingstaken binnen de fysieke 
leefomgeving, waaronder ook  de Wet Kinderopvang, de Drank- en Horecawet en APV taken. De 
handhavingstaken binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale recherche) staan los 
van dit beleidskader. 

Kwaliteitseisen Verordening VTH
De raad heeft bij besluit van 5 juli 2016 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad (verder: Verordening VTH) vastgesteld. Hierin worden 
regels gesteld voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Dit VTH beleid 
draagt er mede aan bij dat aan de kwaliteitseisen van de procescriteria wordt voldaan.
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DEEL 2 VERGUNNINGVERLENING

De algemene visie voor vergunningverlening is als volgt uitgewerkt
‘Vergunningverlening is gericht op het creëren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en 
leefomgeving’.

- Om dit te kunnen realiseren zijn hieraan de volgende doelstellingen gekoppeld:
- Vergunningverlening is gericht op het beschermen van de waarden vanuit de wet en regelgeving 

en de draagt bij aan het realiseren van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
- Bij vergunningverlening staat dienstverlening centraal.
- De uitgangspunten van de toekomstige Omgevingswet worden zoveel mogelijk in praktijk 

gebracht. 
- De doorlooptijd wordt zo kort mogelijk gehouden.
- Ondermijnende criminaliteit wordt verkleind.

Goede communicatie, bereikbaarheid en kwaliteit zijn daarbij onontbeerlijk. De gemeente stelt zich pro- 
actief op en probeert vanuit een klantgerichte houding de gewenste activiteit mogelijk te maken.

Risicogestuurd toetsen
Het is onmogelijk alle aangevraagde activiteiten op het gebied van bouwen, aanleggen en slopen tot in 
detail te toetsen aan alle geldende regelgeving voordat een omgevingsvergunning wordt verleend. 
Bestuurlijke keuzes zijn daarom nodig. Enerzijds komt dit door de beperkte capaciteit en de kosten en 
anderzijds vanwege de wettelijke termijnen. Afhankelijk van het risico is bepaald welke aanvragen 
compleet getoetst moeten worden en bij welke vergunningaanvragen het verantwoord is om een 
beperktere toets uit te voeren.

DEEL 3 TOEZICHT EN HANDHAVING

Voor toezicht en handhaving is de algemene visie als volgt uitgewerkt: 
‘Het behoud en het verder verbeteren van een veilige, gezonde en duurzame woon-, werk- en 
leefomgeving’.

Om dit te kunnen realiseren zijn hieraan de volgende doelstellingen gekoppeld:
- We stimuleren goed naleefgedrag.
- We zetten toezicht en handhaving gericht in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. 
- We stimuleren duurzaam gedrag, en houden toezicht of wordt voldaan aan de regelgeving met 

betrekking tot duurzaamheid.

Uitgangspunten handhaving
Handhaving is een keten van activiteiten, die gericht is op het doen naleven van de regels en 
voorschriften. Het voorkomen van overtredingen heeft prioriteit. Handhaving wordt dus niet alleen gezien 
als het afdwingen van naleefgedrag, maar als het gehele proces van opstellen van duidelijke regelgeving, 
voorlichting, advisering, toezicht, bemiddeling tot handhaving en sanctionering. De gemeente heeft de 
bijzondere positie om regelnaleving af te dwingen. Met deze positie gaan we uiterst zorgvuldig om. Om de 
bovenstaande visie en doelstellingen te kunnen waarmaken zijn de volgende uitgangspunten voor 
toezicht en handhaving geformuleerd. Op grond hiervan bepalen we onze prioriteiten, strategieën en het 
uiteindelijke uitvoeringsprogramma.
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1. Burgers, bedrijven en verenigingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor naleving.
2. De gemeente is verantwoordelijk voor voorlichting en preventie.
3. We hanteren handhaafbare regels.
4. Onze kernwaarden zijn Vertrouwen en Klantgericht.
5. We conformeren ons aan de Landelijke Handhavingsstrategie. 
6. Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt. 
7. We handhaven programmatisch.
8. We handhaven zoveel mogelijk informatie gestuurd.
9. Handhaving kent een innovatief karakter. 

Risico’s en prioriteiten
Gemeenten hebben te maken met een groot aantal handhavingstaken uit verschillende wet- en 
regelgeving. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is voor gemeenten om elke handhavingstaak op 
hetzelfde niveau uit te voeren. De beschikbare capaciteit en middelen brengen met zich mee dat er keuze 
gemaakt moeten worden, wat doen we wel en wat doen we (nu) niet?  
Om de keuze inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een risicoanalyse volgens een risicomatrix. 
Hierbij worden per handhavingstaak of groep op elkaar lijkende handhavingstaken in beeld gebracht wat 
de gevolgen van een overtreding zijn en de kans dat er een overtreding plaatsvindt. 

Nalevingsstrategie
Het totaal van strategieën dat wordt gehanteerd om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen, 
noemen we de nalevingsstrategie. Wij hebben ons hierbij aangesloten bij de landelijke 
handhavingsstrategie. In hoeverre de gestelde regels ook daadwerkelijk worden nageleefd, wordt bepaald 
door een groot aantal factoren. Dit varieert van kennis van de regels, het nut en de noodzaak er van 
inzien, tot het bewust overtreden ervan. Een aantal van deze factoren is door de gemeente te 
beïnvloeden door consequent te toetsen, toezicht te houden en handhavend op te treden. 

Onze nalevingsstrategie bestaat uit drie strategieën: een vergunningenstrategie, een preventiestrategie 
en een handhavingsstrategie. Deze laatste bestaat weer uit een toezichtstrategie, een sanctiestrategie en 
een gedoogstrategie. Schematisch is dat als volgt samen te vatten: 
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INLEIDING 

Een veilige, duurzame en gezonde leef- en werkomgeving is van groot belang, daarom is het nodig dat de 
gemeente zowel strategisch als uitvoeringsbeleid heeft over hoe deze belangen worden gewaarborgd. Het 
nu voorliggende Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH beleid) voor de fysieke 
leefomgeving brengt alles samen wat te maken heeft met vergunningverlening en toezicht en handhaving 
voor de  fysieke leefomgeving zoals visie, doelstellingen, uitgangspunten, risicoanalyse, kaders, 
strategieën, verantwoordelijkheden, procedures en processen en afspraken.

In de fysieke leefomgeving is er sprake van allerlei soorten belangen van verschillende betrokken partijen: 
aanvragers van een vergunning, bedrijven, omwonenden, adviseurs, het Waterschap, de provincie en de 
gemeente. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de gezondheid, 
veiligheid en leefbaarheid en duurzaamheid in de samenleving te borgen. 

Waarom VTH beleid 
Gemeenten hebben te maken met een groot aantal uitvoerings- en handhavingstaken. Deze taken zijn 
breed: van het verlenen van omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, horecavergunningen 
tot het uitvoeren van bouwtoezicht, brandveiligheidscontroles, horecacontroles, parkeerhandhaving en het 
behandelen van allerlei meldingen. De beschikbare capaciteit en de financiële middelen zorgen ervoor dat 
het niet mogelijk is om alle taken even volledig uit te voeren. Daarom dienen er keuzes gemaakt te 
worden. Waar moeten de prioriteiten liggen? Hoe strikt worden zaken geregeld en gecontroleerd? En 
welke inspanning wordt daarvoor geleverd? 

Daarnaast vraagt, mede met het oog op de Omgevingswet, de visie op de (fysieke) leefomgeving en 
vervolgens de vergunningverlening en handhaving daarvan, een integrale benadering. Het gaat dan niet 
alleen om bouw- of milieuregels, maar ook spelen er aspecten als criminaliteit, zorg, sociale problematiek 
of complexe combinaties van deze verschillende beleidsvelden.
Het is dan ook belangrijk een kader te hebben waarin wordt beschreven of en hoe vergunningverlening en 
toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving is georganiseerd, hoe er wordt samengewerkt en wat 
de verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Bij het opstellen van dit plan wordt dan ook 
aangesloten op de begroting, het raadsprogramma en het Integrale Veiligheidsplan (IVP). 

Nieuw VTH beleid
Het vorige handhavingsbeleid had een werkingsduur dat gelijk was aan de looptijd van het
vorige college (2015-2018). Het beleid is door middel van een besluit verlengd tot de
inwerkingtreding van het nieuwe handhavingsbeleid. Dit nieuwe handhavingsbeleid zal weer een 
werkingsduur van 4 jaar hebben.

Verplichting VTH beleid
De in 2016 in werking getreden wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) verplicht 
o.a. dat er zowel voor Wabovergunningen en het toezicht en handhaving hierop strategisch en 
uitvoeringsbeleid moet zijn. Het VTH beleid betreft het strategisch kader en beschrijft de visie op 
vergunningverlening en op toezicht en handhaving voor taken in de fysieke leefomgeving. Daarnaast 
wordt aangegeven hoe integrale vergunningverlening en handhaving op een efficiënte en gestructureerde 
procesgerichte wijze vorm wordt gegeven en de daarvoor benodigde capaciteit en middelen worden 
benoemd. Met dit beleid wordt voldaan aan de het vereiste van een strategisch kader. In het kader van 
het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) wordt toegezien of er strategisch en operationeel beleid voor de Wabo 
taken aanwezig is. De wetgever legt de verplichting bij het college met daaraan gekoppeld de eis dat het 
beleid ter kennisname aan de raad wordt gebracht.
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Hoewel de verplichting om VTH beleid te hebben alleen geldt voor de Wabo taken wordt het belang van 
VTH beleid ook gezien voor de overige taken binnen de fysieke leefomgeving zoals evenementen- 
vergunningen, beheer van de openbare ruimte (APV vergunningen) en drank- en horeca vergunningen. 
Dit beleid is dan ook van toepassing op deze taken.

Uitvoeringsprogramma (VTHUP)
Aansluitend op deze nota stelt het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma vergunningverlening, 
toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving (VTHUP) vast. Dit betreft het operationele 
beleidskader. In het uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd wat jaarlijks specifiek de aandacht heeft en 
wat de speerpunten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving zijn. 

Milieutaken
De milieutaken worden namens gemeente Lelystad voor het grootste deel uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV). De wet regelt daarnaast dat de 
omgevingsdiensten, in casu de OFGV, samen met de partners VTH beleid opstelt voor de Wabo taken die 
bij de OFGV zijn ingebracht. Dit zijn in ieder geval de milieutaken. Begin 2019 is het Regionaal 
Beleidskader VTH 2019-2022 “Samen sterk voor kwaliteit” door de deelnemende partijen vastgesteld. Alle 
deelnemende partijen hebben minimaal het basistakenpakket ondergebracht bij de OFGV. 
Het basispakket heeft betrekking op vergunningen, toezicht en handhaving van milieuregelgeving binnen 
inrichtingen. 

Het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022  beschrijft in een strategisch en operationeel deel de 
strategische en beleidsmatig doelen voor vergunningverlening en de toezicht- en handhavingstaken voor 
de bij de OFGV ingebrachte taken. Daarnaast wordt er samen met het VTHUP elk jaar een 
uitvoeringsprogramma voor de milieutaken vast gesteld.

Nota Integrale handhaving
Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe kadernota Integrale Handhaving, in afstemming met het 
initiatiefvoorstel van de gemeenteraad over vier strategische onderwerpen van de strategische lange 
termijnagenda. In de kadernota Integrale handhaving staat de visie, uitgangspunten en werkwijze van de 
gemeente Lelystad bij het handhaven van wet- en regelgeving. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie pijlers: 1) handhaving en toezicht in het fysieke domein (Omgevingswet, milieutaken, bouwtoezicht), 
2) de openbare orde en veiligheid (APV, Drank- en horecawet, drugsoverlast) en 3) het sociaal domein 
(fraudepreventie, leerplicht, bijstand, uitkeringen). Dit VTH beleid heeft betrekking op de eerste pijler van 
de fysieke leefomgeving en deels op de tweede pijler.

Leeswijzer 
Deze nota is opgebouwd uit 3 delen.
Deel 1 betreft het Algemeen deel voor zowel vergunningen als het toezicht en de handhaving.
Deel 2 betreft het Vergunningenbeleid in algemene zin en het Wabo vergunningenbeleid in het bijzonder.
Deel 3 betreft het beleid voor Toezicht en Handhaving.
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DEEL 1 ALGEMEEN 

HOOFDSTUK 1 BELEIDSCYCLUS

In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) zijn eisen vastgelegd(procescriteria) waaraan elke professionele 
VTH-organisatie moet voldoen. Deze eisen hebben tot doel om de uitvoering van de VTH-taken op een 
adequate, herkenbare en structurele wijze te laten verlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model 
waarmee een logische aaneenschakeling tot stand wordt gebracht van diverse bestuurlijke en uitvoerende 
werkprocessen. Dit procesmodel staat bekend onder de naam ‘BIG-8’. Aan de hand van de BIG-8 zijn de 
volgende zeven stappen in het beleidsproces te onderscheiden:

1. Strategisch Beleidskader
2. Operationeel Beleidskader
3. Programma & organisatie
4. Voorbereiden
5. Uitvoeren
6. Monitoren
7. Rapportage en Evaluatie

Figuur 1: Big-8

Dit VTH-beleid gaat over 2 onderdelen van de BIG-8 cyclus: het strategische en operationele 
beleidskader, welke in deel 2 en 3 aan de orde komen en bevat o.a 

 De visie en doelstellingen met betrekking tot de VTH taken. 
 Meetbare beleidsdoelstellingen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving.
 De kaders die worden toegepast bij vergunningverlening en toezicht en handhaving.
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Uitvoeringsprogramma
Het jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTHUP maakt inzichtelijk hoe de beschikbare capaciteit 
en middelen worden ingezet op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Verder geeft het 
inzicht in de gestelde uitvoeringsdoelen en de gegevens die moeten worden gemonitord om na te kunnen 
gaan of de uitvoeringsdoelstellingen zijn behaald. Ook geeft het Uitvoeringsprogramma aan waar geen 
capaciteit voor vrij is gemaakt. Daarmee is het zowel binnen de organisatie als daarbuiten duidelijk wat 
men kan vragen en verwachten op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. 

HOOFDSTUK 2. BELEIDSKADER GEMEENTE LELYSTAD

Richtinggevend voor het VTH-beleid is het Raadsprogramma 2018-2022, de Omgevingsvisie en het 
bijbehorende ‘Verhaal van Lelystad’.

2.1 Raadsprogramma 2018- 2022

Het Raadsprogramma heeft als titel ‘Lelystad een sprong voorwaarts’ en als doelstelling wordt 
geformuleerd:

Een welvarende stad waar het goed toeven is voor bewoners en waar bedrijven floreren

De bestuurlijke visie wordt als volgt verwoord:
“Lelystad kenmerkt zich door de centrale ligging in Nederland, direct grenzend aan het IJsselmeer en het
Markermeer. In 2022 is Lelystad met al haar groen, water en ruimte een mooi en aantrekkelijk alternatief
voor het drukke verstedelijkte gebied in en om Amsterdam. In het ruimtelijk-economische domein zijn veel
van de bestuurlijke ambities al gerealiseerd of liggen binnen handbereik. Lelystad groeit gestaag door
naar 80.000 inwoners, waarbij er verder ingezet is op een inclusieve samenleving. De stad heeft inmiddels
goede verbindingen over de weg, het water en het spoor en in 2020 zijn de deuren van de luchthaven
geopend. Ook zijn er allerlei ontwikkelingen in gang gezet voor het verder ontwikkelen van de Lelystadse 
kust”.

2.2 Omgevingsvisie en “Het verhaal van Lelystad”

Begin 2018 heeft de raad ‘Het verhaal van Lelystad’ vastgesteld. Dit verhaal is de uitkomst van een brede 
inspirerende discussie over de toekomst van Lelystad. Het Verhaal van Lelystad is de eerste stap in de 
ontwikkeling van de omgevingsvisie van Lelystad en schetst de belangrijkste strategische opgaven waar 
de stad voor staat en dit wordt als volgt verwoord:
 
“Het gaat goed met Lelystad. Aan de randen van de stad worden economische centra zoals Bataviastad, 
Lelystad Airport en Flevokust Haven ontwikkeld en mooie groene woonwijken aan de stadsrand trekken 
nieuwe bewoners van buiten. Aan de kust zoekt de stad de relatie met het water om aantrekkelijke 
gevarieerde gebieden voor wonen en recreatie te ontwikkelen. In Lelystad is de ruimte, en Lelystad heeft 
deze ontwikkelingen de ruimte gegeven. Het water, het groen, de rust en de ruimte vormen belangrijke 
kernkwaliteiten”.
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De ontwikkelingen aan de randen zijn een kracht voor Lelystad, maar helaas is de relatie met het 
bestaande Lelystad nog beperkt. In de strategische hoofdopgaven is daarom veel nadruk gelegd op 
ontwikkeling bestaande woonwijken en het Stadshart. Jaren 70 en 80 wijken en buurten kennen al jaren 
forse problemen, het Stadshart is gedateerd en kent veel leegstand. Voor Lelystad zijn dit dé opgaven 
voor de komende jaren. De positie in de MRA, energietransitie, vergrijzende bevolking en veranderende 
mobiliteit bieden kansen maar ook uitdagingen voor de toekomst van Lelystad. In een interactief proces 
met koplopers uit de maatschappij ontwikkelden we vier perspectieven voor Lelystad: de landschappelijke 
stad, de stad van het water, de verbonden stad en de werkzame stad. Op basis van de opgaven en 
ambities zoals ze zijn benoemd in Het verhaal van Lelystad, gaat de gemeente aan de slag met de 
uitwerking naar een omgevingsvisie”.

2.3 Visie op duurzaamheid

Klimaatbescherming is een speerpunt van zowel de landelijke als de lokale politiek. Duurzaamheid staat 
daarom hoog op de agenda. De gemeente Lelystad heeft in de kadernota Duurzaamheid  de 
duurzaamheidsagenda vastgelegd. De aanleiding om aan de slag te gaan met duurzaamheidsbeleid is 
de expliciete ambitie geformuleerd in het raadsprogramma 2014-2018. Hierin staat dat Lelystad in 2025 
een energie-neutrale stad wil zijn. In de kadernota staan de kaders voor de invulling van het 
duurzaamheidsbeleid. In het uitvoeringsplan worden deze kaders verder uitgewerkt in concrete projecten. 
Het uitvoeringsplan geldt voor de jaren 2017 t/m 2020. De gemeente streeft ernaar dat Lelystad ook in de 
toekomst een groene, vitale gemeente is waar het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven is. Het 
duurzaamheidsbeleid moet zorgen voor focus, versnelling en verankering.

HOOFDSTUK 3 VISIE VTH BELEID

Het VTH-beleid heeft betrekking op de uitvoering van wetten en regels op het gebied van milieu, 
ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, bouwen en slopen. De doelstelling van de 
bovenliggende wetgeving zoals de Grondwet en de Wabo is dat de zorg van de overheid gericht is op de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 

Dit komt ook expliciet tot uiting in de doelstelling van de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting 
in 2021 in werking. In artikel 1.3 van de Omgevingswet wordt aangegeven dat de wet, met het oog op 
duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het 
leefmilieu, is gericht op het in onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften. 

Artikel 2.1, eerste lid, van de Omgevingswet schrijft voor dat bestuursorganen, dus ook het 
gemeentebestuur, de taken en bevoegdheden op grond van de wet uitoefenen met het oog op deze 
maatschappelijke doelen.

Regels zijn dus opgesteld om ervoor te zorgen dat we met elkaar in een veilige, leefbare en duurzame 
omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Deze regels zijn van toepassing bij het verlenen van 
vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van de regels. 
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Gelet op de doelstellingen vanuit de bovenliggende regelgeving en ter uitvoering van het voormelde 
beleidskader van de gemeente Lelystad wordt de visie voor het VTH beleid als volgt geformuleerd: 

Het creëren, het behoud en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, 
werk- en leefomgeving

Deze visie wordt verder uitgewerkt in doelen en uitgangspunten voor zowel vergunningverlening (deel 2) 
als voor toezicht en handhaving (deel 3).

HOOFDSTUK 4  WETTELIJKE EN BELEIDSONTWIKKELINGEN

Het is van belang om de uitvoering van de VTH-taken aan te laten sluiten en af te stemmen op de 
ontwikkelingen die zich voordoen. 

4.1 Wettelijke ontwikkelingen

De wetgeving waar wij mee te maken hebben is uitgebreid en complex. De volgende veranderingen in 
wetgeving zijn van belang voor de uitvoering van onze taken.

De Omgevingswet
Momenteel wordt druk gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet zal 26 bestaande 
wetten over de fysieke leefomgeving gaan vervangen. Waarschijnlijk treedt deze wet vanaf 2021 in 
werking. De Omgevingswet zal een grote impact hebben op de manier van werken en houding. De 
nieuwe wet moet ervoor zorgen dat ons werk eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller voor de klant gaat. 
Hiervoor is het nodig dat al ons beleid, plannen en regels beter op elkaar worden afgestemd en dat we 
meer integraal samenwerken met de ketenpartners. 
De nieuwe wet moet gaan zorgen voor:
- minder en duidelijkere regels;
- een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
- ruimte voor lokaal maatwerk;
- betere en snellere besluitvorming.

Voor de vergunningverlening heeft de Omgevingswet impact. Om ons voor te bereiden wordt nu al zo veel 
mogelijk in de geest van de Omgevingswet gewerkt en is gestart met een pilot ‘Omgevingsplan Boswijk’, 
waardoor wij alvast ervaring opdoen met het opstellen van een omgevingsplan. Een omgevingsplan 
vervangt de huidige bestemmingsplannen. Een omgevingsplan bevat elementen die te maken hebben 
met de hele leefomgeving, dus naast regels over bebouwing bevat het omgevingsplan ook bijvoorbeeld 
regels op het gebied van gezondheid. 
Onder de Omgevingswet wordt een vergunning voor bouwactiviteiten in tweeën gesplitst: een vergunning 
met het oog op de gemeentelijke regels voor de leefomgeving in het omgevingsplan en een vergunning 
met het oog op de technische regels voor een bouwwerk. 

De toezichts- en handhavingstaken lijken in de Omgevingswet niet veel te veranderen. De huidige 
handhavingsinstrumenten zullen ook onder de Omgevingswet van kracht blijven.
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In de praktijk zal toezicht en handhaving wel mogelijk een grotere rol gaan krijgen onder de 
Omgevingswet. Doordat in het nieuwe stelsel minder vergunningen zijn, meer zorgplichten en meer 
algemene regels van toepassing zijn vindt in het nieuwe stelsel vaker een toets achteraf plaats. Dat zal in 
de praktijk vaak naar aanleiding van een melding of handhavingsverzoek van een omwonende zijn. 

Wet Private Kwaliteitsborging
Op 14 mei 2019 stemde de Eerste Kamer in met de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (WKB). Het 
doel van de WKB is het invoeren van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw en de 
versterking van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument (de opdrachtgever) ten 
opzichte van de aannemer. De Woningwet, de Wabo, het Burgerlijk Wetboek en de daaruit voortvloeiende 
regelgeving (zoals het Bouwbesluit 2012) worden gewijzigd.

De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021. De veranderingen zullen vooralsnog gaan gelden voor 
bouwwerken die als minder risicovol worden gezien en die vallen binnen de zogenaamde ‘Gevolgklasse 1’ 
Daartoe behoren onder meer:
- grondgebonden woningen;
- drijvende bouwwerken met woonfunctie, zoals woonboten;
- industriegebouwen met maximaal twee bouwlagen, zoals fabriekshallen en logistieke- en 

opslaghallen;
- infrastructurele bouwwerken van maximaal 20 meter hoog bestemd voor langzaam verkeer, zoals       

bijvoorbeeld een fiets- of voetgangersbrug mits voor de bouwwerkzaamheden vergunning nodig is; 
- het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk in Gevolgklasse 1 , 

uitgezonderd monumenten. 

