
Bijlage I  Doelen vergunningverleningsbeleid 2019 - 2022 

Onderstaande doelen die zijn vastgelegd in het document “Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente 

Goirle 2019 – 2022” vormen de basis voor het Uitvoeringsprogramma 2023.  
 

ONZE MISSIE: 
"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners 
die iets willen ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief 

goed tot stand kan komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is gehandeld." 
 

DUURZAAM  

1. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne 
samenwerking en het vertrouwen tussen de gemeente en 
de burger.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: ontwikkeling van de regels.  

I. Ontwikkeling van een systematiek waarin 
inwoners aan de gemeente kunnen aangeven 
tegen welke regels zij aanlopen. Mogelijk kan 
de gemeente dan de regels aanpassen of 
afschaffen (deregulering). 

II. Aanpassen Welstandsbeleid. 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie. 
I. Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen. 
II. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
III. Opstarten werkgroep in GHO verband voor 

verbetering en stroomlijning van 
werkprocessen. 

❖ Doelstelling: (doorlooptijd) aanvraag beheersen. 
I. Digitalisering van de werkomgeving. 
II. Mandatering aanpassen. 
III. Geen van rechtswege vergunningen. 

 

2. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot 
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving). 
  
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover 

de kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding 
komt. 

I. Actief in gesprek gaan met de inwoners bij een 
de wens om iets te willen ondernemen. Duidelijk 
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het 
doel is van bepaalde regels om toe een 
gedragen uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
I. Verdere ontwikkeling van de Bibob-structuur.  

DIENSTBAAR 

3. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen 
de regels belangrijk, ook de manier waarop 
gecommuniceerd wordt over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventieve 
communicatie).  
I. Verstrekken van algemene informatie over veel 

voorkomende vergunningszaken. 
II. Start van een campagne met de slogan: ‘Eerst 

(laten) checken dan doen, dè doen we’. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk 

communiceren met een menselijke maat (reactieve 
communicatie).  

1. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie. 
Sturen we alleen brieven, gaan we langs of bellen 
we ook even op? 

2. (Standaard)brieven aanpassen naar Heldere taal.  
3. Meten van ervaringen na afhandeling van een 

zaak. 
 

4. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een 
gedragen uitkomst. Niet alleen de gemeente is aan zet, ook 
bij een initiatiefnemer ligt een verantwoordelijkheid om de 
omgeving mee te krijgen in zijn of haar plan. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het ontwikkelen van een 

omgevingsdialoog.  
I. Het invoeren van een omgevingsdialoog.  

❖ Doelstelling: pre-mediation.  
I. Bij elke bezwaarzaak bezien of partijen met 

elkaar of met de gemeente in gesprek willen.  
 

 



Bijlage II Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2023 cijfermatig 

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2023 

Type/functie Complexiteit/soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit 
in uur 

Kosten 

VERGUNNING WABO IN HUIS (casemanagement) 

Advies Advies aan de balie/ telefoon 525 1,5 787,5   

Vooroverleg Vooroverleg/pre-mediation 200 7,5 1500   

Wonen CAT I       dakkapel 35 6 210   

  CAT I  €  <100.000 25 18 410   

  CAT II €  100.000 - 1.000.000 25 24 600   

  CAT III € >1.000.000 8 28 224   

Bedrijf  CAT I  €  <100.000 21 12 252   

  CAT II €  100.000 - 1.000.000 4 24 96   

  CAT III € >1.000.000 2 26 52   

Publiek CAT I  €  <100.000 8 23 184   

  CAT II €  100.000 - 1.000.000 4 28 112   

  CAT III € >1.000.000 1 30 30   

Gebruik Gebruik 25 12 300   

Aanleg Aanlegvergunning 3 12 36   

  Overig     31,5   

Subtotaal VV       4793,5   

            

Melding sloop Zonder asbest 50 2 100   

  Met asbest 25 2 50   

Melding brand Melding brandveilig gebruik 10 2 20   

Melding bodem Melding bodemenergiesysteem 1 3 3   

Subtotaal melding       173   

            

Fte in uren Benodigde uren     4966,5   

Casemanager Wabo Beschikbare uren 3.5 (fte)1 1419 4966,5 Zie begroting 

Balans       0   

VERGUNNING WABO BUITENSHUIS 

Voor vergunningen buitenshuis zie Werkprogramma OMWB 2023 

APV BIJZONDERE WETTEN (casemanagement) 

APV Evenement 25 10 250   

  Kap (Wabo) 62 5 310   

  Uitweg (Wabo) 18 5 90   

  Exploitatie 24 10 240   

  Collecte 5 5 25   

 
1 Fte berekening: 1 fte staat voor 1880 uur. Dan gaat het om beschikbare uren. Van deze uren zijn 461 uren 
indirect productieve uren. Deze uren gaan op aan opleiding, overleggen, ziektedagen etc. In de tabellen wordt 
gerekend met productieve uren. 1 fte staat in dat geval voor 1419 productieve uren. 

 



  Standplaats en markt 8 4 98   

  Overig APV-corona gerelateerd 20 12 240   

Bijzondere wet Alcoholwet 6 16 96   

  Kansspel 2 12 24   

  Overig Bijzonder 3 15 46   

Subtotaal        1419   

            

Fte in uren Benodigde uren     1419   

Casemanager APV 
en bijzondere wetten 

Beschikbare uren 1.0 (fte) 1419 1419 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies 106 3 319   

  Bezwaar 20 35 700   

  
Voorlopige voorziening/(hoger) 
Beroep 

10 40 400   

Subtotaal juridisch       1419   

            

VTH-juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
formuleren/actualiseren 
beleid/projectleider Omgevingswet 

   709,5   

            

Fte in uren Benodigde uren     2128,5   

  Beschikbare uren 1.5 (fte) 1419 2128,5 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Administratief Administratieve werkzaamheden 1,6 (fte) 1419 2270,4 Zie begroting 

Brandweer Advies aanvragen      
Budget 
Veiligheidsregio 

Politie Advies aanvragen      
Budget 
Veiligheidsregio  

Stedenbouw advies Advies aanvragen 0,3 (fte) 1419 425,7 Zie begroting 

Groen advies Advies aanvragen 0,7 (fte) 1419 993,3 Zie begroting 

Verkeer advies Advies aanvragen 0,4 (fte)  1419 567,6 Zie begroting 

Monumenten OdZoB Advies aanvragen    Budget OdZoB 

Her- en bijscholing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.500 euro 

 



Bijlage III Doelen Toezicht- en handhavingsbeleid 2019 - 2022 

Onderstaande doelen die zijn vastgelegd in het document “Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente 
Goirle 2019 – 2022” vormen de basis voor het Uitvoeringsprogramma 2023.  

 
ONZE MISSIE: 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met 
inwoners die iets willen ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de 

uitkomst kwalitatief goed tot stand kan komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de 
regels is gehandeld." 

 

DUURZAAM  

1. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne 
samenwerking tussen de gemeente en de burger. De 
inwoner moet kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit 
van de organisatie. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie 
I. Opzetten auditsysteem en jaarlijks 

toepassen. 
II. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
III. Aan de slag met de uitkomsten uit het 

benchmark onderzoek over de boa inzet. 
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) proces beheersen. 

I. Digitalisering van de werkomgeving 
(standaardsjablonen, DSO, inrichten 
systeem voor indicatoren/rapportages). 

II. Mandatering aanpassen. 
 
 

2. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch 
tot stand gekomen regels (meedenken en veilige 
leefomgeving). 
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor 

zover de kwaliteit van de leefomgeving niet in het 
geding komt. 

I. Actief in gesprek gaan met de inwoners 
tijdens toezicht- en handhavingsacties. 
Duidelijk aangeven wat wel mag en uitleggen 
wat het doel is van bepaalde regels om tot 
een gedragen uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
I. Naleefgedrag van 50% bij basistaken 

(OMWB) na eerste hercontrole (nu 37%).  
II. Naleefgedrag van 90% na hercontrole bij 

controles op omgevingsvergunningen 
bouw/ruimtelijke ordening en meldingen 
brandveilig gebruik/sloop. 
 

DIENSTBAAR 

3. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen 
de regels belangrijk, ook de manier waarop 
gecommuniceerd wordt over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventief informeren).  
I. Verstrekken van (algemene) informatie over 

het toezicht- en handhavingsproces. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk 

communiceren met een menselijke maat (reactief 
communiceren).  
I. Het (verder) ontwikkelen en werken aan de 

hand van een communicatiestrategie. Sturen 
we alleen brieven, gaan we langs of bellen we 
ook even op? 

II. (Standaard)brieven aanpassen naar klant-klare 
taal.  

III. Meten van ervaringen bij klanten na 
afhandeling van een zaak. 

 
 
 

4. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een 
gedragen uitkomst.  
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: pre-mediation.  

I. Bij elke handhavingszaak bezien of partijen 
met elkaar of met de gemeente in gesprek 
willen. De gemeente kan bij een 
handhavingszaak dan meedenken en 
kaders meegeven om tot een oplossing te 
komen. 

 

 



Bijlage IV  Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving cijfermatige 
onderbouwing 2023 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2023 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit 
in uur 

Kosten 

TOEZICHT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/SLOOP 

Soorten Toets vergunningvrij 50 5 250   

Wonen CAT I   dakkapel (verg. plichtig) 0 1,5 0   

  CAT I   € < 100.000 52 10 520   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 40 22 880   

  CAT III € > 1.000.000 7 50 350   

Bedrijf  CAT I  € < 100.000 20 17 450   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 15 23 276   

  CAT III € > 1.000.000 2 62 320   

Publiek CAT I  € < 100.000 5 18 295   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 1 31 34,8   

  CAT III € > 1.000.000 0 80 -   

Gebruik Gebruik 20 8 180   

Aanleg Aanlegvergunning 3 3 7,5   

Klachten Klachten 20 3 15   

Toezicht 
Toezicht in kader handhaving en 
hercontrole 

50 10 500   

Toezicht Ondermijning n.v.t. n.v.t. 610   

Subtotaal        4188,3  

            

Melding sloop Zonder asbest 25 2 50   

Melding brandt Melding brandveilig gebruik 12 2 24   

Subtotaal       74   

            

Fte in uren Benodigde uren     4257   

  Beschikbare uren 3 (fte) 1419 4257 Zie begroting 

Balans       0   

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU 

Soorten 
Cat. A-B1 inrichtingen (inclusief 
project energiebesparing bij 
bedrijven)  

75 8 600   

  Cat. B2-D1 + iTV-deelname n.v.t. n.v.t. n.v.t 
Zie werkprogramma 
OMWB 

Klachten Klachten 20 10 200   

Toezicht Toezicht in kader handhaving 5 8 40   

Hercontrole Hercontrole 20 5 100   

          

Fte in uren  Benodigde uren      993,3 Zie begroting  

 Beschikbare uren  0,7 (fte)   993,3  

 Balans     0   

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2023 

Type/functie Complexiteit/soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit 
in uur 

Kosten 



TOEZICHT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/SLOOP 

Soorten Toets vergunningvrij 50 5 250   

Wonen CAT I   dakkapel (verg. plichtig) 0 1,5 0   

  CAT I   € < 100.000 52 10 520   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 40 22 880   

  CAT III € > 1.000.000 7 50 350   

Bedrijf  CAT I  € < 100.000 20 17 450   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 15 23 276   

  CAT III € > 1.000.000 2 62 320   

Publiek CAT I  € < 100.000 5 18 295   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 1 31 34,8   

  CAT III € > 1.000.000 0 80 -   

Gebruik Gebruik 20 8 180   

Aanleg Aanlegvergunning 3 3 7,5   

Klachten Klachten 20 3 15   

Toezicht 
Toezicht in kader handhaving en 
hercontrole 

50 10 500   

Toezicht Ondermijning n.v.t. n.v.t. 610   

Subtotaal        4188,3  

            

Melding sloop Zonder asbest 25 2 50   

Melding brandt Melding brandveilig gebruik 12 2 24   

Subtotaal       74   

            

Fte in uren Benodigde uren     4257   

  Beschikbare uren 3 (fte) 1419 4257 Zie begroting 

Balans       0   

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU 

Soorten 
Cat. A-B1 inrichtingen (inclusief 
project energiebesparing bij 
bedrijven)  

75 8 600   

  Cat. B2-D1 + iTV-deelname n.v.t. n.v.t. n.v.t 
Zie werkprogramma 
OMWB 

Klachten Klachten 20 10 200   

Toezicht Toezicht in kader handhaving 5 8 40   

Hercontrole Hercontrole 20 5 100   

          

Fte in uren  Benodigde uren      993,3 Zie begroting  

 Beschikbare uren  0,7 (fte)   993,3  

 Balans     0   

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit 
in uur 

Kosten 

APV BIJZONDERE WETTEN   

Soorten Verkeer en vervoer   
18 per 
week 

936   

  Openbare ruimte   
10 per 
week 

520   

  Veiligheid   6 per week 312   



  Bouw en milieu   2 per week 104   

Subtotaal        1872   

            

Fte in uren Benodigde uren     1872   

  Beschikbare uren boa   1872 1872 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies/waarschuwing 100 3 300   

  Handhaving 25 18 450   

  Bezwaar 12 30 360   

  
Voorlopige voorziening/(Hoger) 
Beroep 

10 50 500   

 Wob-verzoeken 5  50 250   

            

VTH juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
schrijven/aanpassen 
beleid/projectleider Omgevingswet 

   978   

            

Fte in uren Benodigde uren     2838   

  Beschikbare uren 2.0 (fte) 1419 2838 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Brandweer 
Toezicht en handhaving (10X 
onderwijsfunctie/ 7X 
bijeenkomstfunctie) 

   
Budget 
Veiligheidsregio  

Politie Toezicht en handhaving     
Budget 
Veiligheidsregio  

Waterschap Toezicht en handhaving     

Groen toezicht 
Toezicht team Beheer en 
Onderhoud 

15 4 n.v.t. Zie begroting 

Uitweg toezicht 
Toezicht team Beheer en 
Onderhoud 

7 4 n.v.t. Zie begroting 

Her- en bijscholing     7.500 euro 

 



 

 

 

 

 

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving 
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Leeswijzer 
Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH regio Midden- en West-Brabant 
(GUK) is, op basis van Besluit Omgevingsrecht (Bor), artikel 7.2 vastgesteld in 
2018. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) wil de bij haar 
belegde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 
het omgevingsrecht op een effectieve, efficiënte en kwalitatief verantwoorde 
wijze uitvoeren. Het is de missie van de OMWB om zichtbaar samen te werken 
aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Met de vaststelling van het 
GUK bieden de deelnemers van de OMWB hiertoe de basis. Het GUK is 
vastgesteld in 2018 en in 2022 is een actualisatie voorzien.  Dit document 
beschrijft in hoofdlijnen het Plan van Aanpak om te komen tot een GUK 2023-
2026. 
 

