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1.

Inleiding

Bij besluit van 27 mei 2014 heeft uw college het meerjarenbeleid, “Handhavingsbeleid Coevorden 2014-2018”
(hierna: meerjarenbeleidsplan 2014) voor toezicht en handhaving fysieke leefomgeving vastgesteld. Dit beleid
is risico gestuurd. Het risico is per handhavingstaak bepaald op basis van het effect van de overtreding van een
rechtsregel en de kans dat deze overtreding zich voordoet. Op basis van het meerjarenbeleid zijn de prioriteiten
voor een periode van 4 jaar gesteld.1
Het bestuursorgaan werkt conform artikel 7.3. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) het meerjarenbeleid
jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het
bestuursorgaan het komende jaar uitvoert.
Het bestuursorgaan heeft op basis van artikel 5.2, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)
de volgende taken:
• zorg dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving;
• zorg dragen voor het verzamelen en het registreren van gegevens om invulling te geven aan deze taak;
• klachten behandelen die betrekking hebben op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken
wetten met betrekking tot het uitvoeren van het betrokken project;
• het optreden door middel van het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van een last onder
dwangsom of het intrekken van (delen van) de omgevingsvergunning.
Toezicht houden op en handhaven van alle regels van de fysieke leefomgeving is niet mogelijk. Omdat wij niet
over de capaciteit beschikken om de naleving continu te controleren, wordt een programma opgesteld voor de
taken die minimaal moeten worden uitgevoerd en voor de bestuurlijke prioriteiten.
Het doel van het Tussenbalans programma toezicht & handhaving leefomgeving (hierna: uitvoeringsprogramma
2017) is een adequaat beeld te schetsen omtrent:
• welke taken met welke capaciteit kunnen worden uitgevoerd;
• het tijdsbestek;
• niet uit te voeren taken en restrisico’s.
In het uitvoeringsprogramma 2017 zijn daarnaast extra scenario’s uitgewerkt om de relatie tussen (extra)
capaciteitsinzet op toezicht/handhaving en (intensivering van) het handhavingsprogramma helder te maken.
Het college stelt het uitvoeringsprogramma vast en informeert hierover de Gemeenteraad en naar de Provincie
Drenthe/Interbestuurlijk toezicht (IBT).2

1) Bijlage 1: Prioriteitenlijst gemeente Coevorden 2014 - 2018
2) IBT is de toezichttaak die de provincie heeft ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke taken door
de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
1

2.

Interne organisatie toezicht & handhaving

2.1.
Portefeuilleverdeling
Vergunningverlening, toezicht en handhaving van Wabo-taken valt onder wethouder Huizing. Dit betekent dat
alle Wabo-taken bij één wethouder zijn ondergebracht. Deze wethouder is ook bestuurlijk verantwoordelijk voor
de milieutaken die onder de Regio Uitvoeringsdienst Drenthe
(RUD) zijn gebracht.
Taken waarvoor de burgemeester door een specifieke wettelijke regeling als het bevoegde bestuursorgaan
is aangewezen, blijven bij de burgemeester. Daarbij gaat het om zowel vergunningverlening, alsook toezicht
en handhaving. Gedacht kan worden aan de uitvoering van het drugsbeleid op basis van de Opiumwet en de
uitvoering van de Drank- en Horecawet.
2.2.
Organisatie toezicht & handhaving/Functiescheiding
In 2006 is conform artikel 7.4, eerste lid, onder b, van het Bor, op functieniveau een onderscheid gemaakt
tussen toezicht & handhaving enerzijds en vergunningverlening anderzijds.
Afdeling Leefomgeving
Team Omgevingsontwikkeling
De fysieke leefomgeving, is gesplitst in de beleidsvelden: milieu, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening
en openbare orde & veiligheid. De taken binnen de beleidsvelden milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke
ordening vinden hun grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).De Wabo-taken
(toezicht, handhaving en vergunningverlening) zijn per 1 januari 2016 onder het team Omgevingsontwikkeling
ondergebracht.
Team Economie & Leefbaarheid
Het beleidsveld openbare orde & veiligheid valt niet altijd onder de reikwijdte van de Wabo, maar
behoort wel tot de fysieke leefomgeving. Het beleidsveld openbare orde & veiligheid is in zijn geheel bij
dit uitvoeringsprogramma betrokken. Het betreft dan vooral de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke
Verordening die betrekking hebben op aspecten van openbare orde.
De taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de APV, de Opiumwet, de Drank -en
horecawet, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn per 1 januari 2016 onder het team
Economie & Leefbaarheid ondergebracht.
Per 1 januari 2017 zijn alle handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving, met uitzondering
van Drank- en horecawet, en bijzondere wetten in het team Omgevingsontwikkeling ondergebracht. Daarnaast
staat het team Omgevingsontwikkeling voor een forse opgave vanwege een aantal grote (wets)wijzigingen,
zoals de Omgevingswet, de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in de Wet VTH en het wetvoorstel met betrekking
tot de private kwaliteitsborging. In dit uitvoeringsprogramma is een aantal wettelijke ontwikkelingen benoemd,
die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van de afdeling Leefomgeving en in het bijzonder het team
Omgevingsontwikkeling.3

3) Bijlage 2: Wettelijke ontwikkelingen
2

2.3.
Ontwikkelingen als gevolg van groei van het takenpakket
Het takenpakket toezicht en handhaving is de afgelopen jaren gegroeid, terwijl de formatie is afgenomen. Het
takenpakket is gegroeid doordat de kwaliteitseisen die gesteld worden aan toezicht en handhaving verhoogd
zijn. De volgende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de groei van het takenpakket:
1. Wettelijk kader toezicht en handhaving
De verantwoordelijkheid voor toezicht vloeit voort uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld artikel
5.2 lid 1 Wabo en artikel 125 Gemeentewet. De handhavingsplicht wordt als het ware geactiveerd door een
handhavingsverzoek van een derde-belanghebbende. Alleen indien de mogelijkheid bestaat tot legalisatie, of
er sprake is van bijzondere omstandigheden, mag van handhaving worden afgezien. De zorg voor de naleving
van wet- en regelgeving valt uiteen in twee deeltaken, namelijk toezicht en handhaving. Het rijk en de provincie
zien strikter toe op de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken door de gemeente.
2. De uitvoering van bestuursrechtelijke procedures zijn geprofessionaliseerd.
Er worden strikte eisen gesteld aan onderbouwing van bestuursrechtelijke procedures. Dit vereist een steeds
betere en zorgvuldigere voorbereiding van besluiten; per casus is meer tijd nodig.
3.Hennepplantages
De aanpak openbare orde en veiligheid (o.a. Hennepplantages / het sluiten van drugspanden) leunt voor een
groot deel op bestuursrechtelijke handhaving op basis van bouwregelgeving, in plaats van strafrechtelijke
handhaving. De bouwinspecteur wordt daarvoor steeds meer ingezet.
4. Toezicht & handhaving is een onderdeel van het totale Wabo-proces, waarbij ook
vergunningverlening en beleid betrokken zijn.
Toezicht en handhaving is bij uitstek het sluitstuk van een geloofwaardige beleidscyclus, waarbij er altijd
afstemming en overleg nodig is. Bij het niet naleven van de Wabo-regelgeving moeten we eerst bekijken of
legalisatie mogelijk is. Het achterliggend doel van regelgeving staat voorop, niet de regelgeving zelf. Er wordt
niet alleen gekeken naar wat niet mag, maar juist naar wat wel mogelijk is. Burgers en bedrijven worden
gestimuleerd om gezamenlijk problemen op te lossen. Oplossingen die in gezamenlijkheid zijn gevonden,
hebben de voorkeur boven oplossingen die zijn afgedwongen. Deze ontwikkeling vraagt meer ambtelijke inzet
én leidt tot betere en beter gedragen oplossingen.
2.4.
Beschikbare formatie
Conform het Bor dient het bestuursorgaan zijn organisatie zodanig in te richten dat een adequate en behoorlijke
uitvoering van het handhavingsbeleid, en het uitvoeringsprogramma, , gewaarborgd is.
Primaire en secundaire taken
Binnen de taken van het team Omgevingsontwikkeling (toezicht & handhaving) onderscheiden we primaire
taken en secundaire taken.
Primaire taken zijn de taken die de directe uitvoering betreffen;
• toezicht op nieuwbouw en bedrijven;
• handhaving bestaande bouw en bedrijven;
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• passieve handhaving (afhandelen van klachten over gebouwen en bedrijven);
• actieve handhaving (projectmatig oppakken bestaande bouw en bedrijven).
Het betreft zowel de technische als juridische aspecten van deze taken, inclusief juridische
procedures.
Onder de secundaire taken vallen de taken die nodig zijn om de primaire taken uit te kunnen voeren:
• sturing en facilitering;
• opstellen beleid en uitvoeringsprogramma’s (wettelijke verplichting);
• interpreteren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen (nieuwe wetgeving bijvoorbeeld);
• monitoring effect inzet primaire taken;
• evaluatie en jaarverslag (wettelijke verplichting);
• afstemming met andere afdelingen en handhavingspartners.
2.5.
Taken versus formatie (taakveld Bouwen en RO)
De formatie per 13 februari 2017 bestaat uit 3,0 fte en in de periode tot 31 juli 2017 is additioneel op toezicht
0,4 fte ingehuurd.
De capaciteit is als volgt verdeeld:
Voor de primaire taken: Bouw- en woningtoezicht: 1,4 fte 1 bouwinspecteur in vaste dienst en 0,4 inhuur:
(technisch, constructief, administratief)
Juridisch: sinds 13 februari 2017, 2 fte Juridisch kwaliteitsmedewerker handhaving (juridisch, administratief, en
voor de secundaire taken).
Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare fte’s sinds 1 januari 2015.
Beschikbare formatie (2015)
De personele bezetting van het team handhaving is als volgt:
Naam functie

Functieprofiel/
vakspecialist

Fte

Aantal uren

Teamleider
De teamleider als jurist heeft ook inhoudelijk werk
toezicht/handhaving gedaan.