Er wordt een private ‘Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw’ opgericht die erop toeziet dat 
onafhankelijke ‘Kwaliteitsborgers’ op de juiste wijze de instrumenten toepassen waarmee de kwaliteit van 
de bouw wordt geborgd. Voor aanvang van de bouw dient een Kwaliteitsborger een ‘Borgingsplan’ op te 
stellen, waarin wordt beoordeeld of en hoe het bouwontwerp en de voorgenomen uitvoering daarvan, 
voldoen aan de (bouw)voorschriften. Indien uit de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen en de 
daarbij verstrekte gegevens en bescheiden niet blijkt dat wordt voldaan aan de kwaliteitsborging, wordt de 
omgevingsvergunning geweigerd. Met de inwerkingtreding van deze wet zal ook het toezicht op 
vergunningen minder en anders worden. 

Klimaat en energie 
Nederland is volop in beweging waar het gaat om de reductie van broeikasgassen. Al in 2030 wil het 
kabinet de uitstoot van CO2 met 49% terugdringen ten opzichte van 1990. Een opgave die alleen haalbaar 
is door ingrijpende structurele maatschappelijke veranderingen en het creëren van een breed draagvlak in 
de samenleving. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft hiervoor handvatten die zijn ontstaan door concrete 
afspraken tussen Rijk, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overige overheden en vakbonden. 
Het pakket aan maatregelen, instrumenten en afspraken raakt alle sectoren en moet resulteren in de 
verduurzaming van het energielandschap in Nederland. 

Voor bedrijven en industrie richt het Klimaatakkoord zich vooral op het belonen van voorlopers en het 
bestraffen van achterblijvers. Deze systematiek moet bedrijven uitdagen om te innoveren op het gebied 
van verduurzaming van de energievoorziening en het circulair maken van bedrijfsprocessen. Bedrijven 
maken straks ook onderdeel uit van de regionale energiestrategieën en leveren duurzame vormen van 
warmte. Uitvoering van het Klimaatakkoord gaat een flinke inzet vergen van de gemeente.
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Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
De wetgeving voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties is per 1 januari 2018 gewijzigd, 
middels de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). Er worden strengere eisen gesteld aan 
pedagogisch medewerkers en de ontwikkeling van kinderen wordt beter gevolgd. De Inspectie 
kinderopvang van de GGD controleert of de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties 
voldoen aan deze nieuwe wet en adviseert ons bij eventuele handhavingszaken. Eind 2018 is het beleid 
inzake handhaving van de Wet kinderopvang vernieuwd. Hierin is een nieuwe vorm van toezicht 
opgenomen, in de vorm van herstelaanbod. Door middel van herstelaanbod krijgt de toezichthouder meer 
mogelijkheden om in een vroeg stadium in overleg met de kinderdagverblijforganisatie de overtredingen te 
laten herstellen. Als de mogelijkheid tot herstelaanbod is gegeven en de overtreding binnen de door de 
GGD gegeven herstelperiode is beëindigd wordt geen bestuurlijke sanctie opgelegd. Daarnaast is in het 
beleid aangegeven dat het instrument van de bestuurlijke boete zal worden ingezet bij overtredingen met 
een hoge prioriteit. 

Schaarse vergunningen
Een nieuwe ontwikkeling waar gemeenten mee te maken hebben is de verdeling van schaarse 
vergunningen. Van schaarse vergunningen is sprake wanneer:
- het aantal te verlenen vergunning wordt beperkt (plafond);
- kunstmatig daarmee schaarste wordt gecreëerd;
- er sprake is van competitie tussen de verschillende gegadigden; en
- het bestuursorgaan tussen de aanvragen moet kiezen.
Oftewel: een schaarse vergunning is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan 
worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers zijn.

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2016 
(ECLI:NL:RVS2016:2927) volgt dat een schaarse vergunning op een transparante manier moet worden 
verdeeld, waarbij alle potentiële aanvragers een gelijke kans krijgen om mee te dingen naar de 
vrijgekomen vergunning. Dit betekent dat er extra eisen gelden voor de overheid om deze vergunning te 
verdelen. Hiervoor heeft de gemeente Lelystad de “Beleidsregel vergunningverlening 
speelautomatenhallen 2017” opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe potentiële gegadigden voor een 
speelautomatenhalvergunning gelijke kansen krijgen in de procedure ten behoeve van het meedingen 
naar vrijgekomen vergunning.

De vergunningverleningsprocedures van speelautomatenhallen zijn de eerste schaarse vergunning-
procedures in Lelystad. Voorbeelden van andere vergunningen waarbij ook sprake is van schaarste en die 
in de toekomst dus ook door middel van een open en transparante verdeelprocedure moeten worden 
verleend zijn: kermis, circus, plaatsen reclameborden en marktstandplaatsen, vergunningen voor 
woningsplitsing en kamerverhuur.

Wijziging Opiumwet
Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) is het juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen 
drugshandel. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang, waaronder het sluiten 
van een pand, toe te passen als er drugs worden verhandeld. Het doel van deze maatregel is om het 
woon- en leefklimaat in de omgeving te beschermen en de openbare orde te herstellen.
Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming 
sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet is op 1 januari 2019 in werking 
getreden. Hierdoor is de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten, op grond 
van artikel 13b Opiumwet verruimd. Sinds 1 januari 2019 kunnen ook strafbare voorbereidings-
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handelingen met betrekking tot handel in - en productie van drugs leiden tot sluiting van een pand. In het 
Damoclesbeleid is opgenomen hoe de burgemeester gebruik maakt van de sluitingsbevoegdheid van 
artikel 13b Opiumwet.

4. 2 Beleidsontwikkelingen

Integraal Veiligheidsplan (IVP)
Elke vier jaar maakt gemeente Lelystad een integraal veiligheidsplan (IVP). In dat plan staat wat er nodig 
is om Lelystad veilig te houden en nog veiliger te maken. Voor de totstandkoming van het Integraal 
Veiligheidsplan 2018-2022 is niet alleen gesproken met de interne partners en externe ketenpartners 
(zoals politie en Openbaar Ministerie), maar ook met inwoners en ondernemers.
Het Integraal Veiligheidsplan voor Lelystad is een plan op hoofdlijnen. Tweejaarlijks wordt in een 
uitvoeringsplan vastgelegd hoe gemeente Lelystad in samenwerking met onder andere scholen, 
ondernemers, inwoners, Welzijn Lelystad, brandweer, politie, GHOR en het Openbaar Ministerie er voor 
kan zorgen dat de gestelde doelen worden behaald. De prioriteiten uit het IVP die van belang zijn voor 
het VTH beleid zijn: 

 Veilige en leefbare wijken en buurten
Binnen de prioriteit Veilige en leefbare wijken en buurten is opgenomen dat een plan van aanpak integrale 
gebiedsgerichte aanpak wordt opgesteld dat is gericht op wijken/buurten waar problemen samenkomen 
en een gecombineerde sociale, fysieke en veiligheidsaanpak nodig is. Dit omvat thema’s als overlast, 
geweld, subjectieve veiligheid en verkeersveiligheid. 

 Ondermijning 
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is als één van de drie prioriteiten opgenomen in het Integraal 
Veiligheidsplan 2018-2022 (IVP 2018-2022), dat in december 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Deze prioritering houdt in dat de aanpak op dit thema geïntensiveerd wordt.

Ondermijning is een complex begrip dat in de literatuur geen eenduidige definitie kent. Ondermijning kan 
grofweg zowel als een gevolg als een (oorzakelijke) activiteit worden geduid. Er wordt dan ook een ruime 
definitie van ondermijning gehanteerd:

Ondermijning betekent dat door middel van het gebruik van kennis, toegang, positie, vertrouwen, geweld, 
dreiging of intimidatie wordt getracht om geldelijk gewin of macht te verkrijgen. Dit gebeurt op zodanige 
manier dat legale samenlevingssystemen worden aangetast en hun beoogde werking niet kan worden 
gegarandeerd

In het IVP 2018-2022 is de volgende doelstelling opgenomen over de aanpak van de ondermijnende 
criminaliteit:
“Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners, de 
speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn bestuurlijk weerbaar en 
ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we dan op tegen de criminele 
industrie.”

In verband hiermee is in het voorjaar van 2018, in opdracht van de burgemeester, een ondermijningsbeeld 
opgesteld door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC MN). Het 
ondermijningsbeeld vergroot het zicht op criminele activiteiten in de gemeente en heeft tot doel de 
bewustwording omtrent (de gevaren van) ondermijnende activiteiten te vergroten, aanknopingspunten te 
bieden aangaande het handelingsperspectief en ondermijningsvraagstukken op gemeentelijk niveau te 
prioriteren. Ter uitvoering van dit ondermijningsbeeld is een plan van aanpak opgesteld. Toezicht en 
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handhaving maken een belangrijk onderdeel uit van deze aanpak. Het is daarom belangrijk dat er een 
goede verbinding is met het integrale handhavingsbeleid. 

Onder de bestrijding van ondermijning vallen verschillende activiteiten, waarvan een groot deel al 
onderdeel uitmaakt van de reguliere taken. In aanvulling hierop zijn op het gebied van ondermijning in het 
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid de volgende werkzaamheden opgenomen:

- Inzicht verkrijgen in bedrijventerreinen.
- Proactieve aanpak van ontwikkellocaties.
- Centraal meldpunt ondermijning.

Verder heeft het college op 26 maart 2019 het plan van aanpak ondermijning 2019-2022 vastgesteld. In 
dit plan van aanpak zijn de aanbevelingen van het ondermijningsbeeld verder uitgewerkt en wordt er 
uitvoering gegeven aan voornoemde doelstelling over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Kamerverhuur en woningsplitsing
Binnen de gemeente Lelystad is een omgevingsvergunning nodig om een woning te mogen gebruiken 
voor kamerverhuur. Er zijn ongeveer 250 vergunningen verleend. Kamerverhuur  kan leiden tot overlast in 
de leefomgeving. Om deze overlast te beperken is er nieuw beleid voor kamerverhuur en woningsplitsing 
in voorbereiding. Gestreefd wordt het nieuwe beleid in 2019 in werking te laten treden. Om te voorkomen 
dat voordat dit nieuwe beleid in werking treedt nog meer woningen gesplitst worden en het aantal 
woningen dat wordt gebruikt voor kamerverhuur toeneemt, zijn de bestaande beleidsregels voor 
woningsplitsing en kamerverhuur vervangen door een tijdelijke beleidsregel. Deze voorziet in het niet 
verlenen van omgevingsvergunningen voor het splitsen van woningen, kamerverhuur en het uitbreiden 
van de gebruiksintensiteit van bestaande vergunde panden die zijn ingericht voor kamerverhuur. 
Daarnaast vindt actief toezicht en handhaving plaats op onvergunde (illegale) kamerverhuurpanden.

Bestuurlijke prioriteiten
Prioriteiten worden in beginsel bepaald aan de hand van de risicoanalyses. In aanvulling daarop worden 
jaarlijks in het VTHUP ook de bestuurlijke prioriteiten opgenomen, zodat ook hiervoor de gewenste 
capaciteit beschikbaar is. 

HOOFDSTUK 5. TOEPASSINGSGEBIED VTH BELEID

5.1 Gemeentelijke taken

Dit VTH beleidsplan ziet  op de gemeentelijke uitvoerings- en handhavingstaken in de fysieke 
leefomgeving. Het heeft geen betrekking op andere (overheids)organisatie die ook toezicht en 
handhavingstaken uitvoeren, zoals de politie, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de 
GGD.

Handhavingstaken buiten dit beleidskader
Deze nota gaat over de vergunnings- en handhavingstaken in de fysieke leefomgeving. De taken binnen
het sociaal domein (bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale recherche) staan los van dit beleidskader. Dit 
staat een brede samenwerking echter niet in de weg. Zo werken toezichthouders/handhavers bijvoorbeeld 
gemeentebreed samen in de aanpak van woonfraude en –overlast.
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5.2 Milieu afzonderlijk beleidskader

Dit VTH-beleidsplan ziet niet op de milieutaken. De gemeente is op dit gebied wel het bevoegde gezag, 
maar voor de uitvoering wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV). De OFGV verzorgt de uitvoering van het toezicht en de handhaving voor 13 gemeenten en 2 
provincies, waaronder gemeente Lelystad. De OFGV heeft samen met de deelnemende partijen het 
Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022 “Samen sterk voor kwaliteit” vastgesteld.

5.3  Fysieke leefomgeving

De kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het Bor en de Mor zijn alleen van toepassing op de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) en aanverwante regelgeving. Alleen voor deze 
taken bestaat  de verplichting om uitvoerings- en handhavingsbeleid op te stellen. Maar om de VTH taken 
voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Lelystad integraal te benaderen is er voor gekozen om 
in de uitwerking van het handhavingsbeleid tevens de overige regelgeving die van toepassing zijn op de 
fysieke leefomgeving mee te nemen. Hiermee is het VTH-beleidsplan van toepassing op de volgende wet- 
en regelgeving:   

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); o.a.
 omgevingsvergunning bouw/slopen;
 Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan; 
 brandveiligheid; 
 welstand;
 monumenten; 

 Algemene plaatselijke verordening (APV); o.a. 
 evenementen;
 prostitutie;
 exploitatievergunning;
 standplaatsen en voorwerpen op weg;
 geluidsoverlast en woonoverlast; 
 bodem-, weg- en milieuverontreiniging;
 hondenoverlast;
 digitaal opkopersregister;

 Afvalstoffenverordening (AVS) 
 Afval aanbieden, zwerfvuil;  

 Marktverordening;
 Drank- en Horecawet (DHW), uitgezonderd artikel 2 (Rijksoverheid); o.a.

 Drank- en Horecavergunning;
 leidinggevende niet aanwezig;
 verstrekken alcohol aan jongeren;
 schenken van drank aan personen onder invloed;
 onder invloed dienst doen. 

 Wet kinderopvang (Wko) 
 Parkeren, betaald parkeren, hinderlijk parkeren fietsen, auto’s;
 Opiumwet.
Voor een volledig overzicht van alle relevante regelgeving voor de VTH taken wordt verwezen naar  
bijlage 1 
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HOOFDSTUK 6 KWALITEIT

6.1 Kwaliteitsborging 

De samenleving verwacht van de overheid een professionele kwaliteit van de uitvoering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Gemeenten en provincies hebben in de loop der tijd 
steeds meer taken gekregen in de fysieke leefomgeving en zijn volop bezig met grote opgaven zoals de 
energietransitie en de (woning)bouwopgave. Om al deze taken en opgaven goed te kunnen oppakken, is 
het op orde zijn van de kwaliteit van de organisatie uitermate belangrijk. Dit geldt zowel voor de eigen 
organisatie als voor uitvoeringsorganisaties als omgevingsdiensten. Eén van de instrumenten om deze 
kwaliteit te borgen en bevorderen zijn kwaliteitscriteria.

Fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral 
vakmanschap nodig op diverse bij de taakvelden betrokken deskundigheidsgebieden als bijvoorbeeld 
vergunningverlening en toezicht/handhaving (generiek) en juridisch, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening 
(specialistisch). De criteria voor kritieke massa vertalen dit vakmanschap in termen van: 

- Voldoende opleiding en kennis. 
- Voldoende ervaring. 
- Onderhouden en borgen van opleiding, kennis en ervaring. 

Met de kwaliteitscriteria voor kritieke massa kan een antwoord gegeven worden op de vraag of een 
organisatie en haar medewerkers in principe in staat zijn om de taken en de onderliggende operationele 
activiteiten uit te voeren met de minimaal vereiste deskundigheid en de vereiste continuïteit. 

6.3 Verordening VTH 

De raad heeft bij besluit van 5 juli 2016 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht gemeente Lelystad (verder: Verordening VTH) vastgesteld. De Verordening 
VTH geeft uitvoering aan de wettelijke opdracht om regels te stellen voor de kwaliteit van de uitvoering en 
handhaving van het omgevingsrecht. Op 19 april 2016 heeft het college de ‘Nadere regels 
kwaliteitscriteria 2.1 voor  vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Lelystad’ vastgesteld.

Per 1 juli 2019 zijn door de VNG en IPO de kwaliteitscriteria 2.1 geactualiseerd en vervangen door de set 
kwaliteitscriteria 2.2. De hoofdlijn is dat het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft en dat de criteria vooral 
uitvoerbaarder en realistischer zijn gemaakt. Op een aantal punten zoals vergunningverlening Groen en 
Ecologie is sprake van een verzwaring van de opleidingseisen, omdat dit werk aan complexiteit is 
toegenomen en voorlopig ook zal blijven toenemen. 
Verder is een nieuw kennisgebied toegevoegd, te weten ‘Energie en Duurzaamheid’. Reden hiervoor is 
dat met enorme snelheid vaart gemaakt wordt met de energietransitie en hier nu geen ‘criteria’ voor zijn. 
Het toevoegen hiervan is vooral te zien als een opmaat naar een goede organisatorische taakuitvoering 
op dit terrein. De gemeente Lelystad conformeert zich aan deze nieuwe kwaliteitscriteria. 
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HOOFDSTUK 7 MONITORING EN EVALUATIE

7.1 Monitoring

De Plan Do Check Act cyclus houdt o.a. in dat de organisatie de resultaten en de voortgang van de 
uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma monitort. De monitoringsresultaten worden 
gebruikt voor bijsturing van de operationele cyclus en voor input op de beleidsevaluatie.

Monitoring Vergunningen
Voor de vergunningverlening wordt gemonitord of de vergunningen tijdig zijn verleend en of deze van een 
goede (juridische) kwaliteit en handhaafbaar zijn. Als blijkt dat dit niet helemaal het geval is wordt 
onderzocht naar de oorzaken en eventueel de processen aangepast.
Voor de uitvoering van de reguliere taken en projecten wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerde 
systeem Key2Vergunningen waarin informatie over vergunningen, toezicht en handhaving wordt verwerkt.

Monitoring toezicht en handhaving
Om te beoordelen of toezicht en handhaving het juiste effect heeft zullen de resultaten van toezicht en 
handhaving gemonitord dienen te worden. Hiervoor worden op grond van artikel 10.6 van het 
uitvoeringsbesluit Omgevingsrecht verschillende zaken geregistreerd zoals het aantal klachten, het aantal 
overtredingen, aantal uitgevoerde controles en hercontroles en in hoeveel gevallen een juridisch of 
strafrechtelijk traject nodig is geweest om een overtreding ongedaan te maken. Jaarlijks zullen deze cijfers 
opgenomen worden in het verslag waarin het voorafgaande jaar zal worden geëvalueerd.

Voor de uitvoering van de reguliere taken en projecten wordt gebruik gemaakt van de geautomatiseerde 
systemen BySpy en Key2Vergunningen. BySpy is een systeem voor snelle en adequate verwerking van 
bekeuringen, overtredingen en waarschuwingen. Key2Vergunningen is een systeem voor het verlenen 
van vergunningen, en het uitvoeren van de toezichts- en handhavingsprocedures. Voor de verwerking van 
meldingen met betrekking tot de openbare ruimte, zoals hondenoverlast, parkeeroverlast, afval, wordt 
gebruik gemaakt van het systeem Melddesk.

Voor het verkrijgen van een volledig overzicht is het belangrijk dat de systemen zodanig worden ingericht 
dat de gewenste cijfers kunnen worden uitgelezen. Hierin dient nog een verbeterslag te worden gemaakt. 
Naast dat deze cijfers de basis vormen voor het opstellen van het jaarlijkse verslag, zijn deze gegevens 
ook belangrijk voor het handhavingsbeleid zelf. De cijfers geven een inzicht in het naleefgedrag van de 
handhavingstaken. 

7.2 Evaluatie

Het uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHUP) van het 
voorgaande jaar wordt jaarlijks geëvalueerd. Hiermee kan het uitvoeringsprogramma voor het komende 
jaar worden bijgesteld. Indien nodig kan het VTH beleid hierop worden aangepast of verbeterpunten 
worden meegenomen in het opstellen van het handhavingsbeleid voor een volgende periode. 

Het VTH beleid wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar. Tegen het einde van de looptijd zal het 
worden geëvalueerd, worden bijgesteld en voor een nieuwe periode worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK 8 AFSTEMMING EN SAMENWERKING

8.1 Externe afstemming

Door regelmatig overleg en afstemming, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, wordt voortdurend 
gebouwd aan de relatie en de onderlinge verbanden met onze uitvoeringspartners zoals de provincie, 
OFGV, de GGD, buurgemeenten, brandweer en andere adviseurs.
Afhankelijk van het taakveld worden de verschillende partners betrokken en worden er afspraken gemaakt 
of er strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk wordt opgetreden. Zo zijn in het kader van het Regionale 
Hennepconvenant afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie, Woningbouwcoöperaties, 
belastingdienst, en energieleveranciers. Voor uitvoering van de Drank- en Horecawet worden naast politie 
en gemeente ook ondernemers, de GGD, Tactus verslavingszorg en bureau Halt betrokken. 

Vormen van overleg
Afstemming van het regionale beleidskader van de OFGV vindt plaats in het Ambtelijk Omgevingsoverleg 
waarin de provincie en gemeenten van Flevoland, het Waterschap, Rijkswaterstaat, de brandweer, de 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de politie en het Openbaar Ministerie zijn vertegenwoordigd. 
Ook vindt er voor de milieutaken afstemming op dossierniveau plaats. Daarnaast zijn andere 
overleggremia waar politie, OM en omgevingsdiensten met elkaar inhoudelijk afstemmen. Afstemming bij 
die overleggen is op casus- en project niveau. 

Voor bouwen/RO zijn er nog geen specifieke afspraken met het OM en de politie. Voor deze taken wordt 
uitgegaan van bestuursrechtelijke handhaving en er is nog geen aanleiding geweest om hier nu een andere 
gedragslijn in te volgen. Dit laat onverlet dat het OM kan besluiten om in speciale gevallen zelfstandig over 
te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Bij de implementatie van de Omgevingswet zal nader worden bezien 
of ook wordt ingezet of strafrechtelijke handhaving.

De bestuursovereenkomst samenwerking Wabo
In Flevoland hebben gemeenten, waterschap en provincie afgesproken om samen te werken bij de 
uitvoering van de Wabo. De samenwerking is vastgelegd in een bestuursakkoord, de 
‘Bestuursovereenkomst samenwerking Wabo in Flevoland’, die op 30 juni 2010 is ondertekend door alle 
betrokken bestuurders. Om de samenwerking bij vergunningverlening, toezicht en handhaving zo optimaal 
mogelijk vorm te geven, zijn de praktische details van de samenwerking uitgewerkt in werkafspraken. 

Evaluatie bestuursovereenkomst en werkafspraken
In 2017 is de regionale samenwerking op grond van de bestuursovereenkomst geëvalueerd met als 
uitkomst dat de regionale samenwerking bij de uitvoering van de Wabo nog steeds bestuurlijk gewenst is, 
maar dat de bestuursovereenkomst niet direct hoeft te worden aangepast. De bestuursovereenkomst zal 
worden meegenomen bij de implementatie van de Omgevingswet. De werkafspraken daarentegen 
worden wel aangepast en eind 2019 vastgesteld.

Regionale Hennepconvenant
In het kader van het Regionale Hennepconvenant zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar 
Ministerie, Woningbouwcoöperaties, belastingdienst, en energieleveranciers. 

Provincie Flevoland
De provincie Flevoland kan bij meervoudige aanvragen, bijvoorbeeld als een milieuvergunning nodig is, 
het bevoegd gezag zijn. Afstemming hierover is in bovenstaande Bestuursovereenkomst en Wabo 
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afspraken verankerd. De provincie heeft daarnaast op grond van de Wabo en het Bor een rol bij 
vergunningen voor het afwijken van regels ruimtelijke ordening, omdat bij bepaalde procedures een 
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) van de provincie is vereist.

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
De OFGV is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in Flevoland en in de Gooi en
Vechtstreek en de provincies Flevoland en Noord-Holland. Het toezicht op de milieuwetgeving, de 
handhaving daarvan en de afhandeling van aanvragen om milieuvergunningen is ondergebracht bij de 
OFGV. In geval van gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld bouwen en milieu) vindt de 
vergunningverlening door de OFGV (namens de provincie) plaats. In het Regionaal stappenplan voor het 
Gemeenschappelijk Kader Flevoland staat de wijze waarop wordt opgetreden tegen milieuovertredingen  
beschreven.