Verklarende begrippenlijst 
In het plan van aanpak worden een aantal vaktermen gebruikt die als bekend 
worden verondersteld. Om de lezer te helpen en verwarring te voorkomen zijn 
de belangrijkste begrippen hieronder opgenomen en als volgt gedefinieerd. 
 
 

Begrip Definitie 

Beleidsdoelstellingen Inhoudelijke doelstellingen die door het bevoegd gezag zijn gesteld 
t.a.v. een wettelijke taak, maatschappelijk effect of specifiek 
onderwerp die door middel van VTH-inzet worden behaald. 

Besluit Omgevingsrecht De wet- en regelgeving waarin o.a. de werking van de BIG 8 
beleidscyclus staat beschreven en de eisen die daaraan worden 
gesteld. Geldig tot de invoering van de omgevingswet en wordt 
daarna vervangen door het Omgevingsbesluit. 

Toezicht en handhaving 
strategieën 

Beschrijving van richting gevende keuzes om toezicht en handhaving 
instrumenten in te zetten in VTH 

Informatiegericht werken IGW gaat over de wijze waarop informatie wordt geregistreerd, 
ontwikkeld en toegepast binnen de gehele BIG 8 beleidscyclus 
teneinde deze doelmatig te laten verlopen. Het gaat hierbij om het 
verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en de 
impact daarvan op de leefomgeving in kaart te brengen met de 
daarvoor noodzakelijke informatiesystemen. 

Instrumentenmix De instrumentenmix is een combinatie van specifieke preventieve en 
repressieve middelen die we proactief en reactief vanuit VTH 
kunnen inzetten teneinde een bepaald vooraf gesteld doel te 
behalen. 

Milieu Belastende Activiteit Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt het begrip 
‘inrichtingen’ en wordt gekeken naar MBA’s. De wet omschrijft een 
MBA als ‘een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan 
veroorzaken, niet zijnde lozingsactiviteit op een 
oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuivering 
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technisch werk  of een wateronttrekkingsactiviteit’. In hoofdstuk 3 
van het Besluit activiteiten leefomgeving staan de MBA’s per 
bedrijfstak aangewezen waarvoor rijksregels gelden. 

Modern toezicht De wereld om ons heen verandert. Inzet van VTH moet daarin mee 
gaan. De beschikbare middelen zo effectief mogelijk en op een 
slimme manier in zetten. Dit betekent het inzetten van moderne 
toepassingen van toezicht en vergunningverlening in die situaties 
waar dat mogelijk is. Meer dan voorheen zal gekeken worden naar 
de risico’s en doelen dan alleen maar naar het naleven van de letter 
van de wet/regel. Het gaat daarbij voornamelijk om de vormen van 
toezicht, maar ook de te gebruiken middelen ondergaan een 
vernieuwing. 

Rapportage & evaluatie Vaak gezien als de eerste stap van de BIG 8 beleidscyclus waarin de 
resultaten van de uitvoering worden beschreven en aangeboden aan 
het bevoegd gezag. Met deze informatie kan de voortgang van 
beleidsdoelstellingen worden bepaald en eventueel het strategisch 
beleidskader worden bijgesteld. 

Risicoanalyse Een analyse die inzicht moet geven in de risico’s voor de fysieke 
leefomgeving t.a.v. een specifieke branche, wet of gebied die 
daarmee richting geeft aan de uitvoering van onze VTH-
instrumenten. 

Risicogericht werken De wijze waarop de risico’s voor de leefomgeving worden toegepast 
(o.a. met behulp IGW) om keuze’s te maken waar, op welke wijze en 
in welke mate VTH-instrumenten worden ingezet teneinde een 
optimale balans te vinden voor een effectieve en efficiënte 
uitvoering. 

Risicomodel Een risicomodel is een informatie gestuurde oplossing die gebruikt 
wordt binnen het risicogericht werken om meerjarig capaciteit te 
verdelen over verschillende activiteiten en de keuze’s hiervoor te 
onderbouwen. 

Omgevingsbesluit De wet- en regelgeving waarin o.a. de werking van de BIG 8 
beleidscyclus staat beschreven en de eisen die daaraan worden 
gesteld. Geldig met de invoering van de omgevingswet en daarmee 
de vervanger van het Besluit Omgevingsrecht. 

Omgevingsanalyse Een analyse die inzicht moet geven in de omgeving waarin de 
OMWB opereert door de DESTEP factoren te duiden (demografisch, 
economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek). De 
omgevingsanalyse dient als basis voor o.a. het strategisch 
beleidskader en de risicoanalyse.  

Operationeel beleidskader De stap van de BIG 8 beleidscyclus die, volgend op het strategisch 
beleidskader, beschrijft op welke wijze de beleidsdoelstellingen van 
het bevoegd gezag worden vertaald naar de inzet van VTH-
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instrumenten. Zodoende bevat deze stap de methoden, technieken 
en strategieën die daarbij worden toegepast. 

Strategisch beleidskader De stap van de BIG 8 waarin de beleidsdoelstellingen van het 
bevoegd gezag zijn uitgewerkt voor een periode van 4 jaar waaraan 
de OMWB een bijdrage levert. 

Toezicht strategieën De toezichtstrategie valt onder de nalevingstrategiën. Hieronder 
vallen ook de preventie-, sanctie- en gedoogstrategie. De 
toezichtstrategie is gericht op het verkrijgen van inzicht in de mate 
van naleving. De strategie beschrijft de wijze waarop het toezicht op 
naleving wordt uitgevoerd. 

Vergunning strategieën De vergunning strategie valt onder de regulering strategie. De 
regulering strategie beschrijft de basisprincipes die worden 
gehanteerd bij het verlenen van vergunningen (inclusief trajecten in 
het kader van Milieu effecten rapportages (m.e.r.)), het opstellen 
van maatwerk en het beoordelen van meldingen. Speerpunten 
binnen de regulering strategie zijn de kwaliteit en doorlooptijd van 
de producten. Onder kwaliteit wordt in dit geval verstaan een 
actuele, dekkende en handhaafbare vergunning. 
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Hoofdstuk 1 Het gemeenschappelijk uitvoeringskader 
 
Wat is het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader? 
Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) vormt de basis voor de regionale 
uitvoering van het basistakenpakket dat bij de OMWB is belegd1. Het is een 
beleidsdocument dat richtinggevend is bij het verlenen van vergunningen, het 
beoordelen van meldingen, het uitoefenen van toezicht en de wijze waarop wordt 
gehandhaafd. Het GUK is daarmee de uitwerking van de strategische cyclus zoals 
beschreven in de BIG 8 beleidscyclus2. Aan deze beleidscyclus worden middels de 
procescriteria wettelijke eisen gesteld. Op moment van schrijven staan deze eisen 
beschreven in het Besluit Omgevingsrecht (Bor), maar na invoering van de 
omgevingswet worden deze eisen opgenomen in het Omgevingsbesluit (Ob)3. 
Aangezien het nieuwe GUK gelijktijdig valt met de invoering van de Omgevingswet 
in 2023, wordt dit plan van aanpak en de uitwerking van het GUK het Ob 
aangehouden als basis. Met behulp van deze eisen en criteria wordt, ten behoeve 
van kwaliteitsborging, zorg gedragen voor een sluitende planning en control cyclus 
van de omgevingsdiensten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 1. BIG 8 beleidscyclus 

 
Dit betekent dat in één beleidsdocument invulling wordt gegeven aan de werking 
van de stappen ‘rapportage & evaluatie’, ‘strategisch beleidskader’ en 
‘operationeel beleidskader’. In de tabel op de volgende pagina is weergeven welke 
elementen uit het GUK bij welke stap van de BIG 8 aan de orde komen. 
 

 
1 Zie artikel Omgevingsbesluit (Ob) 13.12. 
2Bij de collega omgevingsdiensten in Noord-Brabant, ODBN en ODZOB, staat het document 
bekend als het Regionaal Operationeel Beleidskader (ROK). 
3 Zie artikelen Omgevingsbesluit (Ob) 13.5 tot en met 13.11 en artikel 7.2 Besluit Omgevingsrecht 
(Bor). 
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Stap BIG 8 beleidscyclus Element in GUK 

Rapportage & evaluatie • Omgevingsanalyse 

• Risicoanalyse 

Strategisch beleidskader • Beleidsdoelstellingen 

Operationeel beleidskader • Vergunning strategieën 

• Toezicht strategieën 

• Handhaving strategieën 

• Instrumentenmix  

• Risicogericht werken/risicomodel 

• Informatiegericht werken 

• Methodiek programmeren VTH 

 
Waarom een Gemeenschappelijk Uitvoeringskader? 
Het nut en noodzaak van een GUK is, naast de evidente wettelijke verplichting 
vanuit het Omgevingsbesluit, meerledig: 
 

• het vormt de basis voor de wijze waarop VTH-milieutaken worden 
uitgevoerd; 

• het bevordert de integrale inzet van het VTH-instrumentarium; 

• het vormt de basis voor verdere uniformering van de uitvoeringspraktijk 
waardoor deze efficiënter wordt;  

• het bevordert de samenwerking, zowel regionaal als landelijk, tussen de 
verschillende handhavingspartners waardoor de uitvoering effectiever 
wordt;  

• het zorgt er voor dat regionale en bovenregionale problemen en 
bijbehorende beleidsdoelstellingen gericht, in samenwerking en met 
dezelfde prioriteit worden aangepakt;  

• het draagt bij aan het bereiken van een gelijk speelveld voor bedrijven;  

• Het vormt de basis voor het risico- en informatiegericht werken; 

• Het vormt de basis voor de doorontwikkeling van ‘modern toezicht’ 
 
Waarom het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader actualiseren? 
Het huidige GUK is in november 2018 opgesteld voor een vierjarige periode voor 
de uitvoeringsjaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Dit betekent dat het nieuwe GUK, 
na een actualisatie in 2022 zal gelden voor de uitvoeringsjaren 2023, 2024, 2025 
en 2026. 
 
De wereld van de omgevingsdiensten is sinds 2018 veranderd en zal zich de 
komende jaren naar verwachting sterk blijven ontwikkelen. Zo is de 
omgevingsanalyse, die de basis vormt voor het strategisch beleidskader, 
verouderd en toe aan een update. Daarnaast vormen de gemeenteraad-
verkiezingen in het voorjaar van 2022 een goede aanleiding om de 
beleidsdoelstellingen voor onze gemeentelijke deelnemers voor de komende vier 
jaar te herijken. Naar verwachting zal er een verschuiving plaatsvinden naar de 



 
 
  
 
 

  pagina 7 van 17 
 

thema’s energie, duurzaamheid en klimaat(adaptatie) die in grote mate invloed 
zullen hebben op de uitvoering van ons werk. 
 
Ontwikkelingen 
Met de komst van de Omgevingswet (Ow) treedt een geheel nieuw tijdperk in 
werking. Er wordt van de overheid een andere benadering verlangd. Afstemming, 
samen optrekken en delen van informatie worden belangrijker dan voorheen. Dit 
heeft ook invloed op het GUK. In het GUK zal de verbinding met de Ow gelegd 
worden. 
 
De Commissie van Aartsen (van Aartsen et al., 2021)4 heeft zich gericht op de vraag 
hoe het functioneren van de Omgevingsdiensten in Nederland versterkt kan 
worden en hoe het Rijk daarbij haar regierol kan nemen. De Commissie heeft een 
aantal aanbevelingen gedaan. Bij het opstellen van het GUK zal rekening  worden 
met deze aanbevelingen.  
 