A

1

36
Ca. 18 uur per week

Juridisch medewerker handhaving

B

2

t/m 30-06-2015 72 uur

Juridisch medewerker handhaving

B

1

36 uur na 1 juli 2015

Bouwinspecteur

D

1

36

Tijdelijk bouwinspecteur

D

1

24

4

Beschikbare formatie (2016)
De personele bezetting van het team Omgevingsontwikkeling (toezicht & handhaving) is als volgt:
Naam functie

Functieprofiel/
vakspecialist

Fte

Aantal uren

Juridisch medewerker handhaving

B

1

36

Bouwinspecteur

B

1

36

Tijdelijk bouwinspecteur

D

0,4

16

Naam functie

Functieprofiel/
vakspecialist

Fte

Aantal uren

Juridisch kwaliteitsmedewerker handhaving

B

1

36

Juridisch kwaliteitsmedewerker handhaving

B

1

36 sinds 13-02-2017

Bouwinspecteur

D

1

36

Tijdelijk bouwinspecteur

D

0,4

16 t/m 31 juli 2017

Beschikbare formatie per 1 januari 2017

2.6.
Taken versus formatie (taakveld openbare orde en veiligheid / APV)
De personele bezetting van het team Economie en Leefbaarheid (toezicht en handhaving) is als volgt:
Beschikbare formatie (2016)
Naam functie

Functieprofiel/
vakspecialist

Fte

Aantal uren

Juridisch adviseur

B

1

36 t/m 1 mei 2017

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

4 uur per week

Beschikbare formatie per 1 januari 2017 (handhaving en toezicht taken)
De personele bezetting van het team Omgevingsontwikkeling (toezicht & handhaving) is als volgt:
Naam functie

Functieprofiel/
vakspecialist

Fte

Aantal uren

Juridisch adviseur

B

1

36

BOA (APV taken)

Zie hf. 6

BOA (Drank- en Horecawet)

200 uur per jaar
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3.

Kaders

3.1.
Wettelijke taak
Toezicht houden is een wettelijke taak en handhaven is op grond van vaste jurisprudentie in beginsel een
gemeentelijke plicht. Alleen in een beperkt aantal gevallen kunnen we zeggen dat we niet overgaan tot
handhaving. We kunnen niet alles oppakken, opsporen of afhandelen, dat is ook niet wat we, gelet op
jurisprudentie, verplicht zijn. De mogelijkheid tot handhaven vervalt niet als we niet direct optreden.
3.2.
Wat verstaan we onder toezicht & handhaving?
Toezicht houdt in: controleren op de correcte uitvoering en naleving van verleende vergunningen. Handhaving
is het optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften. Daarmee functioneert toezicht meer als
preventief instrument en wordt handhaving (meestal) als repressief instrument ingezet. Waar het voorheen een
keuze was om vooral op technische aspecten toezicht te houden en juridisch te handhaven op grond van een
zogenaamd ‘piepsysteem’, hebben wijzigingen in de wetgeving en meer aandacht van de regering een groter
belang toegekend aan handhaving. Daarmee is de vraag naar handhavingscapaciteit toegenomen.
3.3.
Uitgangspunten toezicht & handhaving
Bij de uitvoering van de wettelijke taken hanteren we een aantal uitgangspunten uit ons meerjarenbeleid.
1. Burgers, bedrijven en instellingen zijn en blijven verantwoordelijk voor de naleving van regels. Dit geldt ook
voor de gemeente Coevorden als privaatrechtelijk orgaan (als eigenaar en verhuurder van panden).
2. Wat we oppakken maken we ook af. Het is noodzakelijk door te kunnen pakken en zaken af te kunnen maken
in verband met de geloofwaardigheid van de overheid. Het feit dat we onvoldoende capaciteit hebben om alles
op te pakken maakt dat wij keuzes moeten maken, zodanig dat hetgeen we oppakken ook kunnen afmaken.
3. Slecht naleefgedrag pakken we aan. Eigenaren van gebouwen en bedrijven die regelmatig regels overtreden
kunnen we per branche in kaart brengen. In principe monitoren we het naleefgedrag.
4. We ondernemen actie op basis van wettelijke voorschriften en ons beleid. De procedure loopt volgens de Awb
en ons beleid. Om bij grove nalatigheid direct op te kunnen treden, is het nodig ook over een strafrechtelijk
middel te beschikken.
5. Door consequent te handelen, roepen we een halt toe aan rechtsongelijkheid en precedentwerking. Hiermee
vergroten we de rechtszekerheid en geloofwaardigheid van de overheid.
6. Gedogen van overtredingen gebeurt bij wijze van uitzondering en is dan ook expliciet, gemotiveerd en aan
tijd gebonden.
7. De kracht van gemeentelijke handhaving ligt in het voorkomen van normovertredingen om de
handhavingslast zoveel mogelijk te beperken.
8. De gemeente streeft bij handhaving naar een nauwe samenwerking met externe instanties.
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3.4.
Doelstellingen toezicht &handhaving
Het algemene doel van toezicht & handhaving is (vrijwillige) naleving van wet- en regelgeving.
Door zorgvuldig toezicht te houden tijdens uitvoering op de naleving van verleende vergunningen waarborgen
we een basiskwaliteit ten aanzien van de bouwkundige staat van bouwwerken en de veiligheid op en rond
bouw- en slooplocaties.
Door periodiek toezicht te houden bij bedrijven waarborgen we een acceptabele basiskwaliteit ten aanzien van
het voorkomen van gevaar, schade en hinder. Ook realiseren we in belangrijke mate de integrale veiligheid bij
bestaande bouwwerken en bedrijven en kunnen we in ieder geval onaanvaardbare risico’s tijdig opmerken en
uitsluiten.
In het kader van een duurzame samenleving willen we het naleefgedrag op het gebied van de Waboregelgeving verbeteren door transparant, herkenbaar en cyclisch inzicht te geven op welke manier we
uitvoering geven aan handhavingsactiviteiten.
3.5.
Randvoorwaarden
Wij noemen hier twee randvoorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de slagingskans van het meerjarenbeleid en
het uitvoeringsprogramma:
1. Actuele, naleefbare en handhaafbare regels die vertaald zijn in vergunningen en beleid.
2. Voldoende financiële middelen, zowel in personele zin als in facilitaire ondersteuning om de gestelde doelen
te realiseren. Voor de borging van personeel en faciliteiten is op 14 april 2016 Wet Vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden. Conform de Wet VTH is elke gemeenten verplicht
aan kwaliteitscriteria te voldoen en zal elke gemeente de kwaliteitscriteria moeten borgen in een
Verordening VTH. Door VNG, IPO en het Rijk (I&M) zijn landelijke kwaliteitseisen ontwikkeld. Deze
eisen zijn overgenomen in de modelverordening ‘Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht’ die is ontwikkeld door VNG en IPO. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de VTH-taken. De kwaliteitscriteria 2.1 bevatten criteria voor kritieke massa, inhoud
en proces. Deze criteria geven aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een organisatie
aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. De Drentse gemeentes hebben in samenwerking
met de provincie een verfijning gemaakt van de modelverordening. Ten aanzien van de kwaliteitscriteria
met betrekking tot toezicht en handhaving (bouwen) worden de landelijke kwaliteitscriteria gevolgd. Bij
enkele andere onderdelen wordt afgeweken van de kwaliteitscriteria 2.1. Afgesproken is dat gestreefd wordt
naar het vaststellen van een gelijkluidende verordeningen en kwaliteitscriteria.
Onze gemeente voldoet niet volledig aan de (verfijning van de) kwaliteitscriteria 2.1. De criteria gaan
uit van een ruimere formatie voor de taak toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
en de taak bouwfysica. Het voorliggend uitvoeringsprogramma omvat een voorstel tot het uitbreiden
van de toezichtstaken met 1 fte. De uitbreiding is in eerste instantie incidenteel voor de jaren 2017,
2018 en 2019. Met deze uitbreiding kan alsnog voldaan worden aan de criteria voor de taak toezicht
en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening. De mogelijke gevolgen van de Omgevingswet voor de
benodigde kwaliteit en capaciteit worden betrokken bij de besluitvorming over het structureel maken van
de formatie uitbreiding. Invoering van de Omgevingswet staat gepland voor medio 2019. De kwaliteit van
de uitvoering van de taak Bouwfysica is gewaarborgd door gebruik te maken van externe deskundigheid.
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Hoewel niet volledig in lijn met de toepasselijke kwaliteitscriteria, achten wij deze werkwijze acceptabel. Na
inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging komen de huidige gemeentelijke taken met betrekking tot
bouwfysica gedeeltelijk te vervallen. De eerste fase van de wet (eenvoudige bouwwerken) zal volgens de
planning gaan gelden per 1 januari 2018.
3.6.
Afhandeling van meldingen en handhavingsverzoeken
Een melding is een signaal van een externe of interne partner over een situatie in de gemeente
(zwerfvuil, loslopende honden, overlast van horeca, geplaatste tuinhuisje, storten van afval). Wanneer er
sprake is van een melding zijn minder strenge eisen gekoppeld aan de termijnen voor de afhandeling er
van. Het bestuursorgaan beslist of hij iets met een melding doet maar neemt daarvoor geen formeel besluit.
Meldingen zijn een cruciaal onderdeel van toezicht en handhaving, reden waarom het belangrijk is om een
overzicht te hebben van alle kanalen waarop meldingen binnen komen en inzicht te krijgen in de personen
die deze meldingen plaatsen. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren houden we rekening met
zo’n 120 meldingen in 2017. Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Bij binnenkomst wordt
een afweging gemaakt op basis van de aard, omvang en ernst van de mogelijke overtreding. De overtredingen
worden op basis van de vastgestelde prioriteitenmatrix en het handhavingsbeleid afgehandeld. Om ervoor te
zorgen dat alle meldingen via één kanaal naar de medewerkers van toezicht en handhaving worden verzonden
is per 1 januari 2017 een extra e-mailadres ingesteld (toezichtenhandhaving@coevorden.nl). Daarnaast is
een Lean - werkproces afhandeling meldingen beschreven en per 1 januari 2017 werken de toezichthouders
en handhavers volgens de beschreven Lean-werkwijze. Op 1 locatie wordt alles geregistreerd en binnen een
jaarperiode krijgen wij zodoende inzicht in de aard en omvang van de overlast zodat wij gerichter kunnen
handelen. De RUD is verantwoordelijk voor de uitvoering/afhandeling van milieumeldingen.
Een handhavingsverzoek is een aanvraag in de zin van artikel 1:3 van de Awb en is een verzoek van een
belanghebbende om een besluit in de zin van titel 4.1 van de Awb te nemen. De beslissing om te handhaven
vindt plaats conform de belangenafweging van artikel 3:4 van de Awb en de beginselplicht tot handhaving.
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de
Afdeling) is een bestuursorgaan in beginsel verplicht op te treden tegen overtredingen. Alleen in bijzondere
omstandigheden kan daarvan worden afgezien. Daarvan is sprake bij concreet zicht op legalisatie van de
overtreding of als handhavend optreden disproportioneel is. Volgens de Afdeling mogen bestuursorganen in
het handhavingsbeleid prioriteiten vaststellen. Prioritering mag inhouden dat bij bepaalde lichte overtredingen
alleen naar aanleiding van een melding of een verzoek van een belanghebbende wordt beoordeeld of
handhavend moet worden opgetreden. Het bestuursorgaan kan volgens de Afdeling een verzoek om
handhaving niet afwijzen met een enkele verwijzing naar zijn handhavingsbeleid waarin aan de desbetreffende
overtreding een lage prioriteit is toegekend. Het bestuursorgaan zal dus na een verzoek om handhaving
een afweging moeten maken per geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden betrokken. Bij deze
afweging moet het bestuursorgaan bezien of er ondanks de prioritering toch aanleiding is om op te treden.
De Afdeling maakt verder verschil tussen overtredingen ten aanzien waarvan om handhaving is verzocht,
en overtredingen waarbij dat niet het geval is. Dat verschil kan rechtvaardigen dat naar aanleiding van een
handhavingsverzoek wel, maar zonder dat een dergelijk verzoek is gedaan en/of een melding is gedaan niet
handhavend wordt opgetreden tegen vergelijkbare overtredingen. Handhavend optreden is dan niet in strijd
met het gelijkheidsbeginsel en betekent ook niet dat het bestuursorgaan alsnog uit eigen beweging tegen alle
vergelijkbare overtredingen moet optreden.
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4.

