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1. Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 

1.1 Inleiding 
In dit “Uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving binnen het fysieke 
domein gemeente Lelystad 2022-2023” – hierna: het VTHUP 2022-2023 – zijn de voorgenomen 
werkzaamheden opgenomen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen 
de fysieke leefomgeving. Deze werkzaamheden worden ook wel de ‘VTH-taken’ genoemd. 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de gezondheid, 
veiligheid en leefbaarheid en duurzaamheid in de samenleving te borgen. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door het team Wabo en Bestemmingsplannen (WB) en het team Stadstoezicht 
(STT).  
In hoofdstuk 1 schetsen wij de context van het VTHUP. Wij leggen uit hoe het VTHUP zich verhoudt 
tot wetgeving en beleid (1.2), dat er voor de milieutaken een apart uitvoeringsprogramma is 
opgesteld door de OFGV (1.3), en dat wij te maken hebben met zeer veel verschillende wetten (1.4).  
In hoofdstuk 2 hebben wij via een zogenoemde ‘omgevingsanalyse’ de voor ons werk relevante 
veranderingen in beeld gebracht. Het gaat om veranderingen in wetgeving (2.1), om lokale 
veranderingen (2.2), om bestuurlijke prioriteiten (2.3) en om organisatieontwikkelingen (2.4).  
In hoofdstuk 3 geven wij aan hoe wij tot het concrete uitvoeringsprogramma zijn gekomen. Daarbij 
wordt in beeld gebracht hoeveel capaciteit beschikbaar is (3.1), hoeveel capaciteit benodigd is (3.2) 
en welke keuzes vervolgens zijn gemaakt (3.3). Van de uiteindelijke geplande inzet geven wij een 
overzicht (3.4) en verwijzen wij naar de Productbladen (bijlage 1) voor de volledige uitwerking. 
Tenslotte gaan wij in op de begroting (3.5), de benodigde systemen/processen (3.6) en de overige 
randvoorwaarden (3.7).  
In bijlage 1 is de geplande inzet concreet per thema uitgewerkt in zogenoemde productbladen. 
In bijlage 2 is het uitvoeringsprogramma voor de milieutaken van de OFGV opgenomen. 
 

1.2 Wettelijke verankering uitvoeringsprogramma 
Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma is wettelijk vereist op grond van artikel 
7.2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Basisgedachte achter deze regelgeving is om via een  
planmatige aanpak voor handhaving de strategische doelen te verwezenlijken, eenduidigheid te 
waarborgen en willekeur te voorkomen.  
 
Het VTHUP is de concrete uitwerking van het ‘Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Fysieke Leefomgeving 2019-2023’ (VTH-beleid) en de ‘Nota Integrale Handhaving 2021 - 2025’ naar 
de dagelijkse praktijk en hierin zijn de prioriteiten door de raad vastgesteld (Nota Integrale 
Handhaving 2021 - 2025’) . Hierin heeft de gemeente Lelystad vastgelegd welke visie, uitgangspunten 
en werkwijze gelden bij het handhaven van wet- en regelgeving binnen het fysieke domein en aan 
welke randvoorwaarden dient te worden voldaan. Deze visie is als volgt: ‘Het creëren, het behoud en 
het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving’.  
 
Het VTHUP brengt de gemeentelijke vergunnings-, toezicht- en handhavingstaken in beeld en geeft 
richting aan een efficiënte manier van naleving van de regelgeving. Op deze manier zorgen we ervoor 
dat Lelystad een gemeente blijft waarin inwoners duurzaam, veilig en gezond kunnen wonen, werken 
en recreëren.  
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1.3 Uitvoeringsprogramma OFGV 

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreken (OFGV) is in 2012 opgericht en heeft als 

vestigingsplaats Lelystad. De OFGV voert namens 13 gemeenten en de provincies Noord-Holland en 

Flevoland de milieutaken uit. Deze milieutaken vallen ook onder de fysieke leefomgeving. 

Alle deelnemende partijen hebben minimaal het basistakenpakket ondergebracht bij de OFGV. Het 
basispakket concentreert zich vooral op vergunningverlening en het toezicht op en handhaving van 
milieuregelgeving. Met de komst van de omgevingswet verandert ook het basistakenpakket en is van 
een aantal onderwerpen nog niet bekend of het een basistaak is of een zogenaamde plustaak.  
 
De OFGV stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op voor de gemeente Lelystad waarin staat welke 

werkzaamheden zij gaan uitvoeren binnen Lelystad. Het Uitvoeringsprogramma van de OFGV voor 

2022 maakt onderdeel uit van het VTHUP (zie bijlage 2).  

1.4 Integraal toezicht 

Bij de uitvoering van de VTH-taken werken wij samen met verschillende ketenpartners, zoals de 

politie, brandweer, GGD en OFGV. Zoals aangegeven in het VTH-beleid wordt waar het kan 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. 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.  

1.5 Overzicht wetgeving 

Hieronder worden de belangrijkste kaders gegeven die van toepassing zijn op de activiteiten waarop 

het VTHUP betrekking heeft. Landelijke regels zijn te vinden via wetten.overheid.nl en lokale regels 

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

 
Nota Integrale Handhaving en VTH-beleid 

- De door de raad vastgestelde Nota Integrale Handhaving 2021-2025 geeft de kaders op alle 
categorieën van het fysiek en openbaar domein. Daarbinnen is ook het Beleidsplan 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2019-2023 van toepassing daar 
waar deze niet conflicteert met de latere Nota Integrale Handhaving 2021-2025. 

 
Bouw- en ruimtelijke regelgeving  

- Omgevingswet; 
- Wet Private Kwaliteitsborging; 
- Woningwet; 
- Wet Ruimtelijke Ordening; 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); 
- Bouwbesluit; 
- Algemene plaatselijke verordening Lelystad en hieruit voortvloeiende beleidsregels; 
- Crisis- en herstelwet; 

- Activiteitenbesluit. 

 
Kinderopvang 

- Wet Kinderopvang; 
- Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang Lelystad. 
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Milieu 

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Wet Milieubeheer; 
- Wet Bodembescherming; 
- Wet Geluidhinder; 
- Gemeenschappelijk Kader Flevoland; 
- Regionaal Beleidskader VTH OFGV. 
 
Evenementen 

- Algemene plaatselijke verordening Lelystad en hieruit voortvloeiende beleidsregels; 
- Evenementenbeleid Lelystad; 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Bouwbesluit; 
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. 
 
Horeca 

- Alcoholwet; 
- Preventie – en handhavingsplan Alcohol Lelystad; 
- Horecasanctiebeleid; 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Algemene plaatselijke verordening Lelystad en hieruit voortvloeiende beleidsregels; 
- Wet milieubeheer; 
- Wet op de kansspelen; 
- Bouwbesluit; 
- Winkeltijdenwet; 
- Zondagswet; 
- Mededingingswet. 
 
Integrale Veiligheid/Ondermijning 
- Opiumwet; 
- Damoclesbeleid gemeente Lelystad; 
- Wet Bibob; 

- Beleidsregel toepassing wet Bibob Lelystad 2022; 
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad; 
- Integraal Veiligheidsplan; 
- Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid; 
- Kadernota prostitutie en seksbranche Lelystad; 
- Nota Integrale Handhaving; 
- Wet regulering sekswerk; 
- Coffeeshopbeleid gemeente Lelystad; 
- Handhavingsarrangement coffeeshopbeleid gemeente Lelystad. 
 
Openbare ruimte  
- Algemene plaatselijke verordening Lelystad en hieruit voortvloeiende beleidsregels; 
- Protocol bijtincidenten; 
- Afvalstoffenverordening; 
- Wegsleepverordening; 
- Besluit aanwijzing plaats en vaststelling stallingsperiode wees(brom)fietsen Lelystad 2018; 
- Aanwijzingsbesluit (brom)fietshandhaving; 
- Standplaatsenbeleid; 
- Verordening fysieke leefomgeving Lelystad. 
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Coronacrisis 
- Coronawet met maatregelen die veel van voornoemde domeinen raken in termen van toezicht 

en handhaving; 
 
Overige beleidsregels 
- Beleid uitzonderingen verklaringen van geen bedenkingen; 
- Beleid voor het afwijken van bestemmingsplannen; 
- Beleidsregel Bed en Breakfast; 
- Beleidsregel kamerverhuur in Lelystad; 
- Beleidsregel sluiting openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen; 
- Verdelingsprocedure exploitatievergunning speelautomatenhallen Lelystad 2022; 
- Beleidsregel vergunningverlening voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten; 
- Beleidsregel woningsplitsing; 
- Bomenbeleidsplan; 
- Voorwaarden antikraak; 
- Beleid volkstuin Galjoen. 
 

1.6 Werkingsduur VTHUP 

Dit VTHUP wordt vastgesteld voor twee jaar, voor de jaren 2022 en 2023. Na afloop van het eerste 

jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Daarnaast zal er een korte inventarisatie plaatsvinden van 

eventuele nieuw op te starten projecten en naar eventuele formatiewijzigingen. Gelijktijdig met de 

evaluatie van het VTHUP over het jaar 2022 wordt het VTHUP voor het jaar 2023 definitief 

vastgesteld. Hierdoor kan het programma voor 2023 worden bijgesteld naar aanleiding van de 

evaluatie en inventarisatie, zonder een volledig nieuw programma op te hoeven stellen.  
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2. Omgevingsanalyse 
 
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. Hieronder geven wij aan welke veranderingen er op ons af komen, 
onderverdeeld in vier categorieën: veranderingen in wetgeving, lokale ontwikkelingen, bestuurlijke 
prioriteiten en organisatieontwikkelingen.  
 

2.1 Wettelijk kader 
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 
Ook in 2022 bereiden we ons voor op de Omgevingswet, die op z’n vroegst m.i.v. 1 oktober 2022 in 
werking treedt. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee. Om deze ontwikkeling in goede 
banen te leiden, is het van belang dat organisatiebreed de benodigde capaciteit en middelen 
beschikbaar zijn en dat er een gedeeld gevoel van urgentie is om te komen tot een succesvolle 
implementatie. Naast focus op de eigen organisatie is een verdere intensivering van de 
samenwerking met ketenpartners en andere overheden van belang. Daarnaast dient de participatie 
met initiatiefnemers en omwonenden verder vorm te krijgen.  

Wet Private Kwaliteitsborging 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: de Wkb) treedt gelijktijdig in werking met de 
Omgevingswet. In deze wet wordt geregeld dat bij nieuwbouw niet de gemeente, maar een private 
partij tijdens de bouwfase een bouwwerk kan toetsen aan de bouwkundige regels. De Wkb is in 
eerste instantie van toepassing voor gebouwen in de zogeheten gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld  
woningen en kleine bedrijfsgebouwen. De verwachting is dat de Wkb later ook voor alle overige 
gebouwen in werking zal treden.  
 
Op dit moment is het een taak van de gemeente om bij vergunningsaanvragen te toetsen of wordt 
voldaan aan het Bouwbesluit. Het gaat dan o.a. om bouwtechnische eisen aan de constructie, de 
brandwerendheid en het energiegebruik van gebouwen. De gemeente moet er ook op toezien dat 
hier tijdens de bouw niet van wordt afgeweken. Met de Wkb komt deze toezichthoudende taak bij 
een private partij te liggen. De gemeente toetst de aanvraag nog wel aan het Omgevingsplan, de 
welstandseisen en de bouwverordening. Voor deze categorieën bouwwerken geldt geen 
bouwkundige vergunningplicht meer, maar nog slechts een meldingsplicht.  
 
De verschuiving van de toezichthoudende rol betekent niet dat er geen gemeentelijk toezicht meer 
is. Dit is er alleen niet meer tijdens de bouwfase. Het toezicht op de bestaande bouw blijft 
onverminderd een gemeentelijke taak. Er kan hierdoor dus sprake zijn van een intensivering van het 
toezicht binnen de categorie bestaande bouwwerken.  
 
Impactanalyse 

In 2021 is een impactanalyse ingevuld om zo te kunnen inschatten hoeveel aanvragen voor de 
activiteit bouwen nog bij de gemeente blijven en hoeveel aanvragen bouwkundig worden getoetst 
door een private kwaliteitsborger.  

In Lelystad worden relatief veel woningen gebouwd die straks onder de Wkb vallen. De verwachting 
is dan ook dat het aantal bouwkundige aanvragen behoorlijk af zal nemen. In de plaats hiervan komt 
een toename van het aantal meldingen voor de activiteit bouwen. Op dit moment is de inschatting 
dat tussen de 85 % - 90 % van de huidige vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten vanaf 2022 
onder het stelsel van de Wkb zullen vallen. Dit betekent overigens niet dat het aantal 
vergunningaanvragen vanaf 2022 met dat percentage zal dalen. Er is nog altijd voor alle aanvragen 
een Omgevingsplanvergunning vereist, waarbij wordt getoetst aan planologische en welstandseisen. 
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Uit de impactanalyse volgt ook dat niet wordt verwacht dat het aantal uren substantieel minder 
wordt. De bouwkundige toets vervalt weliswaar, maar daar komen andere werkzaamheden voor 
terug. Er wordt meer tijd besteed aan het vooroverleg en participatie, maar ook aan de 
bouwmeldingen en het beoordelen van mogelijke risico’s die in het borgingsplan moeten worden 
opgenomen.  

Zoals hiervoor al aangegeven, vindt een verschuiving plaats van de toezichthoudende taken. 

Proefprojecten 

Om de impact van de Wet Kwaliteitsborging te kunnen inschatten worden er proefprojecten 
uitgevoerd. Er is 1 proefproject in de uitvoerende fase. Dit betreft de bouw van 4 woningen. De 
eerste conclusies zijn dat de wet met name voor kleinere aannemers ingewikkeld is en daardoor veel 
begeleiding vereist. Ook geeft dit project inzicht in de veranderende processen, werkwijze en de 
mindset om zaken als gemeente te kunnen loslaten. 

De volgende proefprojecten betreffen grotere woningbouwprojecten. De ervaringen die hiermee 
worden opgedaan worden gebruikt om de consequenties voor de werkwijze, formatie en 
legesinkomsten beter inzichtelijk te maken. 

 
Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)  
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow) vervalt de huidige Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de op 5 juli 2016 door de raad vastgestelde 
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). 
De Verordening U&H vervangt vanaf dat moment de Verordening VTH. De Verordening geeft 
uitvoering aan de wettelijke opdracht om regels te stellen voor de kwaliteit van de uitvoering en 
handhaving van het omgevingsrecht.  Inhoudelijk wordt de verordening niet gewijzigd. De wijzigingen 
betreffen de citeertitel van de modelverordening om aan te sluiten bij de tekst en terminologie 
onder de Ow. Verder worden de teksten van de verordening gemoderniseerd.  

Kwaliteitscriteria en competentieprofielen 

Voor inwerkingtreding Ow komt de juridisch geactualiseerde versie van deel B beschikbaar. In de 
Verordening U&H zal hiernaar worden verwezen. Verder worden aan de kwaliteitscriteria 
competentieprofielen toegevoegd. Aan de hand hiervan ronden we in 2022 de aanpassing van de 
functieprofielen van onze medewerkers af. 

In 2023 zal een inhoudelijke aanpassing van de kwaliteitscriteria plaatsvinden om deze aan te laten 
sluiten bij de Ow.  

 
Nieuw uitvoerings- en handhavingsbeleid (VTH beleid) 

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb verandert er veel voor het dagelijks 
werk van VTH. Door de Omgevingswet wordt de rol van vergunningverlening kleiner en groeit de rol 
van het vooroverleg. Het is namelijk verstandig als aanvrager en bevoegd gezag vóór het indienen 
van de aanvraag met elkaar overleggen. De initiatiefnemer kan een vooroverleg aanvragen via het 
DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), een digitaal loket waarin onder andere vergunningen kunnen 
worden aangevraagd.  Zowel de Omgevingswet als de Awb kennen geen procedurebepalingen voor 
vooroverleg, zodat dit vormvrij kan blijven. Voor complexere zaken wordt een omgevingstafel 
georganiseerd waarbij alle stakeholders worden betrokken. 
 
Daarnaast zorgt de Wkb ervoor dat voor bepaalde type bouwwerken geen technische 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen meer vereist is, maar slechts nog een melding van 
de activiteit bouwen. Bovendien zal bij deze bouwwerken het toezicht tijdens de realisatie worden 
uitgevoerd door een private kwaliteitsborger en niet meer door de gemeente.  
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Die veranderingen maken dat we ervoor kiezen om ons Uitvoerings- en handhavingsbeleid te 
actualiseren in 2022, zodat we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet en Wkb. Dit doen 
we door eerst het huidige beleid te evalueren. Maar ook de ervaringen die we opdoen met de 
proefprojecten onder de Wkb worden meegenomen. Met de lessen die we daaruit trekken, kunnen 
we weloverwogen de keuzes voorleggen m.b.t  het  beoordelen van aanvragen en het toezicht en 
handhaving onder de Omgevingswet. Waar zijn we nog van en waar willen we nog inzicht hebben.  
 
De verschuiving van de toezichthoudende rol naar een rol van kwaliteitsborger impliceert een 
intensivering van het toezicht en de handhaving. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het 
toezicht op de bouw verdwijnt immers niet met de komst van de kwaliteitsborger. Afstemming hoe 
de preventieve controles en controles op bestaande bouwwerken zich tot elkaar verhouden, is en 
blijft nodig ook om te bepalen waar de knip ligt in de nieuwe situatie. 

 
Wijziging Bouwbesluit 2021 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er in de wijziging bouwbesluit 2021 nieuwe 
toegankelijkheidseisen voor publiek toegankelijke gebouwen, eisen aan brand- en vluchtveiligheid 
gebouwen en eisen aan fietsbruggen. 

 
Wet regulering sekswerk 
Alle mannen en vrouwen die in de prostitutie werken, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
De wettelijke, uniforme vergunningsplicht geldt voor alle prostituees en voor exploitanten van 
seksbedrijven. Klanten en faciliteerders van illegale prostitutie zijn strafbaar. De verwachting is dat 
de wet in 2022 wordt ingevoerd. Een aantal toezichthouders zijn in 2021 specifiek opgeleid in het 
uitvoeren van controles in de seksbranche en zijn getraind in het herkennen van signalen van 
mensenhandel.  
 
Schaarse vergunningen 
Van schaarse vergunningen is sprake wanneer: 

- het aantal te verlenen vergunningen wordt beperkt (plafond); 
- kunstmatig schaarste wordt gecreëerd; 
- er competitie is tussen de verschillende gegadigden en 
- het bestuursorgaan moet kiezen tussen de aanvragen. 
 
Mede als gevolg van de Europese mededingingsregelgeving dient, in het geval er sprake is van meer 

aanvragen voor dezelfde vergunning met betrekking tot dezelfde locatie, een open inschrijving te 

worden gevolgd. Aan de hand van publicatie van vooraf vastgestelde criteria kunnen 

geïnteresseerden aanvragen indienen waaruit dan door het bestuur een keuze kan worden gemaakt. 

Per type schaarse vergunningen dient beleid te worden ontwikkeld. Deze taak is aan het VTHUP 

toegevoegd. 
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Coronawet 
Bij aanvang van het schrijven van het VTHUP 2022-2023 waren we nog in de veronderstelling dat we 

voor 2022 uit konden gaan van niet of nauwelijks maatregelen voortvloeiende uit de coronawet. Nu 

weten we inmiddels dat we voor 2022 (en wellicht ook 2023) rekening moeten houden met toezicht 

en handhaving van de coronamaatregelen. In hoeverre in 2022 coronamaatregelen worden 

uitgebreid en op welke wijze dat is, is momenteel nog ongewis. Hoe dan ook zal het een effect 

hebben op de uitvoeringstaken binnen het uitvoeringsprogramma van het VTH, maar welk en in 

welke mate is niet van tevoren goed in te schatten. Wel weten we uit 2020 en 2021 dat de 

coronacrisis met betrekking tot een aantal taken (vergunningen, projecten) heeft geleid tot een 

minder intensieve uitvoering. Veel uren van juristen en toezichthouders zijn besteed aan toezicht en 

handhaving van de coronamaatregelen. 

 

Alcoholwet 
De Drank- en Horecawet (DHW) is sinds 1 juli 2021 vervangen door de Alcoholwet. Vanaf dat 

moment is het Bouwbesluit uit 2012 leidend voor de inrichtingseisen. Het Besluit Eisen Inrichting uit 

de DHW is op vrijwel alle punten komen te vervallen. In de Alcoholwet is wederverstrekking strafbaar 

geworden. Volwassenen die drank kopen voor een minderjarige kunnen onder de Alcoholwet beboet 

worden, wat onder de DHW niet het geval was. Momenteel moet er alleen nog een besluit genomen 

worden met betrekking tot het bijschrijven van leidinggevenden die geen eigenaar zijn op het 

aanhangsel op de vergunning. Koninklijke Horeca Nederland wil dat deze eis vervalt. Het ministerie 

van VWS heeft een kosten-batenanalyse uit laten voeren, die in oktober 2021 is gepubliceerd. Het 

nieuwe kabinet dient een besluit te nemen over de beschrijvingseis voor leidinggevenden. Tot die tijd 

blijft de huidige beschrijvingseis bestaan. Als het nieuwe kabinet deze eis laat vervallen, dan is er 

geen uitgebreide toets meer mogelijk van leidinggevenden in de horeca, wat een risico vormt voor 

ondermijning.  

 

Uitbreiding wet Bibob 
In het voorstel uitbreiding wet Bibob (2e tranche) staat onder andere dat bevoegdheden tot 

informatiedeling tussen het landelijk bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen 

onderling verruimd worden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gemeenten elkaar informeren over 

personen die in hun gemeente niet door de Bibob-toets zijn gekomen. 

Voor de kinderopvang, ook een taak binnen het VTHUP, betekent de 2e tranche van de wet Bibob dat 

alle gevaarbeoordelingen van doorlopen Bibob-onderzoeken aan het Landelijk Bureau Bibob gemeld 

moeten worden. Ook de onderzoeken die geen gevaar opleveren en dat was voorheen niet nodig. 