Brandweer
Tussen de gemeente Lelystad en de brandweer Flevoland is een Service Level agreement afgesloten met 
als doelstelling het integraal waarborgen van een acceptabel risiconiveau ten aanzien van de (brand-) 
veiligheid bij evenementen, bij vergunningverlening en tijdens de uitvoering en de oplevering van 
bouwwerken en inrichtingen. De brandweer adviseert op gebied van brandveiligheid bij zowel de 
vergunningverlening als het toezicht. Tevens wordt het toezicht op de omgevingsvergunningen en 
meldingen voor brandveilig gebruik door de brandweer uitgevoerd. Het toezicht op de bestaande bouw 
wordt eveneens door de brandweer uitgevoerd. 

De brandveiligheidstaken zijn te onderscheiden per fase in de “ontwikkeling” van een gebouw. In de 
bouwfase wordt het ontwerp getoetst op brandveiligheid, vergunning verleend en toegezien op de 
realisatie conform de voorschriften zoals aangegeven in de vergunning. In de fase van oplevering wordt 
nagegaan of alle maatregelen op het gebied van brandveiligheid zijn uitgevoerd, overeenkomstig de 
gebruiksmelding of omgevingsvergunning, en of het gebruik van het pand in overeenstemming is met 
hetgeen is vergund. 
Daarnaast controleert de brandweer op grond van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen’ bijvoorbeeld bij evenementen, campings en jachthavens.

Aanvragers en adviserende instanties
Voor de aanvragen waar aanpassingen nodig zijn om tot een vergunbaar plan te komen, geldt de weg
van het overleg met de aanvrager. Soms is dat een particulier, meestal is dat een projectontwikkelaar,
een architect of een bouwkundig tekenaar. Verder wordt in al die gevallen waar de wet het advies van een 
in en externe instantie voorschrijft, het advies ook ingewonnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
welstandscommissie en het Waterschap.

Driehoeksoverleg
Het Driehoeksoverleg is een overleg tussen de burgemeester, de korpsleiding van de politie en de officier 
van justitie. Het zwaartepunt van dit overleg is openbare orde en veiligheid. Specifieke 
handhavingsproblemen kunnen worden ingebracht, met name wanneer een strafrechtelijke aanpak 
gewenst is. Naast het driehoeksoverleg vindt er op ambtelijk niveau veelvuldig overleg en afstemming 
plaats met de politie en vindt bestuurlijke handhaving plaats op basis van bestuurlijke rapportages van de 
politie, bijvoorbeeld op het gebied van de Opiumwet en de APV. 
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8.2 Interne afstemming 

Portefeuilleoverleg
Met de betrokken portefeuillehouders wordt periodiek beleidsinhoudelijke zaken besproken. Dit betreffen 
nieuwe ontwikkelingen in beleid en wetgeving als ook specifieke zaken. 
 
Werkveldoverleggen
De verschillende werkvelden hebben periodiek intern overleg over lopende procedures. Indien nodig 
wordt ad hoc overlegd met de verschillende betrokken adviseurs. Maandelijks is er een Structuuroverleg 
Wabo tussen de regisseurs, de adviseurs, de inspecteurs en de constructeurs om te kijken hoe de 
samenwerking kan worden verbeterd.

HOOFDSTUK 9  ORGANISATORISCHE CONDITIES

9.1 Begroting

In de programmabegroting staan  de financiële middelen voor vergunningverlening en toezicht en 
handhaving en hierin worden de beleidsdoelen voor toezicht en handhaving vertaald naar prestaties.
Deze middelen en doelen staan met name in hoofdstuk 1.2 Openbare orde en veiligheid, hoofdstuk 7.4 
Milieubeheer en hoofdstuk 8.3 Wonen en bouwen van de Programmabegroting. Het gaat hierbij dan niet 
alleen over het aantal verleende vergunningen of het aantal controles per handhavingstaak maar ook over 
het halen van targets op naleving en te behalen maatschappelijke effecten. 

Na afloop van een begrotingsjaar, met de jaarrekening, worden de behaalde prestaties en de werkelijke 
kosten geëvalueerd. 

9.2 Formatie en kwaliteit

Binnen de organisatie van de gemeente Lelystad worden de VTH-taken uitgevoerd door het team Wabo 
en Bestemmingsplannen en door het team Stadstoezicht. In het VTHUP worden in de productbladen per 
taak de capaciteit, die beschikbaar is, voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving 
opgenomen.

De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de VTH-taken hangt af van de opgaven waar de 
gemeente voor staat. Indien extra inzet nodig is, kan hier op structurele of flexibele wijze invulling aan 
gegeven worden. Er wordt continu geïnvesteerd in de kwaliteit van medewerkers: vakmanschap staat 
centraal. Onder vakmanschap wordt onder meer verstaan: voldoende basis- en vakkennis en ervaring. 
Het doel is daarnaast om het gewenste kwaliteitsniveau van de diverse processen en werkzaamheden zo 
hoog mogelijk te houden en in ieder geval te laten voldoen aan de wettelijke eisen en kwaliteitscriteria.

Functiescheiding
Op grond van de Wabo en de landelijke kwaliteitscriteria moeten binnen de gemeentelijke organisatie 
regelingen getroffen zijn voor een zo optimaal mogelijke scheiding tussen vergunningverlening en toezicht 
en handhaving. De functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht en handhaving draagt bij aan 
de objectiviteit van de handhaving. Op deze manier hoeft niet eenzelfde persoon, die een rol bij het 
verlenen van een bepaalde vergunning heeft gespeeld, nogmaals een oordeel te geven over de eventuele 
niet naleving van (een deel van) die vergunning. Daarnaast zijn vergunningverlening en handhaving 
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aparte gebieden, die elk specifieke eisen stellen aan de kwaliteiten van de personen die zich hiermee 
bezig houden. 

De gemeente Lelystad heeft haar eigen organisatie zo ingericht dat alle Wabo en APV 
vergunningverlening en handhaving gescheiden zijn op bestuurlijk, organisatorisch en persoonsniveau. 
Daarnaast dient volgens de kwaliteitscriteria voor de juristen een scheiding op objectniveau te zijn. Aan 
deze eisen wordt eveneens voldaan. 

Mandatering
Om een snelle vergunningverlening en handhaving mogelijk te maken zijn zoveel mogelijk bevoegdheden 
gemandateerd tot medewerkersniveau. De mandatering is vastgelegd in het Mandaatregister 2019 van de 
Gemeente Lelystad.

9.3 Uitvoeringsondersteunende voorzieningen

Voor planning, programmering en voortgangsbewaking van de vergunningverlening en handhavingstaken 
wordt gebruik gemaakt van het registratiesysteem Key2.
Key2 is software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zowel vergunningen, 
beschikkingen en meldingen, als toezicht en handhaving, maar ook bezwaar en beroep zijn in dit systeem 
samengebracht. De toepasselijke wet- en regelgeving is in de applicatie verwerkt in de vorm van 
processtappen, beslisbomen, checklists en documenten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de 
registratiesystemen BySpy en Melddesk.      
   
De toezichthouders belast met de uitvoering van toezicht en handhaving beschikken voor de controles 
over auto’s, Ipads, telefoons met digitale camera, wifi en emailfaciliteiten. De beschikbare middelen 
worden onderhouden en regelmatig vervangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwste 
technieken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Kosten van apparatuur en 
instrumenten VTH zijn opgenomen in de begroting voor Stadstoezicht.
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DEEL 2 VERGUNNINGENBELEID 

INLEIDING                                

In dit deel staat de uitvoering van vergunningverlening centraal. Gezien de hoeveelheid taken die moeten 
worden uitgevoerd en de menskracht die aanwezig is, moeten op het gebied van vergunningverlening 
keuzes worden gemaakt over de inzet van de medewerkers. Keuzes over hoe je aandacht besteed aan 
het verlenen of weigeren van vergunningen. Dit hoofdstuk richt zich daarmee op het beantwoorden van de 
vraag hoe benaderen we het verlenen van vergunningen en op welke wijze verlenen we vergunningen en 
handelen we meldingen af.

HOOFDSTUK 1 VISIE EN DOELSTELLINGEN VERGUNNINGVERLENING                                

Van de overheid wordt verwacht dat deze een visie heeft op en een integrale benadering van 
vergunningverlening. De Wabo voorziet in een omgeving waarin voor meerdere wabo activiteiten slechts 
één aanvraag ingediend hoeft te worden. Op basis van de kwaliteitscriteria moet het vergunningverlenend 
bevoegd gezag handelen op grond van een strategie voor het beoordelen en beslissen over een 
omgevingsvergunning. In deze strategie dient te worden vastgelegd wat de basiswerkwijze bij 
vergunningverlening is. De strategie wordt verder uitgewerkt in processen, werkafspraken en het 
vergunningen registratiesysteem Key2.

1.1 Visie Vergunningverlening 

De algemene visie voor het VTH beleid zoals die in hoofdstuk 1 als volgt is verwoord ‘Het creëren, het 
behoud en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving’
is voor vergunningverlening als volgt vertaald: 

Vergunningverlening is gericht op het creëren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, 
werk- en leefomgeving

Het doel van vergunningverlening is het mogelijk maken van activiteiten welke zijn verboden door de wet 
en regelgeving, met daaraan verbonden voorwaarden zodat het doel van de betreffende wet en 
regelgeving wordt beschermd of zelfs versterkt. Bij Wabo omgevingsvergunning betreft dit landelijke 
wetten zoals de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer en de Gemeentewet met 
toebehorende besluiten zoals het Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit. Voor veiligheidsvergunningen 
betreft het o.a de Drank- Horeca wet, Wet regulering prostitutie, Wet op de Kanspelen en de Algemene 
plaatselijke verordening. 
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1.2 Doelstellingen 

Om deze visie te kunnen realiseren hebben we vervolgens de volgende doelen vastgesteld: 

Vergunningverlening is gericht op het beschermen van de waarden vanuit de wet en regelgeving en de 
draagt bij aan het realiseren van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Door het verbinden van voorschriften kan de impact (gevaar, hinder, verontreiniging, verspilling e.d.) die 
een activiteit mogelijk veroorzaakt zo klein mogelijk worden gehouden. Vergunningverlening is tevens een 
instrument om maatschappelijk handelen te reguleren en te sturen op beleidsindicatoren zoals 
bijvoorbeeld energiebesparing.  

Bij vergunningverlening staat dienstverlening centraal

Goede communicatie, bereikbaarheid en kwaliteit zijn daarbij onontbeerlijk. Informatie met betrekking tot 
vergunningen verstrekken wij via de balie, gemeentelijke website en Overheid.nl.
De gemeente stelt zich pro actief op en probeert vanuit een klantgerichte houding de gewenste activiteit 
mogelijk te maken.

De uitgangspunten van de toekomstige Omgevingswet worden zoveel mogelijk in praktijk gebracht 

Gestreefd wordt om de uitgangspunten van de toekomstige Omgevingswet nu al zoveel mogelijk in 
praktijk brengen. Dit betekent dat het antwoord op een (aan)vraag in eerste aanleg: ‘ja, mits’ is. De 
vergunning verlener bekijkt vanuit zijn of haar vakkennis hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. Bij de 
beoordeling van de vraag wordt tevens beoordeeld wat het effect van de activiteit is op de omgeving en 
hoe dit zich verhoud tot de belangen van omwonenden. Hierbij is samenwerking met de initiatiefnemer 
nodig om gewenste activiteiten mogelijk te maken. Van de initiatiefnemer verwachten wij in elk geval dat 
er voorafgaand aan een formele aanvraag omgevingsvergunning overleg is gevoerd met 
belanghebbenden (participatie).

De doorlooptijd wordt zo kort mogelijk gehouden

De doorlooptijd is afhankelijk van de vergunning en de daarbij behorende procedure wordt zo kort 
mogelijk gehouden. Indien kan worden volstaan met algemene voorschriften en dus maatwerk niet nodig 
is, kan een meldingen systeem het vergunningensysteem vervangen. Denk aan meldingen in het kader 
van het Bouwbesluit, evenementenbeleid of het inrittenbeleid Lelystad. 

Ondermijnende criminaliteit wordt verkleind
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De doelstelling uit het Integrale Veiligheidsplan is: ‘via consequente inzet van de bestuurlijke 
instrumenten, in samenwerking met onze partners, de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder 
verkleinen. we zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk 
werpen we dan op tegen de criminele industrie.’
Om dit te bereiken is voor vergunningverlening het Bibob beleid uitgebreid waardoor bij dubieuze 
praktijken een vergunning kan worden geweigerd 

1.3 Doelstellingen uitgewerkt naar vergunningen en meldingen

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn deze als volgt uitgewerkt:
 Op alle ontvankelijke aanvragen om vergunning wordt tijdig beschikt.
 De beschikkingen zijn duidelijk en begrijpelijk.
 De beschikking zijn van een goede (juridische) kwaliteit.
 De vergunningen zijn handhaafbaar.
 Ontvankelijke meldingen worden tijdig afgehandeld.
 Wij hebben een goede dienstverlening.

Indicatoren monitoring vergunningen
Om na te kunnen gaan of de doelstellingen zijn behaald worden de volgende aspecten gemonitord:

 Aantal aanvragen die bij eerste binnenkomst niet ontvankelijk zijn. 
 Aantal ontvankelijke aanvragen om vergunning waarop tijdig en niet tijdig is beschikt. 
 Aantal vergunning die binnen een kortere termijn (voor Wabo vergunningen maximaal 4 weken) 

zijn verleend.
 Aantal malen dat een beslistermijn op een vergunning is verlengd.
 Leescontroles intern en feedback vergunninghouder m.b.t. duidelijkheid van de vergunningen.
 Aantal en aard van de handhavingsprocedures. Als blijkt dat er veel op hetzelfde voorschrift wordt 

gehandhaafd kan het zijn dat het voorschrift niet goed is geformuleerd of praktischer moet worden 
gesteld. 

 Aantal ongegronde bezwaarschriften tegen verleende vergunningen.
 Aantal intrekkingen van bezwaarschriften.
 Aantal gegronde bezwaarschriften tegen verleende vergunningen, onderverdeeld naar

soort vergunning en vergunde activiteit en de reden van de gegrondverklaring van een 
bezwaarschrift.

 Aantal ongegronde en gegronde beroepszaken.
 Aantal afgehandelde meldingen. 
 Resultaten uit periodiek te houden onderzoeken m.b.t de dienstverlening.
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HOOFDSTUK 2 RISICOANALYSE EN TOETSINGSMATRIX BEOORDELING AANVRAGEN                                

In wet- en regelgeving is bepaald voor welke activiteiten inwoners en ondernemers een vergunning 
moeten aanvragen om ze te mogen uitvoeren en welke activiteiten gemeld moeten worden. 
Het verlenen van vergunningen is aanbod gestuurd, daar heeft de gemeente weinig invloed op. Wel 
kunnen op basis van ervaringen prognoses worden opgesteld. Vergunningen moeten worden verleend als 
aan de wet- en regelgeving wordt voldaan maar gezien de grote hoeveelheid taken en beperkte 
menskracht wordt bij de beoordeling van de aanvraag gekeken naar de aard van de aanvraag en welke 
aspecten daarbij het meest diepgaand moeten worden getoetst. Deze diepgang i.c. het toetsniveau hangt 
af van de negatieve gevolgen/effecten die men wil minimaliseren dan wel wil elimineren bij het beoordelen 
van de aanvraag. Het gaat hierbij zowel om het object van de aanvraag (bijvoorbeeld wat voor soort 
bouwwerk of inrichting) als de specifiek te toetsen aspecten binnen deze aanvraag (bijvoorbeeld veiligheid 
of gezondheid).

2.1 Risicogestuurd toetsen

Het is onmogelijk alle aangevraagde activiteiten op het gebied van bouwen, aanleggen en slopen tot in 
detail te toetsen aan alle geldende regelgeving voordat een omgevingsvergunning wordt verleend. 
Bestuurlijke keuzes zijn daarom nodig. Enerzijds komt dit door de beperkte capaciteit en de kosten en 
anderzijds vanwege de wettelijke termijnen. Sommige activiteiten zijn namelijk wel meldings- of 
vergunningsplichtig, maar scoren bijvoorbeeld laag op risico’s in het kader van veiligheid en gezondheid. 
Om te kunnen bepalen welke aanvragen compleet getoetst moeten worden en bij welke 
vergunningaanvragen het verantwoord is om een beperktere toets uit te voeren, is aan de hand van  
criteria beoordeeld hoe groot de effecten zijn bij verschillende aanvragen en activiteiten als er onverhoopt 
iets misloopt.

Toetsingsprotocol Wabovergunningen
Voor de toetsing van wabo aanvragen wordt gebruikt gemaakt van de toetsingsmatrix uit Bris, een 
webapplicatie die gebaseerd is op het Landelijk Toetsingsprotocol Bouwplannen 2012 (LTB) In het 
‘Toetsingsprotocol bouwplannen Bouwbesluit 2012’ is deze werkwijze door het college van Lelystad 
vastgelegd en als bijlage 2 toegevoegd aan dit beleid. De nadruk bij het toetsen ligt op veiligheid en 
gezondheid. 

Op grond van de uitkomsten van de weging uit de matrix is een prioriteitenlijst opgesteld. De beschikbare 
capaciteit wordt ingezet daar waar de risico’s het grootst zijn en waarvoor onze deskundigheid en kennis 
het meest gevraagd is. Op die manier blijft Lelystad op een verantwoorde manier verzekerd van een 
veilige en gezonde bebouwde omgeving.

Matrix toetsingsprotocol
Het toetsingsprotocol bestaat uit een matrix. In deze matrix worden verticaal de aspecten per hoofdstuk uit 
het Bouwbesluit 2012 weergegeven, zoals veiligheid (constructie van het bouwwerk, gebruik), gezondheid 
(geluid, licht, ventilatie), bruikbaarheid (toegankelijkheid, vrije doorgang) en energiezuinigheid (isolatie, 
terugdringen gebruik gas en elektriciteit). Horizontaal zijn de gebruiksfuncties weergegeven die het 
Bouwbesluit onderscheidt, zoals woon-, industrie- en winkelfunctie. Per combinatie wordt weergegeven 
hoe intensief een bouwplan moet worden getoetst. Lelystad volgt de landelijke matrix welke regelmatig 
wordt bijgesteld. De Bris matrix is dynamisch en er worden regelmatig wijzigingen in aangebracht. Een 
matrix wordt dan ook niet opgenomen in het beleid. Verwezen wordt naar de LBT van Bris waaraan 
gemeente Lelystad zich heeft aangesloten 
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In de matrix wordt een groter belang gegeven aan veiligheid- en gezondheidsaspecten. Bovendien 
worden bouwwerken die worden gebruikt voor gevoelige gebruiksfuncties intensiever getoetst. Een 
voorbeeld daarvan is een verzorgingstehuis. Bouwwerken die door hun gebruik of omvang een groter 
risico vormen voor de brandveiligheid hebben een hoge prioriteit gekregen. 

De toetsniveaus 
De diepgang van de toets kan variëren van “geen toets” tot “volledig toetsen”:

Niveau 1. Uitgangspuntentoets / snel toetsen. Getoetst wordt of alle stukken beschikbaar zijn om de 
uitgangspunten van de aanvraag te kunnen beoordelen. De toets beperkt zich tot de aangeleverde 
stukken (ontvankelijkheidtoets). Dit niveau is de minimale invulling. Niveau 1 wordt toegepast wanneer de 
kans en de gevolgen zeer gering zijn. 

Niveau 2. Visueel toetsen. 
Getoetst wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken in de juiste vorm zijn. Per te toetsen 
aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn. 
Niveau 2 is het basisniveau.

Niveau 3. Representatief toetsen. 
Per te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn. 
Op basis van de visuele toets wordt bepaald welke aspecten moeten worden nagerekend. Het bepalen 
van de belangrijkste berekeningen blijft een taak van de toetser. 

Niveau 4. Volledig toetsen. 
Getoetst wordt of de uitgangspunten van de aangeleverde stukken in de juiste vorm zijn en of van elke 
toetsen aspect de uitgangspunten juist zijn. Van elk te toetsen aspect worden de uitkomsten 
gecontroleerd of nagerekend. Niveau 4 komt in de matrix alleen voor met betrekking tot het toepassen van 
gelijkwaardige oplossingen. 

2.2 Uitwerking risicoanalyse in VTHUP

Samen met de risicoanalyse voor de toezicht- en handhavingstaken komt er een ranking per taakveld van 
opgaven die een hoge, middel dan wel lage prioriteit hebben. In de productbladen van het VTHUP wordt 
dit uitgewerkt en dit ziet er zo uit.

Productblad 1: Omgevingsvergunningen

Toelichting taak

Onder dit productblad valt de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning en het toezicht 
op verleende omgevingsvergunningen. In het Wabovergunningenbeleid gemeente Lelystad 2018 is 
opgenomen hoe de vergunningverlening en het toezicht georganiseerd zijn.

Taken Prioriteit

Omgevingsvergunningen grote projecten hoog
Bedrijfsgebouwen - complex hoog
Maatschappelijke gebouwen hoog
Omgevingsvergunning kamerverhuur/woningsplitsing hoog
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Woongebouwen, appartementen hoog
Omgevingsvergunning brandveilig gebruik hoog
Bedrijfsgebouwen middel
Melding brandveilig gebruik middel
Omgevingsvergunning bestemmingsplan: uitgebreid middel
Woningen middel
Omgevingsvergunning bestemmingsplan: regulier middel
Bijbehorende bouwwerken laag
Bouwwerken geen gebouw zijnde laag
Melding inrit laag

2.3 Richtlijn bouw- en sloopveiligheid 

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in 
de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een 
veilige en verantwoorde wijze te kunnen doen. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft een 
Landelijke richtlijn ontwikkeld die gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen ondersteunt in het 
veilig kunnen bouwen en slopen. Bij de beoordeling van bouw- en sloopplannen toetst de gemeente 
Lelystad aan deze Landelijke richtlijn.

2.4 Risicoscan evenementen

Aanvragen voor evenementen worden getoetst op grond van een risicoscan, die samen met de 
Veiligheidsregio is ontwikkeld, en afhankelijk van de veiligheidsrisico’s wordt meer of minder diepgaand 
getoetst. Meldingsplichtige evenementen worden niet onderworpen aan een risicoscan.

Uit de risicoscan komt naar voren of er sprake is van een regulier, een aandachts- of een risicovol 
evenement. Op basis van deze scan wordt de behandelaanpak van het evenement bepaald. De scan 
wordt ingevuld met oog op risico’s voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of 
het milieu. De risicoscan wordt uitgevoerd aan de hand van de evenementenaanvraag, evaluaties van 
eerdere edities (indien beschikbaar), vergelijkingen met soortgelijke evenementen en verkregen informatie 
van de hulpverleningsdiensten. 

De uitkomst van de scan geeft aan dat er specifieke risico’s aanwezig kunnen zijn die nadere advisering 
vragen. Er wordt geen rekening gehouden met voor het evenement specifiek geldende omstandigheden 
en geeft geen uitsluitsel over de aanwezigheid van specifieke risico’s. Dat laatste vindt plaats tijdens de 
risico-inventarisatie en analyse tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door gemeente en 
haar adviespartners. Op basis van de risicoscan worden evenementen in 3 categorieën onderverdeeld: 
Regulier evenement, aandacht evenement en risicovol evenement. De uitwerking van deze risicoscan en 
de daarbij behorende aanpak is opgenomen in het evenementenbeleid.

Uitkomst risicoscan evenementen
De uiteindelijke classificatie ( A, B, of C) op basis van de risicoscan is bepalend voor de behandelaanpak, 
de behandeltermijn en de benodigde inbreng van te betrekken adviespartners. Mogelijk is dat gedurende 
de behandeling van de aanvraag en het adviestraject de behandelaanpak wordt gewijzigd vanwege 
nieuwe feiten. Het uitvoeren van een nieuwe risicoscan brengt dan duidelijkheid over de classificatie. De 
adviespartners worden, afhankelijk van de classificatie, gevraagd om advies uit te brengen over door de 
organisator te treffen maatregelen
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Voorschriften
Voor de diverse soorten vergunningen is een set met standaardvoorschriften opgesteld. Daarnaast 
kunnen indien nodig ook maatwerkvoorschriften worden opgenomen in de vergunning

HOOFDSTUK 3 VERGUNNINGVERLENING EN PROCEDURES WABO                                

Hoewel dit beleid diverse taakvelden betreft zal hieronder alleen worden ingegaan op de Wabo taken. 
Voor evenementenvergunning is apart evenementenbeleid vastgesteld en voor overige APV 
vergunningen, prostitutievergunningen en drank en horecavergunningen zijn eveneens specifieke 
beleidsdocumenten en processen vastgesteld. 