Overige ontwikkelingen waarmee rekening gehouden zal worden bij het opstellen 
van het GUK zijn: de rapportage over de kwaliteitsborging VTH5 en de conclusies 
en aanbevelingen vanuit de notitie ‘Verbeteren beleids- en uitvoeringscyclus 
VTH’6. Daarnaast is het GUK essentieel gelet op de noodzaak voor het ontwikkelen 
van een robuuste informatiepositie waarvoor het GUK dient als opmaat voor een 
doorlopende dataverzameling. Daarnaast vormt de ambitie om de ontwikkeling 
naar ‘modern toezicht’ binnen de OMWB te maken een belangrijk onderdeel van 
het GUK door het opnemen van de betreffende strategieën hiervoor en het duiden 
van een verbrede instrumentenmix. Tot slot is de nieuw te vormen MWB-norm 
2.0 die in het jaar 2025 zal gelden een belangrijke aanleiding voor het aanpassen 
van het GUK. Dit komt door de ambitie om vanuit het GUK meerjarig te kunnen 
programmeren wat gefinancierd zal worden met behulp van een (norm) 
berekening. Hoe deze berekening eruit komt te zien is dus deels afhankelijk van 
hoe het meerjarenprogramma wordt opgebouwd. Dit betekent tevens dat de 
manier waarop het risico- en informatiegericht werken wordt toegepast, hierin 
moet voorzien. 
 
 
  

 
4 Aartsen, J.J., Dalm, V.M., Ekelmans, J.C.J., van Loon, J.M.W.E., Sorgdrager, W. (2021). Om de 
leefomgeving. Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
5 Tragter, M., van der Werff, A., Oostdijk, A. (2019). Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-
taken. Berenschot. 
6 Bekkers, F., Telder, J. (2022). Verbeteren beleids- en uitvoeringscyclus VTH. VIDE organisatie 
advies. 
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Hoofdstuk 2 Het huidige en toekomstige GUK 
 
Om te komen tot een GUK 2023-2026 is het, gelet op de eerder genoemde 
ontwikkelambities, noodzakelijk om de huidige (IST) en gewenste situatie te 
beschrijven (SOLL) van de belangrijkste elementen van het GUK. 
 
Beleid en uitvoering 
Het huidige GUK gaat over de inrichting gebonden en niet-inrichting gebonden 
taken waarvoor de gemeenten en Provincie bevoegd gezag zijn. Het bevat de VTH-
strategieën, VTH-instrumenten en de risicoanalyse met betrekking tot het 
basistakenpakket van de OMWB. In het huidige GUK is een omgevingsanalyse 
(profielschets) opgenomen. De wereld om ons heen is in de 4 jaar sinds het 
opstellen van het huidige GUK sterk veranderd. Dat betekent ook iets voor de 
taken en rollen van de OMWB en haar deelnemers. De omgevingsanalyse behoeft 
daardoor een zowel een actualisatie, een verdieping en een adequate verbinding 
met de beleidsdoelstellingen van onze deelnemers. In het huidige GUK worden 
speerpunten voor de uitvoering gehanteerd vanuit het Bestuurlijk Platform 
Omgevingsrecht (BPO), maar het blijkt in de praktijk in beperkte mate aan te 
sluiten bij de beleidsprioriteiten van onze deelnemers. De OMWB constateert 
voorts dat de relatie tussen de beleidsprogramma’s van onze deelnemers en de 
jaarlijkse werkprogramma’s impliciet is, waardoor het voor de OMWB zeer 
complex is om onze impact op de beleidsdoelstellingen in kaart te brengen. Voor 
het sluiten van de BIG 8 beleidscyclus is een goede integratie tussen 
beleidsdoelstellingen en uitvoering essentieel. We streven naar een tijdige 
einddatum begin 2023 van deze actualisatie. In het geval van vertraging zullen 
tijdig een aantal scenario's voorgelegd worden op basis waarvan een soepele 
doorgang kan plaats vinden ook met het oog op het werkprogramma van 2023. 
 
Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet (OW) per 1 januari 2023 valt samen met de 
startdatum van het nieuwe GUK. Hoewel de wettelijke basis van het GUK daarmee 
verandert van het Bor naar het Ob, geschiedt deze nagenoeg beleidsneutraal voor 
wat betreft de daarvoor gestelde procescriteria. Het verdwijnen van het begrip 
‘inrichtingen’ en de komst van het begrip Milieu Belastende Activiteit (MBA) is van 
groot belang voor het nieuwe GUK. De MBA’s vormen straks de elementaire 
bouwstenen voor de informatiepositie van de OMWB en daarmee het risico- en 
gebiedsgericht werken. Ervan uitgaande dat de OW per 1 januari in werking treedt, 
wordt na 2 jaar, in begin van 2025 het GUK tegen het licht gehouden om 
tussentijds te bekijken of het GUK nog actueel is gelet op de ontwikkelingen die 
zich voor hebben gedaan na de implementatie van de OW. 
 
 
VTH-instrumentarium  
Het huidige GUK gaat niet in op de mogelijke VTH-strategieën die worden 
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toegepast binnen de OMWB bij de uitvoering van onze taken. In het nieuwe GUK 
zullen deze worden opgenomen. Bovendien ziet het huidige GUK met name toe 
op de uitvoering van het toezicht en in mindere mate op de uitvoering van 
vergunningverlening en handhaving. Om de integratie tussen deze verschillende 
instrumenten te versterken, bijvoorbeeld bij het branchegericht werken, wordt in 
het toekomstige GUK expliciet aandacht besteed aan de verbreding richting 
vergunningverlening en handhaving. 
 
Informatiegericht werken 
De eenduidige en meerjarige aanpak die wordt mogelijk gemaakt door het GUK 
vormt een belangrijke basis voor het verzamelen van data tijdens de uitvoering 
van ons werk. In het huidige GUK is geen expliciete aandacht geschonken aan deze 
mogelijkheid, terwijl deze essentieel is gelet op de informatiebehoefte rondom 
het in kaart brengen van de MBA’s en de vorming van een informatiegestuurd 
risicomodel. 
 
Systematiek voor meerjarig programmeren branchegericht werken 
Het huidige GUK bevat geen uitwerking voor het meerjarig programmeren van het 
branchegericht werken. Het is zeer wenselijk om een dergelijke methodiek te 
hanteren die aansluit bij de planning en control cyclus en het ritme van de BIG 8 
beleidscyclus. Bovendien dient deze systematiek aan te sluiten bij de werking van 
de nieuwe MWB-norm in 2025. De basis voor de systematiek van meerjarig 
programmeren is reeds gelegd door de ontwikkeling van het ‘BIG 8 spoorboekje’. 
Hierin staat, op basis van een 4 jaarlijkse cyclus, de werking van het branchegericht 
werken in detail beschreven. 
 
Overzicht IST en SOLL situatie 
In onderstaande tabel zijn de huidige en gewenste situatie kort samengevat. 
 

IST SOLL 

TZ TZ, VV, HH 

Inrichtingen MBA’s 

Geen strategieën Wel strategieën 

Geen rapportage & evaluatie Wel rapportage & evaluatie 

Geen speciale aandacht voor informatie 
gericht werken 

Wel koppeling informatiegericht werken 

Geen spoorboekje Wel spoorboekje 

Geen systematiek voor meerjaren aanpak Wel systematiek voor meerjaren aanpak 

Programmeren o.b.v. type inrichting en kental Programmeren o.b.v. meerjarenaanpak 

Wettelijke basis Bor Wettelijke basis Ob 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksopzet 
 
De rode lijn in het onderzoek wordt gevormd door onderzoek, informatie 
verzamelen en sparren over de inhoud van het product. 
 
De actualisatie wordt vorm gegeven door onderzoek te doen bij diverse bronnen.  
Concreet: 

- Er zal desk research gedaan worden 
- Er zullen interne en externe bronnen geraadpleegd worden 
- Er zal afstemming plaats vinden met team Informatievoorziening over de 

verzameling en verwerking van data 
- Bestuurders, experts (in- en extern) en uitvoerders zullen benaderd 

worden om een bijdrage aan de content te geven 
 
Naast het doen van onderzoek zal er ook informatie verzameld worden. Dit zal 
voornamelijk middels actieve en/of passieve inbreng plaatsvinden. Het ophalen 
van informatie gaat door: 

- het afnemen van interviews (interne organisatie, externe partners en 
bestuurders van deelnemers) 

- te sparren met stakeholders 
- verzoeken om conceptteksten en -stukken van een review te voorzien.  

 
Over de inhoud van het GUK vindt sparring plaats. Dit geschiedt met zowel interne 
als externe klankbordgroepen. Daarbij worden onder andere thema’s als 
afvalwater, omgevingsanalyse, sanctiestrategie, brandveiligheid en risicoanalyse 
betrokken. In het geval dat er al bestaande klankbordgroepen zijn zullen deze 
benaderd worden.  
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Hoofdstuk 4 Governance 
 
Projectorganisatie 
De interne opdrachtgever binnen de OMWB is Richard Diependaal, afdelingshoofd 
Uitvoering en tevens MT lid. Het team van S&O is de interne opdrachtnemer en 
daarmee voeren zij het projectmanagement (Mark van Leemput -projectleider- en 
Paul Meerman). Het projectmanagement zal zich voornamelijk richten op het 
verzamelen en raadplegen van informatie, het afstemmen met de stakeholders en 
het schrijven van het GUK. Er is een projectteam met een weerspiegeling van de 
betrokken organisatieonderdelen bestaande uit: het projectmanagement (Mark 
van Leemput en Paul Meerman), twee medewerkers Vergunningverlening, twee 
medewerkers Toezicht, een medewerker Handhaving en een medewerker 
adviseur TMO, vakgroep Lucht. Data analisten worden betrokken voor concrete 
informatievraagstukken, bijvoorbeeld bij de uitwerking van de omgevings- en 
risicoanalyse. Tot slot dragen klankbordgroep leden (uit het Ambtelijk Overleg) 
alsmede experts (als bijvoorbeeld Omgevingsdiensten, VNO-NCW, ZLTO, Het CCV, 
GGD, Veiligheidsregio, Waterschap) op verzoek bij aan het tot stand komen van 
het GUK.  

Figuur 2. Projectstructuur GUK 2023-20226 
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Besluitvorming en escalatiemodel 
De besluitvorming die valt binnen het mandaat van de opdrachtgever en binnen 
de scope van het plan van aanpak wordt voorbereidt door het projectteam GUK 
2023-2026. De opdrachtgever wordt regulier geïnformeerd over de concept 
besluiten en de consequenties voor de inhoudelijke en procesmatige voortgang. 
In het geval het projectteam niet tot consensus komt t.a.v. de voordracht van een 
te nemen besluit, wordt geëscaleerd naar de opdrachtgever. 
 
Het vaststellen van het nieuwe GUK volgt de volgende route langs de verschillende 
gremia: projectteam, MT+ (kern MT, teammanagers, coördinatoren 
bedrijfsvoering), kern MT, Dagelijks bestuur, Ambtelijk overleg, Algemeen 
Bestuur, colleges Burgemeesters & Wethouders en eventueel gemeenteraden. 
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Hoofdstuk 5 Financiële middelen en capaciteit  
 
Financiën 
Team S&O zal zorgdragen voor het vervaardigen van het GUK. De kosten hiervan 
zijn gedekt vanuit de concern-uren. Dit geldt eveneens voor de inzet vanuit het 
management (opdrachtgever) en teammanagers. 
De inzet die de interne medewerkers op de VTH-velden zullen plegen worden 
gefinancierd uit het Collectieve Taken programma.  Externe bijdragen komen voor 
rekening van de externe deelnemers. In het geval er een externe partij wordt 
ingeschakeld om te adviseren zal bekeken worden of deze onder het programma 
Collectieve Taken kan worden gebracht. 
 
 
Capaciteit 

De capaciteit die gevraagd wordt van het team S&O wordt geschat op 350 uur, 

waarvan projectleiderstaken 190 uur en projectmedewerkerstaken 160 uur. De 

teamleden van S&O hebben hiermee rekening gehouden binnen hun 

werkprogramma. Vooralsnog zullen twee strategisch adviseurs zich bezighouden 

met het vervaardigen van het GUK. Zij worden daarbij ondersteund door 1 van de 

programma managers. De overige teamleden van S&O fungeren als klankbord. Het 

GUK staat als vast agendapunt op de agenda van team S&O. 

 

De capaciteit die gevraagd wordt van de teams Vergunningverlening, Toezicht, 

Handhaving, Leefomgevingskwaliteit (LOK) en Metingen & Onderzoek wordt 

bepaald op 220 uur, waarbij vergunningverlening en toezicht ieder 80 uur 

ingeschakeld worden en Handhaving, LOK en Metingen & Onderzoek ieder 20 uur. 