 

Door de uitbreiding van de wet Bibob valt een aanvraag wijziging bestemmingsplan ook onder de 

reikwijdte van de nieuwe beleidsregel toepassing wet Bibob Lelystad 2022, die op 3 februari 2022 in 

werking is getreden. 
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2.2 Nieuwe lokale ontwikkelingen 
In 2021 is het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level (LNL) gepubliceerd. Met het programma 
LNL werken het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en tal van andere partners samen 
aan de ambities van Lelystad. De centrale ambitie is dat Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, in 
2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad is 
met 100.000 inwoners en 15.000 extra woningen. Door de urgentie van het landelijke 
woningbouwtekort, de ruimte die Lelystad heeft én de (groei)ambities van Lelystad ontstaat er druk 
om de woningambitie van LNL verder te verhogen. De gemeenteraad van de gemeente Lelystad 
heeft een amendement aangenomen die het college van B&W opdraagt de ambitie voor wonen te 
verhogen naar 40.000 nieuwe woningen in 2040. 

In het uitvoeringsprogramma LNL zijn negen hoofdopgaven geformuleerd, te weten: wonen, natuur, 
economie, onderwijs, bereikbaarheid, voorzieningen, marketing, stedelijke vernieuwing en financiële 
onafhankelijkheid. Deze hoofdopgaven dienen verwezenlijkt te worden vanuit drie 
gebiedsprogramma’s: kustontwikkeling, bestaande stad en Lelystad Zuid. Onderstaande projecten 
passen binnen de ambitie van Lelystad Next Level. 

 
Nieuwe projecten 
Economische groei in de vorm van nieuwe projecten op het gebied van de bouw van woningen en 
bedrijven hebben gevolgen voor de capaciteit binnen het VTHUP. Nieuwe bouwwerken en 
bedrijvigheid betekenen extra vergunningaanvragen, toezicht en handhaving.  
 
Woningbouw 
Op het gebied van wonen worden er op tal van locaties woningen gebouwd en zijn er ontwikkelingen 
gaande. Ontwikkelingen zoals fase 2 Parkwijk, Eurekabuurt, Zilverpoort en ook de verdere 
ontwikkeling van Bataviahaven en Warande. Andere (komende) ontwikkelingen zijn woningen in het 
stationsgebied, de Campuszone – Midden-Zuid en het Theaterkwartier. 
 
Bedrijvigheid 
Qua bedrijvigheid verwachten we vooral ontwikkelingen in het gebied van de Flevokust. Flevokust 
Haven is een belangrijke economische ontwikkellocatie. Deze overslaghaven ten noorden van 
Lelystad kent een buitendijkse overslagkade en een binnendijks havengerelateerd industrieterrein. 
Het buitendijkse deel omvat maximaal 10 hectare. Het binnendijkse deel bevat tot 2030 maximaal 43 
hectare met verdere uitbreidingsmogelijkheden op langere termijn. In 2018 is de Flevokust Haven 
operationeel geworden. Flevokust Haven behoort momenteel tot de top 3 van logistieke hotspots in 
Nederland en biedt zeer veel economische mogelijkheden. De bedrijvigheid neemt onder andere toe 
met de komst van logistieke centra van Bestseller, MG en Jysk.  
 
Herinrichting Agoraplein 
Met de herinrichting van het Agoraplein en de ontwikkeling van het Theaterkwartier met de nieuwe 
bioscoop kunnen extra aanvragen voor exploitatievergunningen voor horeca en winkels verwacht 
worden. 
 
Lelystad Airport 
Een groen licht voor Lelystad Airport in 2022 van een nieuw missionair kabinet zal een flinke impuls 

zijn voor Lelystad. De ontwikkelingen in het Lelystad Airport Businesspark lopen inmiddels gewoon 

door. 

Overige 
Wat betreft andere ontwikkelingen zijn de Verlengde westerdreef/Laan van Nieuwland en het 

Lelycentre volop in aanloop en zijn er infrastructurele projecten als dijkversterkingen, maar ook de 

Flevokust. 
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Nieuwe manier van afvalinzameling 
Afgelopen 2 jaar is uitvoering gegeven aan de nieuwe manier van afvalinzameling. Doordat de 
leverancier van de eerder geplaatste ondergrondse containers is gestopt met het leveren van deze 
containers is de verdere uitrol van de nieuwe manier van afvalinzameling voor de stadsdelen 3, 4 en 
5 uitgesteld. Gebleken is wel dat er door de invoering van de nieuwe manier van afvalinzameling een 
nieuw type overtredingen is ontstaan, want als containers vol zijn, of het restafval past niet in het 
laaddeel van de container, dan wordt met enige regelmaat afval bij de containers geplaatst. Met de 
uitbreiding van de nieuwe manier van afvalinzameling mag verwacht worden dat dit type 
overtredingen in absolute zin zal toenemen. 

 
Jeugdoverlast 
De bestrijding van jeugdoverlast is belangrijk voor bewoners en de raad, zoals te lezen in de nota 
Integrale Handhaving 2021-2025. Boa’s hebben in toenemende mate te maken met jeugdoverlast 
(vernielingen, lachgas, geschreeuw, alcohol). Jeugdoverlast kan zich ook voordoen op specifieke 
locaties en bepaalde perioden (Ramadan, jaarwisseling, schoolvakanties). Jeugdoverlast is een 
belangrijke aantasting van de leefbaarheid in wijken en buurten. In beginsel treden boa’s op in 
situaties waarin er geen sprake is van een te verwachten gevaarzetting. Voor de aanpak van 
jeugdoverlast zijn een aantal accenthouders aangewezen uit de bestaande boa-groep. Jeugdoverlast 
is separaat als reguliere taak aan het VTHUP 2022 - 2023 toegevoegd. 

 
Integrale Aanpak Lelystad Oost (IGLO) 
Lelystad Oost -Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk- behoort tot de kwetsbaarste wijken in 
het land. Geld om hun huis te onderhouden hebben woningbezitters amper. Om het tij te keren 
schieten het Rijk en de gemeente met bijna 50 miljoen euro te hulp. Een groot deel van de bewoners 
van Lelystad Oost heeft te maken met problemen.  Denk hierbij aan armoede,  criminaliteit, 
werkloosheid, leerachterstand, een slechte gezondheid of combinaties daarvan. 
 
Bewoners van koopwoningen hebben weinig of geen geld voor het opknappen of duurzamer maken 
van hun bezit. Het gevolg is dat buurten verloederen, woningwaardes dalen en veel nieuwe 
bewoners een laag inkomen hebben. Lelystad krijgt van het Rijk eenmalig 39 miljoen euro om door 
het renoveren van woningen de negatieve spiraal te doorbreken. De gemeente trekt 10 miljoen euro 
uit. 
 
Voor bijna 50 miljoen euro worden 754 koopwoningen opgeknapt in de vier wijken. Daarnaast 
worden 64 woningen gesloopt, komen er 90 nieuwe en worden 22 koopwoningen een huurhuis. Ook 
worden straten en het groen opgeknapt. De renovatie van Lelystad Oost en alles wat daar bij komt 
kijken zal de komende jaren invloed hebben op vergunningverlening, handhaving en toezicht en 
eventueel daaruit voortvloeiende juridische procedures. 
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2.3 Bestuurlijke prioriteiten 
Volgend op het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2019-2023 

en het Addendum VTHUP 2020-2021 is de Nota Integrale Handhaving 2021 – 2025 leidend, 

aangezien de raad daarin kaders en prioriteiten heeft gesteld voor de periode 2021 – 2025. Binnen 

het fysieke domein zijn drie bestuurlijke prioriteiten vastgesteld, te weten: Omgevingswet, Illegale 

kamerverhuur en Sloop en sanering. Samen met  de bestuurlijke prioriteit Ondermijning uit het 

domein Openbare orde/openbare ruimte, eveneens uit de Nota Integrale Handhaving,  vormen ze de 

vier prioriteiten van het VTHUP 2022 - 2023. Aanvullend hierop wordt bij de prioritering in de 

uitvoering van taken ook rekening gehouden met de risicoanalyse uit het Beleidsplan Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving Fysieke Leefomgeving 2019 – 2023. 

 

Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet heeft de komende jaren bestuurlijke prioriteit. De invoering van 

de Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee.  

In eerdere uitvoeringsprogramma’s is deze taak reeds opgenomen maar de meeste zaken lopen door 
in 2022 waaronder: 

Participatie  

Er is een eerste globale opzet voor participatiebeleid gemaakt. Onderdeel van dit beleid is in 
hoeverre de gemeenteraad bij bepaalde activiteiten participatie verplicht wil stellen. Maar ook hoe 
wij participatie kunnen en willen stimuleren in alle andere gevallen waarbij participatie niet verplicht 
is. In 2022 zal verder nagedacht moeten worden over hoe de regisseurs omgevingsvergunningen 
moeten omgaan met aanvragen waarbij geen participatie heeft plaatsgevonden, of als dat wel het 
geval is, hoe omgegaan moet worden met ingediende resultaten van participatietrajecten. Hierover 
moeten werkafspraken worden gemaakt. 

Opleidingen 

In 2020 is een opleidingsplan gemaakt voor medewerkers van de teams Wabo/Bestemmingsplannen 
en Stadstoezicht. Vanwege uitstel van de Omgevingswet en de maatregelen vanwege de coronacrisis 
is in 2021 gestart met de opleidingen. 

Het opleidingsplan is inmiddels afgerond. In 2022 zal hieraan een vervolg gegeven worden waarbij 
vooral aandacht besteed wordt aan de vaardigheden die nodig zijn om te werken vanuit de 
Omgevingswet. Ook zal aandacht besteed worden aan ‘opfriscursussen’. 

Bruidsschat 

Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. 
Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of 
de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. 

Vanaf 1 juli 2022 kan de gemeente besluiten of ze deze voormalige rijksregels in het omgevingsplan 
wil houden, aanpassen of laten vervallen. Momenteel wordt met de betreffende beleidsvelden 
geïnventariseerd welke regels we willen aanpassen. Voor voormalige milieuregels zal worden 
afgestemd met de OFGV.  

Voorbereiding technische toets 

Ter voorbereiding op de Omgevingswet willen we proefondervindelijk ervaren of het wenselijk is om 
het uitvoeren van de nu nog noodzakelijk technische toets niet meer in alle gevallen uit te voeren. 
Aangezien bepaalde bouwwerken straks onder de Omgevingswet vergunningsvrij zijn, kan met deze 
aanvragen worden gestart. 

Werkwijzen 
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De komst van de Omgevingswet is ook aanleiding om werkwijzen nog eens tegen het licht te houden. 
Onder andere de kortere termijn noodzaakt tot een meer integrale aanpak van het proces van 
vergunningverlening. Via een zg. ‘omgevingstafel’ worden initiatieven samen met ketenpartners en 
intern betrokkenen opgepakt. Ook toezicht en handhaving worden op deze wijze vroegtijdig 
betrokken, zodat bekeken kan worden hoe in een vroeg stadium latere handhavingsprocedures 
voorkomen kunnen worden.  Zie ook onder 2.4 ‘Handhaafbaarheidtoets’. 

 
Ondermijning 
Ondermijning is bestuurlijke priorteit. De aandacht en mogelijkheden voor het tegengaan van 
ondermijnende criminaliteit zijn aanzienlijk toegenomen. Tijdens reguliere werkzaamheden hebben 
toezichthouders en boa’s een oog- en oorfunctie om signalen van ondermijnende activiteiten te 
herkennen. 
 
De instrumenten die worden ingezet zijn onder meer het uitvoeren van een BIBOB-toets bij 
horecavergunningen, het sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet, en het opleggen van 
bestuursrechtelijke maatregelen tegen straatdealers en inbrekers op grond van de APV. De inzet van 
de instrumenten wordt afgestemd met de politie, het team Veiligheid en het RIEC (Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum). Ook vindt overleg met het team Veiligheid plaats om te zorgen dat  
de taken die voor Stadstoezicht voortvloeien uit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid worden 
geborgd in het VTHUP. Om de taken op het gebied van ondermijning uit te kunnen blijven voeren is 
met ingang van 2020 structureel extra capaciteit beschikbaar gesteld voor het team Stadstoezicht.  
 
Met de uitbreiding van de handhavingscapaciteit is voldoende capaciteit beschikbaar om de 
werkzaamheden op het gebied van ondermijning uit te blijven voeren. In 2021 kregen 
toezichthouders een aanvullende opleiding op het gebied van mensenhandel/illegale prostitutie, om 
zo signalen van bijvoorbeeld uitbuiting en dwang te kunnen herkennen, maar ook om proactief 
eventuele mensenhandel/illegale prostitutie op te sporen. In samenwerking met de politie zullen de 
controles op het gebied van mensenhandel en prostitutie voor 2022-2023 worden ingepland en 
uitgevoerd. Daarnaast moet in 2022 - 2023 aandacht besteed worden aan het Digitaal Opkopers 
Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Via het DOR/DOL moeten winkeliers en 
handelaren in tweedehandsgoederen deze goederen registreren om heling tegen te gaan. Door 
middel van extra controles zal worden geborgd dat de registratie van tweedehands goederen correct 
plaatsvindt.  

 
Illegale kamerverhuur 
Binnen de gemeente Lelystad is een omgevingsvergunning nodig om een woning te mogen gebruiken 
voor kamerverhuur of om een woning te splitsen. De kamerverhuurpanden waarvoor een vergunning 
is verleend, zijn de legale kamerverhuurpanden. Op de legale kamerverhuurpanden vindt periodiek 
controle plaats, om na te gaan of het pand conform de vergunning wordt gebruikt en of wordt 
voldaan aan de brandveiligheidseisen.  
 
Er zijn ook kamerverhuurpanden aanwezig waarvoor geen vergunning is verleend. Dit zijn de illegale 
kamerverhuurpanden. Vanwege een toename in het aantal panden waarin illegale kamerhuur 
plaatsvindt zijn in 2018 en in 2019 projectmatig illegale kamerverhuurpanden aangepakt. Binnen dit 
project is handhavend opgetreden tegen een groot aantal illegale kamerverhuurpanden. In 2020 en 
2021 is dit project voortgezet.  
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er in het afgelopen 1,5 jaar minder controles uitgevoerd dan 
gewenst, omdat de panden niet bezocht konden worden. Dit is na afschalen van de 
coronamaatregelen weer opgepakt en zal in 2022 worden voorgezet. Illegale kamerverhuur was in de 
vorige VTHUP’s (2019 en 2020 – 2021) als bestuurlijke prioriteit ingebracht als apart project met 
extra middelen. Gebleken is dat het aantal gevallen veel groter en hardnekkiger is dan waarvan bij de 
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opstart van het project is uitgegaan. Dit onderschrijft de noodzaak om hierop te blijven inzetten en 
daarom is illegale kamerverhuur wederom  door de raad als bestuurlijke prioriteit benoemd in de 
Nota Integrale Handhaving 2021-2025 en bovendien -in plaats van tijdelijk project- als reguliere taak 
in het VTHUP 2022-2023 opgenomen, maar wel met extra capaciteit. Voor 2022 is budget voor 2 fte’s 
toezichthouders vrijgemaakt voor de aanpak van illegale kamerverhuur. 
 
Het toezicht op het gebied van kamerverhuur is een arbeidsintensieve taak. Bij signalen van illegale 
kamerverhuur wordt een dossieronderzoek gestart en wordt op locatie vastgesteld of sprake is van 
kamerverhuur. Wordt er geconstateerd dat er illegale kamerverhuur plaatsvindt, dan wordt 
handhavend opgetreden en dient de kamerverhuur te worden beëindigd. Tijdens de uitvoering van 
de controles wordt ook gekeken naar signalen die duiden op andere overtredingen, zoals 
woonfraude, prostitutie en mensenhandel.  
 
Bij panden waar in het verleden illegale kamerverhuur heeft plaatsgevonden, worden hercontroles 
uitgevoerd om te voorkomen dat panden opnieuw voor kamerverhuur worden gebruikt. 
 
Naast toezicht en handhaving ten aanzien van illegale kamerverhuur wordt ook actief opgetreden 
tegen situaties waarin sprake is van illegale woningsplitsing. Het splitsen van woningen zorgt ook 
voor extra druk en overlast voor de directe omgeving. 
 
Sinds 3 april 2019 worden geen nieuwe omgevingsvergunningen voor kamerverhuur en 
woningsplitsing verleend. Dit beleid om geen nieuwe kamerverhuurpanden en woningsplitsingen toe 
te staan binnen Lelystad is vastgesteld met het oog op de leefbaarheid van de woonwijken. 
Voorkomen moet worden dat de druk op de leefbaarheid van woonwijken vanwege kamerverhuur 
en woningsplitsingen verder onder druk komt te staan. In dit verband verwijzen we ook naar de in 
paragraaf 2.4 vermelde Samenwerking Nederlandse Arbeidsinspectie, waarin afspraken staan over 
integraal toezicht illegale kamerverhuur en uitbuiting van arbeidsmigranten. 

 
Sloop en sanering asbest 
Als derde bestuurlijke prioriteit binnen het domein Fysieke Leefomgeving, zoals door de raad is 
benoemd in de Nota Integrale Handhaving 2021-2025, is Sloop en Sanering. Het (proactieve) toezicht 
op illegale verwijdering van asbest is een reguliere wettelijke taak. 
 
Als het gaat om de verwijdering van asbest op basis van sloopmeldingen onderkennen we de 
volgende situaties: 
- asbestverwijdering bij bedrijven; 
- asbestverwijdering bij particulieren opp. >35m2 
- asbestverwijdering bij particulieren opp. < 35m2 
 
Asbestverwijdering dient bijna altijd door een gecertificeerd bedrijf te gebeuren. Deze taak is 

ondergebracht bij de omgevingsdienst OFGV. De verwijdering van kleine hoeveelheden 

asbesthoudend plaatmateriaal (<35 m2) bij particulieren mag onder voorwaarden soms door de 

particuliere eigenaar zelf worden uitgevoerd, maar er geldt daarvoor wel een meldingsplicht. 

De afhandeling en toezicht op particuliere asbestverwijdering geschiedt in veel gevallen op basis van 

vooraf gemelde sloopmeldingen. Hierbij wordt toezicht gehouden door de inspecteurs van de 

gemeente. Het betreft hier legale verwijdering binnen de daarvoor gestelde voorwaarden. 

Daarnaast betreft het toezicht en de handhaving een meer proactieve, breder toezicht op feitelijke 
verwijderingen van asbest door particulieren of (klus)bedrijven die niet vooraf zijn gemeld. Het 
betreft hier illegale verwijdering die zeer risicovolle situaties oplevert voor bewoners en 
omwonenden. Dat betekent dat bij inspecties buiten door de inspecteurs met betrekking tot 
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bouwen, aanleggen etc. meer dan voorheen ook gelet wordt op mogelijke, niet gemelde 
asbestsaneringen. Ook hier verwijzen we naar de samenwerking van Gemeente Lelystad met de 
Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van bouw en infra. In de samenwerking ligt de focus op 
een preventieve aanpak bij de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats, de transitie van 
kantoorpanden en winkelpanden naar woningen, het verduurzamen en renoveren van panden en 
gebouwen. 

Expertise 

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, hebben twee inspecteurs van het team Stadstoezicht een 
uitgebreide opleiding tot gecertificeerd asbestdeskundige handhaving (ADK) gevolgd. Deze 
inspecteurs dienen elke drie jaar een verplichte bijscholing te volgen. Bij eventueel vertrek moeten zij 
vervangen worden door een ADK-gecertificeerde inspecteur. Aanvullend wordt in 2022 extra 
aandacht besteed aan het versterken van het signaaltoezicht met betrekking tot asbestverwijdering. 
Dit betreft, naast het signaaltoezicht door boa’s, het stimuleren van het signaaltoezicht tussen 
toezichthouders van de gemeente en de omgevingsdienst OFGV, en de Nederlandse Arbeidsinspectie  
(in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet). Boa’s hebben een aparte training gehad in het 
herkennen van asbest in bijvoorbeeld grof vuil containers. Bij constatering schakelen zij de 
inspecteurs in. 
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2.4 Organisatieontwikkelingen 
De volgende ontwikkelingen in onze organisatie hebben gevolgen voor onze manier van werken: 
 
Overgang naar omgevingswet en Wkb 
De gemeente Lelystad stelt regelmatig beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften op. 
De meeste huidige procedures worden onder de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging anders. Bij 
de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt integraal naar alle aspecten van de gehele fysieke 
leefomgeving gekeken. Dit is t.o.v. hoe we nu vergunningaanvragen beoordelen anders. Nu wordt er 
nog één vergunning verleend voor de activiteit bouwen maar dit worden er straks twee. Zo is er een 
vergunning voor bijvoorbeeld de Omgevingsplanactiviteit (OPA) alleen geldend voor ruimtelijke en 
welstandelijke aspecten, maar daarnaast geldt er voor de gevolgklassen 2 en 3 onder de Wkb dat ook 
een bouwkundige vergunning moet worden aangevraagd.  
 
Werkafspraken platform Flevoland 
Vanuit het ambtelijk platform Flevoland wordt gewerkt aan een voorstel voor een goed vervolg van 
de huidige Bestuursovereenkomst Wabo Flevoland (afgekort: WABO BOK) onder de Omgevingswet. 
Deze WABO BOK bevat bestuurlijk vastgestelde afspraken die borgen dat ambtelijke organisaties 
goed samenwerken onder de Omgevingswet. Ter uitvoering van de BOK worden er werkafspraken 
gemaakt voor vergunningverleningen en voor het toezicht en handhaving. 
 

Lokaal Handhavingsoverleg (LHO) 
De nieuwe Omgevingswet noodzaakt tot meer integrale afstemming. Om die reden zullen periodieke 
overleggen worden georganiseerd waarbij verschillende partners kunnen aansluiten.  
 
Deelname partners 
Naast gemeente, OFGV en Waterschap Zuiderzeeland zijn (mogelijke) partners: politie, provincie, 
Rijkswaterstaat, veiligheidsregio (GGD en brandweer), Staatsbosbeheer en Flevolandschap. Vanuit de 
organisatie sluiten medewerkers van Stadstoezicht en Wabo aan. 
 