3.1 Werkwijze Wabovergunningen
 
Hieronder volgt de werkwijze van de gemeente bij de wabovergunningen en meldingen voor bouwen, 
afwijken bestemmingsplan, sloop, inrit- en kapvergunningen. Voor de meest voorkomende 
omgevingsaanvragen wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen worden gezet bij de toetsing van die 
aanvragen en de procedures die worden gevolgd.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) en straks ook de Omgevingswet staat voor 
één loket, één bevoegd gezag, één behandelprocedure, één omgevingsvergunning, één 
rechtsbeschermingsprocedure en één handhavend bestuursorgaan. Het doel is minder
administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening, kortere en transparantere
procedures, minder toezichtdruk en geen tegenstrijdige voorschriften.

De omgevingsvergunning omvat vijfentwintig vergunningen (zoals de bouw-, sloop-,
gebruiks-, APV, milieu- en monumentenvergunning). Voor verschillende activiteiten is er dus maar één
aanvraag en één omgevingsvergunning nodig. Ook moet de handhaving van deze vergunning zo 
gecoördineerd mogelijk plaatsvinden. 

De wettelijke regelgeving die het toetsingskader regelt voor de omgevingsvergunning zijn het 
Bouwbesluit, de Wabo, het Bor, de Bouwverordening en de APV.

 De reikwijdte van dit beleidskader is beperkt tot de in Lelystad meest voorkomende vergunningen
(waaronder ook meldingen en ontheffingen worden begrepen), te weten:

 Bouwen.
 Afwijken bestemmingsplan.
 Slopen.
 Aanleggen.
 Brandveilig gebruik.
 Het vellen van houtopstanden (oftewel, het kappen van bomen).
 Aanleg inrit en of uitrit (meldingsplicht)
 Natuurbescherming.



35

3.2 Soorten procedures 

Hieronder worden de verschillende procedures voor vergunningverlening beschreven voor de meest 
voorkomende omgevingsvergunning namelijk voor de activiteit bouwen of waarbij bouwen onderdeel is 
van de omgevingsvergunning. 

Voor het afhandelen van de verschillende aanvragen worden 5 procedures gehanteerd
1. Regulier procedure.
2. Procedure Flitsplannen.
3. Uitgebreide procedure. 
4. De gefaseerde aanvraag. 
5. Meldingen.

Welke procedure
De hoofdregel is dat voor het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning de reguliere procedure 
geldt met een doorlooptijd van 8 weken. Dit is alleen anders als artikel 3.10 van de Wabo zegt dat de 
uitgebreide procedure van toepassing is. Een aanvraag kan een verzoek tot verlening van meerdere 
Wabo-toestemmingen zijn. Wanneer voor één hiervan de uitgebreide procedure moet worden toegepast, 
geldt voor de hele omgevingsvergunning de uitgebreide procedure.

Ad 1 De reguliere voorbereidingsprocedure
Voor de reguliere procedure geldt hoofdstuk 4 van de Awb. De Wabo geeft hierop enkele aanvullingen 
zoals

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

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

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

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

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

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

 In de wabo wordt voorgeschreven wanneer de regulier procedure van toepassing is.

Ad 2.Versnelde procedure
Hierbij wordt dezelfde procedure als de reguliere procedure toegepast maar dan versneld naar 2 weken. 
Dit kan bij eenvoudige ontvankelijke aanvragen waarbij op welstand getoetst kan worden met de 
sneltoetscriteria, bijvoorbeeld een dakkapel. Ook aanvragen waarbij uitgebreid vooroverleg is geweest 
kunnen in aanmerking komen voor een versnelde procedure. 

Ad 3. De uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Awb. De Wabo geeft hierop enkele aanvullingen 
zoals onder andere:
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 Het bevoegd gezag stuurt de aanvrager onverwijld een ontvangstbewijs (art. 3.1 lid 2 Wabo). 
 Het bevoegd gezag stuurt de aanvrager zo snel mogelijk een bericht over de procedure en 

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

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

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

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

 De beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de 
aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo). 

 Het bevoegd gezag mag de beslistermijn van zes maanden éénmaal verlengen, met ten hoogste 
zes weken (art. 3.12 lid 8 Wabo). 

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

definitieve besluit in de Staatscourant. 
o Het bevoegd gezag stuurt de kennisgeving van het ontwerpbesluit en de mededeling van het 

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

o Het bevoegd gezag doet de mededeling van het definitieve besluit ook langs elektronische weg 
en stelt het beschikbaar op de landelijke voorziening.

Ad 4. Gefaseerde aanvraag
De Wabo biedt de mogelijkheid om een vergunning gefaseerd aan te vragen en gefaseerd te
verlenen. Voor elk project dat uit meerdere activiteiten bestaat, kan een vergunning gefaseerd
aangevraagd worden. Het kan daarbij zowel gaan om activiteiten die ingevolge artikel 2.7 gelijktijdig
moeten worden aangevraagd als om activiteiten waarvoor ook afzonderlijk een (deel)vergunning zou
kunnen worden gevraagd. Het is aan de aanvrager om te bepalen of hij een vergunning gefaseerd
aanvraagt. Het blijft dan één vergunning, maar de beoordeling van de aanvraag en de besluitvorming
daaromtrent vindt in twee fasen plaats. Elke fase vormt een op zichzelf staand appellabel besluit
gericht op rechtsgevolg. Beide besluiten, indien positief, vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. 
De activiteiten kunnen echter pas plaatsvinden als de besluiten voor beide fasen zijn verkregen. Bij de 
aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste fase vermeldt de aanvrager uit welke 
activiteiten het gehele project zal bestaan.

Ad 5. Meldingen
Niet altijd is een omgevingsvergunning nodig maar kan worden volstaan met een melding. Dit betreft met 
name de sloopmelding en de melding brandveilig gebruik maar voor de gemeente Lelystad geldt deze ook 
voor inritten. In het Bouwbesluit en met betrekking tot inritten in de APV is vastgelegd wanneer kan 
worden volstaan met een melding. De melding moet tenminste 4 weken voor de start van de 
werkzaamheden worden gedaan. Binnen deze 4 weken beoordeeld de gemeente of de melding compleet 
is en of er nog nadere voorwaarden worden opgelegd. De voorwaarden zijn een aanvulling op de 
inhoudelijke voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
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HOOFDSTUK 4. PROCESSEN                                    

Informatieplein Wonen en Ondernemen
Inwoners en bedrijven kunnen voor al hun vragen omtrent bouwen, verbouwen of het veranderen van het 
gebruik van een gebouw terecht in het Informatieplein Wonen en Ondernemen in de hal van het stadhuis. 
Zeker daar waar sprake is van bouwactiviteiten leert de ervaring dat voor goede en duidelijke informatie 
persoonlijk contact met de klant de beste optie is. 

Vooroverleg 
Een initiatiefnemer kan verzoeken om vooroverleg met als resultaat een ambtelijke indicatie van de 
haalbaarheid van een initiatief op bepaalde maatgevende facetten zoals ruimtelijke inpassing, welstand, 
monumenten, flora- en fauna. De aanvrager kan zijn initiatief zo nodig aanpassen en verder uitwerken en 
loopt zodoende tijdens de officiële aanvraag niet meer tegen onverwachte obstakels aan. Tevens kan de 
gemeente in het voortraject adviseren over de wijze van vergunningaanvraag (gefaseerd, deelactiviteiten).

Bij ingrijpende of bestuursgevoelige plannen vindt tijdens het vooroverleg in elk geval terugkoppeling
naar de portefeuillehouder plaats. De ervaring leert dat de meerderheid van de vooroverleggen leidt tot 
een formele aanvraag. De tijd die (kosteloos) wordt gestoken in de behandeling van een vooroverleg, 
wordt in het formele stadium dus veelal teruggewonnen.

4.2 Schetsplan, conceptplan of klantdossier 

Daarnaast bestaan de volgende mogelijkheden om de haalbaarheid van een initiatief voorafgaand aan 
een aanvraag te laten toetsen.
 
Schetsplan 
Een initiatiefnemer kan een schetsplan voorleggen voor een voorlopige toets met als resultaat een 
indicatie van de haalbaarheid van een initiatief op het gebied van de welstand en het bestemmingsplan. 
De aanvrager kan zijn initiatief zo nodig aanpassen en verder uitwerken en loopt zodoende tijdens de 
officiële aanvraag niet meer tegen onverwachte obstakels aan. Als een schetsplan wordt goedgekeurd en 
het uitgewerkte plan is conform dit schetsplan dan wordt de vergunning verleend.

Conceptaanvraag 
Een conceptaanvragen is een voorloper in het omgevingsloket. Een conceptaanvraag wordt gecheckt op 
volledigheid zonder dat de proceduretijd begint te lopen. Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats.

Klantdossier
Zonder dat er sprake is van een aanvraag kan worden zowel intern als extern worden verzocht om een 
indicatie of een initiatief op grond van het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand kans van 
slagen heeft. Deze aanvragen, de zogenaamde k-dossiers zijn onofficieel en hier kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.

4.3 Loket nieuwe initiatieven 

Sinds 2014 functioneert binnen deze gemeente het Loket Nieuwe Initiatieven, dat een breed scala aan 
initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen op een uniforme manier toetst op omgevings- en 
beleidsaspecten, en adviseert over de te nemen vervolgstappen.
Binnen twee weken wordt op een complexe initiatiefaanvraag een integraal advies gegeven. Dat advies is 
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getoetst op 40 verschillende aspecten door 20 verschillende specialisten bij o.a. grondbedrijf, BOR, 
vergunningen (DVL), Beleid, maar ook bij bijvoorbeeld het Werkbedrijf. De aanvrager wordt steeds op de 
hoogte gehouden van het gehele interne proces. Hij krijgt één interne contactpersoon en ontvangt het 
geschreven advies voordat besluitvorming plaatsvindt.
“Het loket koppelt de adviezen tot één integraal advies, waar de Stuurgroep Nieuwe Initiatieven, 
bestaande uit twee wethouders, directeur en een aantal afdelingshoofden, een gefundeerd besluit over 
kan nemen. Initiatiefaanvragers krijgen op deze manier binnen een paar weken duidelijkheid over hun 
initiatief/aanvraag en of (en zo ja op welke manier) de gemeente mee wil werken. 
 
4.4 Intakeprocedure

Indieningvereisten
De indieningsvereisten voor aanvragen om vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn opgenomen
in diverse regelingen, zoals de Ministeriële regeling omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit,
Bouwbesluit 2012, Drank- en Horecawet en Algemene Plaatselijke Verordening. In bijzondere
gevallen kunnen voor de beoordeling andere gegevens nodig zijn dan in specifieke regelingen is
opgenomen. Op grond artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college om (specifieke)
aanvullende gegevens vragen. De eerste toets van een aanvraag betreft geen inhoudelijke toets maar
een toets of de juiste stukken zijn ingediend en of deze van voldoende kwaliteit zijn. Dat wordt per
geval beoordeeld. 

4.5 Behandelprocedure
 
De gemeente Lelystad beoordeelt een aanvraag of melding op grond van de in de regelgeving 
vastgelegde objectieve criteria. Daarbij is bepaald welke vormen van vergunningverlening worden 
onderscheiden en welke basiswerkwijze daarbij wordt gehanteerd. De basiswerkwijze voor het verlenen 
van een omgevingsvergunning is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem (Key2vergunningen), 
waarbij de processtappen worden doorlopen. Het gaat hier om de processtappen op hoofdlijnen en 
deelactiviteiten. 

Voor het onderdeel bouwen vormt onder andere het Bouwbesluit en de bouwverordening het 
toetsingskader. Voor de toetsing aan de bestemming vormen de bestemmingsplannen en 
omgevingsplannen het kader. De uiterlijke vormgeving wordt getoetst aan de in de Welstandsnota 
vastgestelde criteria.|

4.6 Registratie 

Alle werkzaamheden worden geregistreerd in Key2 vergunningen. Dit geldt minimaal voor
 Inhoudelijke beoordeling en adviezen over vergunningaanvragen, vooroverleg en schetsplannen.
 Procedurestappen in vergunningenprocessen.
 Resultaten van uitgevoerde toetsen.
 Besluiten. 

4.7 Lean processen

Voor het behandelen van de vergunningsaanvragen is in een leantraject een procesbeschrijving 
opgesteld. Daarnaast is er een leanproces doorlopen voor welstand advisering het opstellen van 
bestemmingsplannen en de administratie. 
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4.8 Hulpmiddelen 

Gisviewer 
Via gisviewer kan een groot aantal gegevens worden opgezocht over de gemeente Lelystad en bekeken 
vanuit kaart. Op de viewer zijn o.a te vinden een basiskaart, bestemmingsplannen, groen en 
natuurgebieden en een kwaliteitskaart bedrijventerrein te vinden.  

Welstandviewer 
Via de welstandsviewer kan worden gekeken welk welstandsregime geldt op een locatie. 
Met de sneltoetscriteria kan worden nagaan of er wel of geen welstandsregime geldt voor kleinere 
bouwwerken zoals een dakkapel, serre, aanbouw en bouwwerken in het achtererfgebied. De criteria zijn 
bedoeld om de aanvrager vooraf maximale duidelijkheid geven. Indien een plan voldoet aan de 
sneltoetscriteria dan kan dit leiden tot een positief welstandsadvies.

Sneltoetscriteria zijn opgesteld voor de volgende kleinere bouwwerken: 
• Aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 
• Overkappingen en carports. 
• Kozijn- en gevelwijzigingen. 
• Dakkapellen. 
• Rolhekken, luiken en rolluiken. 

Initiatieven die niet passen binnen de sneltoetscriteria kunnen eventueel toch aan redelijke eisen van 
welstand voldoen. Dit vraagt echter om een gewogen welstandsoordeel op basis van de 
gebiedsgerichte criteria. 

https://www.lelystad.nl/Docs/STC-aan-uitbouw.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/STC-overkapping.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/STC-kozijn-gevels.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/STC-dakkapel.pdf
https://www.lelystad.nl/Docs/STC-luiken.pdf
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DEEL 3 TOEZICHT EN HANDHAVING

INLEIDING

Handhaving van de leefomgeving kent veel verschillende facetten. Steeds meer vraagt handhaving van 
de leefomgeving een integrale benadering. Het gaat dan niet alleen om overtreding van bouw- of 
milieuregels of regels in kader van veiligheid, maar ook vaak spelen er aspecten als criminaliteit, zorg, 
sociale problematiek of complexe combinaties van deze verschillende beleidsvelden. Van de overheid 
wordt daarom verwacht dat deze een visie heeft op en een integrale benadering van toezicht en 
handhaving en dat zij daarbij doelstellingen formuleert.

HOOFDSTUK 1 VISIE EN UITGANGSPUNTEN TOEZICHT EN HANDHAVING

1.1 Visie toezicht en handhaving 

In aansluiting op de algemene visie VTH, het Integrale veiligheidsplan 2018-2022 (IVP) en de visie op 
duurzaamheid wordt de visie voor de handhaving van de fysieke leefomgeving als volgt geformuleerd:

Het behoud en het verder verbeteren van een veilige, gezonde en duurzame woon-, werk- en 
leefomgeving

1.2 Doelstellingen

Om de visie te kunnen realiseren is het nodig dat er concrete doelstellingen worden geformuleerd.

Goed naleefgedrag
Wetten en regels zijn noodzakelijk ter bescherming van kwetsbare, beschermingswaardige belangen 
zoals veiligheid en een gezond leefmilieu. Omdat we deze belangen willen beschermen, vinden we het als 
overheid belangrijk dat wetten en regels worden nageleefd. Naleving van de regels staat dan ook voorop. 
Goed gedrag wordt beloond bijvoorbeeld door minder controles. Het effect van een verhoogd 
naleefgedrag is minder overtredingen, meldingen en verzoeken om handhaving over de fysieke 
leefomgeving. 

De eerste doelstelling is daarom:

We stimuleren goed naleefgedrag 

Wat gaan wij hiervoor doen
 Door het naleefgedrag te monitoren wordt inzicht verkregen in het naleefgedrag.
 Door het laten uitvoeren van een Mystery-onderzoek wordt inzicht verkregen in de naleving met 

betrekking tot de Drank en Horecawet.
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 Als het naleefgedrag bekend is formuleren we daarna het gewenste naleefgedrag per onderwerp 
en formuleren we onze doelstellingen met betrekking tot het bereiken van het gewenste 
naleefgedrag.

 We bepalen de instrumenten die worden ingezet per onderwerp en doelgroep. Hierbij wordt o.a 
gebruik gemaakt van de Landelijke Handhavingsstrategie en het ‘Interventiekompas’ van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 
Ondermijning
In het voorjaar van 2018 is, in opdracht van de burgemeester, een ondermijningsbeeld opgesteld door het 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC MN). Voorop staat een verbeterd 
veiligheidsbeeld. Het ondermijningsbeeld vergroot het zicht op criminele activiteiten in de gemeente en 
heeft tot doel de bewustwording omtrent (de gevaren van) deze ondermijnende activiteiten te vergroten, 
aanknopingspunten te bieden aangaande het handelingsperspectief en ondermijningsvraagstukken op 
gemeentelijk niveau te prioriteren. Ter uitvoering van dit ondermijningsbeeld is een plan van aanpak 
opgesteld. Toezicht en handhaving maken een belangrijk onderdeel uit van deze aanpak. Het is daarom 
belangrijk dat er een goede verbinding is met het integrale handhavingsbeleid. De prioriteiten uit het IVP
die van belang zijn voor toezicht en handhaving zijn veilige en leefbare wijken en buurten en 
ondermijning. 

De tweede doelstelling is dan ook: 

We zetten toezicht en handhaving gericht in om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. 

Wat gaan wij hiervoor doen
 We toetsen vooraf of er sprake kan zijn van ondermijnende criminele activiteiten en nemen dit ook 

mee in ons toezicht en hierop wordt altijd gehandhaafd.
 We zorgen voor afstemming met de politie omtrent de inzet van handhaving op hotspots.
 We leveren een actieve bijdrage bij het onderzoeken van meldingen die bij het meldpunt 

ondermijning zijn ingediend.

Duurzaamheid 
Klimaatbescherming is een speerpunt van zowel de landelijke als de lokale politiek. Duurzaamheid staat 
daarom hoog op de agenda. Ook de gemeente Lelystad heeft in de kadernota Duurzaamheid de 
duurzaamheidsagenda vastgelegd. Daarnaast zijn er een aantal wettelijke regelingen en verplichtingen, 
zoals de informatieplicht en andere regels uit het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer en de 
Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED) waarin wordt beschreven waaraan bedrijven moeten voldoen 
om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen door middel van het terugdringen van energiegebruik. 

De derde doelstelling is:

We stimuleren duurzaam gedrag, en houden toezicht of wordt voldaan aan de regelgeving met 
betrekking tot duurzaamheid.
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Om deze doelstelling te kunnen behalen oefenen we actief bouwtoezicht uit op het behalen van de EPC-
norm van bouwwerken en geven we opdracht aan de OFGV om toezicht uit te voeren m.b.t 
energiebesparingsverplichtingen van bedrijven. 

1.3 Uitgangspunten

Handhaving is een keten van activiteiten, gericht op het doen naleven van de regels en voorschriften. Het 
voorkomen van overtredingen heeft prioriteit. Handhaving wordt dus niet alleen gezien als het afdwingen 
van naleefgedrag, maar als het gehele proces van opstellen van duidelijke regelgeving, voorlichting, 
advisering, toezicht, bemiddeling tot handhaving en sanctionering. De gemeente heeft de bijzondere 
positie om regelnaleving af te dwingen. Met deze positie gaan we uiterst zorgvuldig om. Om de 
bovenstaande visie en doelstellingen te kunnen waarmaken zijn de volgende uitgangspunten voor 
toezicht en handhaving geformuleerd. Op grond hiervan bepalen we onze prioriteiten, strategieën en het 
uiteindelijke uitvoeringsprogramma.

1. Burgers, bedrijven en verenigingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor naleving
De fysieke leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving. Dit maakt dat 
burgers, ondernemers en verenigingen de eerst verantwoordelijken zijn voor een goede naleving van 
de regels. Bij conflicten verwachten wij dat partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan onder 
begeleiding van Buurtbemiddeling. In het geval dat regels niet goed worden nageleefd, zal de 
gemeente de burgers, ondernemers en verenigingen hierop aanspreken. 

2. Gemeente is verantwoordelijk voor voorlichting en preventie
Goede voorlichting en preventie zijn essentieel om te voorkomen dat er een overtreding begaan 
wordt. De regels moeten immers bekend zijn bij degenen die ze moeten naleven. Heldere en 
makkelijke informatie is te vinden op de website van de gemeente. De gemeente draagt de 
verantwoordelijkheid om bestaande en nieuwe regels en beleid duidelijk te communiceren naar de 
doelgroep.

3. Handhaafbare regels
We handhaven de landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving. Gemeentelijke regels die niet 
(meer) voldoen passen we aan of schaffen we af. Van belang hierbij zijn algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Landelijke regels kunnen we niet wijzigen of afschaffen. Wel kunnen we via 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten de dialoog aangaan met het Rijk om deze regels te wijzigen. 
Bij de invoering van nieuwe regels wordt een handhaafbaarheidstoets toegepast.

4. Onze kernwaarden zijn Vertrouwen en Klantgericht
Onze dienstverlening is ingericht op klantvriendelijkheid richting de burger. Waar het kan proberen wij 
te werken vanuit de bedoeling om de menselijke maat te hanteren. Indien er niet hoeft te worden 
opgetreden doen we dat ook niet. De handhavers op de werkvloer hebben discretionaire 
bevoegdheden om deze menselijke maat te hanteren en maatwerk te leveren. Ernstige overtredingen, 
waarbij de veiligheid of gezondheid in het geding is, worden echter altijd gesanctioneerd.

5. We conformeren ons aan de Landelijke Handhavingsstrategie 
Wij handhaven conform de Landelijke Handhavingsstrategie. De Landelijke Handhavingsstrategie 
maakt het mogelijk om bij elke interventie een passende maatregel te nemen en om in vergelijkbare 
situaties vergelijkbare keuzes te nemen. De interventie wordt bepaald aan de hand van de ernst van 
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de overtreding en het gedrag van de overtreder. In bijlage 3 wordt verder ingegaan op de Landelijke 
Handhavingsstrategie.

6. Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal opgepakt 
Er wordt zoveel mogelijk integraal gewerkt. Integraliteit hoeft niet altijd te zitten in met elkaar of voor 
elkaar controleren, maar kan ook in de vorm van signaleren van overtredingen op andere gebieden en 
de desbetreffende collega of handhavingspartner hierover te informeren om met elkaar te zorgen voor 
een betere naleving van de regelgeving die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Er wordt samen gewerkt werken met regionale en of landelijke handhavingspartners. 

7. We handhaven programmatisch 
De handhaving binnen de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan zijn gesteld in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die nader zijn uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) en de Ministeriële regel omgevingsrecht (Mor). Dit houdt in dat de handhaving programmatisch 
op grond van een risicoanalyse plaatsvindt. 

8. We handhaven zoveel mogelijk informatiegestuurd
Ter ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen per beleidsveld, maar ook te komen tot een 
juiste evaluatie en een realistisch VTHUP is het nodig dat inzichtelijk is wat we hebben gedaan en 
geconstateerd. Met het registreren van het aantal en de aard van de overtredingen wordt inzicht 
verkregen in het naleefgedrag en kan de strategie daarop worden aangepast. Ook is het goed om bij 
te houden hoeveel overtredingen worden opgelost zonder dat hiervoor een juridisch traject wordt 
gevolgd. De indicatoren zoals opgenomen in de productbladen worden hiervoor geregistreerd.