De teams zijn hiervan op de hoogte en hebben daar rekening mee gehouden in 

hun werkprogramma's. De kosten worden gefinancierd uit het programma 

Collectieve Taken. 
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Hoofdstuk 6 Succes- en faalfactoren 
 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de succes- en faalfactoren die van 
invloed zijn bij het opstellen van het nieuwe GUK 2023-2026. Door voorafgaand 
aan het project deze factoren te onderzoeken kunnen mitigerende maatregelen 
worden genomen en betrokken tijdens de uitvoering van het project. Anderzijds 
wordt het op deze manier mogelijk om bewust gebruik te maken van de sterktes 
en kansen om zo het opstellen van het nieuwe GUK succesvol te laten verlopen. 
 
Succesfactoren 
 

Factor Toelichting 

Invoering Omgevingswet per 1-1-
23 

De komst van de omgevingswet zorgt voor urgentie voor 
verandering door de wijzigingen die daarmee samengaan. 
Dit momentum kan benut worden om de gewenste 
veranderingen in het GUK door te voeren. Tevens biedt het 
GUK een uitgelezen kans om het werken in de geest van de 
Omgevingswet vorm te geven en de noodzakelijke 
informatiepositie te ontwikkelen. 

Huidige GUK en vergelijkbare 
kaders van collega 
omgevingsdiensten dienen als 
basis. 

Het wiel hoeft voor een groot deel niet opnieuw 
uitgevonden te worden. We kunnen aansluiten bij de beste 
voorbeelden die in het land beschikbaar zijn en daar ons 
voordeel mee doen. 

Huidige ervaringen met werking 
van het GUK. 

Op basis van de afgelopen 4 jaar zijn tal van inzichten 
opgedaan over wat goed en minder goed gaat met behulp 
van het huidige GUK. Op basis hiervan is onder andere de 
IST en SOLL situatie beschreven in dit plan van aanpak. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
en komst nieuwe beleidskaders. 

De gemeentelijke beleidskaders die in 2022 worden 
opgesteld, kunnen direct worden meegenomen in de 
vertaling naar het GUK zodat met ingang van uitvoeringsjaar 
2023 de inzet van de OMWB hierop kan worden gericht. 

Beschikbare literatuur werking 
VTH-stelsel en beleid- en 
uitvoeringscyclus. 

Sinds de vorming van de omgevingsdiensten in 2013 is veel 
literatuur beschreven over de werking van het stelsel en zijn 
door verschillende commissies en adviesbureaus adviezen 
en aanbevelingen uitgebracht om de werking hiervan te 
verbeteren. 
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Faalfactoren 
 

Factor Mitigerende maatregel(en) 

Beperkte middelen. Met name de 
noodzakelijke capaciteit van de 
uitvoerende teams voor bijdrage 
aan het GUK. 

Financiële middelen zijn geborgd in het programma 
Collectieve Taken 2022. De capaciteitsclaim op het primair 
proces om het nieuwe GUK uit te werken wordt in een 
vroeg stadium uitgewerkt en samen met het primair proces 
ingepland. Op deze wijze wordt de uitvoering van reguliere 
taken geborgd en de voortgang van het nieuwe GUK. 

Verbreding scope GUK leidt tot een 
toename in complexiteit. Met 
name de ambitie om beleid- en 
uitvoering dichter bij elkaar te 
brengen en de ambitie om de 
processen van vergunningverlening 
en toezicht beter te integreren. 

Er wordt uitvoerig gesproken op tactisch en strategisch 
niveau over de ontwikkelambities voor het nieuwe GUK in 
relatie tot de haalbaarheid. De ambitie is om te verbreden 
en te verdiepen, maar we blijven kritisch toetsen of de 
ambities realistisch zijn en stellen zo nodig bij. 

Beschikbare informatie voor het 
uitvoeren van een risicoanalyse is 
van beperkte aard, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 

Er wordt gebruik gemaakt van de informatiepositie 
waarover we beschikken en vullen deze waar nodig aan met 
externe (openbare) bronnen. Mogelijk wordt aanvullend 
onderzoek verricht om onze informatiepositie te verrijken. 

De afstand tussen de 
beleidsafdelingen en de VTH-
afdelingen van onze deelnemers is 
groot. De afstand tussen de 
beleidsafdelingen en de OMWB is 
derhalve nog groter. 

Om een goede vertaling van beleid naar uitvoering te 
kunnen maken zullen we met de VTH-collega’s van onze 
deelnemers de beleidsmakers actief moeten opzoeken. 
Samen met de klankbordgroep van het AO willen we 
vervolgens komen tot een kader waarin de verschillende 
type beleidsdoelstellingen kunnen worden geduid en 
vertaald naar de VTH inzet. 

Impact invoering Omgevingswet is 
niet volledig in beeld. Zo zijn onder 
meer de aanwezige MBA’s in ons 
werkgebied (nog) niet volledig 
geïnventariseerd. 

Er wordt vanuit het programmateam Omgevingswet een 
maximale inspanning gepleegd om het inrichtingen bestand 
om te zetten naar MBA’s. Dit is een zeer tijdrovende klus 
waar ons huidige informatiesysteem niet volledig in kan 
voorzien. Dit betekent dat de risicoanalyse mogelijk niet op 
MBA’s kan worden gestoeld en dat in het GUK 
voorzieningen moeten worden getroffen om de 
noodzakelijke informatie te verzamelen en te ontsluiten. 

Er bestaan veel verschillende 
ideeën over de doorontwikkeling 
van het toezicht dat door de 
OMWB wordt uitgevoerd. 

Enerzijds is het positief, omdat het aantoont dat er een 
grote bereidheid is tot verandering. Anderzijds vormt het 
een uitdaging om de verschillende perspectieven goed op 
elkaar te laten aansluiten. Niet alles is mogelijk. Het is aan 
het kern MT van de OMWB om een duidelijk sturende rol te 
nemen en een gezonde balans te bewaken tussen ambitie 
en beheersbaarheid. 
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Hoofdstuk 7 Communicatie 
 
Om het GUK uiteindelijk te laten werken dient het een gedragen product te 
worden. Team S&O hecht er waarde aan dat er zowel interne als externe inbreng 
geleverd wordt.  
Naast inbreng (ontvangen) is het ook van belang dat het GUK onder de aandacht 
wordt gebracht van de stakeholders (zenden). Hiervoor zullen diverse momenten 
benut worden om de voortgang te delen. Deze zijn: 
 
Intern: 
Iedere maand afstemming met de interne opdrachtgever 
1 X per 2 maanden voortgang en discussie met de teammanagersoverleg  
1 X per 2 maanden voortgang in het kern MT (het kern MT zal tussentijds door de 
interne opdrachtgever bij gesproken worden)  
1 X per 3 maanden communicatie richting de interne organisatie door middel van 
nieuwsbrieven, stukjes op intranet en presentaties in werkoverleggen  
 
Extern: 

1 X 3 maanden informatie strekkend aan de te formeren klankbordgroep en het 

Ambtelijk Overleg 

1 X 6 maanden informatie strekkend aan DB en AB  

Indien er passende content is aandacht in het OMWB magazine / website / 

intranetpagina 

1 X per kwartaal informatie strekkend richting partners (als Odzob, Odbn, 

Veiligheidsregio) 
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Hoofdstuk 8 Planning 
 
PvA vaststellen kern MT      mei 2022 
Plan van aanpak vaststellen in DB     jun 2022 
Project start-up       jun 2022 
Strategieën VTH       jun 2022 
Omgevingsanalyse 1.0 DESTEP deskresearch   aug 2022 
Risicoanalyse/risicomodel      sep 2022 
Systematiek meerjaren programmering toezicht   okt 2022 
Omgevingsanalyse 2.0 DESTEP met beleid gemeenten  okt 2022 
Concept versie GUK 1.0      nov 2022 
Feedback OMWB       dec 2022 
Feedback deelnemers      jan 2023 
Feedback ketenpartners      jan 2023 
Concept versie GUK 2.0      feb 2023 
Vaststelling DB       Q2 2023 
Vaststelling AO       Q2 2023 
Vaststelling AB       Q2 2023 
Vaststelling college B&W      Q2 2023 
 



Besluit:

Het besluit treedt in werking na bekendmaking.

Datum: 20 december 2022 

leder voor zover bevoegd,

ca,

zef 
;nte

Hierbij besluit de gemeente Goirle om het Vergunningverleningbeleid gemeente Goirle 2019-2022 en 
het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022 te verlengen tot en met 2024.

De gemeente Goirle zet zich in voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden, waarin veilig, 
gezond en aantrekkelijk gewoond, gewerkt en geleefd kan worden. De gemeente doet dat onder 
andere door vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De visie en ambitie met betrekking 
tot VTH dienen te worden vastgelegd in een strategisch beleidskader: Het Vergunningverleningbeleid 
en het Toezicht- en Handhavingsbeleid.

ONDERWERP: Verlenging van de volgende twee beleidsstukken t/m 2024: 
Vergunningverleningbeleid gemeente Goirle 2019-2022 
Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022

/

*addendum VTH beleid tot en met 2024
De verlenging wordt gepubliceerd in het Goirles Belang en op www.overheid.nl

De beleidsstukken worden op een paar kleine punten veranderd* en met dit besluit worden deze 
wijzigingen naast de verlenging vastgesteld.

k-A/an Stappershoef 
;emeester gemeente Goirle

////

Marfvan Stappershoef
Burgemeester gemeente Goirle

Ruud Lathouwers 
Gemeentesecretaris
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Addendum VTH beleid tot en met 2024 
 

• Vergunningverleningbeleid gemeente Goirle 2019-2022 

In deze paragraaf wordt het Vergunningverleningbeleid gemeente Goirle 2019-2022 

aangeduid als VV beleid 2019-2022. Tevens leest u op welke pagina’s en/of bijlagen 

aanpassingen zijn gedaan voor eerdergenoemde beleidsdocument. 

 

- Op pagina 28 van het VV beleid 2019-2022 worden de veel voorkomende redenen van 

afwijking van het bestemmingsplan in een analyse weergeven. Deze lijst is compleet 

worden. Daarvoor zal onderstaand tabel worden geïmplementeerd.  

 

Ontheffingen waar standaard medewerking aan wordt verleend en worden opgenomen 
in de nieuwe bestemmingsplannen. 

Erfafscheiding op 
hoekperceel 

De hoogte van een erfafscheiding voor een naar de weg 
gekeerde gevel mag maximaal 1 meter bedragen. Bij een 
woning op een hoekperceel heb je ook een erfafscheiding 
naast de zijgevel van de woning. Deze zijgevel is in veel 
gevallen naar een weg gekeerd, je zou daar dan maar een 
erfafscheiding mogen zetten van 1 meter. Aan een 
erfafscheiding aan de zijkant van een perceel wordt 
eigenlijk altijd medewerking verleend voor een 
erfafscheiding met een hoogte van 2 meter tot aan de 
voorgevel van de woning zodat de achtertuin is 
afgeschermd en de bewoners privacy hebben in hun 
achtertuin. Het is onze wens om middels een parapluplan 
de bestemmingsplannen zodanig aan te passen dat de 
hoogte van de erfafscheiding aan de zijkant van de woning, 
achter de voorgevel 2 meter mag bedragen. 

Goothoogte aanbouw  van 
3.25 naar 3,65 meter 
 
(hiervoor is al een 
collegebesluit genomen) 

Aan een hogere goothoogte dan 3,25 meter voor een 
aanbouw wordt medewerking verleend. Ivm huidige 
bouwtechnische eisen voor wat betreft de hoogte van 
ruimten en de dikte van het isolatiepakket is vaak een 
goothoogte van 3,25 meter niet haalbaar. Tot een 
goothoogte van 3,65 meter wordt medewerking verleend. 
In de nieuwste bestemmingsplan wordt dit al opgenomen. 
Het is onze wens om dit middels een parapluplan voor alle 
bestemmingsplannen te regelen.  

Afwijking hoogte bouwwerk 
en overschrijden bouwvlak 
ten behoeve van isolatie 

Voor bestaande woningen schil van 20 cm om de woning 
ten behoeve van isolatie toestaan 

Bijgebouw op afstand 
maximaal 1 meter voorgevel 
woning 

Bijgebouwen moeten volgens het bestemmingsplan op 
minimaal ca.3 meter achter de voorgevel van de woning 
worden gebouwd. Aan een kortere afstand wordt 
doorgaans ook medewerking verleend. Het ruimtelijk 
gewenste onderscheid tussen hoofd- en bijgebouwen kan 
ook op kortere afstand gewaarborgd worden. Namelijk 
vanaf 1 meter achter de voorgevel van de woning, mits de 
aanbouw niet voor de voorgevel van de woning van de 
buren komt te liggen. Het is onze wens om dit middels een 
parapluplan standaard mogelijk maken in alle 
bestemmingsplannen 

Erfafscheiding voor 
voorgevel industrieterreinen 

Aan een erfafscheiding (hoger dan 1 meter) voor de 
voorgevel wordt doorgaans medewerking verleend op 
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en grote woonpercelen aan 
de Tilburgseweg en in het 
buitengebied 

bedrijfspercelen ivm veiligheid omdat er doorgaans niet 
wordt gewoond op de percelen. En op grote woonpercelen 
ook vanuit veiligheid omdat de afstand van de woning tot 
de openbare ruimte dan zo groot is dat direct zicht vanuit 
de woning vaak niet mogelijk is. Het is onze wens om 
middels een parapluplan erfafscheidingen in de vorm van 
een hekwerk  met een open karakter op industrieterreinen 
en op hele grote woonpercelen tot een maximale hoogte 
van 2 meter die gelegen zijn voor de naar de weg 
gekeerde gevel mogelijk te maken. 