Handhavingstafel 
Naast het periodieke LHO kan er in geval van urgentie een “Handhavingstafel” worden 
georganiseerd. Een zgn. “rode knop” overleg, waarbij iedere betrokken partner de nodige prioriteit 
geeft om aanwezig te zijn en andere afspraken in de agenda evt. te verplaatsen. Daarbij is het ook 
van belang dat het bevoegd gezag het overleg goed heeft voorbereid, na intern overleg tot op 
bestuurlijk niveau. 
 
Alcoholwet en WABO 
Er is geen samenloop met betrekking tot een vergunning op grond van de Alcoholwet en een 
Omgevingsvergunning. Bij het proces van het verlenen van een omgevingsvergunning gaat de 
regisseur na of er sprake kan zijn van een drank- en horecavergunning. Bij de kennisgeving wordt de 
aanvrager hier over geïnformeerd. Gekeken wordt of er relaties mogelijk zijn in het nieuwe VTH-
systeem tussen de diverse processen. Het toezicht op de omgevingsvergunning en de 
alcoholvergunning wordt integraal opgepakt door de teams van Wabo en Stadstoezicht. 
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Handhaafbaarheidstoets 
De gemeente heeft op tal van terreinen doelen gesteld en beleid ontwikkeld om deze doelen te 
bereiken. Bij veel van deze beleidsterreinen is handhaving een noodzakelijk aspect om corrigerend 
op te treden indien de regels niet worden nageleefd. Op het moment dat voor een onderwerp of 
thema het beleid wordt geactualiseerd of nieuw beleid wordt opgesteld, is het daarom wenselijk om 
van te voren na te gaan wat er nodig is op gebied van handhaving. Een zogenaamde 
handhaafbaarheidstoets ondersteunt de integrale afweging bij beleidsvoorstellen. Bij een nieuw 
beleidsvoorstel helpt de toets om vast te stellen welke handhavingsstrategie moet worden 
toegepast. Op dat moment wordt beoordeeld of een slimme keuze wordt gemaakt over de inhoud 
van beleid in relatie tot de inspanning die nodig is op het gebied van handhaving om het gewenste 
gedrag te bereiken. Beleidsmakers toetsen het beleid in de voorbereidingsfase bij toezichthouders en 
handhavers. 
 
Met de komst van de nieuwe regelgeving vanuit de Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging 
zal het integrale werken moeten worden geïntensiveerd. Er zal nog meer worden samengewerkt met 
de beleidsafdelingen, maar ook tussen de teams van Stadstoezicht en Wabo en 
Bestemmingsplannen.  
 
Samenwerking Nederlandse Arbeidsinspectie 
Gemeente Lelystad heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het programma bouw en infra van 
de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de 
samenwerking ligt de focus op een preventieve aanpak bij de veiligheid en gezondheid op de 
bouwplaats, de transitie van kantoorpanden en winkelpanden naar woningen, het verduurzamen en 
renoveren van panden en gebouwen. Ook zullen integrale controles gehouden worden bij grote 
bouwprojecten en bedrijven of panden waar vermoedens zijn van mensenhandel (arbeidsuitbuiting) 
in de gemeente Lelystad. Het gaat daarbij om het beperken van risico’s op het tewerkstellen van 
migranten zonder geldige verblijfstitel, het onderbetalen van deze migranten en andere werknemers 
en het huisvesten op de bouwlocaties van deze werknemers. 

Lelystad behoort tot één van de eerste gemeenten die de samenwerkingsafspraken met de 

Nederlandse Arbeidsinspectie aangaan om misstanden in de bouw te voorkomen en te bestrijden. 

 

Herinrichting Key2Vergunningen en invoering Djuma 
In 2022 – 2023 vinden er ingrijpende ICT-wijzigingen plaats. Zo wordt de vakapplicatie 
Key2Vergunningen omgezet naar de opvolger van het systeem Centric Leefomgeving. Het betreft 
niet alleen een (technische) update van het systeem, maar zorgt ook voor een herinrichting van de 
processen. Dit biedt een goede mogelijkheid om verbeteringen in het werkproces door te voeren, 
maar vraagt tegelijkertijd een flinke tijdsinvestering. Het biedt tevens wel de mogelijkheid om 
activiteiten van de verschillende domeinen op een goede manier te gaan monitoren, wat nu met het 
huidige systeem niet mogelijk is. De teams Stadstoezicht en Wabo en Bestemmingsplannen zullen 
daarnaast in 2022 - 2023 overstappen op het postregistratie- en archiveringsysteem Djuma. Ook voor 
deze applicatie geldt dat deze voor de toekomst veel voordelen met zich mee zal brengen ten 
opzichte van het huidige systeem, maar dat de implementatie ervan de nodige tijd zal kosten.  
 

Proactieve controles 
Binnen Stadstoezicht zal de ingezette verandering van de focus van meldingsgericht naar 
controlegericht de komende jaren verder worden vormgegeven om daarmee het aantal meldingen te 
kunnen verlagen. Denk daarbij aan proactieve controle op woningen met achterstallig onderhoud, 
tijdelijke vergunningen, horeca (Alcoholwet), illegale bouw en illegale sloop (asbestverwijdering). 
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3. Uitvoeringsprogramma 
 

3.1 Inventarisatie beschikbare capaciteit 

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is inzichtelijk gemaakt hoeveel capaciteit naar 
verwachting feitelijk beschikbaar is voor de uitvoering van de VTH-werkzaamheden. Het gaat hier om 
de direct productieve uren die beschikbaar zijn voor de VTH-taken. De beschikbare capaciteit is 
vastgesteld per team, onderverdeeld in werkvelden.  
 
Het team Wabo (WB) bestaat voor de VTH-taken uit de werkvelden:  Omgevingsvergunningen; 
Bouwtoezicht; en Juridisch. 
 
Het team Stadstoezicht (STT) bestaat voor de VTH-taken uit de werkvelden: Veiligheidsvergunningen; 
Inspecteurs; Handhaving/BOA; en Juridisch. Sinds 2020 valt binnen het werkveld 
Veiligheidsvergunningen van Stadstoezicht ook de handhaving van de Wet kinderopvang, de 
onderzoeken in het kader van de Wet BIBOB en het toezicht op evenementen.   

 

3.2 Inventarisatie benodigde capaciteit 

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is mede aan de hand van de omgevingsanalyse een 

inventarisatie gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden zijn onderverdeeld 

in twee categorieën: reguliere taken en projecten. De reguliere taken zijn jaarlijks terugkerende 

werkzaamheden. De projecten hebben een incidenteel karakter en kennen een begin en een einde.  

Met betrekking tot de werkzaamheden is een inschatting gemaakt van het aantal verwachte 

producten (aanvragen, meldingen, controles, procedures etc). Deze aantallen zijn vermeerderd met 

de verwachte gemiddelde tijdsbesteding per product. Deze kengetallen zijn zo mogelijk vastgesteld 

op basis van de gegevens van voorgaande jaren.  

Uit deze berekening volgt de verwachte benodigde capaciteit om de VTH-werkzaamheden uit te 
kunnen voeren. Deze werkzaamheden zijn uitgesplitst voor de teams Wabo en Bestemmingsplannen 
en voor Stadstoezicht: 
 
Uitgangssituatie (getallen betreffen het aantal fte’s) 
WABO EN 
BESTEMMINGSPLANNEN 

Beschikbaar 
voor VTH 

Benodigd 
voor VTH 

Verschil tov 
beschikbaar 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 9,60  9,60  0,00  

BOUWTOEZICHT 6,27  9,11  -2,84  

JURIDISCH 1,20  1,20  0,00  

TOTAAL 17,07  19,91 -2,84  

 
STADSTOEZICHT  Beschikbaar 

voor VTH 
Benodigd 
voor VTH 

Verschil tov 
beschikbaar 

VEILIGHEIDSVERGUNNINGEN 4,55  4,51  0,04  

INSPECTEURS 7,00  7,29  -0,29  

HANDHAVING/BOA  13,25  15,57  -2,32  

JURIDISCH 7,72  8,82  -1,10  

TOTAAL 32,52  36,19  -3,67  
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3.3 Keuzes ten aanzien van inzet capaciteit 
Zoals hiervoor blijkt is de capaciteit die benodigd is om de werkzaamheden volledig uit te voeren 
minder dan de beschikbare capaciteit. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden met 
betrekking tot de inzet van de capaciteit en/of de uitvoering van de taken.  
 
Team WB 
Voor het team WB geldt dat de beschikbare en benodigde capaciteit om de VTH-taken uit te voeren 
vrijwel in balans zijn, met uitzondering van het werkveld Bouwtoezicht. Hierbij zijn een aantal 
kanttekeningen te maken.  
 
Voor de inspecteurs bouwtoezicht geldt dat de beschikbare en benodigde capaciteit om de VTH-
taken uit te voeren zijn berekend op het aantal aanvragen in 2021. Voor 2022 zijn hierbij een aantal 
kanttekeningen te maken:  

De inspectiewerkzaamheden worden risico-gestuurd uitgevoerd. Het aantal aanvragen ten opzichte 
van 2019 en 2020 is in de categorie grote aanvragen met 30% toegenomen. 

Van de inspecteurs bouwtoezicht wordt daarom, bij een gelijkblijvend aantal fte’s, gevraagd om 
risico-gestuurde keuzes te maken bij het bepalen van waar en wanneer toezicht uit te voeren. 
Daarbij zijn ook door het college keuzes gemaakt om niet alles meer of minder diepgaand te 
controleren (kleine bouwwerken en dakkapellen).  

De risico-gestuurde afwegingen vinden o.a. plaats op basis van de kwaliteit die bepaalde uitvoerende 
partijen in het verleden hebben laten zien. Nieuwe of onbekende bouwende partijen vergen meer 
inzet/controle. Dit zal in de praktijk leiden tot te maken keuzes waar wel en niet fysiek te gaan 
controleren. De inspecties worden vastgelegd in het nog te implementeren VTH-registratiesysteem, 
waarvan de verwachting is dat dit in 2022 in werking zal treden. 

 
Team Stadstoezicht 
Voor het team Stadstoezicht geldt dat met de uitbreiding van 2 fte inspecteur in 2022 het aantal 
benodigde en beschikbare uren bijna in balans is. De uitbreiding met 1,5 fte in 2022 voor de juristen 
is nog niet voldoende om alle benodigde uren te dekken. Net als in het vorige VTHUP wordt dat 
grotendeels ondervangen door risicogestuurd werken of, indien nodig, inhuur. Met de uitbreiding 
van het aantal fte’s voor de werkvelden Toezicht en Juridisch zijn werkzaamheden op het gebied van 
illegale kamerverhuur met ingang van 2022 structureel geborgd. Het aantal fte medewerkers 
veiligheidsvergunningen is, net als voorgaande jaren eveneens in evenwicht. De grootste uitdaging 
ligt op het werkveld Handhaving, waar de werkzaamheden duidelijk zijn toegenomen. Ook hier is aan 
de hand van risicogestuurd werken het tekort ondervangen. 
 
Uit het voorgaande blijkt zodoende dat met risicogestuurd werken de beschikbare en benodigde 
capaciteit redelijk in balans zijn. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van de 
werkzaamheden aanwezig. Ook hier is een kanttekening op zijn plaats. Gelet op de krappe 
arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken voor de 
openstaande functies. Het risico bestaat dat vanwege het niet (direct) kunnen invullen van vacatures 
het uitvoeringsprogramma tussentijds zal moeten worden bijgesteld.  
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3.5 Uitwerking capaciteit 

Gelet op de hierboven genoemde keuzes met betrekking tot de inzet en verdeling van de capaciteit 
hebben wij vastgesteld welke capaciteit benodigd is om de werkzaamheden uit te voeren na de 
keuzes met betrekking tot de inzet van de capaciteit zoals hierboven aangegeven: 
 
Vaststelling capaciteit na keuzes (getallen betreffen het aantal fte’s) 
WABO EN 
BESTEMMINGSPLANNEN 

Beschikbaar 
voor VTH 

Benodigd 
voor VTH 

Verschil tov 
beschikbaar 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 9,60  9,60  0,00  

BOUWTOEZICHT 6,27  7,20  -0,93 

JURIDISCH 1,20  1,20  0,00 

TOTAAL 17,07  18,00  -0,93  

 
Bij het team WB is aan de hand van de impactanalyse het tekort aan capaciteit bij Bouwtoezicht 
grotendeels teruggebracht naar de beschikbare capaciteit. Het ingeschatte tekort voor 2022 aan 
inspecteurs Bouwtoezicht zal worden opgevangen door inhuur. Daarvoor is ook budget beschikbaar. 
 
STADSTOEZICHT  Beschikbaar 

voor VTH 
Benodigd 
voor VTH 

Verschil tov 
beschikbaar 

VEILIGHEIDSVERGUNNINGEN 4,55  4,51  0,04  

INSPECTEURS TOEZICHT 7,00  6,98  0,02  

HANDHAVING/BOA  13,25  13,28  -0,03  

JURIDISCH 7,72  8,38  -0,66  

TOTAAL 32,52  33,15  -0,63 

 
Hierbij zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de uitgangssituatie doorgevoerd: risicogestuurd 
werken. Dit zorgt voor een vermindering van de benodigde capaciteit voor de werkvelden Juridisch 
en Handhaving en beperkte vermindering bij Toezicht. Bij het werkveld Juridisch blijft bij de 
verwachte aantallen een tekort van 0,66 fte. Door middel van tussentijdse monitoring zal worden 
gekeken of de verwachte aantallen zich voordoen zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Dit mede 
omdat er voor 2022 in totaal op dit moment al voor 3,5 fte aan vacatures openstaan bij Juridisch en 2 
fte bij Inspecteurs , die wel volledig in de capaciteitsberekening voor 2022 zijn opgenomen. 
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3.6 Inzet capaciteit uitgesplitst per productblad 

In bijlage 1 is per productblad specifiek aangegeven wat de inzet zal zijn in 2022. De geplande inzet 
van de capaciteit is als volgt verdeeld over de verschillende producten: 
 

 
 

Product Technisch Juridisch Totaal 

Omgevingsvergunningen 11.998 1.500 13.498 

Omgevingsvergunningen - toezicht 9.002   9.002 

Handhaving Wabo en Bouwbesluit 1.467 2.960 4.427 

Toezicht op brandveilig gebruik bouwwerken 225 340 565 

Slopen en saneren 1.150 100  1.250 

Evenementen 2.771 20 2.791 

Horeca en winkels 2.729 810 3.539 

APV/VFL 536 386 922 

Ondermijning/bijzondere wetten 1.654 2.389 4.043 

Wet kinderopvang  600 600 

Flevokust Haven 375  375 

Handhaving afval/milieu 5.500 540 6.040 

Handhaving hondenoverlast 930 100 1.030 

Handhaving parkeren 6.710 250 6.960 

Handhaving openbare ruimte overig 1.970 140 2.110 

Handhaving jeugdoverlast 800  800 

Illegale kamerverhuur 2.500 2.500 5.000 

Projecten 2.045 400 2.445 

      65.397 



 

VTHUP 2022-2023 15 februari 2022 21 

3.7 Begroting 
De begroting voor 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is de benodigde materiële en 
personele capaciteit voor vergunningen, toezicht en handhaving financieel gedekt. De raad heeft bij 
de programmabegroting € 212.000,- extra vrijgemaakt voor capaciteitsuitbreiding van inspecteurs en 
juristen. Deze zijn al in de capaciteitsberekeningen meegenomen. 
 
Onder materiële capaciteit verstaan we onder andere de budgetten voor het uitvoeren van projecten 
en inhuurkosten, onderhoudskosten voor applicaties, proceskosten, dienstkleding, slotenmakers, 
bergingsbedrijven, kosten voor datacommunicatie en vervoersmiddelen. Voor de uitvoering van de 
VTH-taken is hiervoor een budget beschikbaar van € 394.000,-. 
 
Daarnaast zijn de bijdragen aan de OFGV voor de uitvoering van de milieutaken en aan de Brandweer 
voor de uitvoering van de brandveiligheidstaken opgenomen, de inhuur van de GGD voor de 
controles in het kader van de wet Kinderopvang, de kosten voor Stichting Evenementen Coördinatie 
Lelystad en de extra middelen die door de Raad beschikbaar gesteld zijn gedurende een bepaalde 
periode in verband met toegenomen werkdrukte bij - het toezicht op - omgevingsvergunningen. In 
totaal is hiervoor een budget beschikbaar van ongeveer € 2,8 miljoen. 
 
De beschikbare budgetten zijn naar verwachting voldoende dekkend. Met betrekking tot de kosten 
voor de uitvoering van de milieutaken door de OFGV en de controles in het kader van de wet 
Kinderopvang vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde controles. 
Eventuele tekorten – zowel voor de uitvoering van de VTH-taken als de bijdragen aan de 
ketenpartners – worden gedekt uit het rekeningsaldo. 
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3.8 Systemen en processen 
De PDCA-cyclus beschrijft de stap monitoring als volgt: 
De organisatie monitort met behulp van geautomatiseerde systemen de resultaten en de voortgang 
van de uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma. De monitoringsresultaten worden 
gebruikt voor bijsturing van de operationele cyclus en voor input op de beleidsevaluatie. 
 
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 de verwerking van informatie over vergunningen, toezicht en handhaving. 
 
Voor de verwerking van meldingen met betrekking tot milieuregels, hondenregels, handhaving 
openbare ruimte, parkeren etc. wordt gebruik gemaakt van het systeem Melddesk. In 2022 zal het 
systeem Melddesk worden geactualiseerd om beter onze activiteiten vast te leggen en te monitoren.  
 
Middels werkwijzen, protocollen en checklists voeren we ons jaarlijkse programma uit. Deze zijn 
verankerd in de systemen Key2Vergunningen en BySpy. Momenteel wordt gewerkt aan een 
actualisering van Key2Vergunningen naar Centric Leefomgeving, waarbij een nieuwe basisset wordt 
geïmplementeerd. Daarbij worden de bestaande processen herzien en vastgelegd.  
 

3.9 Overige randvoorwaarden 
In de begroting zijn naast de personele kosten tevens de financiële middelen opgenomen die nodig 
zijn voor de ondersteuning bij de uitvoering van het werk, zoals beschermende kleding, telefoons en 
portofoons, vervoer, meetinstrumenten en apparatuur om monsters mee te nemen en verzekering. 
De betreffende meetinstrumenten worden periodiek gecontroleerd en geijkt. Bij de werkzaamheden 
wordt gezorgd dat de medewerkers regelmatig rouleren. Dit voorkomt een te hechte relatie tussen 
bijvoorbeeld een ondernemer en toezichthouder. Een roulatieschema kan bijdragen aan de 
objectiviteit van de handhaving. Omwille van een flexibele inzet - ook met oog op herkenbaarheid 
c.q. voorspelbaarheid - wordt voor sommige werkzaamheden een regionale samenwerking gezocht. 
Daarnaast vindt functiescheiding plaats van vergunningverlenende en handhavingstaken.  
Team Stadstoezicht is 24 uur bereikbaar voor klachten en calamiteitenmeldingen. 
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Productblad 1: Omgevingsvergunningen 

Toelichting taak 

Onder dit productblad valt de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning en het toezicht op verleende 

omgevingsvergunningen. In het VTH beleidsplan VTH Fysieke leefomgeving 2019 -2023 is opgenomen hoe de 

vergunningverlening en het toezicht georganiseerd zijn. 

Taken Prioriteit 

Omgevingsvergunningen overig/ grote projecten hoog 

Bedrijfsgebouwen – complex hoog 

Maatschappelijke gebouwen hoog 

Omgevingsvergunning in strijd met bestemmingsplan: kamerverhuur/woningsplitsing hoog 

Woongebouwen, appartementen hoog 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik hoog 

Bedrijfsgebouwen middel 

Melding brandveilig gebruik middel 

Omgevingsvergunning handelen in strijd met bestemmingsplan: uitgebreid middel 

Woningen middel 

Omgevingsvergunning bestemmingsplan: regulier/kamerverhuur/woningsplitsing middel 

Bijbehorende bouwwerken laag 

Bouwwerken geen gebouw zijnde laag 

Melding inrit laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Regisseurs Omgevingsvergunningen Wabo 11.998 uur 

Juridisch Omgevingsvergunningen Wabo 1.500 uur 

Inspecteurs Bouwtoezicht Wabo 9.002 uur 

Doelstelling 

- Op alle ontvankelijke aanvragen om vergunning wordt tijdig beschikt.  

- De beschikkingen zijn duidelijk en begrijpelijk. 

- De beschikkingen zijn van een goede (juridische) kwaliteit. 

- De vergunningen zijn handhaafbaar. 

- Ontvankelijke meldingen worden tijdig afgehandeld. 

- Wij hebben een goede dienstverlening. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is 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 beslist. 

- Aantal vergunningen die binnen een kortere termijn (voor Wabo-vergunningen maximaal 4 weken) zijn verleend. 

- Aantal malen dat een beslistermijn op een vergunning is verleend. 

- Leescontroles intern en feedback vergunninghouder m.b.t. duidelijkheid van de vergunning. 

- Aantal en aard van de handhavingsprocedures. 

- Aantal ongegronde bezwaarschriften tegen verleende en niet verleende vergunningen. 

- Aantal intrekkingen van bezwaarschriften. 

- Aantal gegronde bezwaarschriften tegen verleende en niet verleende vergunningen, onderverdeeld naar soort 

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

- Aantal ongegronde en gegronde beroepzaken. 

- Aantal afgehandelde meldingen. 

- Resultaten uit periodiek te houden onderzoeken m.b.t. de dienstverlening. 
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Wijze van vergunningverlening / toezicht 

Het toetsingsniveau van de aanvragen wordt bepaald aan de hand van de toetsingsmatrix uit Bris, zoals vastgelegd in het 

Toetsingsprotocol Bouwplannen Bouwbesluit 2012. Het toezicht vindt plaats conform het toezichtsprotocol. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Signaalfunctie voor illegale bouw, illegaal gebruik, brandveiligheid, milieu, asbest en ondermijnende activiteiten. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 2: Handhaving Wabo en Bouwbesluit 

Toelichting taak 

Onder dit productblad valt het toezicht op de bestaande bebouwing en bestaand gebruik. Het bouwtoezicht op verleende 

omgevingsvergunningen valt onder productblad 1: Omgevingsvergunningen. Gebruik in strijd met het bestemmingsplan 

heeft vrijwel altijd een gemiddelde tot hoge prioriteit. Hieronder valt onder meer het toezicht op antikraakwonen. 