9. Handhaving kent een innovatief karakter. 
We zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen en vragen ons voortdurend af hoe de handhaving beter     
vormgegeven kan worden en hoe we snel kunnen inspelen op een plotseling opkomende thematiek. 
We proberen kennis zoveel mogelijk bijeen te brengen en staan open voor nieuwe instrumenten of 
handhavingsarrangementen. Naast de wettelijke verplichting is er ook ruimte voor wensen, voorkeuren 
en inzichten van burgers. Daarnaast is er de intentie om te experimenteren met alternatieve vormen 
van toezicht zoals zelftoezicht.

HOOFDSTUK 2 RISICO’S EN PRIORITEITEN 

2.1 Risico’s en prioriteiten

Gemeenten hebben te maken met een groot aantal handhavingstaken. Dit zorgt ervoor dat het niet 
mogelijk is voor gemeenten om elke handhavingstaak op hetzelfde niveau uit te voeren. De beschikbare 
capaciteit en middelen brengen met zich mee dat er keuze gemaakt moeten worden, wat doen we wel en 
wat doen we (nu) niet?  

Wij maken een onderscheid in de reguliere taken, de handhaving van de openbare ruimte en projecten. 

Reguliere taken
De reguliere taken bevatten de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
binnen de fysieke leefomgeving, met uitzondering van de handhaving van de openbare ruimte. Bij deze 
taken maken wij gebruik van een risicoanalyse volgens een risicomatrix. Hierbij wordt per onderwerp in 
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beeld gebracht wat de gevolgen van een overtreding zijn en de kans dat er een overtreding plaatsvindt. 
Door het uitvoeren van een risicoanalyse kunnen prioriteiten worden gesteld en doelstellingen worden 
geformuleerd, om op deze wijze de beschikbare handhavingscapaciteit en beschikbare middelen op een 
zo efficiënt mogelijke manier te kunnen inzetten. In bijlage 4 is de uitkomst van de risicoanalyse 
weergegeven. 

Toezicht en handhaving openbare ruimte
Het risicoanalysemodel is minder geschikt voor de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de 
openbare ruimte. Deze taken scoren in de regel laag in dit model, omdat een groot deel van deze taken 
bestaan uit het beheersbaar houden van de openbare ruimte. Hierbij wordt veelal preventief gehandeld, 
door het uitvoeren van toezichtscontroles en het aanwezig zijn op straat en in de wijken. Voor deze 
beheerstaken is het effectiever om het ambitieniveau vast te stellen zodat de benodigde uren voor dat 
ambitieniveau beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Projecten
Naast de reguliere taken hebben we jaarlijks enkele projecten. Dit zijn onderwerpen waarbij voor een 
bepaalde periode extra inzet wordt gepleegd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van bestuurlijke 
prioriteiten, het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving of het projectmatig oppakken van een categorie 
meldingen met een lage prioriteit. Jaarlijks wordt de keuze voor de projecten en de daarvoor beschikbare 
capaciteit vastgesteld in het VTHUP. Aangezien de projecten om uiteenlopende redenen prioriteit hebben 
en programmatisch worden uitgevoerd vindt er geen risicoanalyse plaats bij de projecten.

Risicoanalysemodel:
Bij het maken van de risicoanalyse maken we gebruik van het risicoanalysemodel dat door het 
Expertisecentrum Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie is ontwikkeld. In dit model wordt risico 
(R) gedefinieerd als negatief effect (NE) maal de kans (K) dat dit effect zich zal voordoen bij het ontbreken 
van handhaving

R = NE x K

Deze formule is een internationaal geaccepteerde en veel gebruikte methode om een adequate 
inschatting te maken van de prioriteit van handhavingstaken.

Het negatieve effect is hierbij onderverdeeld in vijf categorieën. De negatieve effecten die zijn te 
onderscheiden zijn: 

1. fysieke veiligheid; 
2. schade aan (volks-)gezondheid;
3. ruimtelijke kwaliteit;. 
4. leefbaarheid;
5. schade aan het bestuurlijke imago. 

1)Fysieke veiligheid: In welke mate draagt voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren, 
bij aan de fysieke veiligheid/zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de fysieke veiligheid te 
beschermen? Denk hierbij aan het voorkomen van letsel, al dan niet dodelijk.
2) Volksgezondheid: In welke mate draagt voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren,  
bij aan de bescherming van de volksgezondheid/zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de 
volksgezondheid te beschermen?
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3) Ruimtelijke kwaliteit: in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de kwaliteit van de 
ruimtelijke leefomgeving te beschermen? Hieronder valt ook  natuur en monumentale zorg.
4) Leefbaarheid: In welke mate draagt voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren, bij 
aan de kwaliteit van de sociale leefomgeving/zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de kwaliteit van de 
sociale leefomgeving te beschermen? Dit betreft o.a ook gevoel van sociale veiligheid. 
5) Imago: Hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit dit thema onvoldoende worden 
nageleefd?

Effect
Van elk van de categorieën is een inschatting gemaakt wat het effect is bij niet-naleving van een 
handhavingstaak op een schaal van 1 tot 5. Een 5 staat voor een groot negatief effect en een 1 staat voor 
vrijwel geen effect. Niet elk negatief effect weegt even zwaar, zo wordt veiligheid gezien als de meest 
belangrijke weegfactor. Aan het effect veiligheid is daarom een twee keer zo zware weegfactor 
toegekend. 

Kans op spontane naleving
Vervolgens is een inschatting gemaakt van de kans dat een regel wordt overtreden indien de handhaving 
zou ontbreken (de handhavingstaak wordt niet uitgevoerd). De kans wordt bepaald door een inschatting te 
maken van de overtredingskans als niet wordt gehandhaafd. Een 5 staat voor een zeer grote kans en een 
1 voor een zeer kleine kans. 

Risico 
Het risico wordt bepaald door de gemiddelde score van de negatieve effecten te vermenigvuldigen met de 
kans op overtreding. 

risico hoog >60  
  risico middel 30-60

        risico laag 0-30 

Prioriteit
Uitgangspunt is dat de prioriteit wordt bepaald aan de hand van het risico. Bij een score van meer dan 60 
punten is sprake van een hoog risico, bij een score tussen de 30 en 60 punten is sprake van een 
gemiddeld risico en bij een score van 30 punten of minder is sprake van een lage prioriteit.
In zijn algemeenheid scoren onderwerpen die te maken hebben met veiligheid hoog.

Het doel van de prioritering is om de intensiteit en diepgang van de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving te bepalen. Hoe hoger de prioriteit hoe uitgebreider er opgetreden wordt. 

Naast prioriteiten op basis van het risico kunnen zich bestuurlijke prioriteiten voordoen. Het VTHUP biedt 
de ruimte om ook bestuurlijke prioriteiten in te passen, veelal in de vorm van een project. Daarnaast zijn er 
werkzaamheden die op zichzelf beschouwd weinig risico’s met zich mee brengen, maar onmisbaar zijn 
voor andere werkzaamheden met een hoge prioriteit. Te denken valt aan het bijhouden van het Digitaal 
Opkopersregister (DOR). Op zichzelf genomen weinig risicovol voor de fysieke leefomgeving, maar een 
belangrijke schakel in het tegengaan van ondermijning. Ook aan dat soort werkzaamheden kan vanwege 
de bredere context een hogere prioriteit worden toegekend.
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Onderscheid meldingen en handhavingsverzoeken
We maken een onderscheid tussen meldingen en handhavingsverzoeken. 

Melding
Door middel van een melding kan een burger of bedrijf ons informeren over een bepaalde (vermoedelijke) 
overtreding van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving. Meldingen kunnen op allerlei 
manieren worden ingediend: telefonisch, via het digitale klachtenformulier van de gemeentelijke website, 
per e-mail of schriftelijk. Bij een melding hoeft de melder geen belanghebbende te zijn. Meldingen hebben 
geen formele juridische status. De prioriteit van een melding bepaalt de manier waarop wij met die 
melding omgaan. Dat kan zijn dat we er op dat moment niets mee doen (prioriteit laag), maar kan ook 
leiden tot direct toezicht en handhaving (prioriteit hoog). Alle meldingen worden geregistreerd, zodat bij 
het opstellen van het VTHUP kan worden bepaald of een bepaalde categorie meldingen met een lage 
prioriteit al dan niet projectmatig alsnog kan worden opgepakt. Gelet op het uitgangspunt dat burgers, 
bedrijven en verenigingen primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving, kunnen wij de melder ook 
wijzen op de eigen mogelijkheden om via privaatrechtelijke weg een einde te maken aan de overtreding. 
Bovendien bieden we de melder aan om via Buurtbemiddeling in gesprek te gaan met de gestelde 
overtreder. In veel gevallen leidt dit tot een einde van het conflict.

Handhavingsverzoek
Een handhavingsverzoek is een formele aanvraag waarop op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) een besluit moet worden genomen. Aan een handhavingsverzoek stelt de wet voorwaarden. Zo 
dient de verzoeker belanghebbende te zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat vereist een 
bijzonder persoonlijk belang. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam en 
handtekening. Het is niet mogelijk om via het digitale klachtenformulier of per e-mail een formeel 
handhavingsverzoek in te dienen. Meldingen die via het digitale klachtenformulier of per e-mail worden 
ingediend worden beschouwd als melding en als zodanig in behandeling genomen.

2.2 Risicoanalyse per onderwerp 

Voor het uitvoeren van de risicoanalyse zijn in de eerste plaats de relevante handhavingstaken 
geïnventariseerd. Ten aanzien van deze handhavingstaken is de risicoanalyse ingevuld. Om uit de 
risicoanalyse een zo’n genuanceerd mogelijk beeld te krijgen is de risicoanalyse ingevuld door 
verschillende werkvelden.

In het kader van dit VTH beleidsplan worden risicoanalyses uitgevoerd voor de volgende onderwerpen:
1.   Omgevingsvergunningen.
2.   Handhaving Wabo en Bouwbesluit
3.   Toezicht op brandveilig gebruik bouwwerken
4.   Slopen.
5.   Evenementen.
6.   Horeca en winkels.
7.   APV.
8.   Ondermijning / bijzondere wetten.
9.   Wet Kinderopvang.

2.3 Uitkomsten

Bij het bepalen van de inzet is het uitgangspunt dat risicogestuurd wordt gewerkt. Dit betekent  volledige 
inzet (op details en hoofdlijnen) bij werkzaamheden met prioriteit hoog, gemiddelde inzet (op hoofdlijnen) 
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bij werkzaamheden met prioriteit middel en minimale inzet bij werkzaamheden met prioriteit laag. Bij 
werkzaamheden met een lage prioriteit vindt er geen actief toezicht en handhaving plaats. 
Meldingen met een lage prioriteit worden in beginsel alleen geregistreerd. Door de registratie wordt 
bijgehouden waar de meldingen betrekking op hebben. Jaarlijks wordt in het VTHUP capaciteit 
vrijgemaakt om één of meerdere categorieën van meldingen met een lage prioriteit projectmatig op te 
pakken.  

Risicogestuurd werken brengt met zich mee dat de frequentie en locatie van toezichtscontroles worden 
afgestemd op het verwachte risico. Dit betekent dat bepaalde controles in frequentie kunnen worden 
teruggebracht als blijkt dat het naleefgedrag verbeterd is of dat de frequentie wordt verhoogd als de 
situatie verslechtert. 

Bij het toekennen van de capaciteit wordt naast de prioriteitstelling op basis van de risicoanalyse rekening 
gehouden met de bestuurlijke prioriteiten en met de werkzaamheden waaraan vanwege de bredere 
context een hogere prioriteit kan worden toegekend. Risicogestuurd werken is het uitgangspunt, maar er 
blijft ruimte om ook capaciteit toe te kennen op basis van andere factoren.

HOOFDSTUK 3 STRATEGIEËN OP HOOFDLIJNEN

3.1 Nalevingsstrategie

Het totaal van strategieën dat wordt gehanteerd om de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen, 
noemen we de nalevingsstrategie. In hoeverre de gestelde regels ook daadwerkelijk worden nageleefd, 
wordt bepaald door een groot aantal factoren. Dit varieert van kennis van de regels, het nut en de 
noodzaak er van inzien, tot het bewust overtreden ervan. Een aantal van deze factoren is door de 
gemeente te beïnvloeden door consequent te toetsen, toezicht te houden en handhavend op te treden. 
Onze nalevingsstrategie bestaat uit drie strategieën: een vergunningenstrategie, een preventiestrategie 
en een handhavingsstrategie. Deze laatste bestaat weer uit een toezichtstrategie, een sanctiestrategie en 
een gedoogstrategie. Schematisch is dat als volgt samen te vatten: 
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3.2 Vergunningenstrategie  

Wat betreft de vergunningverlening is er voor de diverse deelactiviteiten apart beleid vastgesteld en 
daarnaar wordt dan ook verwezen. De Wabo vergunningen worden getoetst conform het beleid zoals dat 
is opgenomen in deel 2. De evenementenvergunningen worden getoetst aan de kaders zoals opgenomen 
in het Evenementenbeleid Lelystad 2018 t/m 2021. Drank- en horecavergunningen worden getoetst aan 
de Drank-en Horeca wet en conform het Bibob-beleid. Het Bibob-beleid is eveneens van belang in de 
aanpak van ondermijning en kan ook worden ingezet bij aanvragen voor een omgevingsvergunning.

3.3 Preventiestrategie

De preventiestrategie voor het bevorderen van spontane naleving richt zich op het vergroten van de 
bewustwording bij burgers en bedrijven waardoor mensen het logisch vinden om de regels na te leven. 
Voorlichting is dan ook een belangrijk onderdeel van handhaving. Communicatie en voorlichting als 
instrument worden vooral ingezet bij nieuw beleid en bij thema’s waarop de meeste overtredingen worden 
gesignaleerd en/of waarover veel onduidelijkheid blijkt te bestaan. Ook communicatie over de resultaten 
van ons werk valt hieronder. 

Doelgroep analyse
Om grip te houden op omvang van de doelgroep en inzicht te houden in het naleefgedrag en 
ontwikkelingen (naleef- en trendanalyses) worden er doelgroepsanalyses uitgevoerd waarbij toezicht- en 
handhavingsinformatie wordt geanalyseerd. 
De volgende tabel maakt de benadering per doelgroep zichtbaar:

Doelgroep Toelichting type 
nalever/overtreder

Benadering en inzet instrumenten

Spontane en bewuste nalever

             

Kent de regels en leeft die ook 
spontaan of bewust na, 
ongeacht wel of geen toezicht 
van toezicht en handhaving.

Informeren over nieuwe regels, 
waarbij de focus ligt op argumenten 
en feiten, en hen begeleiden in 
regelgeving (makkelijker maken bij 
de uitvoering van de geldende 
regels).

Goedwillende en onbewuste 
overtreder

Overtreedt per ongeluk de 
regels en is in de basis 
goedwillend, proactief en 
geneigd om de regels te volgen.

Motiveren om de regels op te volgen 
waarbij de focus ligt op gewenst 
gedrag en bewustwording van eigen 
gedrag. 

Bekendmaken met geldende regels 
en inzet van positieve 
handhavingsacties, zoals belonen 
van bij goed gedrag.
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Afgedwongen nalever
Leeft de regels na omdat hij 
afgeschrikt wordt door controles 
en sancties. Heeft vaak een 
‘moet kunnen’/ onverschillige 
houding en neemt het niet zo 
nauw met het algemeen belang.

Bekendmaken met het nut van 
geldende regels.

Informeren over de pakkans en 
sanctiedreiging.

Benadrukken van de nadelen van 
niet-naleving.

Calculerende en bewuste 
(structurele) overtreder

Iemand die willens en wetens 
de regels overtreedt en daarbij 
bewust het risico neemt om 
gepakt te worden.

Inzetten van 
handhavingsinstrumenten.

Handhaafbare regelgeving 
Om spontane naleving mogelijk te maken moeten regels aan een tweetal voorwaarden voldoen: ze 
moeten duidelijk, eenduidig en dus handhaafbaar zijn en voor iedereen bekend zijn. 
Veel van de regels die de gemeente moet handhaven zijn landelijk bepaald. Voorbeelden hiervan zijn de 
Wabo, de Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. De regels 
die de gemeente zelf vaststelt zijn verordeningen (APV, bouwverordening), beleid (welstand), 
bestemmingsplanvoorschriften en vergunningvoorschriften (milieu, bouw, sloop). 

Regels zijn handhaafbaar wanneer ze voldoen aan een aantal criteria: 
1. ze zijn relevant: regels zijn nodig, actueel en uitvoerbaar; 
2. ze zijn eenduidig: regels zijn op één manier uit te leggen en niet tegenstrijdig; 
3. ze zijn controleerbaar: regels zijn gebaseerd op zichtbare en/of meetbare feiten. 

Met deze criteria voor ogen zal vanuit handhaving in de beleidsperiode actief worden getoetst of nieuw op 
te stellen regels relevant, eenduidig en controleerbaar – en dus handhaafbaar – zijn.

3.4 Handhavingsstrategie 

De handhavingsstrategie bestaat uit een:
 Toezichtstrategie 
 Sanctiestrategie
 Gedoogstrategie 

3.4.1 Toezichtstrategie 

De gemeente is mede verantwoordelijk voor het bewaken van het algemeen belang. Vertrouwen is het 
uitgangspunt, maar op een aantal thema’s is het belangrijk dat we toezien of regels daadwerkelijk worden 
nageleefd. De gemeente gaat vanuit haar toezichthoudende taak het gesprek aan over naleving van 
regels. Sanctionering is daarbij een uiterste maatregel. Het (algemene) doel van de toezichtstrategie voor 
de gemeente is om de beschikbare capaciteit en middelen zo in te zetten dat een zo hoog mogelijk 
rendement wordt behaald. Rendement laat zich in dit geval als naleefgedrag definiëren. De inzet van 
toezicht wordt bepaald op basis van de risicoanalyse en de bestuurlijke prioriteiten. 
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De wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd hangt af van de prioriteit die aan een handhavingstaak is 
toegekend. In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de prioriteiten doorgaans de intensiteit van het 
toezicht bepalen. 

Prioriteit Mate van toezicht

Hoog Het toezicht op naleving van de regels vindt proactief plaats op basis van een vaste 
controlefrequentie. Verder wordt actief gezocht naar overtredingen door het 
uitvoeren van inventarisaties, via gevelcontroles en waarnemingen ter plaatse en 
bureaucontroles.

Gemiddeld Het toezicht op naleving van de regels vindt minder intensief of steekproefsgewijs 
plaats.

Laag Er is sprake van passief toezicht. In beginsel wordt alleen naar aanleiding van 
handhavingsverzoeken toegezien op naleving van de regels.

Integraal toezicht
Waar het kan wordt integraal toezicht gehouden om zodoende bedrijven en burgers zomin mogelijk te 
belasten en integraal te kunnen adviseren. Ook wordt hiermee tegemoet gekomen aan eisen die de Wabo 
aan het toezicht stelt dat het bestuursorgaan zijn controles afstemt en coördineert met andere 
toezichthoudende instanties. In de bestuursovereenkomst met die overheden is dit dan ook afgesproken.
Er zijn verschillende vormen van integraal toezicht denkbaar:
• Controleren met elkaar. Vanuit de verschillende taakvelden (milieu, bouw en brandveiligheid) wordt 
gezamenlijk een integrale controle uitgevoerd. Deze vorm is toepasbaar in situaties die complexer zijn of 
een hoge bestuurlijke prioriteit hebben.
• Controleren na elkaar. Verschillende toezichthouders voeren een controle uit. Omdat deze controles 
plaatsvinden over een relatief langere periode heeft deze aanpak een sterk preventieve werking. De 
toezichtlast gaat hiermee niet omlaag.
• Controleren voor elkaar. Hierbij wordt de integrale controle van de taakvelden door één 
toezichthouder/ handhaver uitgevoerd. Deze vorm wordt vooral gebruikt in situaties die worden 
gekenmerkt door een zeer geringe complexiteit.
• Signaleren voor elkaar. Aspectcontrole door één toezichthouder. Deze toezichthouder neemt tijdens de 
controle (binnen het model controleren na elkaar) aspecten van de andere beleidsvelden of van andere 
bestuursorganen mee, al dan niet aan de hand van een checklist (oog- en oorfunctie). Als hij waarneemt 
dat er op het gebied van de andere beleidsterreinen/ bestuursorganen iets mis is, seint hij zijn collega’s of 
het andere bestuursorgaan in. 

Schematisch ziet dit er zo uit:
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Welke vorm van integraal toezicht gehanteerd wordt, hangt sterk af van de situatie van de
burger of het bedrijf. Hierbij wordt aangesloten bij de (omgevings)vergunning. Bij een
enkelvoudige vergunning zal de toezichthouder of handhaver vanuit zijn vakgebied een controle uitvoeren 
waarbij hij oog- en oorfunctie voor andere beleidsvelden heeft. 

Bij een meervoudige (omgevings)vergunning zullen de toezichtmomenten -waar mogelijk gecoördineerd- 
worden in één bezoek, waardoor de belasting voor het bedrijf tot een minimum beperkt wordt. Indien 
gecoördineerd toezicht niet mogelijk is, zullen de controles vanuit de verschillende vakgebieden blijven 
worden uitgevoerd.

Zelftoezicht 
Degene die zorgdraagt voor een goede naleving, kan hiervoor beloond worden. Dit kan bijvoorbeeld in de 
vorm van minder toezicht. Daarentegen moeten diegenen die (structureel) de regels niet naleven daarop 
worden aangesproken door de gemeente. 

We onderzoeken ook de mogelijkheden van zelfcontrole. We benadrukken daarmee de eigen 
verantwoordelijkheid van de samenleving, verminderen de toezichtslast bij burgers, bedrijven en 
instellingen en bevorderen mogelijk het naleefgedrag. Zelfcontroles zijn bijv. mogelijk op het gebied van 
brandveiligheid. Door middel van een checklist kan de ondernemer zelf al kan nagaan of hij voldoet aan 
de regelgeving en indien nodig de overtredingen alvast ongedaan maken. De ondernemer kan vervolgens 
de ingevulde checklist met bijvoorbeeld een keuringsbewijs terug sturen. Hierop kunnen 
steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. Het voordeel voor de ondernemer is dat de zij zelf de 
regie houden over het nemen van de noodzakelijke maatregelen en dat de toezichtslast wordt verminderd.  
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Een andere vorm om de toezichtlast te verminderen kan middels een zogenoemde hercontrolekaart. 
Indien bij een bedrijf overtredingen zijn geconstateerd, kan dit bedrijf met de hercontrolekaart aangeven 
dat de overtredingen zijn weggenomen. Een hercontrolekaart kan samen met de benodigde stukken, 
zoals een keuringsbewijs, per e-mail naar de gemeente worden gestuurd waarna de handhavers alleen 
nog steekproefgewijs een hercontrole uitvoeren. Op deze manier wordt het aantal controlemomenten 
verminderd en kan de handhavingscapaciteit efficiënter worden ingezet. Bedrijven die hier geen gebruik 
van maken worden uiteraard wel gecontroleerd.

Informatiegestuurd handhaven 
Ons streven is dat we steeds op het juiste moment daar in de stad zijn waar het nodig is. 
Informatiegestuurde handhaving is daarbij cruciaal. De informatiesystemen moeten hiervoor op orde zijn. 
Ook voor het jaarlijkse verslag is het noodzakelijk dat de gegevens uit de systemen kunnen worden 
gehaald. Hiervoor is nodig dat de processen en de registratie van data daarop worden aangepast. Voor 
informatiegestuurd handhaven is het essentieel dat bij de herinrichting van Key2Vergunningen wordt 
voorzien in de benodigde monitoringsmogelijkheden.

We hebben al veel informatie in ons bezit. En we krijgen ook steeds meer ter beschikking. Maar de 
informatie is vaak nog versnipperd aanwezig of kan niet voldoende worden uitgelezen uit de systemen. 
Als we gegevensbestanden met elkaar koppelen kunnen we interessante verbanden leggen. Hiermee 
kunnen we selectief aandacht geven aan de grootste risico’s en de risico’s met de grootste impact. Op die 
manier kunnen we meer bereiken met minder middelen, minder toezichtlast en meer draagvlak. Dit is een 
mooie uitdaging om verder mee aan de slag te gaan. Maar ook hiervoor geldt dat de randvoorwaarde van 
een goede ICT-omgeving aanwezig moet zijn.