Prioriteiten

4.1.
Risicoanalyse 2014 en prioriteitenmatrix
In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven binnen welke kaders we werken. In dit hoofdstuk beschrijven
we op welke manier we binnen die kaders onze taken kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijkste aspecten
van het meerjarenbeleid 2014 is dat er wordt vastgelegd welke handhavingstaken een hoge of lage prioriteit
krijgen. Het is niet mogelijk om alle regels voor honderd procent te handhaven. Bestuurlijke keuzes zijn
gemaakt met behulp van een prioriteitenmatrix, onderdeel van het meerjarenbeleid 2014.4
In de prioriteitenmatrix in het meerjarenbeleid 2014 zijn de handhavingstaken verdeeld naar vergunnings-,
object- en gebiedsgericht toezicht.
• Vergunningsgericht toezicht is toegespitst op het houden van toezicht op verleende vergunningen. Deze
vindt dus plaats tijdens en na afloop van bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden.
• Objectgericht toezicht richt zich op het toezicht tijdens de gebruiksfase van objecten. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het periodiek controleren van cafés op het gebied van brandveiligheid/
milieu.
• Gebiedsgericht toezicht gaat over toezicht gerelateerd aan geografische gebieden. Hiermee is het mogelijk
om gericht toezicht te houden op die aspecten die voor een bepaald gebied van belang zijn. Hierbij kan
gedacht worden aan de aanpak van permanente bewoning op recreatieterreinen/ woonwagenlocaties/
bedrijventerreinen.
De verschillende vormen van toezicht zijn de basis geweest voor het model van de prioriteitenmatrix.
In de bijgevoegde prioriteitenmatrix zijn in totaal 57 verschillende handhavingstaken opgenomen. Dit zijn
handhavingstaken die voortvloeien uit de Wabo, Algemene plaatselijk verordening (APV), Opiumwet en de
Drank- en Horecawet. Met deze 57 handhavingstaken is getracht alle te handhaven aspecten te benoemen.
In het schema zijn de taken weergegeven welke in het meerjarenbeleid 2014 hoge prioriteit hebben.
Handhavingstaak / activiteit
Vergunningsgericht toezicht

Taak

Totaal score risico

Controle bouwbesluit tav constructieve-/(brand)veiligheid: woningen (cluster 1)

16

Controle bouwbesluit tav constructieve-/(brand)veiligheid: woongebouwen,
appartementen, kamerverhuur (cluster 2)

16

Logiesgebouw/restaurant/café/horeca/bedrijf/kantoor/winkel (cluster 3)

16

Controle bouwbesluit tav constructieve-/(brand)veiligheid: maatschappelijke
gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, ziekenhuis, sport (cluster 4)

19

Controle bouwbesluit, overig (gezondheid, energie, bruikb.):
woongebouwen, appartementen, kamerverhuur (cluster 2)

14

Controle bouwbesluit, overig (gezondheid, energie, bruikb.)
logiesgebouw/restaurant/café/horeca/bedrijf/kantoor/winkel (cluster 3)

14

Controle bouwbesluit, overig (gezondheid, energie, bruikb.)
maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, ziekenhuis,
sport (cluster 4)

15

Wijziging monument

15

Opleveringscontrole milieu (nieuwe bedrijven)

15

Controle sloop met asbest

19

(de uitvoeringsfase)

4) Zie bijlage 1, Prioriteitenmatrix
9

Objectgericht toezicht

Gebiedsgericht toezicht

Brandveiligheid: Gebouwen met risicofactor 1 (veel niet zelfredzamen)

23

Brandveiligheid: Gebouwen met risicofactor 2 (gemiddeld aantal niet
zelfredzamen)

19

Brandveiligheid: Gebouwen met risicofactor 3 (klein aantal niet
zelfredzamen)

15

Milieu: Vuurwerkverkoop

26

Milieu: Bedrijven met risicofactor 4 (zeer hoog milieurisico)

29

Milieu: Bedrijven met risicofactor 3 (hoog milieurisico)

21

Drank en Horecawet C-evenement (risico evenement)

17

Ruimtelijke ordening: strijd met recreatieve bestemming (permanente
bewoning)

14

Ruimtelijke ordening: strijd met detailhandel bestemming op
Bedrijventerreinen

14

Illegale bebouwing op recreatieterreinen

17

Illegaal wijzigen monument

15

Gezamenlijke projectmatige controles bij onduidelijke/vage bedrijven

17

Handhaving art. 13b Opiumwet (sluiting woningen en lokalen e.d.)

25

APV: Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

15

APV: Openbaar water/voorwerpen op, in of boven openbaar water

17

APV: Gevaarlijke honden

24

De prioriteit van een bepaalde handhavingstaak/activiteit wordt primair bepaald door het risico en het
naleeftekort. Er worden drie prioriteiten onderscheiden: hoog, gemiddeld en laag. Door het stellen van
prioriteiten kan aan elke handhavingstaak/activiteit een passende interventie worden gekoppeld. De totaalscore
in het meerjarenplan 2014 is tot stand gekomen door een opstelsom van 5 risicovolle effecten: veiligheid,
volksgezondheid, financieel economisch, leefbaarheid en imago.
Hoge prioriteit
Als het risico van een bepaalde handhavingstaak/activiteit hoog is dan krijgt deze een hoge prioriteit, ongeacht
of het naleeftekort hoog of laag is. Dat een hoog risico gelijk staat aan een hoge prioriteit heeft als reden dat
de gevolgen van een overtreding groot kunnen zijn, ook al worden de regels in principe wel goed nageleefd.
Hierbij kan gedacht worden aan het houden van toezicht op het bedrijfsmatig verkopen van vuurwerk. Ondanks
dat de aanbieders van bedrijfsmatig vuurwerk zich goed aan de regels houden, kunnen de gevolgen heel groot
zijn als het fout gaat. Bij een hoge prioriteit is er sprake van (acute) situatie die (direct) gevaar oplevert voor
de veiligheid en/of gezondheid. Dit betekent dat er zo snel mogelijk wordt gecontroleerd en waar nodig direct
wordt opgetreden.
Keuzes bij de inzet van middelen
De beschikbare personele en financiële middelen voor toezicht zijn beperkt. In het uitvoeringsprogramma dat
jaarlijks wordt vastgesteld kunnen de prioriteiten worden bijgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van het
uitvoeringsprogramma in de taakuitvoering keuzes moeten worden gemaakt. Bij het maken van keuzes in de
taakuitvoering wegen veiligheid en gezondheid zwaar. Ook leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit
wegen mee.
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4.2.
Prioriteiten toezicht en handhaving bouwen & RO
Per handhavingstaak/activiteit is beoordeeld welke prioriteit de handhaving hiervan heeft. De prioriteit is hierbij
primair bepaald door twee factoren: het risico (wat is het risico bij een overtreding) en het naleeftekort (het
naleefgedrag en de kans dat een overtreding daadwerkelijk voorkomt). Hieronder zijn de taken afgezet tegen
de (beschikbare) capaciteit.
1. Uitvoering toezichttaken met de huidige capaciteit
In het onderstaande overzicht is opgenomen welke toezichtstaken kunnen worden uitgevoerd met de thans
aanwezige capaciteit (1 bouwinspecteur in vaste dienst + tijdelijke capaciteit van 16 uur per week) . Uit dit
overzicht blijkt dat slechts taken met een hoge prioritering kunnen worden uitgevoerd en naar verwachting
de formele handhavingsverzoeken. Overige taken met een hoge prioritering, evenals taken met een lagere
prioritering, kunnen binnen de huidige formatie niet worden uitgevoerd.
Verdeling taken

Soort taak

Prioriteit Form
Toezicht

Aantal objecten

Uren per eenheid5

Totaal
uren

Vergunnings- gericht
toezicht
(de uitvoeringsfase)

Toezicht op de verleende
omgevingsvergunningen vanaf
01-01-2016
Controle bouwbesluit, constructie
/brandveiligheid en overig
(gezondheid, energie, bruikb.)
maatschappelijke gebouwen,
(kinder)dagverblijven, scholen, zorg,
ziekenhuis, sport (cluster 4)