Toezicht en handhaving op vergunde kamerverhuurpanden valt wel onder dit productblad. Toezicht en handhaving ten 

aanzien van illegale kamerverhuur/woningsplitsing, in het vorige VTHUP nog projectmatig ingezet, is als nieuwe reguliere 

taak in het VTHUP opgenomen (productblad 16) . Het project ‘Gevelpanelen Jol’ uit het vorige VTHUP is nu onderdeel van 

productblad 2. Binnen de taak ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ is toezicht op eventuele illegale dierenhandel 

geprioriteerd conform de informatienota die hierover aan de raad is gestuurd. 

Taken Prioriteit 

Illegale bouw maatschappelijke gebouwen hoog 

Illegale bouw woongebouwen hoog 

Illegale bouw bedrijfsgebouwen middel 

Gebruik in strijd met bestemmingsplan: algemeen/illegale dierenhandel middel 

Toezicht op vergunde kamerverhuurpanden middel 

Illegale bouw woningen middel 

Illegale bouw bijbehorende bouwwerken middel 

Technische installaties/gaslek middel 

Meldingen bouw bouwwerken geen gebouw zijnde laag 

Verwaarloosde tuin/woning laag 

Illegale werken/werkzaamheden (aanleggen) laag 

Welstandsexcessen laag 

Wijzigen monument laag 

Archeologische waarden laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 1.467 uur 

Juristen Stadstoezicht 2.960 uur 

Het legalisatieonderzoek wordt uitgevoerd door juristen en vergunningverleners van team Wabo en Bestemmingsplannen. 

Deze uren zijn opgenomen in productblad 1: Omgevingsvergunningen. 

Doelstelling 

Behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken met een hoge of gemiddelde prioriteit, met als doel herstel van de 

overtreding. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald, worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal meldingen en handhavingsverzoeken; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom); 
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Wijze van toezicht 

Het toezicht wordt uitgevoerd naar aanleidingen van meldingen, handhavingsverzoeken en eigen constateringen over 

(vermeend) illegale bouw of illegaal gebruik. Het toezicht en de handhaving vindt risicogestuurd plaats. Meldingen over 

overtredingen met een lage prioriteit worden enkel geregistreerd, tenzij er klachten vanuit de melders over komen. 

Klachten dienen wel opgepakt te worden. Meldingen met een gemiddelde of hoge prioriteit worden in behandeling 

genomen, waarbij een controle ter plaatse plaatsvindt om de situatie in beeld te brengen. Indien uit het toezicht blijkt dat 

sprake is van een overtreding, dan volgt er een legalisatieonderzoek. Indien legalisatie niet mogelijk is, wordt handhavend 

opgetreden. Het toezicht op vergunde kamerverhuurpanden vindt programmatisch plaats met een controlefrequentie 

van 1 controle per pand per 2 jaar. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor buurtbemiddeling, brandveiligheid, milieu, asbest en ondermijnende 

activiteiten. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 3: Toezicht op brandveilig gebruik bouwwerken 

Toelichting taak 

Onder dit productblad valt het toezicht op brandveilig gebruik van bouwwerken naar aanleiding van nieuwe meldingen en 

vergunningen brandveilig gebruik. Daarnaast vinden periodieke controles op brandveilig gebruik plaats en controles naar 

aanleiding van calamiteiten. Een deel van het toezicht wordt uitgevoerd door de brandweer. 

Taken Prioriteit 

Omgevingsvergunningplichtige gebouwen brandveilig gebruik hoog 

Brandveilig gebruik bouwwerk na calamiteit/brand met asbest hoog 

Brandveilig gebruik bouwwerk na calamiteit/brand hoog 

Meldingsplichtige gebouwen brandveilig gebruik middel 

Steekproefsgewijze controle brandveiligheid bouwwerken met asbestdak middel 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 225 uur 

Juristen Stadstoezicht 340 uur 

Brandweer  conform uitvoeringsprogramma Brandweer 

Doelstelling 

Zorgen voor een adequaat niveau van brandveiligheid, door te zorgen voor een goede naleving van de 

brandveiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald, worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom) 

Wijze van toezicht 

Het toezicht en de handhaving vindt risicogestuurd plaats. Brandveilig gebruik heeft doorgaans een hoge prioriteit, omdat 

de veiligheid direct in het geding is. Na vergunningverlening brandveilig gebruik vindt een controle plaats, op meldingen 

brandveilig gebruik vindt steekproefsgewijs toezicht plaats. De brandweer voert periodieke controles uit op panden 

waarvoor een melding of vergunning brandveilig gebruik is verleend. Hierna volgt er bij een overtreding een 

handhavingsprocedure. Ook voert de brandweer steekproefsgewijs controles uit op de brandveiligheid van bouwwerken 

met asbestdak. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor bouwen/RO en milieu, asbest en ondermijnende activiteiten. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 4: Slopen en saneren 

Toelichting taak 

Onder dit productblad valt het toezicht op sloopmeldingen voor sloopactiviteiten met en zonder asbest. Sloop en saneren 

met asbest is voor de periode 2021 – 2025 in de Nota Integrale Handhaving als bestuurlijke prioriteit aangemerkt en  is 

dat derhalve ook voor het VTUP 2022 – 2023. 

Taken Prioriteit 

Sloopmelding met asbest bedrijven (bedrijfsmatige sanering toezicht  OFGV) hoog 

Sloopmelding met asbest particulieren >35m2 asbest (bedrijfsmatige sanering toezicht OFGV) hoog 

Sloopmelding met asbest particuliere <35 m2 asbest (door particulier met sloopvergunning) hoog 

Illegaal slopen met asbest inclusief met surveillance hoog 

Signaaltoezicht boa’s hoog 

Sloopmelding zonder asbest bedrijven/particulieren middel 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 950 uur 

Boa’s  Stadstoezicht 200 uur 

Juristen Stadstoezicht 100 uur 

OFGV                                                                                                                                            conform opdracht basistaken OFGV 

Doelstelling 

Voor de sloopactiviteiten wordt een melding gedaan. Afhankelijk van het te slopen object wordt toezicht gehouden op 

sloopactiviteiten met als doel veiligheid en gezondheid.  

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald, worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal sloopmeldingen; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom) 

Wijze van toezicht 

Controles ter plaatse. De strategie is om als overheidsinstantie actief in het sloopproces betrokken te zijn. Het 

sloopterrein dient voldoende te zijn beveiligd, gevaar en onnodige overlast voor omwonenden en publiek vanwege 

bouwverkeer, hijskranen of bouwlawaai moet worden voorkomen c.q. beperkt. Hierbij werken we samen met interne en 

externe partners (brandweer, constructeur, medewerkers ingenieursbureau, architecten, opdrachtgevers, 

sloopaannemers en de Arbeidsinspectie). De controle op asbestgerelateerde sloopactiviteiten is bij de OFGV 

ondergebracht, tenzij  het onder bepaalde voorwaarden om kleinere verwijdering (<35 m2) gaat bij particulieren. De 

sloopwerkzaamheden moeten verplicht door hiertoe gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. De toezichthouder 

checkt de betreffende certificaten van het sloopbedrijf, controleert stortbonnen en vraagt de vrijgavedocumenten op 

(eindbeoordeling asbestsanering). Bij strijdigheden kan de inspecteur de activiteiten (gedeeltelijk) stilleggen. Als de 

strijdigheden niet worden opgeheven of gelegaliseerd, wordt overgegaan tot handhaving. In 2021 hebben 2 inspecteurs 

opleiding tot ADK gecertificeerde asbestdeskundige handhaving gevolgd en hebben boa’s een training gehad om asbest in 

containers met sloopafval te herkennen (signaaltoezicht).  Het toezicht is zowel meldingsgericht als proactief middels 

signaaltoezicht en steekproefwijze controles. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

In samenwerking met OFGV, brandweer, constructeurs, medewerkers ingenieursbureau, architecten, opdrachtgevers, 

sloopaannemers en de arbeidsinspectie. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 5: Evenementen 

Toelichting taak 

In Lelystad vinden jaarlijks grote, middelgrote en kleine evenementen plaats. Het toezicht tijdens de evenementen wordt 

gedaan vanuit de verschillende handhavingsdisciplines (brandveiligheid, APV, bouwen, milieu). De meest risicovolle 

evenementen worden gecontroleerd op naleving van de vergunningvoorschriften, zowel vooraf als tijdens het 

evenement. Altijd is brandveiligheid (opslag gevaarlijke stoffen, materiaalgebruik, nooduitgangen) een aandachtspunt. Bij 

grote evenementen en evenementen waarbij zich incidenten voordoen, vindt een evaluatie plaats met alle betrokkenen. 

Taken Prioriteit 

Evenementen vergunningsplichtig complex (- toezicht) hoog 

Toezicht en advies evenementen bouwkundig hoog 

Evenementen koningsdag hoog 

Betogingen, demonstraties, wake middel 

Evenementen vergunningsplichtig regulier (- toezicht) middel 

Coördinatie Toezicht Evenementen middel 

Aanvraag speelvergunning circus middel 

Evaluatie evenementen middel 

Ontheffing geluid + diverse ontheffingen laag 

Evenementen meldingsplichtig laag 

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet laag 

Ontheffing verkeerswet ten behoeve van evenement laag 

Verklaring van geen bezwaar laag 

Verkeersregelaars laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Medewerkers veiligheidsvergunningen Stadstoezicht 2.681 uur 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 90 uur 

Juristen Stadstoezicht 20 uur 

Doelstelling 

Waarborgen dat evenementen worden georganiseerd die passen binnen de kaders ten aanzien van de veiligheid, 

gezondheid, leefbaarheid en milieu, zoals vastgesteld in het Evenementenbeleid Lelystad 2022-2025. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal evenementenvergunningen, -meldingen, ontheffingen, verklaringen van geen bezwaar; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom); 

- aantal en soort meldingen met betrekking tot evenementen; 

Wijze van toezicht 

Controle ter plaatse. Met meerdere vakdisciplines (o.a. brandveiligheid, bouwconstructie podia en tribunes, APV, 

vergunningsvoorwaarden) wordt integraal toezicht gehouden. Bij strijdigheden met de vergunning, voert de inspecteur 

overleg met de vergunninghouder. Als de strijdigheden niet worden opgeheven, wordt in overleg met politie en brandweer 

overgegaan tot handhaving. Bij overtreding van de voorschriften op de overige disciplines, wordt dit direct afgestemd.  

Sancties afhankelijk van overtreding: waarschuwing, constateringbrief, (gedeeltelijke) stillegging, (preventieve) dwangsom, 

bestuursdwang. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor milieu, asbest, brandveiligheid, openbare ruimte. In samenwerking 

met politie en brandweer. 

Bevoegd gezag 

Burgemeester. 
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Productblad 6: Horeca en winkels 

Toelichting taak 

Onder dit productblad vallen de vergunningen die gelden voor de horeca en paracommercie, zoals de 

exploitatievergunning en de Alcoholwet en een aantal overige vergunningen en ontheffingen die gelden voor horeca, 

paracommercie en winkels alsmede het toezicht en de handhaving. 

Taken Prioriteit 

Exploitatie-/horecavergunning i.h.k.v. ondermijning hoog 

Alcoholwet paracommercieel  hoog 

Illegale horeca (geen exploitatievergunning/Alcoholwetvergunning) hoog 

Alcoholwet commercieel  middel 

Exploitatievergunning horeca middel 

Horecarondes middel 

Wijziging leidinggevenden / inrichting volgens Alcoholwet  middel 

Eindejaarscontrole natte horeca en scholen middel 

Kennisgeving incidentele festiviteiten (geluids- en lichtmelding) laag 

Ontheffing sluitingstijden laag 

Uitstallingen en terrassen  laag 

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten laag 

Bingo/loterij laag 

Winkeltijdenwet (ontheffing) laag 

Collectemelding/collectevergunning laag 

Convenant Veilig Uitgaan laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Medewerkers veiligheidsvergunningen Stadstoezicht 1.569 uur 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 315 uur 

Boa’s  Stadstoezicht 850 uur 

Juristen Stadstoezicht 810 uur 

Doelstelling 

Alle gecontroleerde inrichtingen voldoen aan de regelgeving, zoals de eisen ten aanzien van de inrichting, ten aanzien van 

de vergunninghouders/leidinggevenden, ten aanzien van het verantwoord schenken van alcohol en ten aanzien van een 

goed woon- en leefklimaat voor omwonenden.   

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald, worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal vergunningen; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking/intrekking vergunning); 

- aantal en soort meldingen met betrekking tot horeca en winkels; 

Wijze van toezicht 

Toezicht op naleving van de Alcoholwet vindt plaats op de inrichtingseisen; vergunningsvoorschriften; leeftijdcontroles bij 

supermarkten, slijterijen en horecagelegenheden; het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank of voor consumptie 

gereed hebben van alcoholhoudende drank bij jongeren onder de 18 jaar. Naast de eisen van de Alcoholwet wordt er ook 

gecontroleerd op eisen van de Wet op de kansspelen, de sluitingsuren en het Convenant Veilig Uitgaan (CVU). Incidenteel 

wordt toezicht gehouden op uitstallingen en terrassen. 
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Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor milieu, asbest, brandveiligheid, openbare ruimte. 

Bevoegd gezag 

Burgemeester. 
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Productblad 7: APV/Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) 

Toelichting taak 

Onder dit productblad valt de behandeling van meldingen en handhavingsverzoeken die op grond van de APV en in het 

kader van woon-, geluid-, en rookoverlast worden ingediend.  

Taken Prioriteit 

Woonoverlast middel 

Rookoverlast laag 

APV overig laag 

Geluidsoverlast laag 

VFL overig laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 536 uur 

Juristen Stadstoezicht 386 uur 

Doelstelling 

Behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken met een hoge of gemiddelde prioriteit, met als doel herstel van de 

overtreding.  

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom); 

Wijze van toezicht 

Afhankelijk van de prioriteit wordt een melding al dan niet actief in behandeling genomen. Meldingen met een lage 

prioriteit worden in principe niet actief in behandeling genomen, er wordt dan geen controle ter plaatse uitgevoerd. In dit 

soort gevallen wordt doorverwezen naar Buurtbemiddeling.  

Buurtbemiddeling zorgt voor een grotere kans op een duurzame oplossing. Bij complexere woonoverlast wordt in beginsel 

ook eerst ingezet op Buurtbemiddeling. Indien dat niet mogelijk is of tot geen oplossing leidt zal de melding actief worden 

opgepakt.   

Sancties afhankelijk van overtreding: waarschuwing, constateringbrief, (gedeeltelijke) stillegging, (preventieve) dwangsom, 

bestuursdwang, intrekken vergunning. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor milieu, asbest, brandveiligheid, openbare ruimte. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 8: Ondermijning / bijzondere wetten 

Toelichting taak 

Georganiseerde criminaliteit is vaak niet direct zichtbaar maar heeft een schadelijk effect op de samenleving. Het betreft 

fenomenen als drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen, maar ook mensenhandel. Samenleving en overheid moeten zich 

hiertegen teweer stellen. Voor een effectief overheidsoptreden zijn de bevoegdheden van de burgemeester op dit gebied 

uitgebreid. Lelystad heeft al de nodige stappen gezet en bereidt nieuwe voor, samen met politie, Openbaar Ministerie, RIEC 

en andere partners. Elementen zijn o.a. het Bibob-instrumentarium, toezicht en handhaving, en het Damoclesbeleid. Wij 

geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Integrale 

Veiligheid 2021-2022 alsmede de nota Integrale Handhaving 2021 – 2025. Voor 2022 – 2023 krijgt illegale 

prostitutie./mensenhandel, normaliter onderdeel van de taken bij onderhavig productblad, extra aandacht als apart project 

(productblad 17). 

Taken Prioriteit 

Opiumwet hoog 

Bestuurlijke aanpak growshops hoog 

Bestuurlijke aanpak straatdealen hoog 

Bestuurlijke aanpak inbrekerswerktuigen hoog 

Uitvoering Integraal Veiligheidsplan hoog 

Exploitatievergunning sexbedrijf hoog 

BIBOB onderzoeken hoog 

Exploitatievergunning coffeeshops/casino middel 

Handhaving coffeeshop/sexbedrijf/casino middel 

Gedoogbeschikking coffeeshops middel 

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

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 1.050 uur 

Boa’s  Stadstoezicht  300 uur 

Medewerkers veiligheidsvergunningen Stadstoezicht 763 uur 

Juristen Stadstoezicht 1.930 uur 

Doelstelling 

Het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor (drugs)criminaliteit, het tegengaan van het faciliteren van witwassen, 

het bestrijden van ongeregeldheden binnen de seks- en gokbranche. Er wordt niet gehandeld in strijd met de verleende 

vergunningen c.q. regelgeving.  

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal vergunningen en beschikkingen; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom); 

Wijze van toezicht 

Naar aanleiding van een bestuurlijke rapportage van de politie wordt een bestuursrechtelijk handhavingstraject gestart op 

grond van het Damoclesbeleid (bij overtreding Opiumwet) of de Algemene Plaatselijke Verordening (bij constatering 

inbrekerswerktuigen/straatdealen). Tijdens de reguliere werkzaamheden hebben de toezichthouders en boa’s een oog- en 

oorfunctie om signalen van ondermijnende activiteiten en mensenhandel/prostitutie te herkennen. Enkele toezichthouders 

zijn opgeleid om proactief illegale prostitutie en mensenhandel op te sporen. De uitvoering van het Integraal 

Veiligheidsplan vindt plaats in overleg en afstemming met de politie en het team Veiligheid. Hieronder vallen 

werkzaamheden als: inzicht verkrijgen in bedrijventerreinen, proactieve aanpak ontwikkellocaties en werkzaamheden ten 

behoeve van het centraal meldpunt ondermijning. Daarnaast is de BIBOB-toets sterk verankerd in de vergunningprocedure 

voor onder meer horecabedrijven. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor milieu, asbest, brandveiligheid, openbare ruimte. 

Bevoegd gezag 

Burgemeester. 
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Productblad 9: Wet Kinderopvang 

Toelichting taak 

De Wet Kinderopvang stelt voorwaarden waaraan een kindercentrum, gastouderbureau en gastouderopvang moeten 

voldoen. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt die locatie kinderopvang niet geregistreerd in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Bij de locaties die geregistreerd zijn, vindt toezicht plaats. Dit toezicht wordt namens de gemeente 

uitgevoerd door de GGD. De kinderdagverblijven en BSO’s worden elk jaar gecontroleerd. Gastouders worden 

gecontroleerd door het gastouderbureau waarbij zij zijn aangesloten, maar in toenemende mate vindt er ook 

steekproefsgewijs toezicht plaats op gastoudergezinnen vanuit de gemeente. Het toezicht vindt risicogestuurd plaats. 

Taken Prioriteit 

Kinderopvang KDV/BSO middel 

Kinderopvang Gastouders middel 

Uitvoerende partijen  Uren 

Toezichthouders GGD  conform uitvoeringsprogramma GGD 

Medewerkers veiligheidsvergunningen Stadstoezicht 600 uur 

Doelstelling 

Verantwoorde kinderopvang, door te zorgen dat alle voorzieningen waar kinderopvang plaatsvindt voldoen aan de 

gecontroleerde eisen van de Wet Kinderopvang. 

Indicatoren 

Om na te gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal geregistreerde locaties in het Landelijk Register Kinderopvang; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/dwangsom/boete); 

- aantal (tijdelijk) ingetrokken registraties; 

- aantal opgelegde exploitatieverboden. 

Wijze van vergunningverlening / toezicht 

Het toezicht op kinderdagverblijven en BSO’s vindt plaats door de GGD. Als deze overtredingen constateren wordt dit 

door doorgegeven aan Stadstoezicht die daarop een handhavingstraject start. 

Sancties afhankelijk van overtreding: constateringbrief, (preventieve) dwangsom, bestuursdwang, intrekken registratie of 

exploitatieverbod. Toezicht op gastoudergezinnen steekproefsgewijs door medewerkers veiligheidsvergunningen van 

Stadstoezicht.  

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor brandveiligheid. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 10: Flevokust Haven 

Toelichting taak 

Flevokust Haven is een belangrijke economische ontwikkellocatie met groeiende bedrijvigheid met de komst van onder 

andere Bestseller, MG en Jysk. Deze overslaghaven ten noorden van Lelystad kent een buitendijkse overslagkade en een 

binnendijks havengerelateerd industrieterrein. Het buitendijkse deel omvat maximaal 10 hectare. Het binnendijkse deel 

bevat tot 2030 maximaal 43 hectare met verdere uitbreidingsmogelijkheden op langere termijn. In 2018 is de Flevokust 

Haven operationeel geworden. Flevokust Haven biedt zeer veel economische mogelijkheden. Tegelijk zijn er ook risico’s 

op ondermijning en andere veiligheidsrisico’s. De havenmeester, in 2019  aangesteld vanuit de provincie en de gemeente 

Lelystad, houdt toezicht op deze locatie mede a.d.h.v. de Havenverordening Flevokust Haven 2018. Daarnaast wordt de 

havenmeester geassisteerd bij het verlenen van vergunningen op grond van deze verordening. De havenmeester valt 

onder dienst Stadstoezicht. 

Taken Prioriteit 

Toezicht en handhaving Flevokust Haven laag 

Vergunningverlening Flevokust Haven laag 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving / havenmeester Stadstoezicht 345 uur 

Medewerkers veiligheidsvergunningen Stadstoezicht 30 uur 

Doelstelling 

Het tegengaan van veiligheidsrisico’s bij de verdere ontwikkeling van de locatie Flevokust Haven. 

Indicatoren 

Om na te gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal meldingen; 

- aantal en aard controles; 

- aantal verleende vergunningen en ontheffingen. 

Wijze van toezicht 

Het toezicht vindt plaats door en in afstemming met de havenmeester en met het team Veiligheid.  