Uitgewerkte strategieën
Voor een aantal gebieden zijn specifieke toezichtsprotocollen van kracht. Dit geldt voor:

- Het bouwtoezicht, via het integrale Toezichtsprotocol Bouwtoezicht (iTP).
- Toezicht op evenementen, via het Toezichtsprotocol  evenementenbeleid.
- Toezicht op alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar, via het Preventie- en 

Handhavingsplan Alcohol.

3.4.2 Sanctie- of interventiestrategie

De sanctie- of interventiestrategie heeft tot doel:
a. het voorkomen of teniet doen van een overtreding (bestuursrecht);
b. het opleggen van een boete om de overtreder te straffen (bestuursrecht en strafrecht);
c. het wegnemen van wederrechtelijk genoten voordeel (strafrecht).

Landelijke handhavingsstrategie
Wij passen de landelijke handhavingsstrategie toe (hierna: LHS). De LHS is tot stand gekomen vanuit de 
volgende visie: een onafhankelijke, sterke en slagkrachtige handhavingsinstantie met professionele en 
betrouwbare handhaving waarbij eenvoud in interventiekeuze en gezamenlijk optreden is geborgd. 
Door de LHS toe te passen wordt landelijke eenduidigheid in twee opzichten bevorderd, te weten:

1. dat iedere bevinding een passende interventie krijgt; 
2. dat het proces om tot een passende interventie te komen overal hetzelfde verloopt.

De LHS biedt een stappenplan waarbij de handhaver twee oordelen moet vellen over de bevinding. Het 
eerste oordeel ziet op het gedrag van de overtreder, het tweede oordeel op de ernst van de overtreding. 
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Voor een de uitwerking van deze stappen wordt verwezen naar de Landelijke handhavingsstrategie 
(bijlage 3).

Herstel tijdens toezicht
Gelet op de kernwaarden en de geformuleerde uitgangspunten streven we ernaar om zoveel mogelijk 
overtredingen te laten herstellen tijdens het toezicht. In samenspraak met de betrokkenen kan de 
toezichthouder concrete afspraken maken om de vereiste maatregelen te nemen. Hierdoor kunnen 
ongewenste situaties op een informele, praktische en vaak snelle manier worden beëindigd, met ruimte 
voor de menselijke maat. Het is aan de professionele beoordeling van de toezichthouder welke situaties 
zich lenen voor herstel tijdens het toezicht. Als uitgangspunt geldt dat de overtredingen binnen het lichte 
segment van de interventiematrix van de Landelijke Handhavingsstrategie hiervoor in aanmerking komen 
en binnen het midden- en zware segment in beginsel niet.

Passende interventies om de overtreding te herstellen
Indien de overtreding niet is beëindigd tijdens het toezicht wordt handhavend opgetreden, gericht op 
herstel van de overtreding. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat wordt gestart met een zo licht 
mogelijk handhavingsinstrument, en dat wordt opgeschaald naar zwaardere handhavingsinstrumenten als 
naleving uitblijft. Het instrument waarmee de handhaving wordt gestart wordt bepaald aan de hand van de 
interventiematrix, waarbij het gedrag van de overtreder en de zwaarte van de overtreding bepalend zijn. 
We willen vanuit de kernwaarden vertrouwen en klantgerichtheid in overleg met betrokkenen optreden 
waar dat kan, maar strak en kordaat handhavend optreden waar dat nodig is.   

De bestuursrechtelijke interventies zijn van licht naar zwaar:
- aanspreken/informeren van de overtreder;
- waarschuwen, brief met hersteltermijn;
- bestuurlijk gesprek;
- verscherpt toezicht;
- last onder dwangsom;
- last onder bestuursdwang;
- tijdelijk stilleggen.

Een toelichting op deze interventies staat in bijlage 2 van de Landelijke handhavingsstrategie.

Schorsen of intrekken vergunning 
Het intrekken of schorsen van een vergunning is een bestuurlijke bestraffende interventie. Van deze 
mogelijkheid wordt in beginsel niet in eerste instantie gebruik gemaakt. Het is een passend middel als de 
overtreder ondanks het opleggen van herstelsancties, zoals een last onder dwangsom, niet de 
noodzakelijke actie onderneemt. 

Bestuurlijke boete
Een bestuurlijke boete is een bestuurlijke bestraffende sanctie die door het bevoegd gezag van de 
gemeente kan worden opgelegd zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter. Een 
bestuurlijke boete kan naast een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang worden 
opgelegd. Het instrument van de bestuurlijke boete wordt toegepast bij de handhaving van de Wet 
kinderopvang. In de beleidsregel Kinderopvang is vastgelegd voor welke overtredingen bestuurlijke 
boetes worden opgelegd. Ook is de bestuurlijke boete opgenomen in het Horecasanctiebeleid. Daarnaast 
biedt de Woningwet de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen bij herhaaldelijke overtreding 
van de Woningwet en het Bouwbesluit. Onderzocht wordt of de bestuurlijke boete ook in die gevallen zal  
worden toegepast.
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Bestuurlijke strafbeschikking
De Buitengewone opsporingsambtenaar (Boa) in dienst van de gemeente treedt met de bestuurlijke 
strafbeschikking op tegen veel voorkomende en overlast veroorzakende, lichte overtredingen van de 
Algemene plaatselijke verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening (Asv). Leidend hierin is de top 10 
van overlastfeiten. De strafbeschikking is gebaseerd op de Wet OM-afdoening. Het Centraal Justitieel 
Incassobureau handelt de boete af.

Bestuurlijke strafbeschikking milieu
Voor overtredingen van milieuregels kan door de directeur van de Omgevingsdienst een bestuurlijke 
strafbeschikking milieu worden opgemaakt. Dit is een strafrechtelijke interventie, die zonder tussenkomst 
van het OM kan worden opgelegd. Dit instrument is bedoeld voor eenvoudige overtredingen waarbij er 
over de schuldvraag geen twijfel bestaat. Dit instrument kan samen met een herstelsanctie worden 
opgelegd.

Optreden tegen eigen of andere overheden
De Rijksoverheid en de lagere overheden zijn degene die de regels stellen. Als het op handhaving 
aankomt is het zaak dat de overheid het goede voorbeeld geeft en voorkomt dat er handhavend dient te 
worden opgetreden. Eigen overheden zullen zich dan ook inspannen om te voorkomen dat er overtreding 
van de (eigen) regels plaatsvindt. Mocht zich toch een overtreding voordoen dan zal, net als bij ieder 
ander, in eerste instantie getracht worden om dit tijdens het toezicht te laten herstellen. Blijft de 
overtreding desondanks voortbestaan dan wordt handhavend opgetreden op grond van het 
handhavingsbeleid en de desbetreffende sanctiestrategie

Uitgewerkte sanctiestrategieën
Voor enkele taken is er specifiek sanctiebeleid vastgesteld. Dit betreft het Horecasanctiebeleid en het 
Sanctiebeleid Kinderopvang. Ook is er dwangsombeleid voor Wabo overtredingen en overtredingen van 
de overige APV taken. Daarnaast is in het Damoclesbeleid de sanctiestrategie opgenomen ten aanzien 
van artikel 13b Opiumwet

3.4.3 Gedoogstrategie 

Gedogen gebeurt bij hoge uitzondering na een zorgvuldige en kenbare belangenafweging. In geval van 
gedogen wordt een gedoogbeschikking met heldere voorwaarden opgesteld die aan bestuursrechtelijk 
toezicht wordt onderworpen. Een voorbeeld waarbij wordt gedoogd betreft het antikraak wonen.
Het gedoogprotocol is opgenomen in bijlage 5 van deze nota.
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Bijlage 1 Overzicht geldende beleidsdocumenten
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Bijlage 4 Risico-analyse
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Bijlage 1 | Overzicht geldende beleidsdocumenten 

 

Hieronder staan de belangrijkste kaders die van toepassing zijn op de VTH taken.  

Landelijke regels zijn te vinden via wetten.overheid.nl.  

Lokale regels staan op http://www.lelystad.nl/beleid.  

 

Bouw- en ruimtelijke Ordening 

 Woningwet. 

 Wet Ruimtelijke Ordening. 

 Wet milieubeheer; 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). 

 Bouwbesluit 2012. 

 Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 en hieruit voortvloeiende beleidsregels. 

 Bestemmingsplannen afwijkingen beleid. 

 Welstandsnota 2015. 

 Welstandsbeleid welstandsvrij en ambtelijke toets. 

 Natuur 2 natura 2000 gebieden. 

 Archeologie beleid en kaarten. 

 Bomenbeleidsplan. 

 Beleid uitzonderingen verklaring van geen bedenkingen. 

 Beleidsregel woningsplitsing en kamerverhuur Lelystad. 

 B&B beleid. 

 Inrittenkaart o.g.v de APV. 

 Archeologische monumentenzorg. 

 Erfgoedverordening. 

 Bodembeheer. 

 Bomenbeleidsplan. 

 Beleid doorwerking Zonebeheer Flevokust. 

 Geluid klapperend wand. 

 Hogere grenswaarden en zonebeheer. 

 Toetsingsprotocol Wabo vergunningen. 

 Bouwverordening.  

 Bestemmingsplannen. 

 Beeldkwaliteitsplannen. 

 VTH beleid fysiek leefomgeving 2019 (deze Nota). 

 

Milieu 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Wet Milieubeheer. 

 Wet Bodembescherming. 

 Wet Geluidhinder. 

 Gemeenschappelijk Kader Flevoland 2013. 

 Regionaal Beleidskader VTH OFGV. 

 
 
 



Klimaat 

 Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit),  

 European Energy-Efficiency Directive (EED) . 

 Bouwbesluit. 

 Energieconvenanten zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie.  

 
Brandveiligheid 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Bouwbesluit 2012. 

 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.  

 VTH beleid fysiek leefomgeving 2019 (deze Nota). 

 

Kinderopvang 

 Wet Kinderopvang. 

 Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang Lelystad. 

 VTH beleid fysiek leefomgeving 2019 (deze Nota). 

 

Evenementen 

 Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 en hieruit voortvloeiende beleidsregels. 

 Evenementenbeleid Lelystad 2018 t/m 202. 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Bouwbesluit. 

 VTH beleid fysiek leefomgeving 2019 (deze Nota). 

 

Horeca 

 Drank- en Horecawet. 

 Preventie – en handhavingsplan Alcohol Lelystad. 

 Horecasanctiebeleid. 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Wet milieubeheer. 

 Wet op de kansspelen. 

 Bouwbesluit 2012. 

 VTH beleid fysiek leefomgeving 2019 (deze Nota). 

 
Openbare ruimte  

 Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 en hieruit voortvloeiende beleidsregels. 

 Standplaatsenbeleid. 
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Toetsingsprotocol bouwplannen 
Bouwbesluit 2012 Lelystad 

 
 
 
 

 



 
1.1 Inleiding  
 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelingen 
zijn de criteria voorgeschreven op basis waarvan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen moet worden getoetst. Het toetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning aan 
het Bouwbesluit is één van de criteria.  
 
De technische eisen in het Bouwbesluit zijn niet naar zwaarte gedifferentieerd. Het is praktisch onmogelijk 
om alle geldende voorschriften even uitputtend te toetsen. In de gemeente Lelystad wordt daarom vanaf 
2008 getoetst aan het door de vereniging BWT-Nederland ontwikkelde Toetsprotocol Collectieve 
Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen (CKB). In november  2008 is hiervoor het Toetsingsprotocol 
kwaliteitsnormering Bouwvergunning Gemeente Lelystad vast gesteld. Dit protocol was gebaseerd op het 
Bouwbesluit 2003. In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en op basis daarvan is er een 
nieuw Landelijk toetsprotocol vastgesteld, het LTB 2012.  
 
In de praktijk wordt aan het nieuwe LTB getoetst maar dit is nog niet bestuurlijk vastgelegd. 
De prestatie eisen in het Bouwbesluit 2012 zijn in principe niet hoger dan de eisen in het Bouwbesluit 
2003. Het Bouwbesluit is alleen op een andere manier opgesteld en er zijn een aantal voorschriften uit 
o.a. de bouwverordening toegevoegd. Met vaststelling van dit toetsingsprotocol bouwplannen Bouwbesluit 
2012 wordt geformaliseerd dat bouwplannen worden getoetst aan het LTB Bouwbesluit 2012 en legt het 
college vast hoe intensief een bouwplan wordt getoetst aan het Bouwbesluit 2012.  
 
1.2 Waarom een toetsingsprotocol?  
 
Het praktisch niet mogelijk en gewenst om alle voorschriften even uitputtend te toetsen. Hiervoor 
ontbreken de financiële middelen en capaciteit. Ook vraagt niet elk gebouw/bouwwerk om dezelfde mate 
van controle en lopen bouwplannen zeer uiteen. De overheid kan zich, gemotiveerd, beperken tot het 
toetsen van die aspecten die zij het risicovolst acht en dus prioriteit wil geven. Dit kan, omdat de 
verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving sinds 2007 in de Woningwet expliciet bij de 
marktpartijen is neergelegd.  
 
Sommige activiteiten zijn wel vergunningplichtig, maar scoren bijvoorbeeld laag op risico’s in het kader 
van veiligheid en gezondheid. Ook vraagt niet elk bouwwerk om dezelfde toetsing en niet alle 
voorschriften zijn van toepassing op een bouwwerk Om te kunnen bepalen welke aanvragen compleet 
getoetst moeten worden en bij welke vergunningaanvragen het verantwoord is om een beperktere toets 
uit te voeren, is aan de hand van landelijk vastgestelde, criteria beoordeeld hoe groot de effecten zijn bij 
verschillende typen bouwwerken en activiteiten als er onverhoopt iets misloopt Op grond van de 
uitkomsten van deze weging en vergelijking is een prioriteitenlijst opgesteld. Door zo programmatisch te 
werken zetten wij onze beschikbare capaciteit in voor het toetsen van vergunningaanvragen daar waar de 
risico’s het grootst zijn en waarvoor onze deskundigheid en kennis het meest gevraagd is. Op die manier 
blijft Lelystad op een verantwoorde manier verzekerd van een veilige en gezonde bebouwde omgeving.  
 
Burgers en ondernemers worden geacht op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving en hebben de 
primaire verantwoordelijkheid zich hieraan te houden. De opdrachtgever van een bouwproject is ervoor 
verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Een gebouw moet altijd 
voldoen aan de voorschriften die staan in het Bouwbesluit. De aanvrager van een vergunning is 
verantwoordelijk voor het indienen van een correcte aanvraag. De gemeente beoordeelt of de bij de 
aanvraag om een omgevingsvergunning overgelegde gegevens aannemelijk maken dat de bouwactiviteit 
voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Door dit aannemelijkheidcriterium te hanteren kan de 
diepgang van de toetsing van een bouwplan variëren. Deze eigen verantwoordelijkheid van de 
marktpartijen legitimeert de gemeente om zich te beperken tot het toetsen van die onderdelen van het 
bouwbesluit die zij belangrijk acht.  
 



Daarnaast vergen de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de Wabo dat uitvoeringsorganen werken met 
een toetsprotocol en een toezichtsprotocol. Essentieel element in zulke protocollen is dat weloverwogen 
en herleidbaar wordt aangegeven welk aspect welke aandacht verdient. De matrix is daarbij onmisbaar 
1.3 Doel toetsingsprotocol  
 
Met dit toetsingsprotocol wordt weloverwogen en herleidbaar aangegeven welke aspecten welke 
aandacht verdienen. Met het vastleggen van de toetsniveaus:  

 worden bouwplannen eenduidig, consequent, transparant en adequaat getoetst;  

 worden keuzes en prioriteiten gemotiveerd en bestuurlijk vastgelegd;  

 kan naar burgers en de gemeenteraad toe herleidbaar worden aangegeven aan welke 
voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 is getoetst en met welke intensiteit. 

 
1.4 Status en reikwijdte  
 
In dit toetsingsprotocol wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan in Lelystad wordt omgegaan met de 
bevoegdheid van het college tot het verlenen van een omgevingsvergunning.  
Met een beleidsregel legt het college zichzelf regels op. Het college is verplicht te handelen volgens de 
eigen beleidsregels. In bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken: door de concrete 
omstandigheden van een geval kan het onevenredig zijn de beleidsregel te volgen. Afwijking van deze 
beleidsregel kan 2 kanten opgaan: het toetsingsniveau kan zowel verhoogd als verlaagd worden. Dit 
wordt expliciet in de vergunning vastgelegd.  
 
Het Toetsingsprotocol bouwplannen Bouwbesluit 2012 gaat uitsluitend over de toets van  
omgevingsvergunningplichtige bouwplannen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012. De 
afgelopen jaren mogen steeds meer bouwwerken vergunningsvrij worden gebouwd. Hiervoor hoeft dus 
geen vergunningsaanvraag ingediend te worden. Deze bouwwerken moeten echter wel aan het 
Bouwbesluit 2012 voldoen. Omdat geen aanvraag wordt ingediend, kunnen deze bouwplannen niet vooraf 
worden getoetst. Controle hiervan moet plaatsvinden in de toezichthoudende sfeer. Dit toetsingsprotocol 
ziet dan ook niet toe op het vergunningsvrij bouwen. 
 
 

2 Het toetsingsprotocol  
 
2.1 Matrix  
 
Het toetsingsprotocol bestaat uit een matrix. In deze matrix worden verticaal de aspecten per hoofdstuk uit 
het Bouwbesluit 2012 weergegeven, zoals veiligheid (constructie van het bouwwerk, gebruik), gezondheid 
(geluid, licht, ventilatie), bruikbaarheid (toegankelijkheid, vrije doorgang) en energiezuinigheid (isolatie, 
terugdringen gebruik gas en elektriciteit). Horizontaal zijn de gebruiksfuncties weergegeven die het 
Bouwbesluit onderscheidt, zoals woon-, industrie- en winkelfunctie. Per combinatie wordt weergegeven 
hoe intensief een bouwplan moet worden getoetst. Lelystad volgt de landelijke matrix welke regelmatig 
wordt bijgesteld. Om deze reden wordt bij dit protocol geen matrix bijgevoegd maar wordt verwezen naar 
de landelijke matrix. 
 
In de toezichtsmatrix wordt een groter belang gegeven aan veiligheid- en gezondheidsaspecten. 
Bovendien worden bouwwerken die worden gebruikt voor gevoelige gebruiksfuncties intensiever getoetst. 
Een voorbeeld daarvan is een verzorgingstehuis. Bouwwerken die door hun gebruik of omvang een groter 
risico vormen voor de brandveiligheid hebben een hoge prioriteit gekregen.  
 
2.2 De toetsniveaus  
 
De diepgang van de toets kan variëren van “geen toets” tot “volledig toetsen”: 

 
Niveau 1. Uitgangspuntentoets. / snel toetsen 
Getoetst wordt of alle stukken beschikbaar zijn om de uitgangspunten van de aanvraag te kunnen 
beoordelen. De toets beperkt zich tot de aangeleverde stukken (ontvankelijkheidtoets). Dit niveau is de 



minimale invulling. Niveau 1 wordt toegepast wanneer de kans en de gevolgen zeer gering zijn. In het 
Bouwbesluit 2012 is het aantal voorschriften met 30% teruggebracht in vergelijking met de vorige versie. 
De resterende voorschriften zijn in principe dermate relevant dat het toekennen van niveau 1 alleen nog 
uitzonderingen betreft.  
 
Niveau 2. Visueel toetsen.  
Getoetst wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken in de juiste vorm zijn. Per te toetsen 
aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn.  
Niveau 2 is het basisniveau.  
 
Niveau 3. Representatief toetsen.  
Per te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten plausibel zijn. 
Op basis van de visuele toets wordt bepaald welke aspecten moeten worden nagerekend. Het bepalen 
van de belangrijkste berekeningen blijft een taak van de toetser.  
 
Niveau 4. Volledig toetsen.  
Getoetst wordt of de uitgangspunten van de aangeleverde stukken in de juiste vorm zijn en of van elkte 
toetsen aspect de uitgangspunten juist zijn. Van elk te toetsen aspect worden de uitkomsten 
gecontroleerd of nagerekend. Niveau 4 komt in de matrix alleen voor met betrekking tot het toepassen van 
gelijkwaardige oplossingen.  
 
Er bestaat in het LTB geen toetsingsniveau 0. Dit niveau is alleen van toepassing voor aanvragen die 
gecertificeerd getoetst zijn op grond van BRL 5019 en waarvan de rapportage onderdeel uitmaakt van de 
aanvraag. Dit komt in de dagelijkse praktijk nauwelijks voor. Mocht dit echter een keer gebeuren dan 
betreft de toetsing uitsluitend een administratief gebeuren.  
 
2.3 De toets.  
 
Elke toets begint met toetsniveau 1 om vast te stellen of alle voor de inhoudelijke beoordeling 
noodzakelijke gegevens ook daadwerkelijk zijn ingediend en zo nodig aanvullende gegevens op te 
vragen. Hierbij ligt de focus op de gegevens die nodig zijn om het bouwplan adequaat te kunnen 
beoordelen. Geeft de matrix aan dat met toetsen op niveau 1 kan worden volstaan, dan gaat de toetser 
alleen verder als de stukken daartoe aanleiding geven. Hetzelfde geldt voor de andere toetsniveaus zoals 
aangegeven in de matrix. Vanaf toetsniveau 2 wordt beoordeeld of een uitkomst aannemelijk is. 

 

Samengevat komt het op het volgende neer 
Niveau 1: is er voldoende informatie over de uitgangspunten aangeleverd? 
Niveau 2: kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk? 
Niveau 3: controle van de belangrijkste onderdelen. 
Niveau 4: alles wordt gecontroleerd. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond en aanleiding  
 
Op 11 april 2013 zijn de grondslagen van het nieuwe stelsel van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) 1 voor de Wabo bestuurlijk vastgesteld. Het nieuwe stelsel 
beoogt een robuuste professioneel werkende uitvoeringsstructuur, waarin de 
Omgevingsdiensten een centrale rol vervullen, die: 

 knelpunten oplost, zoals die onder andere zijn vastgesteld door de Commissie 
Herziening Handhavingstelsel VROM-regelgeving 2; 

 bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelen in de fysieke leefomgeving (een schoner 
milieu, natuur en water, veiliger leefomgeving, betere naleving); 

 leidt tot vermindering van de door het bedrijfsleven ervaren regel- en toezichtsdruk en tot 
een gelijk speelveld voor bedrijven. 

 een heldere rolverdeling regelt en ook eenvoudige en effectieve afstemming tussen het 
bestuurs- en strafrecht. 

 
Het nieuwe VTH-stelsel is in 2013 en wordt gedurende 2014 verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd op drie essentiële onderdelen: 
1. generieke condities waaronder het stelsel kan functioneren en waaronder een (verdere) 

verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving kan 
plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan een infrastructuur voor kennis- en informatie-
uitwisseling en training en opleiding van handhavers; 

2. onderling afgestemd en effectief handelen van alle instanties die een rol hebben in de 
handhaving van het omgevingsrecht, waaronder het maken van afspraken over de 
afstemming van landelijke en regionale prioriteiten en het zo effectief mogelijk bestuurs- 
en/of strafrechtelijk aanpakken ervan; 

3. monitoring, verantwoording en zo nodig bijsturing van het (gezamenlijke) 
overheidsoptreden in het nieuwe stelsel. 

 
De onderhavige landelijke handhavingstrategie is primair uitgewerkt voor onderdeel 2, in de 
vorm van een instrument voor alle overheden om eenduidig te interveniëren naar aanleiding 
van tijdens het toezicht gedane bevindingen. 
 
De landelijke handhavingstrategie heeft ook raakvlakken met de onderdelen 1 en 3. Met 
onderdeel 1 vanwege het uitwisselen van ervaringen met (het toepassen van) de landelijke 
handhavingstrategie, teneinde de (uitvoering van de) strategie stap voor stap te verbeteren. 
Met onderdeel 3 vanwege de monitoring en verantwoording van de toepassing van de 
landelijke handhavingstrategie en de op termijn voorziene evaluatie van het VTH-stelsel en 
de landelijke handhavingstrategie. 
 