-  

Aan huis verbonden 
beroep/bedrijf 
 
(hiervoor is al een 
collegebesluit genomen) 

Aan huis verbonden beroep/bedrijf mag alleen in een 
aangebouwd bijgebouw of de woning. Wordt doorgaans 
vrijstelling verleend voor in een vrijstaand bijgebouw. Want 
in ruimtelijke en functionele zin maakt het niet uit of het 
beroep/bedrijf in een aangebouwd of vrijstaand bijgebouw 
plaats vindt, zolang het omvang maar beperkt blijft. In 
nieuwe bestemmingsplannen is dit aangepast. Het is onze 
wens om dit middels een parapluplan mogelijk te maken 
voor alle bestemmingsplannen. (de maximale afmeting 
dient wel behouden te blijven) 

Uitbreiding woning of 2 
bouwlagen 

Aan een uitbreiding van een woning aan de achterzijde 
wordt doorgaans medewerking verleend tot 13 meter diep 
(woning plus aanbouw). Het is onze wens om dit middels 
een parapluplan mogelijk te maken binnen al onze 
bestemmingplannen. Onder de volgende voorwaarden:  
-de verhouding woning/uitbreiding mag niet meer dan 1:1 
bedragen  
-Indien het bouwvlak met meer dan een meter 
overschreden wordt wel even voorleggen aan BPO (in 
verband met de mogelijke ruimtelijke impact) 
-de maximale nokhoogte mag niet hoger zijn dan die van 
het oorspronkelijke hoofdgebouw . 
-De goothoogte van de opbouw mag niet hoger zijn dan de 
maximale toegestane goothoogte in het bestemmingsplan.          
(Let op! Bij een plat dak en/of afgeknotte dakconstructie is 
de goothoogte de maximale bouwhoogte) 
 

Hekwerken op dakterras Aan een hekwerk op een dakterras op een aanbouw van 
de woning wordt doorgaans medewerking verleend. Omdat 
een dergelijke constructie vanuit veiligheid 
(doorvalbeveiliging) nodig is wil je van een terras op de 
verdieping gebruik mogen maken. Het is onze wens dit 
middels een parapluplan voor alle bestemmingsplannen 
wordt geregeld dat hekwerken ten behoeve van het gebruik 
van de dakvloer van de uitbreiding van een woning als 
dakterras tot 1 meter zijn toegestaan mits de situatie 
voldoet aan het bouwbesluit. 

Dakopbouwen Als voldoet aan stedenbouwkundige eisen uit 
welstandsnota dan wordt aan een dakopbouw in de vorm 
van een nokverhoging (duiventil) medewerking verleend. 
Bij oudere woningen is de hoogte van de zolderverdieping 
soms te beperkt om deze verdieping te kunnen gebruiken. 
Een dakopbouw met nokverhoging kan bijdragen aan de 
toegankelijkheid en het gebruik van deze verdieping. Het is 



onze wens dit middels een parapluplan voor alle 
bestemmingsplannen wordt geregeld dat dakopbouwen 
zijn toegestaan mits ze voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
-er is geen sprake van een monument of beschermd 
dorpsgezicht; 
-het betreft een dakopbouw op het hoofdgebouw; 
-de hoogte van de dakopbouw gemeten vanaf het 
hoofddakvlak tot de gootlijn van de dakopbouw in verticale 
zin bedraagt maximaal 90 centimeter;  
- de dakopbouw heeft een afstand van minimaal 0,5 meter 
tot de beide dakranden of woningscheidingen of hij sluit 
aan op een identiek belendende dakopbouw; 
-de dakhellingshoek is gelijk aan die van het hoofddak; 
-de dakopbouw is uitgevoerd in dezelfde materialen als het 
hoofddak; 
-gemetselde schoorstenen, wanneer aanwezig, vormen de 
beëindiging van de dakopbouw. 

Bijgebouwen bij vrijstaande 
woningen 

Bijgebouwen bij vrijstaande woningen mogen tot aan de 
perceelsgrens gebouwd worden mits er aan de 
tegenoverliggende zijde een strook van 3 meter uit de 
perceelsgrens volledig onbebouwd blijft. en ook ten 
opzichte van de bebouwing op het aangrenzende perceel 
enige open ruimte gewaarborgd blijft. Hiermee blijft een 
vrije situering van hoofd- en bijgebouwen op het perceel, 
kenmerk van vrijstaande bebouwing, in voldoende mate 
gewaarborgd. 

Schuilgelegenheden dieren Op de bestemmingen: agrarisch, agrarische-landschaps- 
en natuurwaarden en agrarisch-landschapswaarden 
mogen schuilgelegenheden voor dieren gebouwd worden 
met een maximaal te bebouwen oppervlakte van 50 m2 
binnenmaats gemeten en een maximale hoogte van 4 
meter. Maximale m2 zijn gebaseerd op het feit dat je 5 
paarden mag houden en de dier en welzijnswet 10m2 
staloppervlak per paard voorschrijft. 

Permanente kassen 
volkstuinen 

Binnen de bestemming volkstuinen mogen permanente 
kassen geplaatst worden met een oppervlakte van 
maximaal 6m2 en een hoogte van maximaal 2,5 meter. 

Perifere detailhandel. Perifere detailhandel mogelijk maken op industrieterreinen 

Tijdelijke plaatsen van een 
woonunit op een onbebouwd 
perceel en het tijdelijk 
gebruik van een bestaand 
bijgebouw bij verbouw 
woning. 

Tijdelijke plaatsen en gebruik toestaan mits ze voldoen aan 
de volgende voorwaarden:  
- Er een voor goedkeuring vatbaar bouwplan is ingediend.  
- De afmeting van de woonunit voldoen aan voorschriften   
   zoals die gelden voor bijgebouwen.  
- De maximale instandhoudingstermijn 3 maanden na  
   oplevering is. 

Uitbreiden buiten bouwvlak Uitbreiding buiten het bouwvlag is mogelijk tot 1 meter, 
onder voorwaarde dat de ruimtelijke impact gering is. Dit 
moet ter beoordeling aan BPO worden voorgelegd. 

 

 

 

 



- Op pagina 49 betreffende bijlage 6 en op pagina 52 betreffende bijlage 8 bij het VV 

beleid 2019-2022 wordt de term ‘afdelingshoofd VVH’ gebruikt. De term is vervangen 

door de term domeinmanager. 

 
- Op pagina 54 betreffende bijlage 10 bij het VV beleid 2019-2022 wordt Squit vervangen 

door CLO. 

 

• Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022 

In deze paragraaf wordt het Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022 

aangeduid als TH beleid 2019-2022. Tevens leest u op welke pagina’s en/of bijlagen 

aanpassingen zijn gedaan voor eerdergenoemde beleidsdocument. 

 

- Op pagina 16 van het TH beleid zijn de doelen voor toezicht en handhaving 

geformuleerd. Allereerst dient het doel betreffende het opzetten van een auditsysteem 

geüpdatet te worden. 

 
- Op pagina 17 van het TH beleid 2019-2022 wordt de Drank- en Horecawet vermeld. 

Deze wet heeft een naamwijziging gehad en wordt nu gekwalificeerd als de Alcoholwet. 

 

- Op pagina 18 van het TH beleid 2019-2022 wordt de term ‘afdelingshoofd VVH’ gebruikt. 

Deze term is vervangen door de term domeinmanager. 

 
- Op pagina 18 van het TH beleid 2019-2022 onder het kopje ‘Hoogte last onder 

dwangsom’ wordt in de laatste zin beschreven dat “De gemeente houdt rekening met de 

volgende uitgangspunten voor het leveren van maatwerk:” Dit is veranderd in “De 

gemeente kan daarbij rekening houden met de volgende uitgangspunten:” 

 
- Op pagina 21 van het TH beleid 2019-2022 is opgenomen dat monitoring per kwartaal 

plaatsvindt. Per kwartaal is vervangen in een jaarlijkse monitoring. 

 
- In bijlage 5 van het TH beleid 2019-2022 worden de organisatorische condities 

weergeven. Onder punt c wordt de afdeling waar de disciplines gescheiden van elkaar 

zitten vervangen door de afdeling waarbij de disciplines niet gescheiden van elkaar 

zitten. 

 
- In bijlage 8 van het TH beleid 2019-2022 op pagina 1 van 3 wordt het werkproces 

handhaving in huis beschreven. De tekst bij week 3 onder a is aangepast waarna de 

volgende zin niet meer van toepassing is. “Ook dit is een collegebesluit wat voor week 

acht verstuurd moet zijn aan de verzoeker tot handhaving.” 

 
- In bijlage 8 van het TH beleid 2019-2022 op pagina 1 van 3 wordt het werkproces 

handhaving in huis beschreven. Onder het kopje ‘Toezichthouder na opleggen last onder 

dwangsom’ worden de drie onderstaande punten vervangen door de zin: “Na het 

verstrijken van de begunstigingstermijn zal een toezichthouder een controle uit gaan 

voeren.” 

 

• Indien er besloten wordt om handhavend op te treden zal de toezichthouder binnen 

één week na het verstrijken van de begunstigingstermijn een nieuwe controle 

uitvoeren, een rapport opstellen en binnen een week het rapport versturen aan de 

juristen. 

 



• Indien er sprake was van verbeuren dwangsom wordt er volgens de periode 

vermeld in de dwangsom gecontroleerd tot de gehele dwangsom verbeurd is.  

 

• De derde-belanghebbende wordt geïnformeerd. 

 

- In bijlage 8 van het TH beleid 2019-2022 op pagina 1 van 3 is onder het kopje ‘Jurist na 

opleggen last onder dwangsom’ de zin ‘De jurist stemt het invorderingstraject af met de 

afdeling Ondersteuning (financiën) vervangen door de jurist die het invorderingstraject 

afstemt met team financiën.  

 

- In bijlage 8 van het TH beleid 2019-2022 op pagina 2 van 3 wordt het schema vervangen 

met onderstaand schema: 

 
 

 
 
 

• Huidige doelen 
De doelen voor vergunningverlening zoals gesteld in het Vergunningsverleningsbeleid 
gemeente Goirle 2019-2022 blijven in stand. Bovendien zal er worden gerapporteerd in de 
evaluatie aan de hand van desbetreffende doelen die op pagina 16 van het 
Vergunningsverleningsbeleid gemeente Goirle 20219-2022 staan beschreven.  
 
Ook de doelen voor het Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022 blijven 
in stand. Hiervoor geldt eveneens dat er gerapporteerd zal worden in de evaluatie aan de 
hand van desbetreffende doelen die op pagina 16 van het Toezicht en Handhavingsbeleid 
gemeente Goirle 2019-2022 staan beschreven. 
 
 



• Aanvullende doelen 
De doelen worden aangevuld met de volgende items:  

- VTH voorbereiden op komst Omgevingswet.  
- De werkprocessen herzien en deze digitaal borgen, zodat deze Omgevingswetproof 

zijn.  
- Aan de slag met een nieuw VTH-beleid dat Omgevingswetproof is en daarbij de input 

van de provincie Noord-Brabant van de laatste jaren verwerken. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond

De Omgevingswet is gericht op het bereiken en in stand 

houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 

een goede omgevingskwaliteit. Deze wet heeft daarbij oog voor 

de duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De wet is 

ook gericht op de intrinsieke waarde van de natuur, en op het 

doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 

leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Met de Omgevingswet is (nagenoeg) alle voorheen bestaande 

wet- en regelgeving die ter bescherming van de fysieke 

leefomgeving dient, gemoderniseerd en gebundeld. Het 

gaat om een stelselherziening waarmee zowel integratie 

als vereenvoudiging van het omgevingsrecht is beoogd. 

Dat is een grote hoeveelheid regels en voorschriften. Het 

omgevingsrecht is niet alleen neergelegd in de Omgevingswet, 

maar ook in de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het 

Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit 

bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Omgevingsregeling 

(Or). Daarnaast maken ook Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen regels en voorschriften in het omgevingsrecht. 

Een groot aantal bestuursorganen en 29 regionale 

omgevingsdiensten zijn met de uitvoering van die regels belast. 

Die bestuursorganen en omgevingsdiensten, de politie, de 

bijzondere opsporingsdiensten, de inspectie leefomgeving en 

transport (ILT), gemeenten, provincies, waterschappen, en 

het Openbaar Ministerie zijn met de bestuursrechtelijke en 

strafrechtelijke handhaving belast. Tezamen vormen zij de 

handhavingspartners.

De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen. Bij vertrouwen 

hoort het nemen van verantwoordelijkheid. De overheid wil 

erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven zich houden 

aan de voor hen geldende regels. Burgers en bedrijven mogen 

erop vertrouwen dat de overheid degenen aanspreekt die de 

regels overtreden. Dat draagt bij aan een gelijk speelveld en doet 

recht aan het rechtsgevoel van de samenleving. Handhaving 

is dan ook één van de instrumenten waarmee de overheid 

het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit nastreeft. 