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor milieu, brandveiligheid, openbare ruimte. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 11: Handhaving afval/milieu 

Toelichting taak 

Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de bepalingen uit de Afvalstoffenverordening en de  

Wet milieubeheer. Het gaat hier onder meer om dumpingen, het veroorzaken van zwerfafval, het onjuist aanbieden van 

grofvuil, huisvuil en bedrijfsvuil. Verontreiniging van de bodem of de openbare weg, inclusief water, door 

milieugevaarlijke stoffen. De extra aandacht in 2020-2021 voor handhaving afval vanwege de invoering van de nieuwe 

wijze van afvalinzameling, toen nog als project ‘Implementatie bestuurlijke handhaving afval’ geheten, gaat de komende 

jaren onverminderd door, omdat op steeds meer locaties deze manier van afvalinzameling wordt uitgerold. 

Taken Ambitieniveau 

Dumpen van afval Snelle respons / voorkomen aantrekkende werking  

Aanbieden van huisvuil Hoog naleefgedrag / inzet op hotspots 

Aanbieden van bedrijfsvuil Hoog naleefgedrag / inzet op hotspots 

Milieu overig (niet-inrichtinggebonden) Snelle respons / voorkomen aantrekkende werking  

Implementatie bestuurlijke handhaving afval Hoog naleefgedrag / inzet op hotspots 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 5.500 uur 

Juristen Stadstoezicht 540 uur 

Doelstelling 

Bewerkstellingen van een positief effect op het natuurlijk naleefgedrag door als handhaver zichtbaar te zijn en op te 

treden, met als doel verbetering van de leefomgeving. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking); 

Wijze van toezicht 

Surveillances, controles naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken.  

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor openbare ruimte, illegaal gebruik, ondermijning en illegale 

asbestdumping. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 12: Handhaving hondenoverlast 

Toelichting taak 

Deze taak betreft het houden van toezicht op de regels voor hondeneigenaren. Het gaat hier over het aanlijngebod, 

aanwezigheid honden op verboden plaatsen en hondenverontreiniging.  

De gemeente kent een hondenuitlaatkaart waarop is aangegeven waar de behoefte van honden niet hoeft te worden 

opgeruimd, plaatsen waar de hond niet aangelijnd hoeft te zijn en verbodsgebieden. Het toezicht vindt plaats door 

surveillances uit te voeren. Er wordt ingezet op de tijdstippen dat veel mensen hun hond uitlaten. Het accent ligt hierbij 

op de aanwezigheid van honden op verboden plaatsen, zoals kinderspeelplaatsen en recreatiegebieden. 

Daarnaast kan naar aanleiding van een bijtincident worden besloten tot een aanlijn- en/of muilkorfgebod, conform het 

protocol bijtincidenten. Hiertoe stelt de politie een bestuurlijke rapportage op. 

Taken Ambitieniveau 

Hondenoverlast Hoog naleefgedrag / inzet op hotspots / zichtbaarheid surveillances  

Bijtincidenten Uitvoering volledig conform protocol bijtincidenten 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 930 uur 

Juristen Stadstoezicht 100 uur 

Doelstelling 

Het verhogen van het naleefgedrag en het tegengaan van hondenoverlast in de openbare ruimte.  

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal bestuurlijke rapportages bijtincindenten; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking); 

Wijze van toezicht 

Surveillance, controles naar aanleiding van meldingen en handhavingsverzoeken. Jaarlijkse thematische aanpak in voor- en 

najaar. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor openbare ruimte, milieu, illegaal gebruik, ondermijning. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders en Burgemeester. 
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Productblad 13: Handhaving parkeren 

Toelichting taak 

Deze taak betreft het houden van toezicht op parkeerexcessen en parkeerbelasting (betaald parkeren). Ook vindt 

handhaving plaats op langdurig in de openbare ruimte geparkeerde caravans en aanhangwagens, het te koop aanbieden 

van voertuigen, illegaal geparkeerde grote voertuigen, auto- en fietswrakken en het parkeren in groenvoorzieningen. 

Het is toegestaan om in de openbare ruimte van de gemeente Lelystad aanhangers, caravans en campers 3 x 24 uur op de 

openbare weg te plaatsen. De gemeente krijgt echter met enige regelmaat meldingen over dergelijke voertuigen die 

langer dan gestelde termijn op de openbare weg geplaatst worden. Buurtbewoners klagen over verloedering, 

parkeerdruk en daarnaast kan er sprake zijn van risico op schade aan het milieu indien het gaat om voertuigwrakken. 

Het is niet toegestaan objecten, zoals bijvoorbeeld containers, hijskranen, reclameborden, glasbokken e.d., zodanig in de 

openbare ruimte te plaatsen dat hierdoor hinder wordt ondervonden of zonder dat hier toestemming voor is verleend 

door de gemeente. 

Taken Ambitieniveau 

Fout parkeren/parkeerexcessen (Wet Mulder) Hoge prioriteit, 100% optreden 

Betaald parkeren (fiscaal) Betalingsgraad 90% bij vooraf betalen, 99% bij achteraf betalen, 100% 

voor vergunningparkeren 

Hinderlijk geplaatste fietsen/fietswrakken Stadshart vrijhouden van hinderlijk geplaatste fietsen. Fietswrakken in 

de wijken periodiek verwijderen, met aandacht voor hotspots.  

Voertuigwrakken Prioriteit bij risico’s voor veiligheid en gezondheid, hinder (parkeerdruk) 

of ernstige ontsiering. 

Hinderlijk geplaatste voertuigen (caravans, 

aanhangwagens) in de openbare ruimte 

Prioriteit bij risico’s voor veiligheid en gezondheid, hinder (parkeerdruk) 

of ernstige ontsiering. 

Overige verkeersbesluiten Prioriteit bij risico’s voor veiligheid en gezondheid, hinder (parkeerdruk) 

of ernstige ontsiering. 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 6.710 uur 

Juristen Stadstoezicht 250 uur 

Doelstelling 

De openbare ruimte van Lelystad vrij houden van verkeerd geparkeerde voertuigen en hinderlijke objecten. Voorkomen 

van onveilige en/of gevaarlijke verkeerssituaties. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- betalingsgraden betaald parkeren/vergunningparkeren; 

- aantal surveillances, controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking) 

Wijze van toezicht 

Het toezicht vindt met name plaats door surveillances van de wijk-boa’s. Daarnaast vindt toezicht plaats naar aanleiding 

van meldingen en signalen van overige toezichthouders/ketenpartners, zoals de politie. Extra aandacht gaat uit naar 

zogenoemde hotspots, locaties waar relatief veel overtredingen plaatsvinden. Deze hotspots worden vastgesteld in 

overleg met de politie. Sancties afhankelijk van overtreding: waarschuwing, proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking, 

dwangsom, bestuursdwang, strafrecht. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor openbare ruimte, milieu, illegaal gebruik, ondermijning. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 14: Handhaving openbare ruimte overig 

Toelichting taak 

Deze taak betreft het houden van toezicht op naleving van de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening met 

betrekking tot de openbare ruimte. Hieronder vallen vernielingen en beschadigingen van bestrating en andere 

gemeentelijke eigendommen, aantasting/illegaal gebruik openbaar groen, illegaal plakken, kladden en reclame uitingen 

en het verwijderen van verwaarloosde pleziervaartuigen. 

Taken Ambitieniveau 

Vernieling algemeen Snelle respons / voorkomen van aantrekkende werking 

Vernieling openbaar groen Snelle respons / voorkomen van aantrekkende werking 

Verwijderen verwaarloosde pleziervaartuigen Doorlopende inzet op bootwrakken (100% verwijdering), 

periodieke inzet op verwaarloosde boten 

Overige handhaving pleziervaartuigen Doorlopende inzet/naleefgedrag 

Hinderlijk geplaatste objecten in de openbare ruimte Snelle respons bij zichtlocaties 

Illegale reclame/kladden/plakken Snelle respons bij zichtlocaties 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 1.970 uur 

Juristen Stadstoezicht 140 uur 

Doelstelling 

Het verhogen van het naleefgedrag en het tegengaan van verloedering in de openbare ruimte, met als doel het 

verbeteren van de leefomgeving. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal surveillances, controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking); 

Wijze van toezicht 

Het toezicht vindt met name plaats door surveillances van de wijk-boa’s. Daarnaast vindt toezicht plaats naar aanleiding 

van meldingen en signalen van overige toezichthouders/ketenpartners, zoals de politie. Extra aandacht gaat uit naar 

zogenoemde hotspots, locaties waar relatief veel overtredingen plaatsvinden. Deze hotspots worden vastgesteld in 

overleg met de politie. Sancties afhankelijk van overtreding: waarschuwing, proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking, 

dwangsom, bestuursdwang, strafrecht 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor openbare ruimte, milieu, asbest, illegaal gebruik en ondermijning. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 15: Handhaving jeugdoverlast 

Toelichting taak 

Jeugdoverlast staat hoog in de prioriteitenlijst van bewoners en de raad, zie nota Integrale handhaving 2021-2025. Naast 

de inzet van jongerenwerkers en politie hebben boa’s ook vaak te maken met jeugdoverlast (vernielingen, lachgas, 

geschreeuw, alcohol). Jeugdoverlast kan zich ook voordoen op specifieke locaties en in bepaalde perioden (Ramadan, 

jaarwisseling, schoolvakanties). Toezicht en handhaving in de openbare ruimte is verder een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de gemeente en de politie, waarbij de boa’s en de politie elkaar aanvullen. Kern van het werk 

van de gemeentelijke boa is dat hij in de openbare ruimte aanwezig is en toezicht houdt, en handhavend optreedt waar 

nodig in geval van kleine ergernissen, overtredingen en overlastsituaties die de leefbaarheid in wijken en buurten 

aantasten. Jeugdoverlast is een belangrijke aantasting van die leefbaarheid. In beginsel treedt de boa op in situaties 

waarin er geen sprake is van een te verwachten gevaarzetting. Wanneer de boa situaties tegenkomt waar geweld 

plaatsvindt of dreigt of waar sprake is van criminaliteit, zal hij een beroep doen op de politie. Voor de aanpak van 

jeugdoverlast zijn een aantal taakaccenthouders aangewezen uit de bestaande boa-groep. Zij weten waar jeugdgroepen 

zich ophouden en hoe deze groepen het beste benaderd kunnen worden 

Taken Ambititieniveau 

Overlast hangplekken Snelle respons / voorkomen van aantrekkende werking 

Overlast periodegebonden Snelle respons / voorkomen van aantrekkende werking 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 800 uur 

Doelstelling 

Het verhogen van het naleefgedrag en het tegengaan van verloedering in de openbare ruimte, met als doel het 

verbeteren van de leefomgeving. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal en soort meldingen; 

- aantal surveillances, controles en hercontroles; 

- aantal geconstateerde overtredingen; 

- aantal processen verbaal; 

Wijze van toezicht 

Het toezicht vindt met name plaats door surveillances van de wijk-boa’s. Daarnaast vindt toezicht plaats naar aanleiding 

van meldingen van burgers en signalen van overige toezichthouders/ketenpartners, zoals de politie. Extra aandacht gaat 

uit naar zogenoemde hotspots, locaties waar relatief veel overtredingen plaatsvinden. Deze hotspots worden vastgesteld 

in overleg met de politie en de taakaccenthouders. Sancties afhankelijk van overtreding met name de waarschuwing en 

het proces-verbaal. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens het toezicht vindt signaaltoezicht plaats voor openbare ruimte, milieu, illegaal gebruik, ondermijning. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 16: Illegale kamerverhuur 

Toelichting taak 

Illegale kamerverhuur heeft een hoge bestuurlijke prioriteit. Het beeld is dat in Lelystad veel woningen illegaal worden 

gebruikt als kamerverhuurpand. Gelet hierop is in 2018 een project opgestart voor de duur van twee jaar om de omvang 

van de illegale kamerverhuur in beeld te brengen en te bepalen op welke wijze dit op een zo effectief mogelijke manier in 

de toekomst structureel kan worden aangepakt. Dit project is ook in 2021 voortgezet. Bij de handhaving op illegale 

kamerverhuur worden ook woningsplitsing zonder vergunning en illegale (kamer)bewoning van bedrijfswoningen 

meegenomen. Illegale kamerverhuur kan een grote impact op de woon- en leefomgeving hebben, vanwege mogelijke 

geluids- en parkeeroverlast. Daarnaast kan sprake zijn van onveilige situaties, vanwege het ontbreken van 

brandveiligheidsvoorzieningen. Verder kan huisvesting worden geboden aan kwetsbare mensen, met risico’s op uitbuiting 

en slechte huisvesting. Vangwege de bestuurlijke prioriteit en de verwachting dat we de komende jaren, ook als er een 

beheersniveau zou worden bereikt, met deze problematiek te maken houden, hebben we illegale kamerverhuur als 

reguliere taak aan het VTHUP toegevoegd.  

Taken  

Aanpak illegale kamerverhuur hoog 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 2.500 uur 

Juristen Stadstoezicht 2.500 uur 

Doelstelling 

Doel is om een beheerssituatie met betrekking tot illegale kamerverhuur te bereiken. Hiervan is sprake als het aantal 

meldingen en constateringen van illegale kamerverhuur niet meer significant hoger is dan meldingen en constateringen 

op andere thema’s. Het bereiken van die beheerssituatie zal zeker nog enkele jaren duren, mede gezien de achterstand 

door de coronamaatregelen in 2020 en 2021. Uiteindelijke doel is om illegale kamerhuur maximaal te voorkomen en te 

ontmoedigen.    

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal illegale kamerverhuurpanden die in beeld zijn 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke strafbeschikking); 

- aantal verleende en geweigerde vergunningen (legalisatie). 

Wijze van vergunningverlening / toezicht 

Controle ter plaatse. Bij strijdigheden wordt overgegaan tot handhaving.  

Sancties afhankelijk van overtreding: constateringbrief, (preventieve) dwangsom, bestuursdwang. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens controles wordt signaaltoezicht gehouden voor milieu, asbest, brandveiligheid, arbeidsuitbuiting en illegale 

prostitutie, openbare ruimte, adresonderzoek en ondermijning. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 17: Project illegale prostitutie/mensenhandel 

Toelichting taak 

Op 12 november 2019 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de kadernota 

prostitutie en seksbranche vastgesteld. In deze kadernota zijn de volgende speerpunten opgenomen: 

- het versterken van de positie van de sekswerker; 

- de aanpak van misstanden; 

- het creëren van een beheersbare vergunde sector; 

- het beschermen van het woon- leefklimaat; 

- een adequaat toezicht en handhaving 

Stadstoezicht houdt zich naast het in behandeling nemen van vergunningaanvragen voor seksinrichtingen en 

escortbedrijven ook bezig met de aanpak van misstanden en met toezicht en handhaving. Het gaat hierbij om toezicht en 

handhaving van zowel de legale prostitutie als de illegale prostitutie. Vergunde seksinrichtingen worden jaarlijks 

gecontroleerd op de naleving van de vergunningvoorschriften. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar en al naar gelang 

dit noodzakelijk is, b.v. omdat voorschriften niet worden nageleefd, worden deze inrichtingen vaker gecontroleerd.  

Illegale prostitutie wordt -gelet op de onzichtbaarheid en daardoor een hoger risico op misstanden- zoveel mogelijk 

bestreden met het oog op de openbare orde en veiligheid. Het handhavingsarrangement maakt dat er op een uniforme 

en effectieve manier kan worden opgetreden, zodat de bestuurlijke aanpak daadkrachtig is.  

De gemeente (Stadstoezicht) heeft daarin de taak om het bestuurlijk toezicht uit te voeren in samenwerking met de 

politie (waaronder ook team Mensenhandel en – Migratie en Vreemdelingenpolitie). Signalen van illegale prostitutie 

moeten, gelet op het vorenstaande, daadkrachtig worden aangepakt. Naast toezicht en controles is het ook van belang 

om proactief toezicht uit te voeren. Aan de hand daarvan kan sneller geacteerd worden om misstanden in de prostitutie 

tegen te gaan. Onder proactief toezicht wordt verstaan: verrichten van veldwerk en uitvoeren van openbronnen 

onderzoek (websites en advertenties onderzoeken en analyseren). De beweging van signaaltoezicht naar meer naar de 

voorkant, wordt hiermee gemaakt. Inmiddels zijn twee toezichthouders gecertificeerd toezichthouder mensenhandel. 

Vervolgstap is om meer toezichthouders gecertificeerd te krijgen..  

Taken  

Aanpak illegale prostitutie/mensenhandel hoog 

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 700 uur 

Juristen Stadstoezicht 150 uur 

Doelstelling 

Het tegengaan van het faciliteren van illegale prostitutie/mensenhandel en het bestrijden van ongeregeldheden binnen 

de seksbranche. Er wordt niet gehandeld in strijd met de verleende vergunningen c.q. regelgeving.. Met de aanpak moet 

een stevig signaal worden afgegeven dat misstanden in deze branche niet worden geaccepteerd.   

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal signalen van (illegale) prostitutie die in beeld zijn; 

- aantal controles en hercontroles; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom e.a. handhaving in het kader van het 

handhavingsarrangement); 

- aantal verleende en geweigerde vergunningen (legalisatie). 

Wijze van vergunningverlening / toezicht 

Uitvoeren pro actief toezicht. Controle ter plaatse. Bij strijdigheden wordt overgegaan tot handhaving.  

Sancties afhankelijk van overtreding: constateringbrief, (preventieve) dwangsom, bestuursdwang.. 
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Signaalfunctie / ketenpartners 

Tijdens controles wordt signaaltoezicht gehouden voor ondermijning. Controles worden uitgevoerd in samenwerking met 

de politie, maar ook met de zorgcoördinator en ketenregisseur mensenhandel. 

Bevoegd gezag 

Burgemeester. 
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Productblad 18: Project Alcoholverstrekking 18-  

Toelichting taak 

Het is verboden om alcohol te (weder)verstrekken aan minderjarigen. Dit geldt voor de horeca, maar ook voor 

(sport)verenigingen en supermarkten. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat jongeren nog altijd makkelijk alcohol 

kunnen verkrijgen. Dat is een algemeen landelijk beeld, maar is ook gebleken uit onderzoek uitgevoerd in Lelystad via 

zogenoemde ‘mystery-shoppers’. Om het naleefgedrag en de bewustwording op dit gebied te vergroten zal extra 

aandacht worden besteed aan toezicht en handhaving van het verbod op alcohol verstrekken aan minderjarigen.     

Taken  

Naleving verbod alcoholverstrekking 18-  

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 100 uur 

Juristen                                                                          Stadstoezicht                                                                                      100 uur 

Doelstelling 

Het naleefgedrag van horecaondernemers, paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen) en supermarkten 

verhogen. 

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal uitgevoerde controles, onderverdeeld in horeca/paracommercie/supermarkten; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen; 

- aantal handhavingstrajecten (bestuursdwang/dwangsom/bestuurlijke boete); 

Wijze van toezicht 

Inspecteurs zullen door middel van gerichte controles nagaan of het verbod op alcoholverstrekking aan minderjarigen 

correct wordt nageleefd. Bij constatering van een overtreding zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Bevoegd gezag 

Burgemeester 
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Productblad 19: Handhavingsestafette 

Toelichting taak 

De Handhavingsestafette (HHE) Flevoland en Gooi en Vechtstreek is een middel om jaarlijks te investeren in de 

samenwerking tussen toezichthouders, boa’s en inspecteurs die werkzaam zijn in het werkgebied van de OFGV. Allen met 

het doel om de veiligheid te waarborgen en onze leefomgeving te beschermen. Ruim 60 medewerkers van diverse 

toezicht- en handhavingsinstanties zijn hierbij aanwezig. In een groot aantal gemeenten binnen het werkgebied van de 

OFGV worden integrale projecten uitgevoerd, waarbij toezichthouders van verschillende organisaties worden ingezet. In 

2022 en 2023 zal Lelystad opnieuw deelnemen aan de handhavingsestafette dan wel elders in het jaar deelnemen aan 

een vergelijkbaar integraal handhavingsonderzoek samen met de ketenpartners.  

Taken  

Handhavingsestafette   

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 195 uur 

Juristen Stadstoezicht 150 uur 

Doelstelling 

Eén integraal project uitvoeren binnen gemeente Lelystad.  

Wijze van toezicht 

Integraal toezicht middels samenwerking via de Handhavingsestafette. 

Signaalfunctie / ketenpartners 

Deelnemers Handhavingsestafette. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Productblad 20: Eindejaarscontrole vuurwerk 

Toelichting taak 

Overlast van vuurwerk in de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling is een reëel probleem. Ook in Lelystad ondervinden 
mensen hinder en overlast van het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Gelet hierop heeft de gemeenteraad op 28 januari 
2020 een motie aangenomen met betrekking tot handhaving van het vuurwerkverbod in de drie dagen voor de 
jaarwisseling. Vanuit het team Veiligheid zal in overleg met de politie een plan van aanpak worden opgesteld. Handhaving 
van het vuurwerkverbod kost zeer veel (extra) inzet van handhavers en financiële middelen. De pakkans is namelijk klein. 
Om effectief op te kunnen treden is een groot team nodig. Vooruitlopend op het plan van aanpak is in dit VTHUP 
handhavingscapaciteit gereserveerd om deel te kunnen nemen aan het te formeren handhavingsteam. Voor de 
jaarwisseling van 2021/2022 gold bovendien een volledig vuurwerkverbod.  

Taken  

Deelnemen aan het handhavingsteam vuurwerk  
 

Uitvoerende partijen  Uren 

Boa’s  Stadstoezicht 800 uur 

Doelstelling 

Het verminderen van vuurwerkoverlast tijdens de drie dagen voor de jaarwisseling 

Wijze van toezicht 

Conform vast te stellen plan van aanpak  

Signaalfunctie / ketenpartners 

Controles worden afgestemd met de politie 

Bevoegd gezag 

Burgemeester 
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Productblad 21: Programmatisch toezicht bestaande bouw 

Toelichting taak 

Het toezicht op bouwwerken wordt doorgaans alleen uitgevoerd tijdens de bouwfase. De behoefte bestaat om daarnaast 

programmatisch toezicht uit te voeren op de bestaande bouw. Er kan immers veel gebeuren nadat een gebouw is 

opgeleverd. Door latere aanpassingen kunnen bijvoorbeeld bepaalde brandveiligheidsvoorzieningen, zoals 

brandcompartimenten of brandwerende muren en deuren, hun werking hebben verloren. In overleg en afstemming met  

de brandweer willen wij met het oog op de veiligheid van de gebruikers programmatisch toezicht kunnen uitvoeren op 

bestaande bouwwerken.  