Hoog

4

2x2x14

56

Logiesgebouw/restaurant/café/
horeca/bedrijf/kantoor/winkel
(cluster 3)

Hoog

9

2x9x14

252

Controle bouwbesluit tav
constructieve-/(brand)veiligheid en
overig (gezondheid, energie, bruikb.)
woongebouwen, appartementen,
kamerverhuur (cluster 2)

Hoog

4

2x3x14

84

Controle bouwbesluit tav
constructieve-/(brand)veiligheid:
woningen (cluster 1)

Hoog

Cluster 1 Woningen
€ 50.000< € 100.000
Totaal 18

Hoog
Steekproef

9

2x9x14

252

Cluster 1 Woningen
› € 100.000 t/m € 200.000
Totaal 26

Hoog
Conform
toezichtprotocol

15

2x15x14

420

Cluster 1 Woningen
› € 200.000
Totaal 29

Hoog
Conform
toezichtprotocol

20

2x15x14

420

Verdeling taken

Soort taak

Prioriteit Form
Toezicht

Aantal objecten

Uren per eenheid5

Totaal
uren

Gebiedsgericht
toezicht

Ruimtelijke ordening: strijd met
detailhandel bestemming op
Bedrijventerreinen

Hoog

8

8 uur per controle

64

Illegaal wijzigen monument

Hoog

4

8 uur

32

Conform
toezichtprotocol

5) Gemiddeld aantal inspecties en uren vergunningsrecht toezicht: 2 inspectie gerekend ad 7 uur per
object, betekent per opject 14 uur.
11

Woonwagenlocatie
‘Esschenbruggendijk’ te Coevorden.
Toezicht en handhaving conform
afspraken met burgemeester/politie/
lopende zaken. De andere
woonwagenlocaties komen aan de
beurt in 2018.

Hoog

8

8 uur

64

Toezicht Opiumwet
Toezicht n.a.v. het aantreffen
van een hennepplantage/controle
brandveiligheid Bouwbesluit

Hoog

5

4 uur

20

Rommelerf ( 2 lopende zaken)
1.Rommelerf in Dalerveen
2.Rommelerf in Geesbrug

Hoog

2 x 4 bezoeken

8 uur

64

Verdeling taken

Soort taak

Prioriteit Form
Toezicht

Aantal objecten

Uren per eenheid5

Totaal
uren

Passieve handhaving

Afhandeling van meldingen en
verzoeken om handhaving
Lopende juridische
handhavingsprocedure
Voor deze activiteiten moeten op
voorhand uren worden geraamd
waarvan de inzet afhankelijk is van
de verzoeken en meldingen die
binnenkomen.

100 + hercontrole

4 uur

400

Verdeling taken

Soort taak

Prioriteit Form
Toezicht

Aantal objecten

Uren per eenheid5

Totaal
uren

BAG

Controle en rapporten/
vergunningsgericht toezicht

Hoog

61

1

61

Totaal

2189

Om bovengenoemde primaire taken met de huidige (toezicht)capaciteit te kunnen oppakken zetten we optimaal
in op onderstaande mogelijkheden.
1. Verantwoordelijkheid primair bij de eigenaar
We attenderen de eigenaar erop dat hij ervoor moet zorgen de overtredingen ongedaan te maken, risico op niet
naleven van regelgeving is primair zijn verantwoordelijkheid.
2. Registreren / reguleren van binnenkomende meldingen en signalen
Binnengekomen meldingen zullen alleen nog inhoudelijk behandeld worden als het onderwerp van
een melding hoog (rood weergegeven) in de prioriteitenmatrix geprioriteerde taken betreft. Als het een melding
betreft die over een laag geprioriteerde taak gaat, zullen wij de melding afwijzen vanwege het ontbreken
van prioriteit. We wijzen de overtreder op de overtreding ven een wettelijk voorschrift en benadrukken zijn
verantwoordelijkheid en houden ons het recht voor in later stadium (bij her-prioritering of een verzoek om
handhaving of bij een bestuurlijk gevoelig onderwerp) alsnog op te kunnen treden.
Voor het filteren en reguleren van meldingen en signaleringen is het nodig aan de voorkant goed te
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communiceren over onze prioriteiten, zowel naar burgers als naar andere afdelingen. In 2017 willen we hier
meer nadruk op leggen. Hierover meer onder het kopje “Afhandeling van meldingen en handhavingsverzoeken”.
3. Invoeren toezichtprotocol/Exelbestand
Om onze inzet te monitoren (en van daar uit de efficiency te vergroten) is het nodig om via het Toezichtprotocol
(format) en een Exelbestand te werken. De doelstelling van het toezichtprotocol is dat het aantal
daadwerkelijke bouwcontroles wordt vastgelegd in het Exeloverzicht en dat de toezichthouder zijn bevindingen
per controle registreert in het digitale toezichtprotocol.
4. Taakverdeling en registratie
Om het hele Wabo-proces toezicht en handhaving soepel te laten verlopen, moet aandacht worden besteed aan
de taakverdeling en de registratie binnen het Wabo-proces.
Conclusie
Het aantal hoog geprioriteerde taken blijft nog veel voor één bouwinspecteur. Uit het overzicht is het duidelijk
dat wij een aantal hoog geprioriteerde taken laten liggen. De handhavingstaken met een lage prioriteit komen
helemaal niet in beeld voor toezicht in 2017.
2. Taken die in 2017 niet kunnen worden uitgevoerd
De inzet van de huidige formatie betekent tegelijk dat er ook taken zijn uit ons vastgestelde meerjarenbeleid
2014 die we vanaf 1 januari 2017 niet meer kunnen uitvoeren (behoudens ontvangen handhavingsverzoeken
hieromtrent). Hieronder is de lijst met de taken die we met de huidige capaciteit niet kunnen uitvoeren.
Nr.

Resterende taken

1.

Gebiedsgericht toezicht
bouwen wonen/RO
1.Toezicht en handhaving
op permanente bewoning
recreatieterreinen
(zie ook paragraaf 4.5.)

Gevolg/risico

Prioriteit
Meerjaren-beleidsplan 2014

Indien toezicht en handhaving op permanente
bewoning achterwege blijft, leidt dit een
verslechtering van de recreatieve capaciteiten
van recreatieparken omdat recreatie één van
de speerpunten is van de gemeente, is dit een
onwenselijke situatie.
Toezicht en handhaving op permanente bewoning
is in de periode van 2010 t/m 2015 moeizaam
gebleken. Dossiers kennen, inclusief gerechtelijke
procedures, doorlooptermijnen van meer dan een
jaar.
Wij vermoeden dat alleen al op het Ermerstrand bij
ca. 80 locaties sprake is van illegale permanente
bewoning. Het valt te verwachten dat op de overige
recreatieparken ook een percentage zal gelden van
minimaal 30%.

Hoog

13

Nr.

2

Resterende taken

Gevolg/risico

Prioriteit
Meerjaren-beleidsplan 2014

2. Toezicht en handhaving
op recreatieterreinen illegale
bebouwing

Het niet handhaven van illegale bebouwing
kan leiden tot grote risico’s op het gebied van
brandveiligheid. In 2013 is een inventarisatie van
het in kaart brengen van een nul situatie op illegale
bebouwing op recreatieparken uitgevoerd. Uit de
inventarisatie alleen voor het park Ermerstrand
blijkt dat 70 locaties niet aan het Bouwbesluit
en het bestemmingsplanvoorschriften voldoen.
Daarbij kan gedacht worden aan tekortkomingen in
brandveiligheidseisen.

Hoog

3. Toezicht op detailhandel op
bedrijventerrein

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot
slechter naleefgedrag, het handelen in strijd met de
bestemmingsplanvoorschriften en een toename van
meldingen.

Hoog

4. Toezicht en handhaving op
rijksmonumenten (167)
Wijzigen monument

De verruiming van de vergunningsvrije
Hoog
mogelijkheden voor gebouwde monumenten is een
punt van aandacht en zorg bij de gemeente. Bij
eigenaren van monumenten is de indruk ontstaan
dat in weinig gevallen een vergunning voor
activiteiten met betrekking tot een monument is
vereist. De eigenaren van een rijksmonument nemen
geen contact met de gemeente en/of vullen de
vergunningscheck op omgevingsloket.nl verkeerd in.
Het gevolg is dat cultuurhistorische waarden van een
monument worden gewijzigd en/of vernietigd. Uit
ervaring blijkt dat dit erg arbeidsintensieve trajecten
betreffen.

Vergunningsgericht toezicht
1. Toezicht en handhaving op
de aspecten :
- gezondheid (ventilatie),
- bruikbaarheid (aanwezigheid
van voorzieningen en
gebruiksruimten, zoals
aansluitingen water, elektriciteit
en gas voor keuken),
-energiezuinigheid (isolatie)
beëindiging van overlast
(ongedierte en stank),
ruimtelijke kwaliteit (ernstige
ontsiering en welstand
–gebruik conform
bestemmingsplan

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot: slechter
naleefgedrag, onveilige situaties en toename van
(gezondheid)klachten op de langere termijn.
De handhaving achteraf levert extra belasting van
manuren op voor de bouwinspecteur.

Hoog

14

Nr.

Resterende taken

Gevolg/risico

Prioriteit
Meerjaren-beleidsplan 2014

2. Toezicht en handhaving op
vergunningen met activiteit:

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot slechter
naleefgedrag en een toename van bouwkundige
gebreken, heel incidentele controle, aantasting
ruimtelijk kwaliteit, toename van meldingen en het
imagoverlies.

Laag

3. Toezicht en handhaving
op illegaal aangelegde
paardenbakken

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot slechter
naleefgedrag en
de toename van illegaal aangelegde paardenbakken.
Geen controle houden betekent verstoring en of
vernietiging van landschappelijke, cultuurhistorische
en archeologische waarden van bodem.
Uit een inventarisatie die in 2009 door het
team handhaving is gemaakt is gebleken
dat ca. 150 paardenbakken in strijd met de
bestemmingsplanvoorschriften waren aangelegd. De
handhaving achteraf levert extra belasting op in het
de juridisch handhavingstraject.