Handhaving is een essentieel element van de werking van de 

rechtsstaat.

Om effectief te kunnen handhaven, moeten de 

handhavingspartners intensief en loyaal samenwerken. 

Dat geldt voor de bestuurlijke overheden onderling, voor 

de instanties binnen de strafrechtsketen en, omdat vrijwel 

alle omgevingsrechtelijke regels zowel bestuursrechtelijk 

als strafrechtelijk worden gehandhaafd, bovenal voor de 

bestuurlijke organen en instanties enerzijds en het Openbaar 

Ministerie en andere strafrechtelijke instanties anderzijds. 

Afstemming en samenwerking tussen bestuur en justitie 

zijn ook noodzakelijk omdat niet alleen via het strafrecht 

(strafrechter of OM ) een straf kan worden opgelegd, maar in 

toenemende mate ook het bestuur overtredingen kan bestraffen 

met een bestuurlijke boete. Afstemming en samenwerking 

tussen bestuur en justitie zijn bovendien in talloze wettelijke 

bepalingen voorgeschreven. Het gaat daarbij niet alleen om 

de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht, maar 

ook om het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de 

economische delicten. 
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De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding 

voor het vaststellen van de Landelijke Handhavingsstrategie 

Omgevingsrecht (LHSO). De LHSO heeft een breder werkings-

bereik dan zijn voorganger, de Landelijke handhavings strategie 

(LHS) uit 2014. Een deel van de taken, het basistakenpakket, 

moet worden uitgevoerd door de regionale omgevingsdiensten. 

Voor die basistaken moeten de bestuursorganen die in een 

omgevingsdienst deelnemen gezamenlijk een uniforme 

handhavingsstrategie vaststellen.  

Die strategie moet zo nodig worden afgestemd met de instanties 

belast met de strafrechtelijke handhaving. Het Omgevingsbesluit 

stelt eisen aan de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving (VTH). De decentrale bestuursorganen stellen 

op basis daarvan kwaliteitscriteria vast voor het VTH-beleid. 

De LHSO is daarvan een belangrijk onderdeel. De decentrale 

bestuursorganen stellen op basis van deze eisen een uitvoerings- 

en handhavingsstrategie vast. Deze twee strategieën vormen in 

feite het uitvoerings- en handhavingsbeleid. Het is noodzakelijk   

dat hierin ook het handhavingsbeleid wordt opgenomen, 

bij voorkeur wordt er hier de LHSO voor gebruikt. Voor de 

omgevingsdiensten is het verplicht om, voor dit onderdeel, aan te 

sluiten bij de LHS en zijn opvolgers; nu dus de LHSO.1

1.2 Doelstelling en werkingssfeer

De overheid is verantwoordelijk voor het handhaven van het 

omgevingsrecht. Voor het bestuur geldt (bij herstelsancties) 

de zogenoemde beginselplicht tot handhaving. Het Openbaar 

Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde. De kwaliteitseisen die het Unierecht aan nationale 

handhaving stelt – handhaving moet doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn –, gelden door de toenemende invloed van het 

Unierecht op het omgevingsrecht voor een steeds groter deel 

van het omgevingsrecht en worden in de LHSO dan ook als 

uitgangspunt genomen.

Wanneer regels worden overtreden – en het vertrouwen 

daardoor wordt geschaad –, is een passende interventie 

geboden. Welke interventie passend is, hangt af van de aard, 

zwaarte, oorzaken en gevolgen van de overtreding en van 

het verwachte effect van de interventie. Het gedrag van de 

overtreder speelt vooral bij bestraffende interventies ook een 

belangrijke rol. 

1 Op grond van de modelverordening uitvoering en handhaving van de VNG 
en het IPO. De link voor de omgevingsdiensten met de LHS en de LHSO staat 
beschreven in deel C (procescriteria), onder de 9b (de sanctiestrategie).

Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid behoren interventies in 

vergelijkbare situaties op eenzelfde wijze te worden toegepast. 

Interveniëren is daarbij breder dan het opleggen van sancties; 

ook aanspreken, waarschuwen en informeren kunnen in een 

concreet geval passende interventies zijn. De LHSO biedt een 

afwegingsinstrument om in concrete gevallen afgestemd, 

eenduidig, effectief en evenredig te kunnen interveniëren.  

De LHSO dient als hulpmiddel voor een effectieve en 

rechtmatige handhaving.

Brede toepasselijkheid; werkingssfeer ook naast  
de verplichte basistaken mogelijk
De LHSO heeft betrekking op de Omgevingswet en de daarop 

gebaseerde regels. Ze is bedoeld als instrument voor de 

organisaties belast met de handhaving daarvan. Toepassing 

van de LHSO leidt tot afgestemd en effectief bestuursrechtelijk 

en/of strafrechtelijk optreden. Daarom is de LHSO met de 

daarin neergelegde visie, uitgangspunten en richtsnoeren, 

breed toepasbaar. De LHSO kan dan ook door bestuursorganen 

worden vastgesteld voor andere taken dan de verplichte 

basistaken. Ook zou de LHSO kunnen worden toegepast door 

andere bestuursorganen. De uiteindelijke werkingssfeer hangt 

dus af van de mate waarin bestuursorganen de LHSO toepassen 

en in hun handhavingsbeleid overnemen.

Alle bij de LHSO betrokken handhavingspartners hebben de 

wens en zien de verplichting om te komen tot integrale en 

effectieve handhaving op het geheel van ordeningswetgeving, en 

het omgevingsrecht in het bijzonder. De noodzaak ligt besloten 

in de wijze waarop de Europese en Nederlandse wetgever toezicht 

en opsporing en handhaving hebben geregeld. De noodzaak 

komt ook naar voren uit een reeks onderzoeksrapporten. De 

LHSO is de tussen de handhavingspartners afgestemde strategie 

om tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving af  

te wegen. 

Met de vaststelling van de LHSO door het Bestuurlijk 

Omgevingsberaad (BOb) vervalt de landelijke handhavings-

strategie van 4 juni 2014. De LHSO zal vijf jaar na de vast-

stelling op initiatief van het Interprovinciaal overleg worden 

geëvalueerd.
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1.3 Opzet van dit document

Het grote bereik van de Omgevingswet brengt mee dat de 

LHSO een brede reikwijdte heeft. Er is daarom gekozen voor 

de volgende opzet. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten 

en beginselen voor de handhaving van het omgevingsrecht 

uiteengezet, waaronder die voor de noodzakelijk samenwerking 

tussen de handhavingspartners. Die beginselen en 

uitgangspunten spelen een belangrijke rol bij de wijze waarop 

de passende interventie wordt gekozen. De algemene strategie 

hiervoor is te vinden in hoofdstuk 3 (visie) en hoofdstuk 4 

(stappenplan). In hoofdstuk 5 worden de randvoorwaarden 

en processtappen voor het werken met de LHSO gegeven. 

In aanvulling op de LHSO kunnen er handhavings- of 

sanctiestrategieën zijn voor specifieke deelterreinen van het 

omgevingsrecht vergelijkbaar met de aanvulling voor Seveso-

overtredingen (Brzo) uit 2012. 

Landelijke handhavingsstrategie (algemeen/basis)
De handhavingsstrategie bestaat inhoudelijk uit een visie 

op de handhaving, een beschrijving van de keuzes tussen 

interventies, de processtappen om – in het licht van de 

uitgangspunten en beginselen – in een concreet geval tot 

de juiste keuze voor een passende interventie te komen en 

de beslispunten voor het bevoegd gezag. De landelijke VTH 

kwaliteitscriteria2 vereisen voor het basistakenpakket een 

uniforme handhavingsstrategie op het niveau van de regio; 

door het overnemen van de landelijke handhavingsstrategie 

kan aan deze verplichting van met name de deelnemers aan een 

Omgevingsdienst worden voldaan. De handhavingsstrategie in 

hoofdstuk 3 ziet dan ook primair op de basistaken, waarvoor 

het vaststellen van een uniforme handhavingsstrategie op het 

niveau van de omgevingsdienst voor met name de deelnemers 

aan een Omgevingsdienst wettelijk verplicht is, maar kan 

ook worden vastgesteld voor en toegepast bij de uitvoering en 

handhaving van de niet-basistaken. De LHSO kan op deze 

manier worden gebruikt voor (veel) meer delen van of zelfs 

het gehele omgevingsrecht. Dat heeft als voordeel dat ook 

handhavingspartners zoals de politie en bijzondere toezicht- en 

opsporingsinstanties er meer mee zouden kunnen gaan werken. 

2  In dit document wordt uitgegaan van de VTH Kwaliteitscriteria 2.2 uit 2019.

Keuzemodules niet-basistakenpakket: 
keuzestrategieën
Vanwege de breedte van het omgevingsrecht is de 

handhavingsstrategie naar zijn aard algemeen. De keuze 

van bestuursorganen om de LHSO ook vast te stellen 

voor handhaving buiten de verplichte basistaken kan 

verder worden ondersteund met een aantal modules 

waarin bouwstenen en modellen zijn opgenomen voor 

specifieke deelterreinen van het omgevingsrecht buiten 

dat basistakenpakket. Te denken valt aan bouwregels en 

erfgoedregels, vanwege de daarvoor bestaande bestuurlijke 

boetebevoegdheden, maar het is denkbaar dat in de loop 

van de komende tijd andere modules worden toegevoegd 

die geschikt zijn voor een landelijke benadering.3 Deze 

domeinspecifieke strategieën kan het bevoegd gezag (het 

OM daaronder begrepen) naar keuze vaststellen, al dan niet 

aangepast aan de lokale situatie. Ook kan het bevoegd gezag 

ervoor kiezen samen met het vaststellingsbesluit LHSO of 

in een latere aanvulling daarop eigen lokale, bovenlokale 

of regionale strategieën vast te stellen voor bepaalde 

deelterreinen naar keuze. De elektronische bekendmaking 

van zo’n besluit maakt deze beleidskeuze transparant.

3 De landelijke handhavingsstrategie Brzo die van toepassing is bij de hand
having van Sevesovoorschriften, is een voorbeeld van een landelijke module 
die al bestond vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gaat hier om 
een module ‘bovenop’ de algemene landelijke handhavingsstrategie voor een 
basistaak waarvoor de specifieke deskundigheid is vereist die bij een klein aantal 
(6) omgevingsdiensten is gebundeld. Er valt ook te denken aan modules voor 
andere taken dan de verplichte basistaken. 
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HOOFDSTUK 2 

Uitgangspunten en  
beginselen

Aan het Unierecht en het Nederlandse geschreven en 

ongeschreven recht kan een aantal uitgangspunten en 

beginselen worden ontleend die centraal staan bij de 

handhaving van het omgevingsrecht en de samenwerking 

tussen de handhavingspartners. Dat zijn de volgende. 

2.1 Uitgangspunten

A. Veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Handhaving door de overheid van het omgevingsrecht draagt 

bij aan het bereiken van de doelen van de Omgevingswet: 

duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Ook 

handhaving is gericht op het bereiken en in stand houden 

van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, een goede 

omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de 

natuur, en op het doelmatig beheren en ontwikkelen van de 

fysieke leefomgeving.

B. Vertrouwen.

De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen. Bij vertrouwen 

hoort het nemen van verantwoordelijkheid. De overheid wil 

erop kunnen vertrouwen dat burgers en bedrijven zich houden 

aan de voor hen geldende regels. Burgers en bedrijven moeten 

er op kunnen vertrouwen dat de overheid degenen die regels 

overtreden daarop aanspreekt. Het spreekt vanzelf dat burgers 

en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de overheid ook zelf 

de regels naleeft. En de instanties die met de uitvoering en 

handhaving van het omgevingsrecht zijn belast, handelen op 

basis van onderling vertrouwen en respect. 

C. Integraal, risico gestuurd en effectgericht.

Handhaving in het omgevingsrecht is integraal (de activiteiten 

van de betrokken overheidsorganisaties zijn onderling 

afgestemd), risico gestuurd (prioritering op basis van 

regelmatige risico-inventarisatie om met beperkte capaciteit 

een zo groot mogelijke beperking van risico’s te bereiken) 

en effectgericht (het doel is een zo groot mogelijke naleving 

om bij te dragen aan de doelen van de Omgevingswet). 

Vanzelfsprekend wordt waar nodig en/of op verzoek van 

handhavingspartners ook buiten vooraf gestelde prioriteiten 

opgetreden.