Taken  

Programmatisch toezicht bestaande bouw   

Uitvoerende partijen  Uren 

Inspecteurs handhaving Stadstoezicht 250 uur 

Doelstelling 

Door middel van het uitvoeren van toezicht bij risicovolle type bouwwerken de (brand)veiligheidsrisico’s voor de 

gebruikers van de bouwwerken verminderen.  

Indicatoren 

Om na te kunnen gaan of de doelstelling is behaald worden de volgende aspecten gemonitord: 

- aantal onderzochte adressen; 

- aantal en aard geconstateerde overtredingen. 

Bevoegd gezag 

College van burgemeester en wethouders. 
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Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2022 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV). In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven welke taken de OFGV 
in 2022 voor de gemeente Lelystad uitvoert. De door de OFGV te behalen doelen en uit te 
voeren activiteiten dragen bij aan de strategische doelen van de gemeente Lelystad. De 
OFGV streeft ernaar zoveel mogelijk aan te geven hoe de werkzaamheden van de OFGV 
(resultaten) bijdragen aan het welzijn van onze leefomgeving (outcome). 
 
Regeerakkoord & nieuwe collegeprogramma’s 
In 2022 wordt een nieuw regeerakkoord verwacht. Ook vinden in 2022 de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats en zullen de nieuwe colleges hun collegeprogramma’s 
2022-2025 opstellen. Hoewel de inhoud hiervan nog niet bekend is, is de verwachting dat 
er meer aandacht zal zijn voor duurzaamheid in de vorm van energiebesparing bij 
bedrijven, het opwekken van duurzame energie en het stimuleren van circulaire economie. 
Dit past bij de ontwikkelingen die de OFGV heeft opgenomen in paragraaf 1.3 van dit 
uitvoeringsprogramma. 
 
Experimenteerjaar 
De omschakeling naar de omgevingswet, het omzetten van bedrijven naar 
milieubelastende activiteiten, nieuwe landelijke prioriteiten en beleidsvoornemens op het 
gebied van klimaat, duurzaamheid, energie en CO2-reductie alsmede de uitwerking en 
operationalisering van landelijke rapportages over de bestrijding van milieucriminaliteit en 
ondermijning en de werkwijze van omgevingsdiensten in het algemeen, zullen naar 
verwachting ingrijpende effecten hebben op de taakuitvoering van de omgevingsdienst.  
 
Bij de milieucontroles is het beeld in de afgelopen jaren dat de meeste bedrijven voldoen 
aan wet- en regelgeving. Bij deze bedrijven kan de toezichtslast verminderd worden. 
Daarnaast merkt de OFGV dat er meer vraag is naar themacontroles op het gebied van 
onder andere ondermijning, circulaire economie en energiebesparing. De OFGV wil met de 
partners onderzoeken hoe er meer flexibiliteit in het milieutoezicht kan worden gebracht. 
Het voorstel is om in 2022 nog steeds de aantallen bedrijven uit de prognosetabel te 
controleren, maar niet allemaal met volledige initiële controles. In plaats daarvan 
experimenteert de OFGV met het uitvoeren van administratieve controles en 
themacontroles op die milieubelastende activiteiten waarbij het risico voor de leefomgeving 
het grootst is en/of waarbij vaak overtredingen worden geconstateerd. Hierdoor ontstaat 
ruimte om ook aandacht te besteden aan ondermijning, circulaire economie en 
energiebesparing. 
 
Dat alles maakt dat 2022 een overgangsjaar en experimenteerjaar wordt. De ervaringen 
en conclusies kunnen worden verwerkt in het Regionaal Beleidskader Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 2023-2026. Om de doorwerking op de volgende KVS-periode tot 
een minimum te beperken, wordt voor die berekening het uitgangspunt gehanteerd dat 
2022 cijfermatig gelijk is aan 2021. De OFGV zet het reguliere werk zoveel mogelijk voort 
en maakt tegelijkertijd capaciteit vrij om nieuwe ontwikkelingen vorm en inhoud te geven.  
Dit vraagt uiteraard een voortdurend overleg tussen OFGV en opdrachtgevers.     
 
Thema-indeling 
Het takenpakket van de OFGV is gebaseerd op de Producten en Dienstencatalogus 2020 
(PDC) van de OFGV. In dit uitvoeringsprogramma is dezelfde thema-indeling gehanteerd 
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als in de PDC, zoals milieu inrichting gebonden (bedrijven), asbest en bodem. Onder elk 
thema zijn de producten en diensten genoemd die terug te vinden zijn in de PDC en in de 
prognosetabel. Per thema zijn de gemeenschappelijke strategische doelstellingen voor de 
OFGV uit het Regionaal Beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-
2022 (hierna: Beleidskader VTH) vermeld. Daarnaast zijn deze aangevuld met lokale 
prioriteiten van de gemeente Lelystad. Hierbij is zoveel mogelijk aangegeven welke 
activiteiten de OFGV inzet om de opgestelde doelen te bereiken of daaraan bij te dragen.  
 
Uniforme uitvoering 
De OFGV neemt de door de gemeente Lelystad geformuleerde strategische doelen die een 
specifiek milieuthema raken op in het uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt met 
inachtneming van een uniforme en efficiënte werkwijze. Het uitgangspunt is level playing 
field in de uitvoering van de wettelijke taken. De OFGV en de gemeente Lelystad 
overleggen hoe ze lokale prioriteiten in het uitvoeringsprogramma kunnen inpassen.  
 
Omgevingswet 
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het grootste deel van de OFGV taken 
vindt straks hun wettelijke basis in de Omgevingswet. Het is nog niet te voorspellen welke 
impact de Omgevingswet heeft op de taakuitvoering door de OFGV. De aantallen producten 
die de OFGV voor de gemeente Lelystad levert en de kengetallen van de producten zullen 
wijzigen. Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft besloten dat deze wijzigingen worden 
doorgerekend in de bijdragen van de partners vanaf 2024 (dit is volgende periode van de 
Kostenverdeelsystematiek). Een uitzondering hierop is de verschuiving van taken van 
provincies naar gemeenten.  
 
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gemeenten verantwoordelijk voor 
de fysieke leefomgeving met inbegrip van bodem. De provincies blijven verantwoordelijk 
voor situaties die vanwege overgangsrecht onder de Wet Bodembescherming blijven 
vallen, zoals het afronden van de sanering van spoedlocaties.  
Ook worden gemeenten bevoegd gezag voor meervoudige ontgrondingen < 100.000 m3. 
Voor de uitvoeringsprogramma’s wordt er van uitgegaan dat het bij de OFGV belegde 
takenpakket inzake bodem en ontgrondingen ongewijzigd blijft. Definitieve besluitvorming 
hierover inclusief besluitvorming over financiering moet nog plaatsvinden.  
 
Leeswijzer 
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit twee delen: 
• Hoofdstuk 1 geeft informatie over het uitvoeringsprogramma en de totstandkoming 

daarvan.  
• De hoofdstukken 2 tot en met 7 bevatten per thema de taak van de OFGV, de 

wettelijke grondslag, de te behalen doelstellingen en de uit te voeren activiteiten. Ook 
zijn per thema de ontwikkelingen en aandachtspunten voor 2022 beschreven.  

 

 
 
Dit uitvoeringsprogramma is uitgewerkt conform het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin 
is vastgelegd dat gemeenten en provincies voor de uitvoering van toezichts- en 
handhavingstaken, op basis van een strategisch en een operationeel beleidskader, een 
uitvoeringsprogramma vaststellen.  
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Big-8 beleidscyclus 
In de Big-8 beleidscyclus is het uitvoeringsprogramma het snijpunt van de strategische 
cyclus en de operationele cyclus. Het Big-8 model is hieronder toegelicht.  
 

  
 
1  Strategisch beleidskader: dit zijn de te behalen doelen en effecten van de deelnemer 

zoals opgenomen in de programmabegroting. Denk aan een schoon milieu en een 
gezonde leefomgeving. De doelstellingen op het gebied van leefomgeving zijn 
opgenomen in het (door alle deelnemers van de OFGV vastgestelde) Beleidskader 
VTH. In dit uitvoeringsprogramma zijn de doelen benoemd onder de verschillende 
inhoudelijke thema’s. 

2 Operationeel beleidskader: dit kader bestaat uit een vertaling van de beleidsdoelen 
naar de manier waarop vergunningverlening, toezicht en handhaving worden ingezet. 
Deze VTH-strategie is beschreven in hoofdstuk 4 van het Beleidskader VTH. Een 
voorbeeld hiervan is dat juridische handhaving wordt toegepast wanneer een 
toezichthouder bij hercontrole nog steeds overtredingen constateert. 

3 Programma & organisatie: als start van de operationele cyclus bespreken de OFGV 
en de deelnemer het concept uitvoeringsprogramma.  

4  Voorbereiding: hieronder vallen onder andere voorbereidingen op nieuwe wetgeving, 
het inrichten van systemen en het inplannen van werkzaamheden.   

5  Uitvoering: de feitelijke werkzaamheden en administratieve afhandeling, zoals 
toezicht houden, vergunningen verlenen en adviezen verstrekken.  

6  Monitoring: inzicht in en overzicht van de voortgang van werkzaamheden zodat tijdig 
kan worden bijgestuurd. 

7 Programma & organisatie: de OFGV rapporteert elk trimester over de uitvoering van 
het programma. Deze trimesterrapportages zijn de lenterapportage (over de 
maanden januari t/m april), de herfstrapportage (over de maanden mei t/m 
augustus) en de jaarrapportage (cumulatief over het hele jaar).  

8  Rapportage & evaluatie: hieronder valt de beoordeling op basis van de rapportages 
of de uitgevoerde werkzaamheden voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde 
doelen en effecten. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot bijstelling 
van de beleidskaders en/of de uitvoering. 

 

 
 
In het Beleidskader VTH zijn uniforme doelstellingen voor de OFGV opgesteld. Deze 
doelstellingen zijn onder te verdelen in doelstellingen over het functioneren als 
overheidsorganisatie en doelstellingen over de inhoudelijke werkzaamheden.  
 
Doelstellingen functioneren overheidsorganisatie 
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• De OFGV draagt bij aan een gevoel van vertrouwen in de overheid en 
klanttevredenheid over de overheid.  

• De OFGV is een betrouwbare dienst. 
• De medewerkers van de OFGV worden als deskundig op hun vakgebied getypeerd. 
• De OFGV is helder, direct en proactief in de communicatie en dienstverlening naar 

burgers, bedrijven en verbonden partijen. 
• De bereikbaarheid en reactiesnelheid van OFGV worden als zeer goed ervaren. 
• De afhandeling door de OFGV wordt als correct, duidelijk en rechtsgelijk ervaren.  

 
Doelstellingen verbeteren leefomgeving 

• De OFGV draagt bij aan de gezondheid en veiligheid ten aanzien van de fysieke 
leefomgeving. 

• De OFGV draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit. 
 
Doelstellingen vergunningverlening 

• Het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen. 
• Het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid binnen de met de 

partners afgesproken termijnen. 
 
Doelstellingen toezicht en handhaving 

• Inzetten voor het behouden dan wel verhogen van de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) door het houden van 
toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. 

• Alle initiële controles uit de jaarprogramma’s van alle deelnemende partijen worden 
uitgevoerd. 

• Waar nodig wordt handhavend opgetreden.  
• De afhandeling van klachten gebeurt binnen de met de deelnemers afgesproken 

termijn. 
 
Doelstellingen inhoudelijk en juridisch advies 

• Verstrekken van passend en kwalitatief goed advies over het ontwikkelen, inrichten 
en beheren van een duurzame leefomgeving. 

• Vertegenwoordigen van de OFGV en deelnemers in bezwaar- en 
beroepsprocedures. 

 
Waar mogelijk zijn deze doelstellingen verwerkt in de tabellen bij de thema’s. De doelen 
die cursief gedrukt staan zijn afkomstig uit het collegeprogramma van de gemeente 
Lelystad. De overige doelen en activiteiten zijn afkomstig uit het Beleidskader VTH en de 
PDC van de OFGV. De activiteiten in de tabel aan de rechterzijde zijn niet altijd één op één 
te koppelen aan de doelstellingen in de tabel aan de linkerzijde. De prognosetabel is leidend 
bij de uitwerking van de taken in de thema’s en subthema’s. Als in de tekst een activiteit 
staat opgenomen, maar niet in de prognosetabel is opgenomen met een 0 of een getal, 
dan geldt die activiteit niet voor dit uitvoeringsprogramma.  
 

 
 
Hieronder staan ontwikkelingen die invloed hebben op meerdere milieuthema’s en 
producten en diensten van de OFGV. Per milieuthema zijn de specifieke ontwikkelingen 
genoemd, indien daar sprake van is.  
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Omgevingswet 
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet de OFGV klaar zijn om 
volgens en in de geest van de Omgevingswet te werken. Waar voor de gemeentelijke 
omgevingsvisie en het omgevingsplan een overgangsfase geldt, is die er voor het 
uitvoerende werk niet. Vanaf 1 juli 2022 moet de OFGV onder meer: 

• In staat zijn om integraal vergunningaanvragen af te handelen binnen de voor 
milieubedrijven veelal nieuwe kortere termijn van acht weken. 

• In staat zijn om deel te nemen aan omgevingstafels voor complexe initiatieven ter 
voorbereiding op vergunningaanvragen vanuit het principe ‘ja, mits...’. 

• Toezicht kunnen houden op de nieuwe regels van de Omgevingswet en 
onderliggende besluiten, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving, maar 
bijvoorbeeld ook de milieuregels uit de bruidsschat (tijdelijk omgevingsplan). 

• Kunnen werken met en adviseren over de bruidsschatregels en weten welke delen 
bij welke deelnemer van toepassing zijn. 

• De gemeente kunnen ondersteunen vanuit een adviserende rol bij het invullen van 
de bestuurlijke afwegingsruimte op milieu (zoals geluid, geur en bodem) in het 
omgevingsplan. 

• Vergunning aanvragen en meldingen kunnen ontvangen via de landelijke 
voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kunnen samenwerken 
met deelnemers en ketenpartners via de samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. 

 
Omgevingsveiligheid 
Met de komst van de Omgevingswet wijzigen een aantal taken en bevoegdheden met 
betrekking tot Omgevingsveiligheid. Naast het betrekken van externe veiligheid in 
vergunningen en bestemmingsplannen, is de gemeente verantwoordelijk voor het in kaart 
brengen van de aandachtsgebieden bij risicovolle objecten en activiteiten en voor de 
ruimtelijke toedeling van de functies bij deze gebieden. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het omzetten van het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) naar het Register 
Externe Veiligheidsrisico’s (REV).  
 
Vanaf 1 januari 2021 ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van taken 
met betrekking tot lokaal beleid externe veiligheid (cluster 4) via het gemeentefonds. Op 
het moment van opstellen van dit uitvoeringsprogramma hebben de gemeenten en de 
OFGV hierover nog geen overeenstemming bereikt. De OFGV heeft vooruitlopend hierop 
de doelstellingen en activiteiten wel in het uitvoeringsprogramma verwerkt. 
 
Stikstof 
De stikstofverbindingen ammoniak (NH3 uit dierlijke mest) en stikstofoxiden (NOx uit 
verbrandingsmotoren zoals verkeer en industrie) zijn schadelijk voor de gezondheid. 
Teveel stikstof in Natura2000 gebieden zorgt ervoor dat de grond te voedselrijk wordt. 
Planten die voedselarme grond nodig hebben zoals heide verdwijnen. Om nu een 
vergunning te krijgen voor een project moet de aanvrager van tevoren aantonen dat er 
door het project geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt in Natura 2000-gebieden. 
Dit kan door de emissie van stikstof te verlagen of door de stikstofruimte van een ander 
bedrijf over te nemen. Dit levert vertraging op bij lopende vergunningaanvragen. Ook 
worden hierdoor minder vergunningen aangevraagd. 
 
Energietransitie 
Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te 
voorkomen, wil Nederland het energieverbruik verminderen en duurzame energie 
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produceren. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 
55% in 2030 en met 95-100% in 2050. De OFGV draagt bij aan deze doelstelling door 
stimulerend toezicht op energiebesparing door bedrijven uit te voeren en door deelname 
aan de Regionale Energie Samenwerking (RES) in Flevoland en het Bestuurlijk Overleg 
Energie in Gooi en Vechtstreek (BOEG). Daarnaast heeft de energietransitie onder andere 
effect op het aantal vergunningaanvragen en meldingen van bodemenergiesystemen,  de 
aanleg van grotere windparken en het saneren van oudere windmolens. 
 
Circulaire Economie 
In de ontwikkelingen rond Circulaire Economie trekt de OFGV samen op met de provincies 
en met de samenwerkende omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL). Er is steeds meer 
behoefte aan het herdefiniëren van afval en de verzoeken om afval als grondstof aan te 
merken. Maar ook andere onderwerpen zoals het (her)gebruik van restwarmte en het 
gebruik van CO2-uitstoot in de glastuinbouw kunnen onderdeel uitmaken van de 
economische circulariteit. De OFGV wil aanhaken bij landelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit gebied om de partners optimaal te adviseren en ondersteunen. 
 

 
 
Hieronder staan de aandachtspunten die door de gemeente zijn aangegeven die invloed 
hebben op meerdere milieuthema’s en producten en diensten van de OFGV. Per 
milieuthema zijn de specifieke aandachtspunten genoemd, indien daar sprake van is.  
 
Beleidsdoelen gemeente 2022 
De gemeentelijke beleidsdoelen van het jaar 2021 zijn nog van kracht. In 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aan de hand van een nieuw collegeprogramma worden 
de doelen in 2022 mogelijk gewijzigd en/of aangepast.   
 
Ruimtelijke ontwikkelingen  
Binnen de gemeente Lelystad wordt het bedrijventerrein Flevokust ontwikkeld. De 
gemeente verwacht de vestiging van nieuwe bedrijven. Mogelijk geeft de OFGV in 2022 
meer vergunningen af dan in de prognosetabel is aangegeven. 
In 2022 worden woningen gebouwd in het Theaterkwartier en de Warande. De verwachting 
is de OFGV hiervoor werkzaamheden zal verrichten op het gebied van grondverzet, 
bodemenergiesystemen, hogere waarden geluid en advisering externe veiligheid.   
 

 
 
Kostenverdeelsystematiek (KVS) leidend voor prognosetabel 
De basis voor de kostenverdeling van de OFGV-begroting over de 15 deelnemers is de 
Kostenverdeelsystematiek (KVS). Voor de periode 2021-2023 is de taakuitvoering voor 
elke deelnemer als volgt bepaald: 

• De prognose van de aantallen initiële controles milieu (bedrijven) is gebaseerd op 
de aantallen bedrijven op peildatum 24-01-2020 en de toezichtsfrequentie per 
branche. De toezichtsfrequentie houdt in dat de OFGV bijvoorbeeld bij 
afvalbedrijven elk jaar een complexe controle uitvoert, bij transportbedrijven eens 
in de vijf jaar een standaard controle uitvoert en bij detailhandel eens in de tien 
jaar een eenvoudige controle uitvoert.  
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• De prognose van de aantallen vergunningen, omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (OBM) en meldingen activiteitenbesluit is gebaseerd op de aantallen 
bedrijven op peildatum 24-01-2020 en de frequentie per partner gebaseerd op 
voorgaande jaren. Voor Lelystad is bijvoorbeeld berekend dat de OFGV voor alle 
vergunningplichtige bedrijven eens in de 7,3 jaar een vergunning afgeeft en dat de 
OFGV voor alle meldingsplichtige bedrijven eens in de 19,5 jaar een melding 
behandelt. 

• De prognose van de overige aantallen producten en diensten is gebaseerd op een 
gemiddelde van de afgelopen jaren.  

• Voor randvoorwaardelijke taken zoals bestuursondersteuning, 
accountmanagement, het verzorgen van opleidingen en regionale samenwerking 
zijn geen aantallen producten in de prognosetabel opgenomen. 

 
Afwijkingen tussen prognosetabel en uitvoering 
De prognosetabel voor 2022 is conform de KVS 2021-2023 voor het grootste deel 
gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren. Het uitvoeringsprogramma geeft een 
verwachting weer van de taken die de OFGV in 2022 zal uitvoeren. Het is niet ongewoon 
dat accenten binnen het programma verschuiven.  
Zoals eerder opgemerkt wordt 2022 een overgangsjaar en experimenteerjaar. Om de 
doorwerking op de volgende KVS-periode tot een minimum te beperken, wordt voor die 
berekening het uitgangspunt gehanteerd dat 2022 cijfermatig gelijk is aan 2021.  
 
Over- of onderproductie per jaar komt standaard bij iedere deelnemer voor, bijvoorbeeld 
vanwege doorlooptijden die de jaargrens overschrijden of vanwege extra werk bij 
incidenten. Deze pieken en dalen kunnen over het algemeen door de OFGV opgevangen 
worden.  
 
Meerwerkopdrachten 
Dit uitvoeringsprogramma bevat de structurele taakuitvoering. Wanneer de gemeente 
Lelystad extra taken wil laten uitvoeren door de OFGV die niet binnen de reguliere 
uitvoering passen, dan vindt hierover overleg plaats. Meerwerkopdrachten zijn niet 
opgenomen in de prognose- of realisatietabellen. Incidentele meerwerkopdrachten worden 
via opdrachtverlening overeengekomen. In de trimesterrapportages wordt separaat 
gerapporteerd over de meerwerkopdrachten.  
 

 
 
Taak 
In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. Dit 
betekent vooral het beschermen van de omgeving in het kader van veiligheid en 
volksgezondheid en het tegengaan van emissies naar bodem, water en lucht. De OFGV 
controleert of bedrijven zich aan de regels houden en handelt klachten van omwonenden 
af. Daarnaast kijkt de OFGV samen met bedrijven of er mogelijkheden zijn om de effecten 
van milieubelastende activiteiten op de leefomgeving te verminderen of te voorkomen. Zo 
kunnen in een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift regels worden opgenomen 
die bedrijven verplichten om doelmatig om te gaan met milieubeschermende 
voorzieningen.  
 