Laag

4. Toezicht en handhaving op
illegaal geplaatste reclameuitingen

In de periode 2007-2009 hebben we meer dan 300
illegaal geplaatste reclame-uitingen verwijderd.
Geen toezicht houden op de reclame-uitingen
kan leiden tot slechter naleefgedrag, toename
van de illegaal geplaatste reclame-uitingen in
strijd met de bestemmingsplanvoorschriften, onze
Welstandsnota, de APV, ernstige ontsiering van
de leefomgeving en een toename van klachten en
handhavingsverzoeken.

Laag

5. Toezicht en handhaving
op illegale geplaatste
antennemasten

Uit een inventarisatie blijkt dat binnen onze
gemeente 48 illegale antennemasten zijn geplaatst.
Geen toezicht houden kan leiden tot
slechter naleefgedrag, toename van illegaal
geplaatste antennemasten in strijd met de
bestemmingsplanvoorschriften en klachten.

Laag

Het plaatsen van reclameuitingen
Het kappen van bomen
Het aanleggen van inritten/
uitritten
Het wijzigen van een
bestemming
Het verlenen van een tijdelijke
vergunning
Het plaatsen van een carport
Het bouwen van een dakkapel
Het bouwen en/of uitbreiden
van een bouwwerk tot een
bouwsom t/m € 25.000,00.
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Nr.

Resterende taken

Gevolg/risico

Prioriteit
Meerjaren-beleidsplan 2014

6. Intrekken van (tijdelijke)
vergunningen

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot een
situatie die op termijn gevaar kan opleveren voor
veiligheid en betekent dat er gebouwen illegaal
blijven staan.

7. Toezicht en handhaving
van in gebruik nemen van
gemeentegrond

Geen toezicht en handhaving kan leiden tot
verlies van eigendom. Een bezitter van de grond
kan met alle middelen bewijzen dat hij eigenaar
van een stuk grond is geworden door verjaring.
Voor verkrijgende verjaring bepaalt artikel 3:99
BW, dat een bezitter te goeder trouw het recht
op een onroerende zaak verkrijgt door een
onafgebroken bezit van tien jaren. De bezitter of zijn
rechtsopvolger wordt van rechtswege eigenaar na
voltooiing van de verjaringstermijn.

Laag

Conclusie
De bovenstaande taken vormen het zogenaamde rest(bestuurlijk)risico.
Restrisico’s zijn taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is maar die in een programmajaar niet actief
kunnen worden uitgevoerd. De gemeente Coevorden controleert daar dus bewust niet actief op vanwege
het ontbreken van capaciteit en accepteert dus dat niet controleren het naleefgedrag in negatieve zin kan
beïnvloeden en er daardoor risico’s kunnen optreden.
4.3.
Voorstel prioriteiten toezicht en handhaving bouwen & RO met 2 toezichthouders
Uit het voorgaande onder 4.1 en 4.2 is het duidelijk dat met de huidige toezichtcapaciteit feitelijk geen
uitvoering wordt gegeven aan het door het college vastgestelde handhavingsbeleid 2014-2018.
Binnen de beschikbare uren per jaar (1350) en de prioritaire inzet op meldingen en handhavingsverzoeken
is vergunningsgericht toezicht (de uitvoeringsfase) per bouwproject beperkt en is voor een groot deel de
registratie van de controle achterwege gebleven.We hebben te maken met een achterstand (ca. 500) in de
afhandeling van vergunningsgericht toezicht in de periode 2006-2016.
In de periode van 2010 t/m 2016 zijn voor het bouwen in totaal 1360 omgevingsvergunningen verleend.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

382

254

101

125

71

231

196

Voor één bouwinspecteur gaat het om te veel omgevingsvergunningen om alle locaties te controleren of
met de bouw is begonnen en tijdens de bouw regelmatig te bezoeken. Bij de opleveringscontrole komen
dan vaak gebreken aan het licht wat voor de vergunninghouder veelal extra werkzaamheden oplevert.
Controle tijdens het bouwproces kan gebreken achteraf voorkomen. Uit het archief blijkt dat er sinds 2006
omgevingsvergunningen zijn verleend en dat de houder van de verleende vergunning nog niet met de bouw
is begonnen.  Om de verleende omgevingsvergunningen vanaf 2006 zo spoedig mogelijk af te handelen, zijn
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verschillende maatregelen nodig. Hieronder hebben wij enkele aangegeven.
De bevoegdheid om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken toe te passen en of de
‘Beleidsregel intrekken omgevingsvergunning voor bouwen van een bouwwerk’ vast te stellen.
•

Artikel 2.33, tweede lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat het bevoegd
gezag een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ geheel of gedeeltelijk kan
intrekken voor zover gedurende 26 weken onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn geen
handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.

•

Met de toepassing van artikel 2.33, tweede lid, onder a van de Wabo voorkomen we dat aan ‘verouderde’
bouwplannen, die mogelijk niet meer voldoen aan de op dat moment geldende voorschriften (Bouwbesluit,
Bouwverordening), uitvoering wordt gegeven. Onder meer eisen ten aanzien van brandveiligheid en
constructieve veiligheid zijn in de loop van de jaren aangescherpt om onveilige situaties zoveel mogelijk te
voorkomen.

•

Vanuit het oogpunt van omwonenden is het onplezierig als zij geconfronteerd worden met oude “rechten”
waartegen in principe geen rechtsmiddelen meer openstaan.

•

Ten slotte is dit beleid wenselijk vanuit het oogpunt van de Basis Gebouwen Registratie (BGR). In de BGR
worden gegevens en brondocumenten (in dit geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen)
vastgelegd van onder meer panden en verblijfsobjecten. Het verlenen van een omgevingsvergunning
voor de activiteit bouwen kan leiden tot het ontstaan van een nieuw pand of verblijfsobject of uitbreiding
daarvan. Vanaf het moment dat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend,
worden de (voorlopige) gegevens van een nieuw of gewijzigd pand en/of verblijfsobject vastgelegd in
de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het betreft gegevens als de nummeraanduiding
(huisnummer), het bouwjaar, het gebruiksdoel, de gebruiksoppervlakte en geometrie. In BAG wordt ook
de levensloop van het pand en/of het verblijfsobject vastgelegd. Deze levensloop start bij het afgeven
van de omgevingsvergunning. Om te waarborgen dat de meest actuele gegevens in de BAG worden
vastgelegd, heeft het de voorkeur eerder opgenomen voorlopige gegevens uit de BAG te verwijderen op het
moment dat duidelijk wordt dat een verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet wordt
geëffectueerd.

Maatwerk andere werkwijze / Extra bouwinspecteur 36 uur per week. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we
maatwerk gaan leveren. Hoe gaan wij dit doen?
1.

Per jaar (vanaf 2014) op basis van de overzichtslijst met de verleende vergunningen een selectie maken
welke vergunningen/objecten worden gecontroleerd.

2.

Geen toezicht houden op een verleende omgevingsvergunning voor een bijgebouw en bepaalde soorten
omgevingsvergunningen (de oude aanleg-, kap- en sloopvergunningen). Deze taken pakken wij alleen als
wij hieromtrent een verzoek tot handhaving ontvangen.
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3.

Toezicht houden op de verleende omgevingsvergunningen met een bouwsom van meer dan € 50.000,00.

4.

Toezicht houden op de verleende vergunningen voor nog te realiseren bouwwerken tot een bouwsom van €
50.000,00 alleen als het om cluster 4 gaat (de controle bouwbesluit t.a.v. constructieve-brandveiligheid bij
maatschappelijke gebouwen: kindercentra, scholen, zorg, ziekenhuis, sport.)

5.

Elk object meermaals controleren. Indien noodzakelijk alleen in specifieke gevallen een extra controle
uitvoeren. Bijvoorbeeld als bij de controle blijkt dat het in strijd met de regelgeving wordt gebouwd.

6.

Pro-actieve afstemming zoeken tijdens de bouw door de klantmanager vergunningen als accounthouder van
de vergunning/klant.

Naar onze schatting zijn tussen 2006 en 2016 ca. 200 omgevingsvergunningen met een bouwsom van meer
dan € 50.000,00 verleend. Wij verwachten in 2017 ca. 50 omgevingsvergunningen met een bouwsom die hoger
ligt dan € 50.000,00.
Op deze manier streven wij er naar om de achterstand zo snel mogelijk in te halen.
Om op minimale wijze invulling te kunnen geven aan:
• de wettelijke vereisten voor een zorgvuldig proces van toezicht en handhaving;
• een verantwoord gemeentelijk handelen bij handhavingsverzoeken waarbij wij als gemeenten móeten
acteren;
• de prioritering van ons meerjarenbeleidsplan “Handhavingsbeleid Coevorden 2014-2018”, zijn met ingang
van dit jaar tenminste 2 fte bouwinspecteurs noodzakelijk. Dat is 1 fte meer dan de huidige bezetting.
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Soort toezicht

Prioriteit
beleid

Toezicht 2017

1. Gebiedsgericht
Toezicht

Fte
2fte toezicht

Bouwen en wonen
ruimtelijke ordening
Hoog

1.Controle uitvoeren bij 18 bedrijven in de kern
Coevorden.6
2.Toezicht op het gebied van de: Wabo, Wro,
Woningwet, Monumentenwet, APV en de
Afvalstoffenverordening.
De controles ten behoeve van ruimtelijke
ordeningsaspecten vinden normaliter gelijktijdig
plaats met de bouwcontroles (actief/dagelijks) en
naar aanleiding van meldingen.
3. Controle i.v.m. meldingen en
handhavingsverzoeken en hercontrole i.v.m. de
handhavingsprocedure.
Conform het meerjarenbeleidsplan 2014 zullen
gekomen meldingen alleen nog inhoudelijk
behandeld worden als het onderwerp van de klacht
hoog rood weergegeven geprioriteerde taken betreft.
Als het een melding betreft die gaat over een laag
geprioriteerde taak zullen wij de melding afwijzen
vanwege gebrek aan prioriteit.
Laag geprioriteerde taken (groen weergegeven)
pakken wij alleen op als
wij hieromtrent een verzoek om handhaving
ontvangen.
4. Projectmatige controle bij
- woonwagenlocatie te Coevorden
-Rommelerf in Dalerveen en in Geesbrug.