D. Onafhankelijk en professioneel. 

Het tot handhaving bevoegde gezag is sterk, slagkrachtig 

en onbevangen. Het heeft een onafhankelijke houding, 

is deskundig en professioneel, en handelt zonder 

vooringenomenheid. Handhavingsinstanties en hun 

medewerkers handelen consequent en vasthoudend op 

basis van de geldende wet- en regelgeving en de landelijke 

handhavingsstrategie. Het belang van sterke, slagkrachtige en 

onafhankelijke handhaving is groot. De handhavingsinstanties 

zijn daarom robuust, hebben voldoende kritische massa 

en beschikken over de benodigde professionele afstand tot 

het politiek-bestuurlijke gezag. Ook is het belangrijk dat er 

ruimte is voor medewerkers om hun professionele mening 

naar voren te brengen. Alle bevoegde bestuursorganen 

en handhavingsorganisaties dragen hier aan bij. Indien 

en voor zover omgevingsdiensten met de uitvoering van 

handhavingstaken op grond van de Omgevingswet zijn belast, 

verstrekken de bevoegde bestuursorganen deze diensten een 

duidelijke opdracht en een ruim mandaat om die opdracht op 

professionele wijze uit te kunnen voeren.
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E. Loyale samenwerking.

Met het oog op effectieve handhaving werken de met 

handhaving belaste bestuurlijke, politiële en justitiële 

autoriteiten loyaal met elkaar samen, hebben ze regelmatig 

overleg en handelen ze op basis van vertrouwen en 

respect. Ze wisselen waar mogelijk en noodzakelijk 

informatie met elkaar uit en delen kennis met elkaar. 

Ze stemmen hun handhavingsprogramma’s op elkaar af 

om planmatig effectief en integraal te handhaven en ze 

stemmen hun handhavingsactiviteiten af om te komen tot 

passende interventies en de gekozen interventies effectief 

te doen zijn. Ze beseffen dat het delen van beschikbare 

informatie een noodzakelijke voorwaarde is voor een 

toereikende informatiepositie en effectieve handhaving. 

De handhavingspartners voldoen zo aan de verplichtingen 

uit het Unierecht die zijn neergelegd in vele richtlijnen en 

verordeningen en worden afgeleid uit de algemene verplichting 

tot loyale samenwerking bij handhaving. Ook de aangifteplicht 

uit artikel 162 Sv en de voorlegplicht bij bestuurlijke boetes 

op grond van artikel 5:44 Awb zijn invulling van loyale 

samenwerking.

F. Adequate overlegstructuur.

Effectieve handhaving gaat uit van een adequate 

overlegstructuur waarin de bevoegde instanties en de bij hen 

werkzame toezichthouders en opsporingsambtenaren elkaar 

op het juiste moment informeren, overleg hebben en de 

vereiste loyale samenwerking tot stand brengen. De LHSO 

gaat uit van het bestaan van deze adequate overlegstructuur op 

zowel zaaksniveau als op meer algemeen, strategisch en beleid 

vaststellend niveau, met inachtneming van organisatorische 

verschillen per regio. Met deze overlegstructuur wordt ook de 

samenwerking tussen het bestuur en de politie en het openbaar 

ministerie loyaal en effectief gemaakt.

G. Dienstbaar.

Het tot handhaving bevoegde bestuurlijk gezag verwacht 

van zijn bestuurders en medewerkers dat zij handelen in het 

algemeen belang en dat zij zich dienstbaar opstellen en rolvast 

zijn richting betrokken burgers en bedrijven, verzoekers om 

handhaving en overtreders. 

H. Transparant.

Het tot handhaving bevoegde gezag is transparant over zijn 

afwegingen, beleid, prioriteiten, activiteiten en resultaten.

2.2 Beginselen

A. Handhaving van het omgevingsrecht is 

gelijkwaardig, doeltreffend, afschrikwekkend en 

evenredig om een goede naleving te bereiken.

Het Unierecht normeert een steeds groter deel van het 

omgevingsrecht en in toenemend detail. Dat betekent dat 

de nationale handhaving aan unierechtelijke kwaliteitseisen 

moet voldoen. De handhaving van unierechtelijke regels dient 

gelijkwaardig te zijn aan die van nationale regels, en ze dient 

doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig te zijn. Deze 

algemene, op artikel 4, derde lid, van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie gebaseerde eisen horen daarom thuis in de 

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht.

Het evenredigheidsbeginsel brengt met zich dat de 

herstelsancties, bijvoorbeeld de hoogte van de dwangsom, 

evenredig zijn aan het doel ervan en dat bij bestuurlijke 

boetes maatwerk wordt betracht. Bij de strafrechtelijke 

handhaving geldt het opportuniteitsbeginsel en is het 

evenredigheidsbeginsel beter bekend als beginsel van 

proportionaliteit en subsidiariteit.

B. Beginselplicht tot handhaving.

Gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, 

zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift 

het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder 

bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze 

bevoegdheid gebruik moeten maken (of een handhavingstraject 

in gang moeten zetten dat tot het gebruiken van die 

bevoegdheid zal of kan leiden). Slechts onder bijzondere 

omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. 

Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering 

bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig 

zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van 

optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Het bevorderen van normconform gedrag staat bij handhaving 

centraal. In het omgevingsrecht is vaak herstel van de 

rechtmatige situatie mogelijk. Voor herstelsancties geldt de 

beginselplicht tot handhaven. Het overheidsoptreden is erop 

gericht dat eenieder zich uit eigen beweging normconform 

gedraagt. De beginselplicht tot handhaving biedt in veel 

gevallen ruimte om eerst te waarschuwen. Een bepaald 

gedrag of de aard van de overtreding kan echter aanleiding 

zijn om niet te waarschuwen, en dan wordt normconform 

gedrag in beginsel afgedwongen door de inzet van steviger 

handhavingsinstrumenten. 
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Indien de geconstateerde overtreding nog voortduurt, is het 

handhavend optreden in ieder geval gericht op het beëindigen 

van de overtreding, herstel van de rechtmatige situatie (het 

naleven van de norm) en het voorkomen van herhaling, 

en bestraffing. Het bevoegd gezag beziet in voorkomende 

gevallen of er aanleiding is om ook een bestuurlijke boete op 

te leggen aan de overtreder of om in nauw overleg met het 

openbaar ministerie strafrechtelijk te reageren. Bestraffende 

sancties en herstelsancties kunnen immers naast elkaar voor 

dezelfde overtreding worden opgelegd. Met algemene kaders 

of in een concreet geval moet dan ook steeds worden bezien 

of er aanleiding is voor strafrechtelijke of bestuursrechtelijke 

bestraffing. 

C. Gelijkheidsbeginsel

De overheid behoort gelijke gevallen gelijk te behandelen. 

Voor het bestuurlijk bevoegd gezag vloeit dat voort uit de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het waarborgen 

van een level playing field is daarvan een onderdeel. Bij 

handhaving is dat van zo mogelijk nog groter belang. Dit 

vergt van de handhavende instanties dat zij stelselmatig en 

consistent handelen. Het uitgangspunt van transparantie 

en het gelijkheidsbeginsel betekenen dat het bestuursorgaan 

voorspelbaar handelt bij overtredingen. Het Openbaar 

Ministerie weegt bij zijn strafrechtelijke beslissingen het 

opportuniteitsbeginsel met het gelijkheidsbeginsel af. De 

werking van dat beginsel is in het strafprocesrecht niet 

altijd gelijk aan de werking in het bestuursrecht. Onderlinge 

afstemming en overleg is van groot belang om recht te 

doen aan zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke 

invulling van het gelijkheidsbeginsel met het oog op effectieve 

handhaving en naleving.

D. Verdedigingsbeginsel

De persoon of onderneming die als overtreder of als klager 

te maken krijgt met handhavend overheidsoptreden moet 

in de gelegenheid worden gesteld haar of zijn zienswijzen 

kenbaar te maken, en daarvoor een redelijke termijn te krijgen. 

Bij bestuursrechtelijke handhaving heeft dit beginsel mede 

uitwerking gekregen in de hoorplicht van art. 4:7 en 4:8 

Awb (spoedeisende gevallen uitgezonderd). In voorkomend 

geval betekent dit dat de verklaring van een deskundige of 

getuige moet kunnen worden ingebracht. Het draagvlak van 

de handhaving wordt versterkt door een overheid die recht 

doet aan de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het 

verdedigingsbeginsel. Dat beginsel is ook neergelegd in tal van 

verdragsbepalingen (zoals artikel 6 EVRM) en in het Unierecht. 

In het strafrecht wordt de verdachte (onderneming) ook 

beschermd door zijn verdedigingsrechten. 

E. Respect voor fundamentele rechten

Het spreekt vanzelf, en het staat zeker niet op de laatste plaats: 

respect voor fundamentele rechten. Juist bij handhaving – 

waar veel handelen inbreuk (kan) maken op deze rechten - is 

dat respect van groot belang. Er moet daarbij in het bijzonder 

worden gedacht aan fundamentele rechten zoals het recht op 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het huisrecht en 

het zwijgrecht. 



Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)

10

HOOFDSTUK 3

Visie op een passende  
interventie

De LHSO zet in op een passende interventie bij iedere 

overtreding. Handhavers hanteren de strategie bij iedere 

constatering van een overtreding en maken daarbij gebruik 

van de daarin aangegeven instrumenten. Dit waarborgt een 

effectieve en doelmatige handhaving. Het draagt bij aan 

passend en eenduidig optreden. Het waarborgt rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid.

Een passende interventie is een interventie die is gebaseerd 

op de verzamelde feiten en op een beoordeling van de aard en 

ernst van de overtreding en van de omstandigheden waaronder 

de overtreding is gepleegd, en die zo effectief en efficiënt 

mogelijk leidt tot spoedig herstel van de rechtmatige toestand, 

verdere naleving waarborgt, herhaling voorkomt en/of straft 

indien dit passend of noodzakelijk is om de normadressaat 

tot naleving te bewegen dan wel om de norm te bevestigen 

(speciale en generale preventie).

Om in het omgevingsrecht tot een passende interventie te 

komen, zijn de volgende twee hoofdvragen leidend: 

Inzake herstel

1a. Is herstel mogelijk? Zo ja, dan is in elk geval 

bestuursrechtelijk optreden aangewezen en is de 

vervolgvraag:

1b. Welke bestuursrechtelijke interventie is in dit geval  

het meest geschikt?

Inzake bestraffing

2a. Is er aanleiding voor bestraffing? Zo ja, dan is de 

vervolgvraag:

2b. Welke weg (bestuursrechtelijk of strafrechtelijk)  

is het meest passend?

Dit zijn twee vragen met gelijk belang. Positieve beantwoording 

van de één betekent niet dat beantwoording van de andere 

hoofdvraag achterwege zou moeten worden gelaten. De 

vragen zijn nevengeschikt. Het zijn vragen die zowel door de 

bestuurlijke als door de strafrechtelijke handhavingspartners 

behoren te worden gesteld. In combinatie met het beginsel 

van loyale samenwerking betekent dit bijvoorbeeld ook 

dat het Openbaar Ministerie zich dient af te vragen of er 

herstel mogelijk is met bevoegdheden van de bestuurlijke 

handhavingspartners, en deze laatste partners of er bestraffende 

interventies kunnen zijn aangewezen waar het Openbaar 

Ministerie een taak heeft. Loyale samenwerking betekent 

onder meer ook dat waar mogelijk tijdig informatie wordt 

gewisseld om het beantwoorden van deze hoofdvragen op 

het juiste moment mogelijk te maken voor de ander in de 

handhavingssamenwerking.

Ad 1a en 1b (inzake herstel)
Centrale doelstelling van het omgevingsrecht is het bereiken 

en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Dit betekent 

dat bij de handhaving van het omgevingsrecht herstel van de 

rechtmatige toestand altijd het eerste doel moet zijn, indien 

herstel uiteraard mogelijk is. Herstel wordt hier ruim opgevat: 

het beëindigen van de overtreding, het wegnemen of beperken 

van de gevolgen van de overtreding en/of het voorkomen 

van herhaling van de overtreding. Het aansturen op herstel 

ligt primair op de weg van het bestuur, dat zo nodig namelijk 

een herstelsanctie (last onder bestuursdwang of last onder 

dwangsom) kan opleggen en effectueren. Dit volgt ook uit de 

beginselplicht tot handhaving. Welke bestuurlijke interventie 

het meest passend is, hangt af van de omstandigheden van het 

geval, zoals de aard en ernst van de overtreding, kenmerken van 

de overtreder en de omstandigheden waaronder de overtreding 

is gepleegd of ontstaan. De keuze vindt plaats aan de hand van 

het stappenplan en de interventiematrix uit hoofdstuk 4.
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Ad 2a en 2b (inzake bestraffing)
In het kader van integrale handhaving moet steeds worden 

beoordeeld of er aanleiding is om de overtreder te bestraffen. 

Redenen voor bestraffing worden ontleend aan de feiten 

en omstandigheden rond de overtreding, de overtreder of 

een combinatie daarvan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 

overtreder al eerder in de fout is gegaan (recidive) of dat de 

overtreder de overtreding calculerend of welbewust heeft 

gepleegd. Ook de ernst van de overtreding, de wens om 

wederrechtelijk genoten economisch voordeel af te romen, het 

belang van ontmoediging, normbevestiging, individuele en 

algemene preventie etc. kunnen dergelijke redenen vormen. 