Voor het opstellen van de landelijke handhavingstrategie is gebruik gemaakt van bestaande 
strategieën. Met de toepassing van de landelijke handhavingstrategie komen de bestaande 
handhavingstrategieën, die daarin goeddeels zijn geïncorporeerd, te vervallen.  

  

                                                        
1
  Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo, Uitvoering met  

ambitie.nl, Vastgesteld BO 11 april 2013. 
2
  De Tijd is Rijp, juli 2008. 
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1.2 Beoogde brede werking, doel en positionering 
 
Beoogde brede werking 
 
De landelijke handhavingstrategie is ontwikkeld vanuit het milieurecht, met oog voor het 
bredere omgevingsrecht, en heeft in eerste instantie betrekking op de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de in artikel 5.1 van de Wabo opgenomen wetten 3. 
Toepassing van de landelijke handhavingstrategie leidt tot afgestemd en effectief bestuurs- 
en/of strafrechtelijk handelen. Daarom is de landelijke handhavingstrategie breder 
toepasbaar dan alleen op het omgevingsrecht. 
 
Doel 
 
De overheid is verantwoordelijk voor het handhaven van de wetgeving. Voor wat het 
omgevingsrecht betreft ligt de basis van deze verantwoordelijkheid voor het bestuur in 
diverse bijzondere wetten, de Algemene wet bestuursrecht en in de jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de zogenoemde beginselplicht tot 
handhaven 4. Voor het OM ligt de basis van deze verantwoordelijkheid in artikel 124 van de 
Wet op de rechterlijke organisatie en in de Europese richtlijn inzake de bescherming van het 
milieu door middel van het strafrecht 5. Uitgangspunt is dat bestuur en OM, elk handelend 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid, hun handelen afzonderlijk en in combinatie richten op 
het naleven van wet- en regelgeving. 
 
Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid is het doel van de landelijke handhavingstrategie, 
voortbouwend op de hiervoor geschetste verantwoordelijkheden van bestuur en OM: 
uitvoering geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend interveniëren bij iedere 
bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op 
vergelijkbare wijze kiezen en toepassen, landsbreed door het bestuurlijk bevoegd gezag / de 
Omgevingsdiensten, landelijke inspecties, politie en het OM. Hiertoe bevat de landelijke 
handhavingstrategie een duidelijke visie op handhaven (hoofdstuk 2) en een uitgeschreven 
en geïnstrumenteerde aanpak (hoofdstuk 3). 
 
Positionering 
 
Handhavinginstanties moeten op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een 
nalevingstrategie hebben, bevattende een  toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie. De 
landelijke handhavingstrategie ondersteunt dit, door één lijn te brengen in hoe instanties 
reageren op tijdens het toezicht gedane bevindingen. In figuur 1 is de positionering van de 
landelijke handhavingstrategie weergegeven. 
 
De term ‘handhavingstrategie’ drukt uit dat interveniëren breder is dan het opleggen van 
sancties naar aanleiding van overtredingen. Omdat interveniëren ook tijdens toezicht kan 
plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van aanspreken en informeren, raakt de landelijke 
handhavingstrategie in figuur 1 de toezichtstrategie aan. De landelijke handhavingstrategie 

                                                        
3
  Op de publicatiedatum van onderhavig document is hoofdstuk 5 van de Wabo (‘Bestuursrechtelijke  

handhaving’) voor wat betreft de handhaving van toepassing op de volgende wetten, voor zover dit bij of 
krachtens deze wetten is bepaald: de Flora- en faunawet, de Monumentenwet 1988, de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, 
de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet 
en de Woningwet. De Kernenergiewet en de Wet bescherming Antarctica ontbreken in voornoemde 
opsomming, omdat de landelijke handhavingstrategie daarop (vooralsnog) niet van toepassing is. 

4
  Geformuleerd in ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8242. 

5
  EG richtlijn nr. 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19  

november 2008. 
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gaat niet over het toezicht als zodanig (prioriteiten, manieren van toezicht houden, en 
dergelijke). 
 
De landelijke handhavingstrategie raakt in figuur 1 ook de gedoogstrategie aan. Dit betekent 
dat de landelijke handhavingstrategie erkent dat er omstandigheden kunnen zijn om van 
(bestuursrechtelijk) handhaven af te zien. Dit laat eventuele strafvervolging door het OM 
overigens onverlet 6. 
 
Figuur 1 toont tot slot dat er specifieke strategieën, die sporen met de landelijke handhaving-
strategie, onder de landelijke handhavingstrategie kunnen hangen voor gebieden 
(bijvoorbeeld Natura 2000), groepen van normadressaten (BRZO bedrijven) of speciale 
thema’s. Indien een met de landelijke handhavingstrategie sporende specifieke strategie 
voorhanden en bestuurlijk vastgesteld is, wordt deze specifieke strategie gevolgd. Reeds 
onderkend is dat het voor bepaalde domeinen, zoals ‘water’, ‘erfgoed’ en ‘bouwen en 
wonen’, noodzakelijk kan zijn om spoedig een specifieke, met de landelijke handhaving-
strategie sporende, handhavingstrategie te ontwikkelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Positionering landelijke handhavingstrategie 

 
 

1.3 Werking, implementatie en monitoring en evaluatie 
 
Voor de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo opgenomen wetten 7 is de landelijke 
handhavingstrategie voor gebruik in het VTH-stelsel opgeleverd aan het Bestuurlijk 
omgevingsberaad. 
 

                                                        
6  Gedogen in Nederland 25085, nr 2, 1996-1997. 
7  Vooralsnog met uitzondering van de Kernenergiewet en de Wet bescherming  

Antarctica. 
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Het overnemen en invoeren van de landelijke handhavingstrategie is onderdeel van de VTH 
kwaliteitscriteria voor Wabo bevoegde overheden 8. Dit waarborgt landelijke eenduidigheid in 
twee opzichten, te weten: 
1. dat iedere bevinding een passende interventie krijgt; en 
2. dat het proces om tot een passende interventie te komen overal hetzelfde verloopt. 
 
Lokale/regionale bestuurlijke afwegingsruimte zit gezien het voorgaande in keuzes over 
toezichtprioriteiten en de manier van toezicht houden, maar niet in het toepassen van de 
landelijke handhavingstrategie. De landelijke handhavingstrategie is een landelijk geldend 
afwegingsinstrument dat iedereen volgt om van bevinding naar interventie te komen. Dit 
onderstreept dat de landelijke handhavingstrategie vooral een instrument is voor uitvoerders. 
 
Als stelselverantwoordelijke VTH voor de Wabo, draagt de minister van IenM voor wat betreft 
het omgevingsrecht zorg voor het monitoren en evalueren van de toepassing van de 
landelijke handhavingstrategie en het zo nodig voorstellen van maatregelen naar aanleiding 
hiervan. Alle partijen die met de landelijke handhavingstrategie werken kunnen voorstellen 
voor maatregelen doen. Besluitvorming over voorgestelde maatregelen vindt voor wat betreft 
het omgevingsrecht plaats in het Bestuurlijk omgevingsberaad. 
 
 

                                                        
8  Paragraaf 5.2.4 Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de  

Wabo, Uitvoering met ambitie.nl, 7 september 2012. 
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2. Visie landelijke handhavingstrategie 
 
Als richtinggevende visie zijn de volgende vijf uitgangspunten van het nieuwe VTH-stelsel 
voor de Wabo voor de handhaving geoperationaliseerd. 
 

2.1 Onafhankelijkheid – sterke, slagkrachtige en onafhankelijke 
handhavinginstanties 
 
Handhavinginstanties en hun medewerkers handelen consequent en vasthoudend op basis 
van de geldende wet- en regelgeving en de landelijke handhavingstrategie. Het belang van 
sterke, slagkrachtige en onafhankelijke handhavinginstanties is groot. Provincies en 
gemeenten dragen hier als bevoegd gezag voor de Wabo aan bij, door voor de aan hun 
Omgevingsdiensten opgedragen taken een duidelijk en ruim mandaat te verstrekken, op 
grond waarvan de directeur bevoegd is tot het toepassen van bestuursrechtelijke 
interventies, waaronder sancties.  
 

2.2 Professionaliteit en vakmanschap – training, opleiding, kennis- en 
informatie-uitwisseling 
 
Handhavers wegen de ernst van de bevinding, het gedrag van de normadressaat en de 
feiten en omstandigheden van de situatie. Handhavers bepalen vervolgens welke interventie 
in het specifieke geval passend is. Dit vereist professionaliteit en vakmanschap. Handhaving-
instanties brengen en houden daarom de voor handhaven vereiste 9 kennis en kunde op peil 
en ondersteunen binnen hun organisaties een cultuur waarin (elkaar aanspreken op) kennis 
en informatie uitwisselen, samenwerken en handhavers die zich blijven ontwikkelen 
vanzelfsprekend zijn. 
 
Ook uitwisseling van kennis en leerervaringen tussen handhavinginstanties is van groot 
belang. De landelijke handhavingstrategie op papier is immers het begin, maar waar het 
vervolgens om gaat is dat alle instanties de papieren strategie op soortgelijke wijze blijven 
toepassen en daarover met elkaar in contact blijven en leerervaringen en beste praktijken 
uitwisselen. Anders zullen praktijken ongewild toch weer uit elkaar gaan lopen. 
 
Landelijk overleg over de implementatie en uitvoering van de landelijke handhavingstrategie 
gebeurt tijdens de implementatieperiode voor wat het omgevingrecht betreft in het 
Implementatieberaad. Regionaal overleg ter zake vindt plaats in (de voorportalen van) het 
door de provincie geïnitieerde Bestuurlijk Handhavingsoverleg (BHO) van de bevoegde 
overheden en het Functioneel Parket van het OM. 

 
2.3 Betrouwbaarheid – beginselplicht tot handhaven en verantwoording 
afleggen  
 
Handhavinginstanties hebben een beginselplicht tot handhaven 10. Handhavend optreden is 
zowel eerlijk tegenover normadressaten uit het oogpunt van een gelijk speelveld, als 
tegenover de maatschappij die ervan uit mag gaan dat handhavers zodanig optreden dat 
haar rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, schoon en gezond blijft. 
 
In het VTH-stelsel is de primaire verantwoordingsrelatie die van het bevoegd gezag aan het 
eigen democratisch controlerend orgaan (bijvoorbeeld Gemeenteraad en Provinciale Staten 

                                                        
9
  Onder andere voldoen aan de voor het VTH-stelsel voor de Wabo gedefinieerde  

kwaliteitscriteria. 
10

  Geformuleerd in ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8242. 
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in het geval van gemeenten respectievelijk provincies). De toepassing van de landelijke 
handhavingstrategie is onderdeel van deze verantwoordingsrelatie. 
 

2.4 Eenvoud – een passende interventie bij iedere bevinding en hoe daar toe te 
komen 
 
Met de landelijke handhavingstrategie wordt ingezet op een passende interventie bij iedere 
bevinding. Handhavers hanteren de landelijke handhavingstrategie bij iedere bevinding en 
maken daarbij gebruik van de in de strategie opgenomen instrumenten. Omwille van 
rechtsgelijkheid waarborgt dit passend interveniëren en eenduidig optreden, dat wil zeggen: 
het in vergelijkbare zaken maken van vergelijkbare keuzes en het op vergelijkbare wijze 
kiezen en toepassen van interventies, landsbreed. 
 
Een passende interventie wil zeggen dat de interventie, gegeven de verzamelde feiten en de 
beoordeling van de aard en/of omstandigheden van de bevinding en de normadressaat, zo 
effectief en efficiënt mogelijk leidt tot spoedig herstel van de situatie voor de bevinding, 
naleving waarborgt, herhaling voorkomt en/of straft daar waar dit passend is of noodzakelijk 
om de normadressaat tot naleven te bewegen, dan wel de norm te bevestigen. 
 
Dit betekent dat twee keuzen noodzakelijk zijn: 
1. Hoe wordt er opgetreden: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk, of alleen 

strafrechtelijk? 
2. Welke interventie(s) wordt (worden) ingezet? 
 
Ad. 1 

Hoe wordt opgetreden is vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze landelijke handhavingstrategie. 
Bestuursrechtelijk optreden is vooral gericht op het herstellen van de situatie, dat wil zeggen 
op het in overeenstemming brengen met de wet- en regelgeving, opdat vastgesteld beleid 
wordt geëffectueerd. Strafrechtelijk optreden is vooral gericht op het straffen van de 
overtreder en het wegnemen van diens wederrechtelijk genoten (concurrentie)voordeel. 
Bestuurs- en strafrechtelijk optreden dienen daarnaast allebei tot ontmoediging, ofwel tot 
individuele en algemene preventie. Omdat deze aspecten vaak tegelijk aan de orde zijn, is 
een weloverwogen inzet van het bestuursrecht en/of het strafrecht conform de landelijke 
handhavingstrategie noodzakelijk. 
 
Ad. 2 

De keuze van de in te zetten bestuursrechtelijke interventie(s) vindt plaats aan de hand van 
de in hoofdstuk 3 van de landelijke handhavingstrategie opgenomen interventieladder en 
interventiematrix, waarbij het spoedig herstellen van de situatie voor de bevinding de eerste 
prioriteit is. 

 
2.5 Gezamenlijkheid – overleg, afstemming en planmatig en informatiegestuurd 
gezamenlijk optreden 
 
Toezicht houden gebeurt op basis van door bevoegde overheden bestuurlijk vastgestelde 
handhavingprogramma’s, inclusief financiering en menskracht, die zijn afgestemd met alle bij 
het omgevingsrecht betrokken instanties. Afgestemde handhavingprogramma’s en de 
landelijke handhavingstrategie borgen in combinatie dat de overheden planmatig gezamen-
lijk optreden, bij het toezicht en bij bevindingen die tijdens dat toezicht zijn gedaan 11 . 
Informatie is voor goede risicoanalyses en daarop gebaseerde handhavingprogramma’s 
onontbeerlijk.     
 

                                                        
11 

 Beperking toezichtlast: naleving bewerkstelligen tegen zo gering mogelijke kosten. 
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3. Realisatie landelijke handhavingstrategie – stappenplan 
 
Dit hoofdstuk geeft een stappenplan voor het toepassen van de in hoofdstuk 2 opgenomen 
visie. Startpunt van het stappenplan is een tijdens het toezicht gedane bevinding. 
 

3.1 Stap 1 – Positionering bevinding in de interventiematrix 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

 

  
Lichte segmenten. Bestuursrechtelijk optreden is aangewezen. 
 

 
 

 
Middensegmenten. Bestuursrechtelijk, bestuursrechtelijk én strafrechtelijk of strafrechtelijk 
optreden is aangewezen. Strafrechtelijk optreden komt vooral in beeld, naarmate er (meer) 
verzwarende aspecten zijn (zoals ‘verkregen financieel voordeel’). 
 

 
 

 
Zware segmenten. Strafrechtelijk optreden is in elk geval aangewezen, terwijl in veel gevallen 
ook bestuursrechtelijk optreden is aangewezen. 
 

 
Figuur 2: De interventiematrix 
 
 
De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de in figuur 2 opgenomen 
interventiematrix hij de bevinding positioneert 12 door:  (1) het beoordelen van de gevolgen 
van de bevinding voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke 
relevantie en (2) het typeren van de normadressaat. 
 

                                                        
12
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Ad. 1 

De gevolgen van bevindingen beoordeelt de handhaver als: 
1. vrijwel nihil; of 
2. beperkt; of 
3. van belang – er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke 

onrust geeft en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken 
of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of 

4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar – onder andere het geval als de overtreding 
maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige 
waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg 
heeft. 

 
Ad. 2 

De handhaver typeert de normadressaat als: 
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van 

onbedoeld handelen; of 
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een 

onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; 
of 

C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van 
controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het 
handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of 

D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een 
criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen. 

 
Bij de typering van de normadressaat kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op 
zich en neemt hij diens gedrag en toezicht- en handhavinghistorie mee in beschouwing. Als 
de handhaver niet in staat is om de normadressaat te typeren, dan is typering B 
(onverschillig/reactief) het vertrekpunt. 
 
De handhaver bepaalt tot slot of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. 
Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één 
segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst. Bij verzwarende 
argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens 
één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert 
dit toch maar één verplaatsing op. 
 
Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit 
voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de 
landelijke handhavingstrategie en de interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig 
kunnen zijn om de overtreding te beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. 
Bij het toepassen van de interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een 
verzachtende omstandigheid. 
 
Er kunnen tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op 
basis van een vastgestelde gedoogstrategie. Onder gedogen wordt verstaan het expliciete 
besluit van een bestuursorgaan om tegen een bepaalde overtreding niet handhavend op te 
treden. De nota ‘Gedogen in Nederland’ 13 bevat het landelijke kader voor gedogen: een 
gedoogsituatie is van tijdelijke aard doordat het handelen binnen afziebare tijd ophoudt dan 
wel doordat waarschijnlijk een vergunning zal worden verleend. Ingeval tot gedogen wordt 
besloten dient het landelijke kader voor gedogen onverkort te worden gevolgd. Gedogen laat 
eventuele strafvervolging door het OM overigens onverlet.  

  

                                                        
13  Gedogen in Nederland 25085, nr 2, 1996-1997. 
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3.2 Stap 2 – Bepalen verzwarende aspecten 
 
De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken bij de 
afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Hoe meer verzwarende aspecten, 
des te groter de reden om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk te handhaven. Vooral 
voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de interventiematrix zijn 
gepositioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten reden zijn om 
naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende aspecten 
worden afgewogen: 
 
1. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De normadressaat heeft door zijn 

handelen financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel. 
  

2. Status verdachte / voorbeeldfunctie. De normadressaat is: een regionaal of landelijk 
maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een 
toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een 
openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie. 
 

3. Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan 
waarschijnlijk niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de normadressaat als 
(bedrijfs)kosten ingecalculeerd. 
 

4. Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter 
verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen. 
 

5. Medewerking van deskundige derden. De normadressaat is bij zijn handelen 
ondersteund door deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende 
instellingen, keuringinstanties en brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen 
op grond van welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de 
hoogte was en/of medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en). 
 

6. Normbevestiging. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de 
aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het 
bredere publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van 
normhandhaving of normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te 
beschermen rechtsbelangen. Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een 
grote rol. Als in het openbaar, door middel van een onderzoek ter terechtzitting of de 
publicatie van een persbericht bij een transactie of strafbeschikking, verantwoording 
wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten krijgt de normhandhaving of 
normbevestiging het juiste effect. 
 

7. Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van 
opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en 
afdoening aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan 
het licht brengt dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten 
ontoereikend zijn om de waarheid aan het licht te brengen. 
 

3.3 Stap 3 – Bepalen of overleg van het bestuur met politie en OM, dan wel van 
politie en OM met het bestuur, over de toepassing van het bestuurs- en/of 
strafrecht geïndiceerd is 
 
De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht 
geïndiceerd is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 
1) en de afweging van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen 
inzet van het bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is 
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derhalve tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk 
het overleg op met politie en OM en omgekeerd. 
 
Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de 
handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, 
C2, D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg 
kan ook zinvol zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de 
lichte segmenten van de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op 
grond van stap 2 sprake is van één of meer verzwarende aspecten. 
 
In situaties waarin een handhavinginstantie een BSBm oplegt is overleg met het OM niet 
geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde. 
 
Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of 
strafrecht geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke 
handhavinginstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. 
Alleen zo kan accuraat en effectief optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, 
in het bijzonder als er sprake is van spoed en heterdaad. Situaties waarin de vooraf 
gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door handhavinginstantie, politie 
en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel van ad hoc overleg als 
snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt opgepakt: alleen 
bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het laatste veelal 
startend met een opsporingsonderzoek onder leiding van de Officier van Justitie. 
 
Tenslotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezicht-
houders de volgende ernstige bevindingen doen: 

 Situaties waarin bewust het toezicht onmogelijk wordt gemaakt, zoals het weigeren van 
toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot 
omkoping. 

 Situaties waarin de toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar 
worden gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van 
verkeerde informatie. 

 

3.4 Stap 4 – Optreden met de interventiematrix 
 
De landelijke handhavingstrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met 
interveniëren gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies 
als naleving uitblijft. De handhaver gebruikt de interventiematrix van figuur 3 daarbij als volgt: 
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin 

hij de bevinding eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 3.1) heeft gepositioneerd. 
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment 

opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) 
interventie(s) in de betreffende situatie passender is. 

 
De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in 
zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht. 
 
Waar in de matrix van figuur 3 ‘PV’ staat betreft het de middelzware en zware segmenten die 
in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het 
OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op 
bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als 
strafrechtelijke interventie. 
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Figuur 3: De interventiematrix voor het bepalen van de eerste interventie(s) – zie ook bijlage 2 
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De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van 
naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de 
handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) 
interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende: 

 Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of 
hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of 
herhaling ervan te voorkomen. 

 In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor 
investeringen vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij 
rekening houdend met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die 
termijn. 

 
Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane 
bevinding(en) die op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen 
handhavinginstanties aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf als 
zodanig aanpassen, in de zin van bijvoorbeeld het verhogen/verlagen van de 
toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de vergunningensituatie, et cetera. 
 

3.5 Stap 5 – Vastlegging 
 
De doorlopen stappen en genomen beslissingen worden verifieerbaar en transparant 
vastgelegd volgens de binnen de handhavinginstantie geldende administratieprocedures en -
systemen, zodanig dat hieruit kan worden afgeleid dat is voldaan aan: het motiverings-
beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur en het verbod van misbruik 
van bevoegdheid. 
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 Bijlage 1 – Begrippen 

 
 
Begrip 
 

 
Toelichting 

Beginselplicht tot 
handhaven 

Uitgangspunt dat het bevoegd gezag verplicht is om op te treden bij een 
geconstateerde overtreding. De term ‘beginselplicht’ impliceert dat er 
omstandigheden kunnen zijn om van handhaven en/of het opleggen van 
een sanctie af te zien. Dit is in het recht geregeld via artikel 5:5 Awb (het 
bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op voor zover voor de 
overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond) en artikelen 39 en verder 
van het Wetboek van strafrecht (strafuitsluitingsgronden). Uit de recht-
spraak volgt voorts dat overwogen kan worden van handhaven af te zien 
als er concreet zicht op legalisatie bestaat, of wanneer handhavend 
optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen 
belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden 
afgezien.  

Bestuurlijk 
handhavingoverleg 

Een overleg onder coördinatie van de provincie waaraan de handhaving-
partners deelnemen. Het BHO stelt uitgaande van de landelijke hand-
havingprioriteiten de regionale / lokale handhavingprioriteiten vast. 

Bestuurlijk 
Omgevingsberaad 

Centraal bestuurlijk overleg over het stelsel VTH o.l.v de Minister van 
IenM, gericht op afstemming van de verschillende taken en verantwoor-
delijkheden. Aan het Bestuurlijk omgevingsberaad doen in ieder geval 
mee: de ministers van I&M en V&J, drie vertegenwoordigers van de 
omgevingsdiensten, vertegenwoordigers van de bevoegde overheden en 
het OM. 

Bestuurlijke boete Een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst zonder 
tussenkomst van het OM of een rechter kan worden opgelegd. Het CJIB 
verzorgt de inning en incasso van bestuurlijke boetes van diverse 
overheidsdiensten, waaronder de NVWA, de Inspectie SZW en de 
Inspectie Leefomgeving en Transport.  

Bestuurlijke 
strafbeschikking milieu 

Een strafrechtelijke boete die bij strafbeschikking wordt opgelegd ter 
afdoening van relatief eenvoudige overtredingen. De gevallen waarin dit 
instrument kan worden toegepast zijn opgenomen in het Feitenboekje 
Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten. 

Bevinding Waarneming die ten aanzien van een bepaald onderwerp van onderzoek 
tijdens een inspectie wordt gedaan. Na beoordeling ervan kunnen 
bevindingen leiden tot de kwalificatie wel/geen overtreding. 

Functioneel Parket Specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het OM, dat zich toelegt 
op de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit. 