De OFGV actualiseert vergunningen wanneer dit verplicht wordt gesteld vanuit 
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veranderende wetgeving, maar ook wanneer toezichthouders en handhavers van de OFGV 
dit nodig achten. Als een vergunning bijvoorbeeld verouderd is, komt het de leesbaarheid 
en handhaafbaarheid ten goede als deze gereviseerd wordt. Dit kan resulteren in meerdere 
soorten producten, zoals een actualisatietoets, een revisievergunning of een (ambtshalve) 
geactualiseerde vergunning.  
 
Wettelijk kader 
• Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
• Crisis en Herstelwet (Chw) 
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
• Wet milieubeheer (Wm) 
• Omgevingswet (Ow) 
• Aangevuld met relevante milieuwetgeving en specifieke regelgeving per branche 

 
Ontwikkelingen 
Onder de Omgevingswet vervalt het begrip inrichting. Bij vergunningverlening en toezicht 
verschuift de focus naar de milieubelastende activiteiten die bij bedrijven plaatsvinden. Dit 
is een forse omslag die veel tijd zal kosten en waarbij nog aspecten onduidelijk zijn. 
 
Doelstellingen en activiteiten  
De doelen en activiteiten die onder het hoofdthema ‘Bedrijven’ staan zijn van toepassing 
op elke branche/subthema. De branchespecifieke doelstellingen en toezichtsactiviteiten 
zijn vermeld onder 2.1 t/m 2.19. 
 
Doelstellingen Activiteiten 
Beschermen en bevorderen van de 
kwaliteit van de leefomgeving: 
o Voorkomen en/of verminderen van 

vervuiling naar bodem, water en 
lucht. 

o Voorkomen en/of verminderen van 
overlast voor burgers. 

o Voorkomen en/of verminderen van 
externe veiligheidsrisico’s. 

 

o Zorgdragen voor actuele en 
handhaafbare vergunningen. 

o Behandelen van meldingen en 
vergunningaanvragen.  

o Risicogericht en informatiegestuurd 
controleren op naleving van regels 
door bedrijven. 

o Tijdig afhandelen van klachten. 
o Bijhouden en actualiseren van het 

Risicoregister Gevaarlijke Stoffen. 
o Adviseren over externe 

veiligheidsrisico’s bij 
bestemmingsplannen. 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Actualisatie van vergunningen  

Een vergunning dient voorschriften te hebben die de fysieke leefomgeving voldoende 
beschermen en die controleerbaar en handhaafbaar zijn. Daarom controleert de OFGV 
regelmatig of de vergunningen nog actueel zijn. Actualisatie is verplicht bij 
ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van 
het milieu en bij wetswijzigingen.  

• Actualisatie van vergunningen als gevolg van de Omgevingswet 
Daarnaast worden vergunningplichtige bedrijven onder de Omgevingswet mogelijk 
meldingsplichtig en sommige meldingsplichtige bedrijven worden vergunningplichtig. 
Vanwege het overgangsrecht is er niet een directe noodzaak tot actualisatie van 
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vergunningen in het kader van de Omgevingswet. In het VTH-beleidskader 2023-2026 
worden kaders voor het actualiseren van vergunningen opgenomen. 

• Deelname aan reguliere omgevingstafels 
Het initiatief voor een omgevingstafel komt altijd bij een gemeente vandaan. De OFGV 
neemt actief deel aan de omgevingstafels waar milieu een onderwerp is. De OFGV 
levert een advies over met welke milieuaspecten rekening gehouden moet worden bij 
het betreffende initiatief. 

• Actualisatie vergunningen windparken 
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State stelt de gemeente Lelystad nieuwe 
normen op voor geluid, slagschaduw en veiligheid van windmolens. De verwachting is 
dat in 2022 alle vergunningen voor windparken geactualiseerd moeten worden naar 
aanleiding van deze nieuwe normen. De gemeente Lelystad en de OFGV maken hier 
afspraken over in 2022. 

• Risicogericht toezicht 
In 2020 en 2021 zijn relatief hoge naleefpercentages geconstateerd bij bedrijven in de 
gemeente Lelystad. Door ervaringen met en registraties van de aard van de 
overtredingen in de diverse branches te gebruiken, kan risicogestuurd en 
informatiegestuurd toezicht effectiever plaatsvinden. De OFGV voert administratieve 
controles en themacontroles uit op die milieubelastende activiteiten waarbij het risico 
voor de leefomgeving het grootst is en/of waarbij vaak overtredingen worden 
geconstateerd. 

• Omgevingsveiligheid  
De structurele taken van de OFGV zijn onder andere het bijhouden van het risicoregister 
gevaarlijke stoffen (RRGS), het adviseren over omgevingsveiligheid bij ruimtelijke 
plannen en bestemmingsplannen en advisering bij vergunningverlening. De transitie 
naar Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet waaronder het implementeren en 
aanvullen van het register externe veiligheid (REV) en het aanvullen van informatie in 
het REV valt niet onder de structurele en/of overgedragen taken. 

Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  
 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen en beperken van risico’s 

op incidenten bij opslag van 
afvalstoffen. 

o Voorkomen en/of verminderen van 
geuroverlast. 

o Beschermen van luchtkwaliteit. 
o Bevorderen van circulaire economie. 

o Controleren op het werken conform 
A&V beleid en AO/IC. 

o Controleren op onderhoud aan 
filterinstallaties. 

o Bewerkstelligen van effectieve aanpak 
geuroverlast door 
vergunningverlening, toezicht en 
klachtbehandeling. 

o Controleren op brandrisico’s bij grote 
afval-opslagen en opslagen van accu’s 
en lithium-ion batterijen. 

o Controleren op vuurbelasting conform 
broeiprotocol. 



  

 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 gemeente Lelystad  12 
 

o Controleren op het niet vermengen 
van verschillende klassen afvalstoffen 
en het voorkomen van “lekstromen”. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van explosiegevaar bij 

propaantanks en kunstmest op- en 
overslag. 

o Voorkomen van lekkage naar bodem 
en grondwater bij dieseltanks. 

o Voorkomen van uitstoot van 
broeikasgassen bij koelinstallaties.  

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van bestrijdingsmiddelen. 

o Controleren op onderhoud, keuringen 
en naleving veiligheidsvoorschriften 
van propaantanks. 

o Controleren op naleving van PGS-7 bij  
grote kunstmest op- en overslag. 

o Controleren op de fysieke staat, 
bodembeschermende maatregelen en 
aanrijbeveiliging van dieseltanks. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundig gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Verminderen van geluid- en 

stofoverlast. 
o Voorkomen en/of beperken van de 

verspreiding van asbestvezels. 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen op 
bouwplaatsen. 

o Controleren op naleving regelgeving 
bronnering en mobiele 
puinbreekactiviteiten. 

o Controleren op naleving van 
Asbestregelgeving. 

o Controleren op naleving van afstanden 
en afscherming van propaantanks bij 
bouwplaatsen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 
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Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van explosiegevaar bij 

propaantanks en kunstmest op- en 
overslag. 

o Voorkomen van lekkage naar bodem 
en grondwater bij dieseltanks. 

o Voorkomen van lekkage naar bodem 
en grondwater van dierlijke mest. 

o Beperken van ammoniakemissie en 
geuroverlast. 

 

o Controleren op onderhoud, keuringen 
en naleving veiligheidsvoorschriften 
van propaantanks. 

o Controleren op de fysieke staat, 
bodembeschermende maatregelen en 
aanrijbeveiliging van dieseltanks. 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen bij opslag van dierlijke 
mest.  

o Controleren op aanwezigheid van 
afdekkingen van mestbassins. 

o Reguleren van emissiearme 
stalsystemen en van 
covergistinginstallaties. 

o Controleren op naleving van 
vergunningvoorschriften bij 
covergistingsinstallaties. 

o Uitvoeren van emissiemetingen bij 
warmtekrachtkoppelingen (WKK). 

 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Verbeteren van oppervlaktewater- 

kwaliteit. 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van bestrijdingsmiddelen 
en koude middelen. 

o Voorkomen van uitstoot van 
broeikasgassen bij koelinstallaties.  

o Voorkomen van brand- en 
explosiegevaar bij stookinstallaties. 

o Beperken van emissies door 
stookinstallaties. 

o Controleren op indienen van verplichte 
lozingenrapportages bij UO-IMT 
(Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling). 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundig gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en koude 
middelen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Uitvoeren van emissiemetingen bij 
warmtekrachtkoppelingen (WKK). 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 
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Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 
 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van lekkage naar bodem 

en grondwater bij werkplaatsen en 
dieseltanks. 

o Beperken van emissies van vluchtige 
organische stoffen (VOS). 

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van gevaarlijke stoffen. 

o Voorkomen van brand- en 
explosiegevaar bij stookinstallaties. 

o Beperken van emissies door 
stookinstallaties. 

 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen van werkplaatsen en bij 
dieseltanks. 

o Controleren van VOS-registratie. 
o Controleren op onderhoud, keuring en 

lekdichtheid van afzuig- en 
filterinstallaties. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen en/of verminderen van 

geluidsoverlast. 
o Voorkomen en/of verminderen van 

geuroverlast. 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 

o Uitvoeren van geluidsmetingen bij 
overlast. 

o Controleren op juiste locatie en 
onderhoud van afzuiginstallaties en 
ontgeuringsinstallaties. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 



  

 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 gemeente Lelystad  15 
 

o Beschermen van 
afvalwatervoorzieningen. 

o Controleren op juist gebruik en 
lediging van vetafscheiders. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beperken van emissies door werken 

met gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van lekkage naar bodem 

en grondwater. 
o Voorkomen van legionellabesmetting 

bij natte koeltorens. 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 
 

o Controleren op overschrijdende 
emissies van (gevaarlijke) stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van afzuig- en 
filterinstallaties. 

o Controleren op maximale waarden van 
lozingen van procesafvalwater. 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen van werkplaatsen. 

o Controleren op aanwezigheid, 
onderhoud en legionella beheersplan 
van natte koeltorens. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 

o Beperken van emissies door werken 
met gevaarlijke stoffen. 

o Voorkomen van lekkage naar bodem 
en grondwater. 

o Voorkomen van legionellabesmetting 
bij natte koeltorens. 

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van gevaarlijke stoffen. 

o Voorkomen van brand- en 
explosiegevaar bij stookinstallaties. 

o Beperken van emissies door 
stookinstallaties. 

o Controleren op overschrijdende 
emissies van (gevaarlijke) stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van afzuig- en 
filterinstallaties. 

o Controleren op maximale waarden van 
lozingen van procesafvalwater. 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen van werkplaatsen. 

o Controleren op aanwezigheid, 
onderhoud en legionella beheersplan 
van natte koeltorens. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 
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o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen en/of verminderen van 

geuroverlast. 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 
o Beschermen van 

afvalwatervoorzieningen. 
o Beperken van emissies door werken 

met gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van lekkage naar bodem 

en grondwater. 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van legionellabesmetting 

bij natte koeltorens. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van afzuig-, filter- en  
ontgeuringsinstallaties. 

o Adviseren over lokaal geurbeleid. 
o Controleren op onderhoud, keuring en 

lekdichtheid van koelinstallaties. 
o Controleren op onderhoud, keuring en 

emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

o Controleren op juist gebruik en 
lediging van vetafscheiders. 

o Controleren op aanwezigheid, 
onderhoud en legionella beheersplan 
van natte koeltorens. 

o Controleren op overschrijdende 
emissies van (gevaarlijke) stoffen. 

o Controleren op maximale waarden van 
lozingen van procesafvalwater. 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen van werkplaatsen. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van lekkage naar bodem 

en grondwater. 
o Voorkomen en beperken van risico’s 

op incidenten bij opslag van 
afvalstoffen. 

o Voorkomen en beperkten van risico’s 
op incidenten bij de aflevering van 
brandstoffen. 

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op bodembeschermende 
maatregelen bij afspuiten en 
onderhoud van vaartuigen. 

o Controleren op onderhoud, lediging en 
keuring van olie- en 
benzineafscheiders. 

o Controleren op het werken conform 
A&V beleid en AO/IC bij inzamelpunten 
voor bilgewater en olie. 
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o Controleren op het niet-onbemand 
afleveren van brandstof boven 
vaarwater. 

o Controleren op het verbod op het 
vullen van jerrycans boven vaarwater. 

o Controleren op periodieke keuringen 
van installaties. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  
o Voorkomen van legionellabesmetting 

bij natte koeltorens. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

o Controleren op aanwezigheid, 
onderhoud en legionella beheersplan 
van natte koeltorens. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties, 
accu’s, warmtekrachtkoppelingen, 
biomassa- en elektracentrales en 
vergisters. 

o Voorkomen en/of verminderen van 
geuroverlast. 

o Beperken van emissies door 
stookinstallaties. 

o Voorkomen van legionellabesmetting 
bij natte koeltorens. 

o Voorkomen van lekkage naar bodem 
en grondwater bij olietanks en 
transformatoren. 

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van installaties en 
leidingen. 

o Controleren op aanwezigheid, 
onderhoud en legionella beheersplan 
van natte koeltorens. 

o Controleren op de fysieke staat, 
bodembeschermende maatregelen en 
onderhoud van olietanks en 
transformatoren. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

 
 



  

 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 gemeente Lelystad  18 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 

o Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van lekkage naar bodem 

en grondwater bij tankstations. 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij (LPG) tankstations 
en LPG tankwagens. 

o Voorkomen van emissies bij 
dampretoursystemen. 

o Beperken van risico’s op incidenten 
bij opslag van gevaarlijke stoffen. 

 

 
 

• Controleren op naleving van PGS-28, 
aanrijbeveiliging, 
veiligheidsvoorzieningen en 
noodprotocollen op tankstations. 

• Controleren van bodembeschermende 
maatregelen bij tankvloeren en 
wasplaatsen. 

• Controleren op jaarlijkse bemonstering 
van grondwaterpeilbuizen. 

• Controleren op onderhoud, lediging en 
keuring van olie- en 
benzineafscheiders. 

• Controleren op het niet-onbemand 
afleveren van LPG. 

• Controleren op het verbod op het 
vullen van gasflessen. 

• Controleren op periodieke keuringen 
van systemen en installaties. 

• Controleren op naleving van PGS-15,  
wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beperken van risico’s op incidenten o Controleren op naleving van PGS-15,  
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bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Voorkomen van brand- en 

explosiegevaar bij stookinstallaties. 
o Beperken van emissies door 

stookinstallaties. 
o Voorkomen van uitstoot van 

broeikasgassen bij koelinstallaties.  

wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
emissiemeting van stookinstallaties en 
gasleidingen. 

o Controleren op onderhoud, keuring en 
lekdichtheid van koelinstallaties. 

 
 

 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beperken van risico’s op incidenten 

bij opslag van gevaarlijke stoffen. 
o Controleren op naleving van PGS-15,  

wettelijke eisen, onverenigbare 
combinaties en deskundige opslag van 
gevaarlijke stoffen. 

 
 

 
 
Taak 
In het werkgebied van de OFGV vindt veel grondverzet plaats. Het grondverzet wordt 
geregeld via het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit 
en straks ook in de Omgevingswet. Hierin zijn regels opgenomen waarbij de normen voor 
het toepassen van grond en bagger afhankelijk zijn van de kwaliteit en de functie van de 
ontvangende bodem. De OFGV behandelt meldingen en houdt toezicht op de naleving van 
de regelgeving bij grondverzet. 
 
De Wet bodembescherming en straks de Omgevingswet bepaalt dat verontreiniging of 
aantasting van de bodem gemeld moet worden. Door deze meldingen krijgt de overheid 
meer zicht op (verontreinigde) grondstromen en meer grip op bodemsaneringen die derden 
in eigen beheer uitvoeren. De OFGV behandelt meldingen en houdt toezicht op de naleving 
van de regelgeving bij bodemsaneringen. 
 
De wetgeving omtrent ontgrondingen wordt opgenomen in de Omgevingswet. Het graven 
in de grond kan negatieve effecten hebben op de grondwaterstand, de natuur en 
archeologische waarden. Daarom kan er bij ontgrondingen sprake zijn van een 
meldingsplicht of een vergunningsplicht. De OFGV behandelt deze meldingen en 
vergunningaanvragen. Het toezicht is gericht op de naleving van de regelgeving en op het 
opsporen van illegale ontgrondingen.  
 
Wettelijk kader 
• Wabo, Bouwbesluit 2012 
• Besluit bodemkwaliteit (Bkk), Regeling bodemkwaliteit 
• Wet bodembescherming (Wbb) 
• Omgevingswet (Ow) 
 



  

 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 gemeente Lelystad  20 
 

Ontwikkelingen 
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet Bodembescherming (Wbb). 
Gevolg hiervan is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving 
met inbegrip van bodem. De provincies blijven verantwoordelijk voor bepaalde situaties 
die vanwege overgangsrecht onder de Wet Bodembescherming blijven vallen, zoals het 
afronden van de sanering van spoedlocaties.  
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Herstellen, behouden en versterken 

van bodemkwaliteit. 
o Beperken van illegale handelingen. 

o Controleren op verwijderen van 
verontreinigingen (bewaken van 
termijnen en kwaliteit van 
saneringen). 

o Behandelen van meldingen besluit 
bodemkwaliteit (bbk). 

o Controleren op transport en toepassing 
van grond. 

o Informeren en adviseren over 
bodemkwaliteit bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

o Actualiseren en bijhouden 
bodeminformatiesysteem (BIS). 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Warme overdracht bodem- en ontgrondingentaken 

De warme overdracht van bodem- en ontgrondingentaken wordt besproken in de 
werkgroep Polderbreed. De OFGV neemt deel aan deze werkgroep en heeft zowel een 
adviserende als uitvoerende rol.  
Voor een goede overdracht worden de gegevens uit het Bodeminformatiesysteem 
gescreend en geactualiseerd. Hierdoor ontstaat er een eenduidige lijst van provinciale 
bodemlocaties die onder het bevoegd gezag van de gemeente komen te liggen en van 
de locaties die onder het overgangsrecht vallen en hierdoor onder het bevoegd gezag 
van de provincie blijven. De afronding van de bodemsaneringen worden per locatie op 
een gelijke manier vastgelegd.  

• Hosten bodemkwaliteitskaart 
Namens de gemeente verzorgt de OFGV het laten ‘hosten’ van de interactieve website 
“provinciebrede digitale bodemkwaliteitskaart 2019” gedurende vijf jaar. 

• Bodeminformatie 
De OFGV wil door middel van een Geo-viewer de bodemonderzoeken en besluiten 
digitaal beschikbaar stellen. Ook wil de OFGV bodeminformatieverzoeken digitaal 
afhandelen. Zodra de laatste bodemonderzoeken toegevoegd zijn kan de data 
geëxporteerd worden naar de Geo-viewer. 

Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  
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Taak 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te 
voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor inrichtingen die per jaar vanaf 
50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. De inrichtingen 
zijn verplicht alle maatregelen te treffen uit de Erkende Maatregelenlijsten voor 
energiebesparing (EML) en bij het RVO melding te doen over de uitgevoerde maatregelen 
(informatieplicht). 
 
De OFGV past Stimulerend Toezicht toe om bedrijven te begeleiden bij energiebesparing. 
Bedrijven krijgen in een halve dag inzicht in hoeveel energie zij volgens de wetgeving 
moeten besparen, welke van de 500 maatregelen voor hen relevant zijn, wat dit kost, 
welke subsidiemogelijkheden er zijn én wat het hen oplevert aan besparing. In een 
energiebesparingssysteem houdt het bedrijf drie jaar lang bij welke maatregelen genomen 
zijn. Toezichthouders van de OFGV kunnen de controles op energiebesparing met behulp 
van dit systeem administratief afhandelen.  
 
Wettelijk kader 
• Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit),  
• Bouwbesluit 2012  
• Omgevingswet 
• Energieconvenanten zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3) 
 
Ontwikkelingen 
Per 1 januari 2022 moet elk kantoorgebouw minimaal een energielabel C hebben. Dit staat 
in het Bouwbesluit 2012. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving hierop.  
De omgevingsdiensten hebben bij het Rijk aangegeven dat zij in staat zijn om de 
coördinatie voor de VUE-regeling 2022-2023 op zich te nemen, mits daarvoor voldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn. 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Beschermen van klimaat. 
o Terugdringen van energiegebruik bij 

bedrijven. 

o Uitvoering geven aan artikel 2.15 
Activiteitenbesluit in minimale vorm 
(basistoezicht energie). 

o Informatie geven aan gemeenten, 
provincies en bedrijven inzake 
energiebesparingsplicht,  
informatieplicht en de EML. 

o Stimulerend Toezicht Energiebesparing 
uitvoeren met behulp van 
Rijkssubsidie Versterkte Uitvoering 
Energiebesparing. 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Stimulerend Toezicht Energiebesparing 
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Het door de OFGV opgestelde rapport “Energiebesparing bij bedrijven” bevat de totale 
opgave energiebesparing in Flevoland en het in te zetten instrumentarium. De OFGV 
past Stimulerend Toezicht toe om bedrijven te begeleiden bij energiebesparing. Voor 
de gemeente Lelystad worden met behulp van de stimuleringsregeling Versterkte 
Uitvoering Energiebesparing uit 2020 en 2021 twaalf bedrijven bezocht. Voor het 
vervolg hierop in 2022 en 2023 heeft de OFGV bij het Rijk aangegeven deze regeling 
alleen te kunnen coördineren als daar ook een financiële dekking voor bestaat. 

 
Bijhorende producten PDC 
Het Stimulerend Toezicht Energiebesparing wordt uitgevoerd als meerwerk of als 
subsidieproject. Daarom is dit product niet in de PDC opgenomen. 
 

 
 
Taak 
Bij sloop en renovatie van gebouwen wordt regelmatig asbest geconstateerd. Het 
verwijderen van asbest is vanwege gezondheidsrisico’s aan strenge regels gebonden. 
Aannemers zijn verplicht voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatierapport in te 
dienen. De verwijdering van het asbest dient door een gekwalificeerde asbestsaneerder 
uitgevoerd te worden. De OFGV beoordeelt de meldingen van asbestverwijderingen en 
asbestinventarisatie-rapporten. De OFGV houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt 
gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook wordt er gehandhaafd op 
naleving van de wettelijke voorschriften.  
 