Vergunningsgericht
toezicht ( de
uitvoeringsfase)
Controle bouwbesluit
tav constructie/
brandveiligheid
woningen (cluster 1)
woongebouwen
appartementen,
kamerverhuur (cluster 2)
logiesgebouw/horeca/
restaurant/bedrijf/
kantoor/winkel (cluster 3)

Toezicht op 200 verleende omgevingsvergunningen
(periode 01-01-2014- t/m 31-12-2017)
bouwprojecten met een bouwsom van meer dan
€ 50.000
Cluster 1: 175 vergunningen
Cluster 2: 3 vergunningen
Cluster 4: 20 vergunningen

6) Bijlage 3: Lijst van bestaande detailhandelsverstigingen op het bedrijventerrein in Coevorden.
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Soort toezicht

Prioriteit
beleid

Toezicht 2017

Maatschappelijke
gebouwen
Controle bouwbesluit
tav constructie/
brandveiligheid
Controle bouwbesluit,
overig (gezondheid,
energie, bruikbaarheid
Cluster 4
Kindercentra,
zorginstellingen, sport,
ziekenhuizen

Hoog

Toezicht op verleende omgevingsvergunningen
(periode 01-01-2016- t/m 31-12-2017
bouwprojecten met een bouwsom t/m €50.000,00

Fte

Cluster 4: 2 vergunningen

Logiesgebouwen
(cluster 4)
restaurant, café, bedrijf ,
kantoor
Overige activiteiten
Wijzigen monument

verleende vergunningen (4)

Door de verdeling van het aantal bouwprojecten over twee fte komt er meer tijd vrij voor de toezicht op de
overige omgeving gerelateerde activiteiten die in het meerjarenprogramma lage prioriteit hebben gekregen.
De algemene bouwcontroles zullen minder lang per keer worden, maar zullen in frequentie per bouwproject
toenemen waarbij de kwaliteit toeneemt, daar gebreken eerder worden geconstateerd. We gaan er vooralsnog
vanuit dat met de verdubbeling van uren voor vergunningsgericht toezicht (de uitvoeringsfase) alle taken zo op
een minimale manier voldoende kunnen worden uitgevoerd.
4.4.
Objectgericht toezicht (de gebruiksfase brandveiligheid)
De taken met betrekking tot de brandpreventie en de controle op brandveilig gebruik zijn met ingang van 1
januari 2014 naar de Veiligheidsregio Drenthe (hierna: VRD) overgedragen.
Met name na de oplevering van de bouw van een object is de VRD belast met het voorkomen, beperken en
bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand, al
hetgeen daarmee verband houdt en het adviseren van andere overheden op het gebied van brandpreventie.
De VRD adviseert de gemeente over de geconstateerde bevindingen op basis van wet- en regelgeving en/of het
brandbeveiligingsconcept. De VRD kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de brandveiligheid
indien er sprake is van risicovol brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke locaties.
De VRD hanteert in overleg met gemeenten een meerjarenbeleidsplan 2014 en inspectieplan VRD, zodat
wordt geborgd dat, voor zover niet meegenomen tijdens de thematische audits, uiteindelijk alle in het
Preventieactiviteitenplan (Prevap) van de VRD benoemde objecten en panden op brandveiligheid worden
beoordeeld. In het Prevap staan voorstellen voor de indeling van prioriteiten op basis van het verwachte
brandrisico van gebruiksfuncties. Bij de indeling van de gebruiksfuncties in prioriteitsklassen zijn criteria
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gehanteerd als het aantal aanwezigen, de zelfredzaamheid van de aanwezigen, de kans op brand en de
frequentie van gebruik van een object.
De VRD voert periodieke (thematische) inspecties uit op basis van een jaarlijks door VRD vast te stellen
inspectieplan. Het inspectieplan voor 20177 wordt op basis van het Brandrisicoprofiel opgesteld. De controle
op brandveiligheid in 2017 zal plaatsvinden bij bedrijven/gebouwen met risicofactor 1 (met niet veel
zelfredzaamheid) en bij gebouwen met risicofactor 2, gemiddeld aantal niet zelfredzamen.
De gemeente kan aan de VRD verzoeken inspecties uit te voeren wanneer de veiligheidssituatie hier om vraagt.
Van de periodieke inspecties voert de VRD in beginsel een 1e en bij geconstateerde gebreken een 2e inspectie
uit. Bij geconstateerde gebreken tijdens de 2e inspectie draagt de VRD de afhandeling over aan de gemeente,
waarna de gemeente de regie over neemt.
Naast de hierboven genoemde thematische controles wordt de VRD betrokken bij integrale controles binnen de
gemeente. Bij relevante bouwinspecties vraagt de bouwinspecteur van de gemeente een medewerker van VRD
mee om een integrale inspectie uit te voeren tijdens de realisatiefase. De inspecteur van de gemeente voert
hierbij de regie.
Een ander voorbeeld zijn inspecties van vuurwerkopslagen en verkooppunten in samenwerking met de RUD.
De VRD informeert de gemeente tenminste jaarlijks over de door de VRD te houden brandveiligheidsinspecties,
waarmee het inspectieplan onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk (integraal) Uitvoeringsprogramma toezicht
en handhaving 2017.
4.5.
Permanente bewoning van recreatiewoningen en illegale bebouwing op recreatieterreinen
Permanente bewoning op recreatieterreinen of elders in het buitengebied is in strijd met het ruimtelijk beleid
dat gericht is op bundeling van wonen, werken en voorzieningen en de aantasting van het buitengebied.
Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad uitgangspunten voor de actualisatie van
bestemmingsplannen voor recreatieterreinen vastgesteld (zie bijlage). In de uitgangspunten is verwoord hoe
de gemeente om wil gaan met permanente bewoning. Daarnaast wordt aangegeven wat de kaders zijn ten
aanzien van bebouwingsmogelijkheden. Op 17 augustus 2010 heeft het college de ‘Beleidsregels permanente
bewoning gemeente Coevorden’ vastgesteld en deze beleidsregels zijn op 7 oktober 2010 in werking getreden.
Het beleid van de gemeente Coevorden is er op gericht het bewonen van recreatieverblijven tegen te gaan.
Er is geen sprake van een gedoogbeleid. In de beleidsregel is ook een volgorde van aanpak van de diverse
recreatieparken opgenomen. Het eerste park was Ermerstrand. Omdat vrij kort daarna de pilot “Ermerloo” voor
het park Emerzand is gestart, is de uitvoering van het beleid permanente bewoning conform de afspraken met
de gemeenteraad in januari 2015 tijdelijk gestopt.
Dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat de betrokken bestemmingsplannen in procedure zijn
geweest

7) Bijlage 4: Jaarplanning VRD
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Het gaat om de volgende bestemmingsplannen me permanente bewoning:
1.
Schoonoord, Wico;
2.
Gees, De Kamp;
3.
Gees, De Tilkampen;
4.
Erm, Het Ermerzand;
5.
Geesbrug, Witte Menweg, Bungalowpark Het Zuiderveld;
6.
Meppen, Toenakkers;
7.
Oosterhesselen, ’t Binnenveld
8.
De Kiel, De tip
De bovengenoemde bestemmingsplannen zijn allen onherroepelijk.
Tijdens de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan Ermerstrand is in afwachting van het
raadsbesluit geen uitvoering gegeven aan het handhavingsbeleid, daar onvoldoende vaststond wat de
uitgangspunten van dit bestemmingsplan zouden worden.
Voor Ermerloo geldt dat hier reeds geruime tijd overleg wordt gepleegd over de mogelijkheid om hier
in de vorm van een pilot afspraken te maken, hetgeen rechtstreeks gevolgen heeft voor eventuele
handhavingstrajecten.
In verband met de actualisering van de bestemmingsplannen voor recreatieterreinen heeft een inventarisatie
van feitelijk aanwezige bebouwing en permanente bewoning plaats gevonden in 2013. Alleen op het
Ermerstrand al is sprake van circa 80 gevallen waarbij sprake is van illegale bebouwing.
Bekend is dat buiten het vakantieseizoen opvallend veel chalets in gebruik zijn. Door de toenemende
financiële en sociale problematiek vallen steeds meer mensen voor wat betreft huisvesting tussen wal en
schip. Deze groep kan niet meer bij een woningstichting terecht en is daarom aangewezen op locaties
als recreatieverblijven, welke op deze wijze ook buiten het recreatieseizoen voor de eigenaren inkomsten
genereren.
Gebleken is dat ook buiten het vakantieseizoen vrijwel alle chalets op recreatieparken in gebruik zijn.
Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet aan te wijzen. Het vermoeden bestaat dat sociale en/of financiële
problematiek één van de redenen kan zijn voor grootschalige permanente bewoning. Daarnaast is
het beleid van de gemeente Coevorden om bij eventuele calamiteiten (echtscheidingen, brand e.d. en
overbruggingshuisvesting) tijdelijke gedoogbeschikkingen af te geven waarmee permanente bewoning (tijdelijk)
wordt toegestaan, nu bij woningcorporaties niet of niet op voldoende korte termijn woningen beschikbaar zijn.
Het voorstaande geldt overigens voor alle parken binnen gemeente Coevorden.
Naast illegale bewoning is op de verschillende parken ook sprake van illegale bebouwing en brandgevaarlijk
situaties. Handhavingstrajecten in relatie tot de aanpak van permanente bewoning zijn zeer arbeidsintensief.
In maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Ermerstrand vastgesteld. De in het bestemmingsplan
Ermerstrand opgenomen maatvoering voor recreatiewoningen en -chalets sluit aan bij de
bebouwingsmogelijkheden voor de overige recreatieparken binnen de gemeente Coevorden. In het
bestemmingsplan wordt een aantal tot op dit moment illegale voorzieningen gelegaliseerd. Voor een relatief
groot aantal gerealiseerde bouwkundige voorzieningen is dit echter onmogelijk. Met dit bestemmingsplan
zijn de kaders ten aanzien van bebouwing en bewoning op dit park vastgelegd. Naar aanleiding van dit
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raadsbesluit is –in de lijn van de eerder genoemde uitgangspuntennotitie uit 2012- een geloofwaardig
handhavingsregime voor Ermerstrand (en de overige recreatieparken) noodzakelijk. We stellen in 2017 een
separaat handhavingsplan en uitvoeringsprogramma op waarin we de handhavingsstrategie verwoorden voor
het Ermerstrand en de overige recreatieparken waar sprake is van illegale permanente bewoning en illegale
bebouwing. Dit plan zal een integraal karakter kennen waarbij multidisciplinair gekeken wordt naar een aanpak
met een duurzaam resultaat. Een planning en onderbouwing voor de noodzakelijke formatie die nodig is om tot
dit resultaat te komen hoort bij dit plan. In dit uitvoeringsprogramma is dus nog geen ruimte gereserveerd voor
toezicht op en handhaving van illegale bewoning en de onveilige woonsituatie op de recreatieterreinen.
Vitale vakantieparken toezicht en handhaving
Recreatie en toerisme zijn speerpunten binnen de gemeente Coevorden. De mate van vitaliteit van de
recreatieparken is van groot belang om de gemeente aantrekkelijk te houden.
Door middel van het project ‘Vitaliteitscan Drenthe’ dat op dit moment door de provincie in samenwerking
met het recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeenten wordt uitgevoerd wordt de huidige vitaliteit van
de recreatieparken inzichtelijk gemaakt. Uit de vitaliteitsscan moet blijken hoe de verblijfsrecreatiesector
er in Drenthe voor staat en in hoeverre de sector vitaal is en welke kansen er liggen voor de sector om in
samenspraak met de overheid de vitaliteit te vergroten.
Samengevat gaat dit project over de vraag van de kwaliteit van de parken, maar raakt ook onder meer
onderwerpen als ondernemerschap, huisvesting van doelgroepen en toezicht- en handhaving en transitie van de
recreatieparken.
De uitkomsten van dit project zijn onder andere van belang voor het vormgeven van de toezichts- en
handhavingsopgaven op de recreatieparken.
Op basis van de resultaten in het project ‘Vitaliteitsscan Drenthe’ zal het college een doelstelling voor vitaliteit
vaststellen.
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5.