Fysieke leefomgeving De fysieke leefomgeving omvat de inrichting van de woonwijk/gemeente 
inclusief de wegen, parken, industrieterreinen. De kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving wordt deels bepaald door de milieukwaliteit. 

Gedoogstrategie Een bestuurlijk vastgesteld document, waarin is vastgelegd  in welke 
situaties en onder welke condities inzet van sancties tegenover overtreders 
tijdelijk achterwege kan blijven. 

Handhaving Het door toezicht bewerkstelligen en zo nodig met toepassing van 
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen bereiken dat de regelgeving 
wordt nageleefd. 

Handhavingprogramma Op onderkende risico’s en vastgestelde prioriteiten gericht handhaving-
activiteitenprogramma, inclusief financiering en capaciteit. 

Interventie Actieve handeling om een geconstateerd probleem op te lossen. 

Legalisatietoets Toets om na te gaan of legalisatie van een overtreding mogelijk is. 

Motiveringsbeginsel In de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd beginsel dat de overheid 
haar besluiten goed moet motiveren: de feiten moeten kloppen en de 
motivering moet logisch en begrijpelijk zijn. 
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Nalevingstrategie Bestuurlijk vastgesteld document,  waarin is vastgelegd met welke 
instrumenten naleving wordt gerealiseerd en welke rol handhaving 
daarbinnen speelt. Een nalevingstrategie bevat in ieder geval een 
toezichtstrategie, een sanctiestrategie en een gedoogstrategie. 

Normadressaat Natuurlijke of rechtspersoon voor wie een bepaalde norm of voorschrift 
geldt. 

OM Openbaar Ministerie. 

Omgevingsdiensten Diensten van provincies en gemeenten voor de uitvoering van de VTH-
taken. De Omgevingsdiensten werden eerder ook wel aangeduid als 
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). 

Rechtsgelijkheid Rechtsbeginsel dat bepaalt dat gelijke gevallen gelijk dienen te worden 
behandeld en ongelijke verschillend naar de mate van het verschil. 

Rechtvaardigingsgrond Omstandigheid die de wederrechtelijkheid van een handeling bij nader 
inzien wegneemt. Mogelijke reden om uiteindelijk geen sanctie op te 
leggen. 

Sanctie Straf of maatregel die wordt toegepast als rechtsregels worden 
overschreden. 

Sanctiestrategie Bestuurlijk vastgesteld document, waarin de basisaanpak voor het 
bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden bij overtredingen is 
vastgelegd. De sanctiestrategie omvat ten minste: 

a. een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk – strafrechtelijk 
optreden tegen overtreding van de gestelde milieunormen; 

b. een passende reactie op geconstateerde overtredingen; 
c. een stringentere reactie bij voortduring van de overtreding; 
d. een regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen 

organisatie en andere overheden; 
e. transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van 

(standaard)overtredingen en over de zwaarte van sancties 
daarvoor.  

Schulduitsluitingsgrond Omstandigheid die de verwijtbaarheid van een handeling bij nader inzien 
wegneemt. Mogelijke reden om uiteindelijk geen sanctie op te leggen. 

Strafuitsluitingsgronden Er zijn twee categorieën strafuitsluitingsgronden: rechtvaardigheids-
gronden en schulduitsluitingsgronden. Zie aldaar. 

Strategische milieukamer Overleg tussen het Functioneel Parket van het OM, de inspecteurs-
generaal van de ILT, NVWA en de Inspectie SZW, de Nationale Politie, 
een vertegenwoordiging van de Omgevingsdiensten en het bestuurlijk 
bevoegd gezag. De SMK stelt de landelijke prioriteiten vast voor de 
strafrechtelijke handhaving en de afstemming van de strafrechtelijke 
handhaving op de bestuurlijke handhaving.  

Toezicht Het controleren of en in hoeverre wettelijke bepalingen worden nageleefd. 

Toezichtstrategie Bestuurlijk vastgesteld document, waarin is vastgelegd welke vormen van 
toezicht worden onderscheiden en wat de basiswerkwijze daarbij is.  

VTH kwaliteitscriteria Kwaliteitscriteria die inzichtelijk maken welke kwaliteit burgers, bedrijven 
en instellingen, maar ook overheden onderling en opdrachtgevers mogen 
verwachten bij de uitvoering of de invulling van taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH taken). 

Zorgvuldigheidsbeginsel In de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd rechtsbeginsel, dat de 
overheid een besluit zorgvuldig moet voorbereiden en nemen: correcte 
handeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en 
belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming. 
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Bijlage 2 – Toelichting interventies van licht naar zwaar 
 
Bestuursrecht herstellend 
 
Aanspreken/informeren 
Aanspreken/informeren is een informele interventie (geen wettelijke basis) naar aanleiding van een 
inspectie die ertoe moet leiden dat de normadressaat naleeft of in staat is na te leven. 
Aanspreken/informeren gebeurt mondeling, door het verstrekken van schriftelijke informatie of door 
verwijzing naar websites. Aanspreken/informeren is vooral aan de orde bij goedwillende 
normadressaten die onbedoeld niet naleven en die gemotiveerd zijn de niet naleving zo snel mogelijk 
zelf op te lossen. 
 
Waarschuwen – brief met hersteltermijn 
Waarschuwen betekent dat de normadressaat naar aanleiding van een inspectie een 
waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of voorzieningen getroffen 
moeten worden om na te leven en binnen welke (redelijke) termijn. In de brief staat ook dat de 
handhavinginstantie verdergaande bestuursrechtelijke interventies zal nemen (LOB, LOD), als blijkt 
dat de in de waarschuwingsbrief opgenomen maatregelen of voorzieningen niet zijn getroffen na het 
verstrijken van de termijn. 
 
Bestuurlijk gesprek 
Een bestuurlijk gesprek met (de leiding van) de normadressaat in kwestie is een aanvullende 
escalerende interventie op waarschuwen. 
 
Verscherpt toezicht 
Verscherpt toezicht als interventie betreft het naar aanleiding van een inspectie meer of intensiever 
toezicht houden op de normadressaat. Een bestuurlijk gesprek zal hier vaak aan vooraf gaan. 
Verscherpt toezicht moet worden aangekondigd, als ook onder welke voorwaarden het verscherpt 
toezicht weer zal worden opgeheven. 
 
Last onder dwangsom – LOD  
Een last onder dwangsom is een op herstel gerichte interventie voor het ongedaan maken van 
overtredingen en/of het voorkomen van verdere/herhaalde overtreding. De normadressaat krijgt een 
verplichting (een last) opgelegd om binnen een gegeven termijn de overtreding te beëindigen door iets 
te doen of na te laten op straffe van het verbeuren van een dwangsom wanneer de last niet tijdig 
wordt uitgevoerd. De op te leggen dwangsom moet voldoende hoog zijn om de overtreding te 
beëindigen. Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd als hiervoor een wettelijke 
bevoegdheid bestaat.  
 
Het opleggen van een last onder dwangsom gebeurt volgens zorgvuldig te volgen stappen. In het 
algemeen worden de volgende stappen doorlopen: 
1. Bestuurlijke waarschuwing, dat wil zeggen: het bekend maken van het voornemen om een last 

onder dwangsom op te leggen met een hersteltermijn plus de termijn om zienswijzen bekend te 
maken.  Indien niet tijdig hersteld: 

2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder dwangsom met een 
hersteltermijn.  Indien niet tijdig hersteld: 

3. Verbeuren en innen dwangsom. 
 
Last onder bestuursdwang – LOB 
Een last onder bestuursdwang is een op herstel gerichte interventie voor het ongedaan maken van 
een overtreding waarbij de handhavinginstantie, wanneer de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, op 
kosten van de overtreder, een overtreding beëindigt door zelf daadwerkelijk in te (laten) grijpen. Een 
last onder bestuursdwang kan alleen worden toegepast als hiervoor een wettelijke bevoegdheid 
bestaat. 
 
Voor de last onder bestuursdwang gelden dezelfde zorgvuldig te doorlopen stappen als voor de last 
onder dwangsom. Ook hier kan, bijvoorbeeld in spoedeisende situaties, van deze stappen worden 
afgeweken: 
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1. Bestuurlijke waarschuwing, dat wil zeggen: het bekend maken van het voornemen om een last 
onder bestuursdwang op te leggen met een hersteltermijn plus de termijn om zienswijzen bekend 
te maken.  Indien niet tijdig hersteld: 

2. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder bestuursdwang met een 
hersteltermijn.  Indien niet tijdig hersteld: 

3. Uitvoeren bestuursdwang. 
 
In spoedeisende situaties en bij ernstige overtredingen is de last onder bestuursdwang de meest 
geschikte bestuursrechtelijke interventie. De handhavinginstantie kan verzoeken om onmiddellijke 
beëindiging van de overtreding. Als blijkt dat de normadressaat niet bereid is aan dit verzoek te 
voldoen, kan de handhavinginstantie zelf en in spoedeisende gevallen zonder voorafgaande last 
feitelijk optreden. Wel moet de handhavinginstantie zo spoedig mogelijk nadien alsnog een formele 
sanctiebeschikking uitvaardigen. 
 
Tijdelijk stilleggen 
Tijdelijk stilleggen betekent dat activiteiten of voertuigen als gevolg van de overtreding tijdelijk worden 
stilgelegd, tot de overtreding is hersteld en van naleving sprake is. Er kan aanleiding zijn om bij tijdelijk 
stilleggen beleid en/of politiek te informeren. Tijdelijk stilleggen kan onder de LOB vallen.  
 
Bestuursrecht bestraffend 
 
Bestuurlijke boete 
Een bestuurlijke boete is een bestuurlijke bestraffende sanctie die door een daartoe bevoegde 
overheidsdienst zonder tussenkomst van het OM of een rechter kan worden opgelegd. Het CJIB 
verzorgt de inning en incasso van bestuurlijke boetes van diverse overheidsdiensten, waaronder de 
NVWA, de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport.  
Een bestuurlijke boete houdt de onvoorwaardelijke verplichting in tot betaling van een geldsom en kan 
naast een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Het opstellen van 
het boeterapport gebeurt door de toezichthouder/handhaver, maar de kennisgeving, beschikking en 
inning gebeuren door het boetebureau (o.a. CJIB). De maxima en bandbreedtes van boetebedragen 
zijn veelal vastgelegd in de wetgeving. Een belangrijk verschil met de BSBm is dat bezwaar en beroep 
bij het bestuursorgaan dienen te worden aangetekend, terwijl de normadressaat tegen de BSBm in 
verzet kan komen bij het OM. 
 
Schorsen of intrekken vergunning, certificaat of erkenning 
Als de normadressaat houder is van een begunstigend besluit (vergunning of ontheffing), dan kan het 
geheel of gedeeltelijk intrekken van dat besluit een passende interventie zijn. Deze interventie is met 
name passend als de normadressaat niet in actie komt naar aanleiding van eerdere correctieve 
interventies, zoals een last onder dwangsom. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een 
begunstigend besluit is een vergaande interventie die zorgvuldig moet worden voorbereid. 
 
Exploitatieverbod, sluiting 
Voor niet vergunningplichtige normadressaten bestaat de mogelijkheid op basis van de Fraudewet om 
het bedrijf te sluiten of de exploitatie ervan te verbieden. Ook dit zijn vergaande interventies die 
zorgvuldig moeten worden voorbereid en waarbij het informeren van beleid en politiek noodzakelijk is. 
 
Strafrecht 
 
Bestuurlijke strafbeschikking milieu – BSBm  
De bestuurlijke strafbeschikking milieu is een op het strafrecht (artikel 257ba Wetboek van 
Strafvordering) gebaseerde interventie die daartoe bevoegde handhavinginstanties zonder 
tussenkomst van het OM kunnen opleggen. Voor feiten uit het zogenoemde ‘Feitenboekje Bestuurlijke 
Strafbeschikking Milieu- en Keurfeiten’ wordt een combibon uitgeschreven (geldboete) die ter 
afdoening wordt gezonden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De BSBm kan los van (óf 
óf), parallel met (én én) of volgtijdelijk aan (eerst…dan…) op herstel gerichte interventies worden 
ingezet.  
 
De BSBm is bedoeld voor relatief eenvoudige overtredingen, waarbij er over de schuldvraag geen 
twijfel bestaat. De ‘Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingbevoegdheid milieu- en keurfeiten’ geeft in 
paragraaf 2.7 de beleidsvrijheid binnen gestelde grenzen aan en in paragraaf 2.8 de contra-indicaties 
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voor het uitvaardigen van een BSBm. Als geen BSBm kan worden uitgevaardigd is in veel gevallen 
overleg met het OM noodzakelijk. 
 
Proces-verbaal (PV) 
BOA’s die een strafbaar feit vermoeden of constateren, kunnen een PV opmaken. Dit optreden valt 
onder het strafrechtelijk optreden dat in deze landelijke handhavingstrategie is geregeld. Een PV is de 
basis voor het verdere optreden van het OM dat kan leiden tot sancties als: een geldboete, een 
werkstraf, een gevangenisstraf, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, publicatie van het 
vonnis, stillegging van de onderneming en verbeurdverklaring. 



Bijlage 4: Risico-analyse 
 
Categoriëen voor risico-analyse  
 

Negatief effect 
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factor 2 1 1 1 1     

1. Omgevingsvergunningen                 risico 

Omgevingsvergunningen overig /  grote projecten 5 4 3 3 5 25 3 75 hoog 

Bedrijfsgebouwen - complex 5 4 3 3 3 23 3 69 hoog 

Maatschappelijke gebouwen 5 3 3 3 4 23 3 69 hoog 

Omgevingsvergunning handelen in strijd met bestemmingsplan: kamerverhuur/woningsplitsing 2 2 5 5 5 21 3 63 hoog 

Woongebouwen, appartementen 4 3 3 3 4 21 3 63 hoog 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik 5 3 1 3 4 21 3 63 hoog 

Bedrijfsgebouwen 4 3 3 3 3 20 3 60 middel 

Omgevingsvergunning handelen in strijd met bestemmingsplan: uitgebreid 2 2 5 4 4 19 3 57 middel 

Melding brandveilig gebruik 4 3 1 2 3 17 3 51 middel 

Omgevingsvergunning handelen in strijd met bestemmingsplan: regulier 2 2 3 4 4 17 3 51 middel 

Woningen 3 2 3 3 2 16 3 48 middel 

Bijbehorende bouwwerken 2 1 3 3 2 13 2 26 laag 

Bouwwerken geen gebouw zijnde 2 1 2 2 1 10 2 20 laag 

Melding inrit 1 1 3 2 1 9 2 18 laag 

2. Handhaving Wabo en Bouwbesluit                 risico 

Illegale bouw maatschappelijke gebouwen 5 3 3 3 4 23 3 69 hoog 

Illegale bouw woongebouwen 4 3 3 3 4 21 3 63 hoog 

Gebruik in strijd met bestemmingsplan: illegale kamerverhuur/woningsplitsing 3 3 4 5 4 22 3 66 hoog 

Illegale bouw bedrijfsgebouwen 4 3 3 3 3 20 3 60 middel 

Gebruik in strijd met bestemmingsplan algemeen 3 3 4 4 3 20 3 60 middel 

Toezicht op vergunde kamerverhuurpanden 3 3 2 4 3 18 3 54 middel 

Illegale bouw woningen 3 2 2 3 2 15 3 45 middel 

Illegale bouw bijbehorende bouwwerken 2 1 2 3 2 12 3 36 middel 

Technische installaties/gaslek 5 2 1 3 2 18 2 36 middel 

Illegale bouw bouwwerken geen gebouw zijnde 2 1 1 2 1 9 3 27 laag 

Verwaarloosde tuin/woning 1 2 2 4 1 11 2 22 laag 

Vergunningvrije bouwwerken 1 1 1 2 1 7 3 21 laag 

Illegale werken/werkzaamheden (aanleggen) 1 1 3 2 2 10 2 20 laag 

Welstandsexcessen 1 1 2 2 2 9 2 18 laag 

Wijzigen monument 3 2 2 4 4 18 1 18 laag 

Archeologische waarden 1 1 2 2 2 9 1 9 laag 

3. Toezicht op brandveilig gebruik bouwwerken                   

Omgevingsvergunningplichtige gebouwen brandveilig gebruik 5 2 1 3 5 21 4 84 hoog 

Brandveilig gebruik bouwwerk na calamiteit/brand met asbest 5 5 3 3 3 24 3 72 hoog 

Brandveilig gebruik bouwwerk na calamiteit/brand 4 4 3 3 3 21 3 63 hoog 

Meldingsplichtige gebouwen brandveilig gebruik 3 2 1 2 3 14 3 42 middel 

4. Slopen (melding en toezicht en handhaving)                   

Slopen met asbest 4 5 3 3 5 24 3 72 hoog 

Slopen zonder asbest 4 1 3 3 2 17 3 51 middel 



5. Evenementen                    

Evenementen vergunningsplichtig complex 4 4 2 4 4 22 3 66 hoog 

Betogingen, demonstraties, wake 3 3 1 3 5 18 3 54 middel 

Evenementen vergunningsplichtig regulier 3 3 1 3 3 16 3 48 middel 

Aanvraag speelvergunning circus 3 3 1 3 3 16 3 48 middel 

Ontheffing geluid + diverse ontheffingen 1 1 1 3 2 9 3 27 laag 

Evenementen meldingsplichtig 2 2 1 1 2 10 2 20 laag 

Ontheffing artikel 35 DHW 1 3 1 2 1 9 2 18 laag 

Ontheffing verkeerswet ten behoeve van evenement 1 1 1 1 1 6 1 6 laag 

Verklaring van geen bezwaar 1 1 1 1 1 6 1 6 laag 

Verkeersregelaars 1 1 1 1 1 6 1 6 laag 

6. Horeca en winkels                   

Illegale horeca (geen exploitatievergunning/DHW-vergunning) 3 4 2 4 4 20 4 80 hoog 

Drank- en Horecawetvergunning paracommercieel 3 5 4 5 4 24 3 72 hoog 

Drank- en Horecawetvergunning commercieel 3 3 2 4 4 19 3 57 middel 

Exploitatievergunning horeca 2 3 2 4 4 17 3 51 middel 

Wijziging leidinggevenden / inrichting DHW 2 2 1 1 1 9 4 36 middel 

Kennisgeving incidentele festiviteiten 1 1 1 3 2 9 3 27 laag 

Ontheffing sluitingstijden 1 2 1 3 2 10 2 20 laag 

Uitstallingen en terrassen 1 1 3 2 2 10 2 20 laag 

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten 1 2 1 2 2 9 2 18 laag 

Bingo/loterij 1 2 1 2 2 9 2 18 laag 

Winkeltijdenwet 1 1 1 2 2 8 2 16 laag 

Collectemelding/collectevergunning 1 1 1 2 2 8 2 16 laag 

7. APV                   

Bijtincidenten honden 3 3 1 3 3 16 4 64 hoog 

Woonoverlast 1 3 1 4 3 13 3 39 middel 

APV overig 1 2 2 2 2 10 2 20 laag 

Geluidsoverlast 1 3 1 2 1 9 2 18 laag 

Rookoverlast 1 3 1 2 1 9 2 18 laag 

8. Ondermijning/bijzondere wetten                   

Opiumwet 3 5 3 5 5 24 4 96 hoog 

Illegale mensenhandel / prostitutie 3 5 3 5 5 24 4 96 hoog 

Bestuurlijke aanpak growshops 3 5 3 5 5 24 4 96 hoog 

Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2019 3 3 3 5 5 22 4 88 hoog 

Exploitatievergunning Sexbedrijf 5 5 2 3 3 23 3 69 hoog 

BIBOB onderzoeken                 hoog 

Exploitatievergunning Coffeeshops/Casino 3 3 2 5 4 20 3 60 middel 

Handhaving Coffeeshop/Sexbedrijf/Casino 3 3 2 5 4 20 3 60 middel 

Gedoogbeschikking Coffeeshops 3 3 3 3 4 19 3 57 middel 

Digitaal Opkopers Register (DOR), - loket (DOL)                 middel 

9. Wet kinderopvang                    

Kinderopvang KDV/BSO 1 4 1 3 5 15 3 45 middel 

Kinderopvang Gastouders 1 4 1 2 4 13 3 39 middel 

10. Flevokust Haven                   

Toezicht en handhaving Flevokust Haven 3 2 2 2 4 16 2 32 middel 

Vergunningverlening Flevokust Haven 3 2 2 2 4 16 2 32 middel 

 
  



Bijlage 5  

 
Gedoogstrategie gemeente Lelystad 
 
 
Inleiding 
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn eisen vastgelegd (procescriteria) met als doel om de uitvoering 
van de taken op gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving van de Wabo, de zgn VTH-
taken, op een adequate, herkenbare en structurele wijze te laten verlopen. Om hieraan uitvoering te 
geven is deze gedoogstrategie opgesteld.  
 
Wat is gedogen? 
Onder gedogen verstaan wij hier: het - al dan niet op verzoek - willens en wetens afzien van 
bestuursrechtelijke handhaving tegen een overtreding van rechtsregels, wanneer het bevoegd gezag tot 
zodanig optreden juridisch bevoegd is en van deze bevoegdheid daadwerkelijk gebruik kan maken. 
 
Handhaving is uitgangspunt 
Rechtsregels dienen ertoe om beleidsdoelstellingen te (helpen) verwezenlijken. Voor het bereiken van 
beleidsdoelstellingen is het daarom essentieel dat op de naleving van rechtsregels wordt toegezien en dat 
tegen geconstateerde overtredingen handhavend wordt opgetreden.  
 
In deze strategie wordt aangesloten bij de huidige (constante) jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft uitgesproken dat gedogen slechts onder 
bijzondere omstandigheden is toegestaan. In de rechtspraak is de zogenoemde beginselplicht tot 
handhaving tot stand gekomen: 
 
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in het geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 
 
Wanneer is gedogen aanvaardbaar? 
Gedogen is slechts aanvaardbaar in drie gevallen: 

- als handhaving leidt tot aperte onbillijkheden (overgangs- en overmachtsituaties). 
- als het in het belang van de norm is om te gedogen, bijv. proefprojecten in het belang 

van het milieu. 
- als er een zwaarder wegend belang is dan het belang van handhaving van de norm. 

 
Randvoorwaarden:  

- Er mag geen onevenredige schade of hinder ontstaan bij derden;  

- de overtreder heeft zelf alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te 
voorkomen of om een legale situatie te creëren om de activiteit uit te voeren.  

- het gedogen moet expliciet en schriftelijk gebeuren;  

- het gedogen moet beperkt zijn in omvang en tijd;  

- aan het gedoogbesluit worden voorwaarden verbonden. 

 
  



Hoe wordt gedoogd?  
Gedogen vindt actief plaats door het opstellen van een gedoogbeschikking. Daardoor is gedogen 
openbaar en wordt de motivering kenbaar gemaakt. Aan de gedoogbeschikking worden voorschriften 
verbonden ter bescherming van derden en/of het algemeen belang.  
 
Een gedoogbeschikking is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en moet 
voldoen aan de eisen die daarbij gesteld zijn. Tegen een gedoogbeschikking kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Als een verzoek om te gedogen wordt afgewezen, kan de belanghebbende hiertegen 
niet in bezwaar gaan. De belanghebbende kan wel bezwaar maken tegen het daarop volgende 
handhavingsbesluit. 
 
Handhaving 
Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking kan de gedoogbeschikking worden 
ingetrokken. Vervolgens kan handhavend worden opgetreden tegen de overtreding. 
 
Aansprakelijkheid  
De risico’s die voortvloeien uit het niet legaal handelen (respectievelijk een illegale situatie) zijn voor 
degene die deze handeling verricht of in wiens opdracht deze worden verricht. Het besluit om de illegale 
handeling of situatie te gedogen verandert deze aansprakelijkheid niet.  
Andere overheidsorganen, die bevoegd zijn tot handhaven, zijn niet gebonden aan de gedoogbeschikking 
en blijven bevoegd om tot handhaving over te gaan. Het OM kan besluiten om alsnog strafrechtelijk op te 
treden. Ook alle risico’s die daaruit voortvloeien zijn en blijven voor degene die de illegale handeling 
verricht en/of in wiens opdracht deze worden verricht.  
 
 
 