Wettelijk kader 
• Woningwet 
• Bouwbesluit 2012 
• Wabo 
• Awb 
• Bor 
• Mor 
• Asbestverwijderingsbesluit 
• Productenbesluit asbest 
• Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIIIA  
• Omgevingswet 

 
Ontwikkelingen 
Het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken per 2024 gaat niet door. Ondanks dat 
lijken de asbestsloopmeldingen nog steeds conform de prognose te worden ingediend. De 
meeste asbestsloopmeldingen worden verwacht bij renovatieprojecten van woningen.  
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen en/of beperken van 

asbeststof in lucht, bodem en water 
door veilig slopen van 
asbestverdachte bouwwerken. 
 

o Controleren op veilige en correcte 
verwijdering van asbest. 

o Controleren op juiste afvoer van 
asbesthoudende materialen. 

o Beoordelen van en adviseren over 
asbestinventarisatierapporten en 
asbestsloopmeldingen. 
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Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Containerproject (meerjarig project 2020-2023) 

Door de gegevens in het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zorgvuldig te vergelijken met 
andere databases zoals de ingediende meldingen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, 
ontstaat een beeld van asbestverwijderingen die niet zijn aangemeld. De OFGV stelt een 
lijst samen met verdachte adressen waar mogelijk ondermijnend asbest is verwijderd. 
De OFGV bezoekt deze adressen en pakt de illegale saneringen bestuurlijk en/of 
strafrechtelijk op.    

• Controle tussenopslagen asbest (meerjarig project 2020-2023) 
Een deel van de geplande controles wordt uitgevoerd bij tussenopslagen asbest. Hierbij 
wordt in de administratie gekeken waar het ingezamelde asbest vandaan komt om zo 
informatie te krijgen over mogelijk illegale asbestverwijdering. Voor de opzet van het 
project wordt samengewerkt met andere omgevingsdiensten om zo informatie-
uitwisseling te bevorderen. Dit project sluit aan bij de landelijke speerpunten van 
OmgevingsdienstNL, politie en het Openbaar Ministerie voor wat betreft asbest en 
gevaarlijke stoffen/afval.  

• Risicogestuurd toezicht 
Projecten waar op grote schaal asbest wordt verwijderd onder risicoklasse 1 worden 
steekproefsgewijs gecontroleerd. Risicoklasse 2 en 2a saneringen worden regelmatig 
gecontroleerd. Bij risicoklasse 2 saneringen wordt met name gekeken naar: 
- Aandachtsbedrijven; 
- Saneren binnen de bebouwde kom; 
- Saneren van openbare gebouwen of openbaar gebied. 

 Bij risicoklasse 2a wordt met name gekeken naar: 
- Aandachtsbedrijven; 
- Saneren binnen of buiten de bebouwde kom; 
- Het juist inrichten van het containment of werkgebied; 
- Gebruik van onafhankelijke lucht. 

• De OFGV levert aan de gemeente Lelystad per trimesterrapportage een overzicht van 
verwijderd asbest, inclusief de asbestdaken. 
 

Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  

 

 
 
Taak 
Te veel en/of ongewenst geluid kan leiden tot hinder en gezondheidsschade. Daarom 
bestaat er wetgeving en beleid waarin is geregeld welk geluidniveau in welke situatie 
aanvaardbaar is en welk geluidniveau niet meer aanvaardbaar is.  
De OFGV zorgt voor een aanvaardbare geluidsituatie door middel van advisering, toezicht 
en bewaking van de geluidzones rond bedrijventerreinen. 
 
Ontwikkelingen 
Geluid onder de Omgevingswet 
Onder de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte voor geluid vergroot en 
wordt er meer flexibiliteit beoogd bij de planvorming. Gemeenten leggen hun ambities vast 
en vertalen dit naar instructieregels met normen in hun omgevingsplannen. De OFGV 
adviseert over geluidsaspecten in ruimtelijke plannen en omgevingsplannen. 
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DSO 
Voor het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) wordt gemeenten gevraagd om 
brongegevens aan te leveren. Doordat de OFGV in opdracht van de gemeenten de 
brongegevens beheert (zonebeheer industrieterreinen en windturbines) heeft dit invloed 
op de omvang van de uit te voeren taak. 
 
Wettelijk kader 
• Wet geluidhinder 
• Wet milieubeheer 
• Wet ruimtelijke ordening 
• Bouwbesluit 2012 
• Omgevingswet 
• APV 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Voorkomen van onacceptabele 

geluidhinder. 
o Adviseren over geluidsnormen bij 

evenementen. 
o Uitvoeren van geluidcontroles en 

geluidmetingen bij evenementen op 
verzoek van gemeente. 

o Afhandelen van meldingen en 
adviseren bij klachtmeldingen over 
laagfrequent geluid. 

o Uitvoeren van geluidcontroles en 
geluidmetingen bij inrichtingen n.a.v. 
klachten. 

o Adviseren over geluidsisolerende 
voorzieningen. 

o Afgeven van hogere waarde besluiten 
geluid, ontheffingen en akoestisch 
beheer bij industrieterreinen voor 
regulering van geluidshinder. 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Geluidzones bedrijventerrein 

De OFGV zorgt bij de advisering en toezicht en bewaking van de geluidzones rond 
bedrijventerreinen en van solitaire geluid gezoneerde inrichtingen voor een 
aanvaardbare geluidsituatie. De gezoneerde industrieterreinen binnen de gemeente 
Lelystad zijn Oostervaart, Luchthaven, Noordersluis en Flevokust.   
Ten behoeve van de nog op te stellen omgevingsplannen vindt een omzetting plaats 
naar de systematiek van geluidproductieplafonds (gpp) conform de Omgevingswet. De 
regels in het omgevingsplan voor bedrijven op een industrieterrein met gpp moeten 
passen binnen de gestelde regels. 

 
Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  
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Taak 
Een aantal ondersteunende diensten van de OFGV draagt productief bij aan de kwaliteit 
van andere VTH-producten. Hieronder vallen randvoorwaardelijke taken zoals juridische 
ondersteuning, informatiebeheer en regionale samenwerking. Daarnaast is de overige 
advisering in dit thema benoemd waaronder de advisering omtrent de Omgevingswet. 
 
Wettelijk kader 
• Relevante wet- en regelgeving bij bovenstaande omgevingsthema’s.  
 

 
 
Taak 
De juridische ondersteuning bij vergunningverlening, handhaving, bezwaar, beroep etc. 
wordt gerekend tot de zogenaamde randvoorwaardelijke taken. Over de uitgevoerde taken 
wordt verslag gedaan in de rapportages. Daarom zijn deze taken als expliciete producten 
in de prognosetabel opgenomen. De in deze productgroep opgenomen juridische producten 
zijn generiek. Ze zijn dus niet te onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect.  
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Bijdragen aan kwaliteit van en 

samenwerking bij uitvoering van 
VTH-taken. 

o Naleven van wet- en regelgeving op 
alle genoemde wetten en thema’s. 

o Voorbereid zijn op wijzigingen in wet- 
en regelgeving. 

 

• Juridisch adviseren bij 
vergunningverlening, toezicht en 
expertise. 

• Inzetten van 
handhavingsinstrumenten. 

• Voeren en ondersteunen van bezwaar- 
en beroepszaken. 

• Juridisch adviseren over 
milieuthema’s. 

• Voorbereiden op diverse nieuwe wet- 
en regelgeving door middel van 
kennisdeling en advisering.  

 
Specifiek 2022 
De OFGV merkt een stijging in de bezwaar- en beroepszaken en handhavingsverzoeken. 
Deze stijgende lijn zal waarschijnlijk in 2022 doorzetten. Daarnaast zal de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet leiden tot meer bezwaar- en beroepszaken en 
waarschijnlijk tot nieuwe jurisprudentie. De OFGV volgt deze ontwikkelingen.  
 
Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  
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Taken 
De OFGV organiseert opleidingen waarvoor de medewerkers van deelnemende partijen en 
andere omgevingsdiensten zich kunnen inschrijven. Te denken valt aan cursussen op het 
gebied van Omgevingswet, geluid, bodem, asbest en andere vakinhoudelijk opleidingen 
toegespitst op de uitvoering van de overheidstaken op VTH gebied. Dit valt onder het 
randvoorwaardelijk pakket. 
 
De OFGV voert diverse taken uit ter bevordering van de regionale samenwerking op het 
gebied van VTH in het werkgebied van de OFGV. Hieronder vallen onder andere het 
faciliteren van het Ambtelijk en Bestuurlijk Omgevingsoverleg, het organiseren van de 
Handhavingsestafette en het organiseren van diverse netwerkdagen. Dit valt onder het 
randvoorwaardelijk pakket. 
 
De OFGV geeft advies op milieuaspecten bij ruimtelijke planvorming, bij calamiteiten of 
met betrekking tot het beleid of de reguliere taakuitoefening van het bevoegd gezag. 
Daarnaast verstrekt de OFGV milieu informatie aan de partners en aan derden. De in deze 
productgroep opgenomen adviezen en informatieverstrekkingen zijn generiek. Ze zijn dus 
niet te onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect.  
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Stimuleren en vormgeven van 

samenwerking bij uitvoering van 
VTH-taken. 

o Borgen van kennis, ervaring en 
kwaliteit. 

o Bijdragen aan kwaliteit van en 
samenwerking bij uitvoering van 
VTH-taken. 

o Bevorderen van effectiviteit van 
handhaving en vergunningverlening. 

o Deelnemen aan, faciliteren van en 
adviseren bij Bestuurlijk en Ambtelijk 
Omgevingsoverleg (BOO en AOO). 

o Organiseren van 
Handhavingsestafette. 

o Organiseren van netwerkdagen. 
o Aanbieden van cursussen en 

opleidingen. 
o Beantwoorden van vragen over 

inhoudelijke en procedurele aspecten 
van milieu-onderwerpen. 

o Registreren en toegankelijk maken van 
informatie voor partners en derden. 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Handhavingsestafette en netwerkdagen 

De Handhavingsestafette is een jaarlijks terugkerende samenwerkingsactie van diverse 
handhavingsinstanties die werkzaam zijn in het werkgebied van de OFGV. De 
organisatie van de estafette wordt uitgevoerd door de OFGV. Daarnaast organiseert de 
OFGV netwerkdagen zoals de BOA-dag voor Bijzonder Opsporingsambtenaren in 
Flevoland en Noord-Holland.  

• Opleidingen 
Vanaf 2022 worden de cursussen en opleidingen fysiek en digitaal aangeboden. Voor 
elke training wordt een optimale hybride mix gezocht. De OFGV streeft er naar om in 
2022 een  netwerkdag circulaire economie te organiseren en voor circulaire economie 
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een opleiding te ontwikkelen. Ter voorbereiding op de Omgevingswet worden zowel 
inhoudelijke trainingen aangeboden als trainingen op het gebied van competenties die 
nodig zijn om in de trant van de Omgevingswet te werken.  

• AOO/BOO 
De deelnemers van de Flevolandse en Gooi- en Vechtgemeenten, de provincies 
Flevoland en Noord-Holland, waterschap Zuiderzeeland, Veiligheidsregio Flevoland, 
Politie Midden Nederland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit en de OFGV werken in dit verband samen en informeren elkaar over 
het Wabo-brede takenpakket. De OFGV voert het secretariaat van zowel het Ambtelijke 
als het Bestuurlijke Omgevingsoverleg. Volgens afspraak wordt er, indien actueel en 
inhoudelijk nodig, tweemaal per jaar een AOO en maximaal eenmaal per jaar een BOO 
georganiseerd. 

 
Bijhorende producten PDC 
Zie de Prognosetabel (Bijlage 1) voor de specificering van codes en aantallen.  

 

 
 

Taken 
Op 1-7-2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten 
op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, 
milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten 
zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten 
niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het 
wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De OFGV beschouwt het als zijn taak om hun 
opdrachtgevers maximaal te ontlasten en te voorzien van relevante informatie en advies 
bij het opstellen en uitvoeren van het omgevingsplan. 
 
Doelstellingen en activiteiten  
Doelstellingen Activiteiten 
o Stimuleren en vormgeven van 

samenwerking bij uitvoering van 
VTH-taken. 

o Borgen van kennis, ervaring en 
kwaliteit. 

o Bijdragen aan kwaliteit van en 
samenwerking bij uitvoering van 
VTH-taken. 

o Bevorderen van effectiviteit van 
handhaving en vergunningverlening. 
 

o Voorbereiden op de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet. 

 
Specifiek 2022 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema uitvoert. 
• Voorbereiding Omgevingswet 

De projectorganisatie ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt voortgezet. Om op 
1 juli 2022 fit zijn voor de start van de Omgevingswet gaat de OFGV in 2022 in ieder 
geval: 
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o Afstemmen met de 14 deelnemers over de samenwerking in het 
vergunningverleningsproces, de inzet van en deelname aan de omgevingstafel 
en de samenwerking op het gebied van toezicht.  

o Oefenen, testen, experimenteren en participeren in diverse initiatieven ter 
voorbereiding op de Omgevingswet. Hieronder valt het oefenen met de 
omgevingstafel, het beproeven van de herijkte werkafspraken VTH, het oefenen 
met de nieuwe regelgeving bij casusbehandeling en het schaduwdraaien bij 
ingediende meldingen en vergunningaanvragen. 

o Testen van en oefenen met de onderdelen in het DSO, waaronder de aansluiting 
op de pre-productie-omgeving, de samenwerkingsfunctionaliteit en de instelling 
van de OFGV als behandeldienst voor en door de deelnemers. Ook sluit de OFGV 
aan op de productie-omgeving en realiseert de OFGV een koppeling met het 
eigen zaaksysteem. Het doel hiervan is om vanaf 1 juli 2022 rechtstreeks 
vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen en op een veilige 
manier gegevens en documenten te kunnen uitwisselen met de deelnemers en 
ketenpartners. Daarnaast starten we met het trainen van de medewerkers die 
in hun dagelijks werk te maken gaan krijgen met het DSO. 

o Verder met het ontwikkeltraject van persoonlijke vaardigheden van 
medewerkers. Dit ontwikkeltraject heeft als doel medewerkers voor te bereiden 
op de andere manier van werken met de Omgevingswet. 

o Verder met het inhoudelijk opleiden van medewerkers volgens de opleiding- en 
ontwikkelmatrix Omgevingswet. In 2022 worden verdiepingscursussen 
georganiseerd voor specialistische thema’s zoals bodem, geluid en afvalwater. 

o Actief blijven deelnemen in het Platform Omgevingswet Flevoland en in het 
Programmamanagersoverleg Omgevingswet Gooi en Vechtstreek. In deze 
netwerken delen we kennis en de voortgang in de voorbereiding, wisselen we 
ervaringen uit en werken we samen in de voorbereiding op de Omgevingswet. 
Ook in 2022 is het van belang om door middel van deze netwerken met elkaar 
in verbinding te blijven en effectief te werken aan met name de 
ketensamenwerking onder de Omgevingswet. 

o Op basis van de in 2021 opgeleverde analyse van de bruidsschat milieu voeren 
we met onze deelnemers het gesprek over de transitie naar een nieuw 
omgevingsplan en welke plek de bruidsschatregels daarin krijgen. 

o Desgevraagd zal de OFGV vanuit haar expertise een bijdrage leveren aan 
omgevingsvisies, -verordeningen en –plannen. Vanuit de ervaring die daarmee 
is en wordt opgedaan, wordt deze adviesfunctie verder ontwikkeld. 

o Afronden van de mandaten en de aanwijzingsbesluiten van toezichthouders 
volgens de Omgevingswet. 

o Starten met een uniforme en organisatiebrede aanpak om van het begrip 
“inrichtingen” over te gaan naar “locaties met verschillende milieubelastende 
activiteiten”. 

o Afronden van het Omgevingswetproof maken van onze processen en 
standaardbrieven. 

 



  

 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 gemeente Lelystad  29 
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BIJLAGE 1 Prognose Vanaf T2 cumulatieve optelling
Prognosetabel Uitvoeringsprogramma gemeente Lelystad 2022 2022 T1 T2 T3 Toelichting

Bedrijven
Vergunningen en meldingen
A03.1 Vooroverleg milieu 3
R01.1 Oprichtingsvergunning 2
R01.2 Revisievergunning 2
R01.3 Veranderingsvergunning 2
R01.4 Milieuneutrale veranderingsvergunning 3
R01.5 Intrekkingsbesluit (op verzoek) 1
R01.6 Intrekkingsbesluit (ambtshalve) 0
R01.7 Geactualiseerde vergunning 0
R01.8 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 0
R02.1 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industriele inrichting) 2
R02.2 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarische inrichting) 1
R02.3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (gesloten bodemenergiesysteem) 0
R03.1 Behandeling melding Activiteitenbesluit 85
R04.1 Maatwerkvoorschrift 7
R04.2 Maatwerkbesluit indirecte lozing 1
R04.3 Intrekking maatwerkvoorschrift 0
R05.1 Gelijkwaardigheidsbesluit 0
R06.1 Beoordeling rapportageverplichting 12
R06.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage 1 1 volgens KVS maar 2 volgens lijst
R06.4 Toets milieujaarverslag 0
R07.1 Behandeling kennisgeving APV  -
R07.2 Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker 3
R08.1 Ontheffing route gevaarlijke stoffen 2
R14.1 Ontheffing verbranden buiten inrichtingen 0
R14.4 Ontheffing stortverbod (WM) 4
R24.2 Behandeling melding vuurwerkopslag 0
D14.1 M.e.r.-beoordelingsbesluit 1
D14.2 Beperkte m.e.r.-procedure 0
D14.3 Uitgebreide m.e.r.-procedure 0
D14.4 Beoordelen Passende Beoordeling 0
Toezicht
T01.1 Preventieve administratieve controle 12
T01.2 Themacontrole 25
T01.2.1 Themacontrole - Vuurwerkverkoop 5
T01.2.2 Themacontrole - Co-vergisting 0
T01.2.3 Controle indirecte lozing 4
T01.3.1 Initiële controle milieu - eenvoudig 293
T01.3.2 Initiële controle milieu - standaard 57
T01.3.3 Initiële controle milieu - complex 38
T01.5 Opleveringscontrole 1
T02.1 Repressieve administratieve controle 0
T02.2 Hercontrole 124
T02.3 Sanctiecontrole 16
T04.1 Controle mobiele puinbreker 1
T06.1 Klachtbehandeling milieu 95
T07.1 Ongewoon voorvalmelding 2
T17.1 Transportcontrole 0
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Prognosetabel Uitvoeringsprogramma gemeente Lelystad 2022 2022 T1 T2 T3 Toelichting

Bodem
R10.3 Instemming Saneringsplan 0
R10.5 Instemming Plan van aanpak niet ernstig geval van bodemverontreiniging 0
R10.7 Beoordeling bodemonderzoek 2
R12.1 Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit 49
R12.2 Beoordeling melding toepassen IBC bouwstof 0
R13.2 Beoordeling melding ontgrondingen 0
R14.5 Ontheffing storten buiten inrichting 0
R15.1 Behandeling melding lozing buiten inrichting / WKO 14
T09.1 Controle melding saneren/graven 0
T09.2 Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en BUS-saneringen 0
T09.3 Controle bodemsanering administratief (termijn bewaking) 0
T09.4 Controle opslaan en toepassen 10
T09.6 Controle lozen buiten inrichting 0
T09.7 Controle nazorglocaties 0
T09.8 Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging 0
T09.9 Beoordeling monitoringsrapportage (niet spoed, lopende saneringen en nazorg) 2
T10.1 Gebiedscontrole saneren en graven 15
A02.1.9 Beleidsadvies Bodemkwaliteitskaart 1
D05.3 Beleidsondersteuning en advies (BKK, BFK, Bodemvisie/plan, gebiedsgerichte aanpak) 0
D06.1 Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars 109
Asbest
R20.1 Afhandeling asbestsloopmelding incl. asbestinventarisatierapport 170
R20.2 Advies n.a.v. asbestinventarisatierapport en asbestsloopmelding 0
T04.4 Administratieve controle asbestsanering 170
T04.5 Initiële controle asbestsanering 70
Geluid
R17.1 Beschikking hogere waarde  -
R18.1 Ontheffing geluidsbelasting Bouwbesluit  -
R18.2 Ontheffing geluidsbelasting APV 1
R18.3 Ontheffing geluidsbelasting APV t.b.v. evenement  -
T12.1 Geluidscontrole evenementen  -
T12.2 Geluidscontrole inrichtingen 10
D09.1 Akoestisch beheer industrieterrein 1
D10.1 Autonome sanering  -
D10.2 Sanering n.a.v. hogere waardebesluiten bij reconstructie  -
D11.1 Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai  -
D12.1 Rapportage monitoring NSL  -
Overige taken en dienstverlening
Juridische ondersteuning
H01.4 Voornemen last onder dwangsom 19 0,153226
H01.1 Last onder dwangsom 11
H01.2 Last onder bestuursdwang 1
H02.1 Invordering 6
H02.2 Intrekking dwangsom 7
H02.3 Intrekking bestuursdwang 0
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) 1
H04.1 Proces verbaal functioneel parket 0
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek 1
H06.1 Bevel bodemonderzoek en -sanering 0
J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening 0
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening 2
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J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening 0
J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening 0
J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening 0
J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening 0
J04.1 Gedoogbesluit 2
D03.1 Behandeling WOB-verzoek 1
Overige advisering
A01.1 Advies ruimtelijke plannen 2
A01.4 Advies milieuaspecten calamiteit 0
A01.5 Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag 54
A01.8 Advies quickscan Wet Natuurbescherming  -
A01.9 Integraal advies ruimtelijke ordening 0
A02.1 Beleidsadvies milieu 3
A04.1 Advies noodzaak MER 0
A04.2 Advies MER-rapport 0
A04.3 MER-beoordeling 0
D01.2 Verstrekken van milieu-informatie 35

0 Uit te voeren taak zonder aantallen
 - Niet ingebrachte taak
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