Milieu

5.1.
Prioriteiten toezicht en handhaving Milieu (RUD)
De gemeente Coevorden neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling voor de Regionale uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD) en is daardoor (mede)eigenaar van deze organisatie. De gemeente blijft het bevoegd gezag
op milieubeleid maar laat op het gebied VTH en asbest taken uitvoeren door de RUD. In dit verband is de
gemeente opdrachtgever voor de RUD. Het meerjarenplan is ook leidend voor de taken die de RUD voor
de gemeente Coevorden uitvoert. De RUD werkt volgens een uitvoeringsprogramma dat door de RUD
in 2016 voor de gemeente Coevorden is opgesteld en in 2017 door de RUD zal worden uitgevoerd.8 Het
uitvoeringsprogramma is op 28 november 2016 door het dagelijks bestuur van de RUD vastgesteld.

8) Bijlage 5: Jaarprogramma RUD milieutaken 2017
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6.

Openbare orde & veiligheid

Naast toezicht en handhaving in het fysiek-ruimtelijke domein is de gemeente ook verantwoordelijk voor
toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en (sociale) veiligheid. De APV bevat een groot aantal
bepalingen waarop gemeentelijk toezicht van toepassing is daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor
de uitvoering van deze functie in het kader van enkele bijzondere wetten zoals de Opiumwet, de Drank- en
Horecawet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
6.1.
APV
Burgers van onze gemeente worden regelmatig geconfronteerd met allerlei vormen van overlast zoals:
geluidsoverlast, parkeer-, of andere verkeersoverlast, zwerfaval, hondenoverlast ect. Genoemde overlast
tast het leefklimaat voor onze burgers aan. In de APV zijn diverse regels opgenomen die moeten worden
nageleefd, waarbij veiligheid en leefbaarheid voor de omgeving het uitgangspunt is. De aard van de regels
is zeer divers. Het toezicht op de APV is grotendeels aanbod gestuurd. Dat wil zeggen dat de inzet van de
capaciteit voor toezicht grotendeels afhankelijk is van de verleende evenementenvergunningen, ontheffingen
voor het stoken van (paas)vuren, het schieten van carbid tijdens de jaarwisseling en het toezicht houden naar
aanleiding van meldingen ingediend door onze inwoners, politie, wooncorporaties , andere maatschappelijke
organisatie en door onze gebiedscoördinatoren. Op dit moment hebben wij capaciteit voor buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) via de Stichting Veiligheidszorg Drenthe voor 4 uur per week ingehuurd. De
BOA’s worden hoofdzakelijk ingezet in het centrum van Coevorden voor handhaving parkeren blauwe zone.
Voor het uitoefenen van toezicht op andere aspecten in de APV of de bijzondere wetten, zoals controle op de
naleving van evenementenvergunningen en drank- en horecavergunningen, niet vergunde reclame-uitingen
en “kleine overlast” in de directe leefomgeving van inwoners (overlast van hondenpoep, verkeerd aangeboden
huisvuil, illegaal storten, loslopende honden en andere vormen van kleine sociale overlast) ontbreekt op dit
moment voldoende capaciteit. Ook aan formele meldingen of verzoeken tot handhaving op dit terrein, kunnen
wij hierdoor niet of nauwelijks van een geloofwaardig vervolgtraject koppelen. Dit type overlast is echter voor
onze inwoners en hun beleving van de kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving van groot belang.
Een onvoldoende geloofwaardig optredende lokale overheid bij dit soort overtredingen, komt daarnaast ook
de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede. Door daadwerkelijk te laten zien dat niet alle
overtredingen ongestraft blijven, kan –zeker in combinatie met andere preventieve acties zoals voorlichting,
aankondiging van gerichte acties, intensieve samenwerking met wijk- en dorpenorganisaties e.d.- naar onze
inschatting ook een krachtige preventieve werking uitgaan.
In de eind vorig jaar door enkele raadsfracties opgestelde (en later –in afwachting van deze tussenbalanswederom ingetrokken) motie, wordt ook hiervoor dan ook terecht aandacht gevraagd. Het voorstel is om
dan ook om vanaf medio 2017, 1 Fte (BOA) structureel voor 36 uur per week via de Stichting Veiligheidszorg
Drenthe voor de verkeerszaken, bijzondere wetten en voor APV onderwerpen als kleine sociale overlast in te
huren. Globaal zullen deze BOA’s op de volgende thema’s ingezet worden (met een globale urenaanduiding):
Toezicht onderwerp

Wijze van uitvoering

Uren

Parkeren APV en Reglement verkeersregels en
-tekens (RVV)

Repressieve controle

400

APV controle evenement

Gericht toezicht op voorschriften

40
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Toezicht onderwerp

Wijze van uitvoering

Uren

APV overlast honden

Gericht toezicht op opgelegde maatregelen;
algemeen toezicht aanlijngebod, opruimen
uitwerpselen

60

APV controle aangewezen gebieden op de
onderwerpen:
Te koop aanbieden voertuigen;
kampeermiddelen; fietsenstallingen.

Gericht toezicht

100

APV reclame uitingen

Gericht en/of repressief toezicht

100

APV standplaatsen

Gericht toezicht ter ondersteuning marktmeester

20

APV crossen

Gericht en/of repressief toezicht

20

Afvalstoffenverordening
Onjuist aanbieding huishoudelijke afvalstoffen;
illegaal stort en aanhangwagens met afval op de
openbare weg.

Repressief toezicht

200

Toezicht en handhaving “kleine sociale overlast”

Feitelijk inzet te bepalen in samenwerking met/
opdracht van de wijken en dorpen

300

Toezicht en handhaving n.a.v. formele meldingen
en verzoeken

N.a.v. melding incident

160
Totaal 1400

Wij zijn dus voornemens met ingang van medio 2017 300 BOA-uren (op jaarbasis) beschikbaar te houden voor
gemeentelijk toezicht op verzoek van de wijken- en dorpenorganisaties zelf voor de bestrijding van “kleine
(sociale) overlast”. Signalen kunnen door de wijk- en dorpenorganisaties rechtstreeks aan de gemeente
(via de wijk- en dorpenronde, via medewerkers openbare orde en veiligheid, buitendienstmedewerkers of
gebiedscoördinatoren) worden doorgegeven en wij zullen hierop –in overleg met deze organisaties- zo snel
mogelijk handelend optreden. Vaak zal daarbij, om de effectiviteit van het gemeentelijk handelen te vergroten,
een samenspel van preventieve- en curatieve acties gewenst zijn en zullen ook anderen (ambtenaren en
inwoners/organisaties) dan de BOA’s hierbij ingeschakeld worden. Waar mogelijk zullen we daarbij een
koppeling met wijk- en dorpsvisies leggen.
Om te kunnen beoordelen of de extra inzet van de BOA resultaat geeft op de aanpak van sociale overlast, zal
de inzet geregistreerd worden. De registratie zal onder andere bevatten:
• tijdsduur controle;
• soort incident;
• terugkoppeling melder;
• wijze van afhandeling zoals bekeuring, waarschuwing, aanmelden voor handhaving enz.
De effectiviteit van de inzet zal ook regelmatig onderwerp van gesprek zijn met de wijk- en dorpenorganisaties.
6.2.
Drank en Horecawet
Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten bevoegd gezag voor alle taken behorend bij de Drank en Horecawet
(DHW). Het toezicht is te splitsen in het vergunningentoezicht en het toezicht op de leeftijdsgrenzen bij het
schenken van alcohol.
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Bij het toezicht op de aanwezigheid en de actualiteit van de Drank- en Horecavergunning speelt dit in mindere
mate. Uiteraard is het van belang dat alleen inrichtingen alcohol schenken als zij hiervoor een drank- en
horecavergunning hebben. Wanneer deze vergunning echter eenmaal verleend is, wijzigt er in de gebruiksfase
weinig aan de vergunde situatie. Bij vergunningverlening wordt al uitvoerig getoetst of wordt voldaan aan de
inrichtingseisen uit het ‘Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet’.
Voor het toezicht op de Drank en Horecawet zowel op de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol als op
de actieve DHW-vergunningen was tot op heden geen toezichthouder beschikbaar ondanks dat dit een wettelijk
taak is. Van actief toezicht en actieve handhaving is tot dusverre dan ook geen sprake geweest. Gezien het feit
dat dit een wettelijke taak is en dat wij regelmatig meldingen ontvangen over het schenken van alcohol is het
voorstel om in 2017 het toezicht op de naleving van de wet te intensiveren en hiervoor middelen voor 200 uren
op jaarbasis ter beschikking te stellen.
Bij het maken van de keuzes om te bepalen welke taken wel en welke taken niet worden uitgevoerd is in sterke
mate gekeken naar het aspect veiligheid en gezondheid. Deze thema’s spelen nadrukkelijk een rol bij het
toezicht op leeftijdsgrenzen.
Dus voor het jaar 2017 stellen wij voor de volgende keuzes te maken:
• Het toezicht houden op de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol en
• vergunningscontroles houden op de aanwezigheid en actualiteit van de Drank- en horecavergunning.
Bij het inzetten van 200 uur zijn ongeveer 25 gerichte controles van 4 uur te organiseren. De uitvoering
dient plaats te vinden door 2 BOA’s van gemeente Emmen. De gemeente Emmen heeft speciaal voor de taak
opgeleide toezichthouders in dienst die tevens zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Eind
2017 zal geëvalueerd worden met hetzelfde aantal uren door te gaan in 2018 en verder.
6.3. Bestuurlijke strafbeschikking.
Het proces verbaal is een instrument uit het strafrecht en wordt in de gemeentelijke handhaving opgesteld
door een BOA. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het middel van de strafbeschikking. Net als veel andere
Nederlandse gemeenten maakt de gemeente Coevorden geen gebruik van de bestuurlijke boete. Vanaf het 2e
halfjaar van 2013 wordt in Coevorden de bestuurlijke strafbeschikking als handhavingsinstrument gehanteerd
als middel om handhavend op te treden tegen overtreding van de regels voor de blauwe verkeerszone. Voor
de handhaving van de blauwe parkeerzone in Coevorden wordt door een buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA) handhavend opgetreden door het opleggen van een proces-verbaal. Een strafbeschikking kan alleen
worden opgelegd door speciaal opgeleide BOA. Bij toename van de inzetbare uren zullen de bekeuringen
toenemen. Gemiddelde is 1 bekeuring per uur.
6.4. Handhaving artikel 13b van de Opiumwet
De gemeente Coevorden ziet zich regelmatig geconfronteerd met illegale hennepteelt in woningen, woonwagen
esn bedrijfspanden. Dit is niet alleen in strijd met de wet, maar levert ook vaak (voor de omgeving) zeer
gevaarlijke situaties op door het onprofessioneel en illegaal aftappen van stroom, zodat er grote kans is
op branden waterschade etc. Op 19 februari 2015 heeft de burgemeester beleidsregels opgesteld, waarin
beschreven staat wanneer en hoe bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden bij het aantreffen van
een henneppand. De politie stelt een bestuurlijke rapportage op met een daarbij behorend advies aan de
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burgemeester om al dan niet op te treden (sluiting van een bedrijfspand, woning, woonwagen). Het is niet
te voorzien hoeveel panden er jaarlijks aangetroffen worden, maar deze aanpak heeft hoge prioriteit in het
meerjarenbeleidsplan 2014.
Prioriteiten en doelstellingen openbare orde en veiligheid 2017
Soort overtreding

Prioriteit beleid

Toezicht en handhaving in 2017

Ligplaats woonboten (4)

Hoog

Handhaving op een verzoek

Openbaar water/voorwerpen op, in of boven
openbaar water

Hoog

Geen toezicht/geen handhaving

Gevaarlijke honden

Hoog

Handhaving op een verzoek

Verontreiniging door honden

Laag

Toezicht door BOA

Loslopende honden

Laag

Toezicht door BOA

Bruikbaarheid en aanzien van de weg/Voorwerpen
op of aan de weg

Laag

Handhaving op een verzoek

Veiligheid op de weg/Hinderlijke beplanting of
gevaarlijk voorwerp

Laag

Handhaving op een verzoek

Maken/veranderen van een (uit)weg

Laag

Handhaving op een verzoek

Parkeerexcessen

Hoog

Toezicht door BOA

Crossterreinen

Laag

Geen toezicht/geen handhaving
Meldingen bij de politie

Illegale bomenkap (bomenverordening)

Laag

Handhaving op een verzoek

Zorgplichtartikelen, niet naleven regels buiten
inrichting

Laag

Handhaving op een verzoek

Soort overtreding

Prioriteit beleid

Toezicht en handhaving in 2017

A-evenement (zeer klein bijv. buurtbbq)

Laag

Handhaving op een verzoek

B-evenement (middelmatig evenement)

Laag

Handhaving op een verzoek

C-evenement (risico evenement)

Hoog

Toezicht door bouwinspecteur in
overleg met de VRD (brandweer)

Soort overtreding

Prioriteit beleid

Toezicht en handhaving in 2017

Handhaving artikel 13 Opiumwet
Sluiting woning en lokalen e.d.

Hoog

Toezicht door de bouwinspecteur
inzake de Wabo activiteiten op een
locatie (in overleg met de politie)

Evenementen

Opiumwet
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7.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal

Conform de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wk) is de gemeente verantwoordelijk voor
het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook is de gemeente verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de gegevens van het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).
Wettelijk verplicht is dat het feitelijke toezicht en de controle van de kinderopvangplaatsen en de
peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. De GGD is aangewezen om het daadwerkelijke toezicht uit te
voeren.
Met de GGD zijn afspraken gemaakt om ook in 2017 alle plaatsen waar kinderopvang plaatsvindt en de
peuterspeelzalen te controleren op de naleving van de gestelde regels en als een overtreding is geconstateerd
handhavingsmaatregelen nemen conform het “Handhavingsbeleid kinderopvang gemeente Coevorden 2013” en
de “Beleidsregels handhaving Wk gemeente Coevorden 2013” dat op 17 december 2013 door het college van
B&W is vastgesteld.
De kwaliteit van het toezicht wordt onderzocht door de Inspectie van Onderwijs van het Ministerie van OCW. De
gemeente is jaarlijks verplicht deze Inspectie (verticale verantwoording) en de gemeenteraad (de horizontale
verantwoording) door middel van het gemeentelijk Jaarverslag Wet Kinderopvang te informeren. Het college
is verplicht voor 1 juli 2017 het Jaarverslag Wet kinderopvang vaststellen. Dit Jaarverslag wordt apart aan uw
college voorgesteld omdat deze wet niet onder de fysieke leefomgeving valt.
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8.

Toezicht instrumenten in 2017

8.1.
Landelijk toezicht protocol (rapport)
Het toezicht op bouwen vindt plaats aan de hand van het door de Vereniging BWT Nederland (VBWTN) en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde en goedgekeurde Toezichtprotocol. Het toezichtprotocol
geeft het noodzakelijke niveau van toezicht weer en wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport
(voorheen: VROM Inspectie) ook als zodanig gehanteerd.
Ten behoeve van de bouw- en sloopcontroles wordt in 2017 volledig conform het toezichtprotocol gewerkt.
Middels dit formulier worden de uitgevoerde inspecties bijgehouden en wordt inzichtelijk gemaakt op welke
bouwkundige aspecten controles zijn uitgevoerd en hoeveel tijd per object is besteed. Na de vaststelling van
het uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan een digitale registratiemethode van het protocol. Deze zal dan
naast het Medewerkers Portaal gehanteerd worden.
8.2.
Rapportage bouwinspecteur
Ten behoeve van meldingen en handhavingsverzoeken is een formulier ‘Rapportage bouwinspecteur opgesteld.
Het doel is dat alle aanwezige bouwinspecteurs na de vaststelling van het uitvoeringsprogramma dit formulier
gebruiken bij het opstellen van een controlerapport.
8.3.
Juridische procedure en ondersteuning bij toezicht en handhaving
De werkzaamheden van de juridisch medewerkers handhaving richten zich op het behandelen van verzoeken
om handhaving, klachten en ambtshalve constateringen n.a.v. uitgevoerde controles.
Beoordeling behalen doelstellingen/ monitoring en evaluatie
Om te kunnen beoordelen of de beleidsdoelstellingen zijn behaald, zal een monitoringssysteem worden opgezet.
Dit kan bijvoorbeeld in een Excelbestand. In dit beheerssysteem dienen de volgende indicatoren te worden
opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het
het

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

bouwcontroles;
brandveiligheidscontroles (door VRD);
milieucontroles (door RUD);
ingediende handhavingsverzoeken;
gegrond verklaarde handhavingsverzoeken/handhavingsprocedures;
ingediende klachten;
geconstateerde overtredingen;
verzonden vooraanschrijvingen;
ingediende zienswijzen;
verzonden aanschrijvingen;
keer dat een bezwaarschrift is ingediend;
gegrond verklaarde bezwaarschriften;
niet-ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften;
keer dat een beroepschrift is ingediend;
voorlopige voorzieningen;
keer dat de rechter het beroepschrift gegrond heeft verklaard;
keer dat hoger beroep is ingediend;
keer dat de rechter het hoger beroepschrift gegrond heeft verklaard;
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•

het aantal keer dat een dwangsom is geïnd;

Aan de hand van deze gegevens kan worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma volledig is uitgevoerd.
Vanuit de Wabo bestaat er tevens een verplichting om jaarlijks een jaarverslag te maken om te kunnen
beoordelen of er adequaat uitvoering is gegeven aan het uitvoeringsprogramma en daarmee aan de wettelijke
taken vergunningverlening en handhaving. Dit jaarverslag wordt vastgesteld door het college van B&W en ter
kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Ook wordt er een afschrift gestuurd naar de provincie Drenthe die
het jaarverslag beoordeeld vanuit hun interbestuurlijke toezichthoudersrol.

Bijlagen bij het integraal uitvoeringsprogramma
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:
5:

Prioriteitenlijst gemeente Coevorden 2014-2018
Wettelijke wijzigingen in 2017 en 2018
Lijst van bestaande detailhandelsvestigingen op het bedrijventerrein in Coevorden
Jaarplanning VRD
RUD Jaarprogramma milieutaken 2017
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