Strafrechtelijke handhaving is vaak aangewezen bij overtreding 

van de regels door een bepaalde functionaris of onderneming 

die in ethisch opzicht of in verband met het bijzondere 

vertrouwen dat in haar of zijn nastreven van normconform 

gedrag wordt gesteld een voorbeeldrol heeft. Dit kan per geval 

en ook per domein verschillen en wordt beoordeeld aan de 

hand van het stappenplan en de toepasselijke interventiematrix 

alsmede aan de hand van tussen de betrokken 

handhavingspartners gemaakte (afgestemde) afspraken. Als 

herstel niet meer mogelijk is, kan geen herstelsanctie worden 

opgelegd. Dat kan een indicatie zijn om een bestraffende 

sanctie op te leggen. Zie verder hoofdstuk 4 van deze strategie. 

Indien in een concreet geval aanleiding bestaat voor bestraffing 

en het bestuursrecht voor de betrokken overtreding een 

bestraffende sanctie mogelijk maakt (bestuurlijke boete), moet 

worden bekeken welke weg in dat geval het meest passend is: 

de bestuursrechtelijke of de strafrechtelijke. Dit kan per geval 

en per domein verschillen. Het OM en het bestuur zullen 

hierover afspraken moeten maken. Bij deze afspraken zal in de 

eerste plaats rekening moeten worden gehouden met de wens 

van de wetgever in het betrokken domein over de verhouding 

tussen de bestuurlijke of strafrechtelijke bestraffing. Juist waar 

de wetgever bepaalde overtredingen niet uitsluitend beboetbaar 

heeft gesteld, maar zowel strafbaar als beboetbaar kan de 

wens van de wetgever over de keuze tussen strafrechtelijke 

en bestuursrechtelijke bestraffing per domein of zelfs per 

(soort) overtreding uiteenlopen. Ook bij de inzet van het 

strafrecht is de effectiviteit in relatie tot de inzet van andere 

instrumenten leidend (optimum remedium in plaats van 

ultimum remedium). Doeltreffendheid, afschrikwekkendheid 

en evenredigheid zijn eisen die aan zowel de bestuursrechtelijke 

als de strafrechtelijke handhaving worden gesteld. Echter, het 

accent van deze eisen ligt bij strafrechtelijke handhaving iets 

anders dan bij bestuursrechtelijke handhaving. 

Zo zal de doeltreffendheid bij de bestuursrechtelijke handhaving 

meer gewicht hebben, en afschrikwekkendheid meer bij de 

strafrechtelijke handhaving. De scherpte van de sancties 

in het strafrecht en de kracht van de strafprocesrechtelijke 

bevoegdheden en methoden voor waarheidsvinding 

onderscheiden zich van bestuursrechtelijke handhaving. Dat 

betekent vaak dat bestuursrechtelijke handhaving sneller en 

breder effect kan hebben, terwijl strafrechtelijke handhaving 

dieper kan en moet gaan, en mede daardoor in voorkomend 

wat meer tijd kan vergen. Dit zijn factoren die bij de keuze 

tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bestraffing en bij 

de daarover te maken afspraken een rol zullen (moeten) spelen. 

OM, politie en andere opsporingsdiensten evenals het bestuur 

werken in voorkomende gevallen loyaal samen om tot een 

passende bestraffing te komen.
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HOOFDSTUK 4

Stappenplan om te  
komen tot een passende 
interventie

Dit hoofdstuk geeft een stappenplan voor het toepassen 

van de visie uit hoofdstuk 3. Startpunt van het stappenplan 

zijn de bevindingen van het toezicht (al dan niet na 

een melding of aangifte): de constatering van feiten en 

omstandigheden en het oordeel van de toezichthouder, boa 

of handhaver daarover (de vaststelling dat sprake is van 

een overtreding). Het stappenplan is een hulpmiddel om de 

juiste afwegingen te maken en moet in geen geval als een 

rigide beslisboom worden beschouwd. De LHSO is immers 

vooral een afwegingsinstrument voor uitvoerders en richt 

zich tot hen. Aan de hand van het stappenplan, waartoe de 

hierna weer te geven interventiematrix behoort, kan worden 

gekomen tot onderling afgestemd en effectief handelen van 

de handhavingspartners.4

4 Dit is ook de reden waarom de LHSO – evenals haar voorgangster – niet als recht 
in de zin van artikel 79 RO kan worden beschouwd (zie onder meer HR 17 maart 
2020, ECLI:NL:HR:2020:436 en Hof ArnhemLeeuwarden 7 juli 2021, ECLI:NL:G
HARL:2021:640). Uit rechtspraak vloeit voort dat op het openbaar ministerie niet 
de verplichting rust om in individuele, concrete gevallen te motiveren waarom 
de omstandigheden van die zaak het OM tot afwijking van de LHSO deden 
besluiten.

Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:

Stap 1:  positionering van de bevindingen in  

 de basisinterventiematrix.

Stap 2:  bepalen van de verzwarende aspecten die aanleiding  

 kunnen geven voor een ingrijpender herstelsanctie  

 of voor strafrechtelijk onderzoek of bestraffing.

Stap 3:  optreden aan de hand van de [algemene of  

 domeinspecifieke] interventiematrix.

Stap 4:  bepalen of afstemmingsoverleg nodig is 

Stap 5:  vastleggen stappen en beslissingen.

Het stappenplan wordt hieronder per stap toegelicht.  

Het begrip ‘handhaver’ ziet op iedere functionaris – 

toezichthouder, opsporingsambtenaar, handhavingsjurist –  

die binnen de betrokken organisatie (een of meer  

onderdelen van) het stappenplan doorloopt. 
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4.1 Stap 1: positionering van 
de bevindingen in de 
basisinterventiematrix

De handhaver5 bepaalt in welk segment van de in 

figuur 1 opgenomen matrix (de basisinterventiematrix) hij 

zijn bevindingen positioneert door (1) het beoordelen van de 

gevolgen van de overtreding voor de fysieke leefomgeving,  

zoals milieu, erfgoed, natuur, water, ruimtelijke ordening, 

veiligheid, gezondheid e.d., en (2) het typeren van de 

(vermeende) overtreder.6

4. Aanzienlijk  
en/of onom-
keer baar

A4 B4 C4 D4

3. Van belang A3 B3 C3 D3

2. Beperkt A2 B2 C2 D2

1. Vrijwel nihil A1 B1 C1 D1

[gevolgen ↑/
overtreder →]

A.  
Goed-

willend

B.  
Onver-
schillig

C.  
Calcu-
lerend

D.  
Notoir/

crimineel

Figuur 1  Basisinterventiematrix voor het positioneren van de 
overtreding naar gevolgen en typering overtreder

Ad 1 Typering van de gevolgen voor de fysieke 
leefomgeving
De handhaver beoordeelt de gevolgen van de geconstateerde 

overtreding voor de fysieke leefomgeving als:

1. (vrijwel) nihil; of

2. beperkt; of

3. van belang; of

4. aanzienlijk en/of onomkeerbaar.

Onder gevolgen worden ook dreigende gevolgen verstaan, dat 

wil zeggen als de overtreding (mogelijk) leidt tot (bij categorie 3 

en 4: aanmerkelijke) nadelige gevolgen van belang (of het risico 

daarop) voor de fysieke leefomgeving, zoals hinder, schade 

aan beschermde waarden (zoals milieu, natuur of erfgoed), 

verontreiniging, zieken, gewonden of doden (mens, plant en 

dier). Ook kunnen daaronder de gevolgen van een overtreding 

worden verstaan die de mogelijkheden van controle beperken 

of onmogelijk maken, en de gevolgen of verstorende effecten 

die de overtreding heeft of kan hebben voor het gezag van de 

5 Afhankelijk van de organisatie of het complexe karakter van de betrokken  
kwestie kan dit positioneren door twee (of meer) handhavers plaatsvinden.

6 Uit een oogpunt van duidelijkheid wordt de term overtreder gebruikt, ook al  
kan in de praktijk op enig moment in een procedure blijken dat betrokkene 
toch niet als overtreder kan worden aangemerkt (bijvoorbeeld – vgl. bij rechts
personen – omdat de overtreding hem/haar niet kan worden toegerekend of 
omdat er achteraf beschouwd geen sprake was van een overtreding).

overheid of voor het systeem van ordening- of normering van 

de betrokken bedrijfstak als zodanig. Bij gevolgen is sprake van 

een glijdende schaal en het verschilt per (type) overtreding 

wat de gevolgen kunnen zijn en hoe ernstig die kunnen zijn. 

In zijn algemeenheid gaat het bij categorie 1 en 2 om lichte 

overtredingen. Het onderscheid tussen gevolgen van belang 

(categorie 3) en aanzienlijke gevolgen (categorie 4) zit vooral 

in de ernst en omvang van de (dreigende) schade. Schade van 

enige omvang die onomkeerbaar is, wordt in beginsel ingedeeld 

in categorie 4.

Voor specifieke domeinen of specifieke (bijvoorbeeld 

veelvoorkomende) overtredingen kan de kwalificatie van de 

gevolgen van een geconstateerde overtreding nader worden 

uitgewerkt om de handhavers houvast te bieden.

De handhaver baseert zijn kwalificatie van de gevolgen op de 

bevindingen van het toezicht. Als duidelijk is dat de overtreding 

nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of kan 

hebben maar de precieze omgeving daarvan nog niet kan 

worden vastgesteld, hanteert hij als uitgangspunt dat er 

gevolgen van belang zijn.

Ad 2 Typering van (het gedrag van) de overtreder
De handhaver typeert de overtreder aan de hand van zijn gedrag 

als:

A. Goedwillend (indien de overtreder proactief is, geneigd  

is om de regels te volgen en/of de overtreding het gevolg 

is van onbedoeld handelen); of

B. Neutraal/onverschillig (indien de overtreder passief of 

reactief is, een houding van ‘moet kunnen’ heeft en/of 

de bevinding en de gevolgen van zijn handelen hem  

koud laten); of

C. Calculerend/opportunistisch (indien de overtreder 

wist of moest weten wat de gevolgen van de bevinding 

zouden zijn en die op de koop toe neemt, alleen tot 

normconform gedrag overgaat indien de toezichthouder 

daar uitdrukkelijk op wijst (of daarvoor een sanctie laat 

opleggen of oplegt), bewust risico(’s) op overtreding 

neemt); of

D. Notoir/crimineel (indien de overtreder bewust en 

structureel de regels overtreedt, controle bewust 

belemmert, criminele activiteiten ontplooit en/of deel 

uitmaakt van een criminele organisatie, sprake is van 

fraude, oplichting of witwassen).
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Van professionele marktpartijen en ervaren personen of 

bedrijven mag worden verwacht dat zij de regels kennen en 

streven naar de naleving daarvan.7 En voor de overheid als 

overtreder geldt hier dat voor de kennis over en de naleving van 

regels gelet op haar voorbeeldfunctie strenge maatstaven gelden. 

Dat betekent dat een geconstateerde overtreding al snel wijst op 

een onverschillige houding of zelfs aanknopingspunt kan zijn 

voor het aannemen van calculerend gedrag. Dat geldt sterker 

indien een overtreding (steeds) pas ongedaan wordt gemaakt 

nadat een toezichthouder erop heeft gewezen. 

De handhaver baseert de typering op de bevinding van het 

toezicht en neemt daarbij het gedrag van de overtreder en de 

toezicht- en handhavingshistorie mee in de beschouwing. De 

typering van de overtreder moet objectief en controleerbaar zijn 

en mag niet zijn gebaseerd op ‘onderbuikgevoelens’.

Als de handhaver niet in staat is om de overtreder te typeren, 

dan is typering A het uitgangspunt bij overtredingen waarvan 

de gevolgen vrijwel nihil zijn (categorie 1) en typering B het 

uitgangspunt bij overtredingen met beperkte gevolgen, gevolgen 

van belang of aanzienlijke/onomkeerbare gevolgen (categorie 2, 

3 en 4).

4.2 Stap 2: bepalen van de 
verzwarende aspecten die 
aanleiding kunnen geven voor 
een ingrijpender herstelsanctie  
of voor strafrechtelijk onderzoek 
of bestraffing

De handhaver bepaalt of er verzwarende aspecten zijn die 

aanleiding geven voor een meer ingrijpende op herstel gerichte 

interventie of voor bestraffing. Bij de op herstel gerichte 

interventie hangen de verzwarende aspecten samen met de mate 

waarin er op feiten en omstandigheden gebaseerd vertrouwen is 

dat de overtreder terugkeer naar normconformiteit nastreeft en 

herstel. Dat vertrouwen is bijvoorbeeld geschonden wanneer er 

sprake is van recidive. (hoofdvragen 1a en 1b) 

De handhaver bepaalt of er aspecten zijn die aanleiding geven 

voor bestraffing (hoofdvraag 2a), hetzij, - indien wettelijk mogelijk 

- met een bestuursrechtelijke bestraffing (bestuurlijke boete), 

hetzij met een strafrechtelijke bestraffing (strafbeschikking of 

strafvervolging). Hieronder valt ook de beslissing dat (nader) 

strafrechtelijk onderzoek aangewezen lijkt. De uitkomst van 

beantwoording van de hiervoor beschreven twee hoofdvragen 

(herstel of bestraffing) kan in veel gevallen zijn dat met 

7 Dit neemt uiteraard niet weg dat van de overheid kan worden verwacht dat 
burgers en bedrijven goed worden voorgelicht over nieuwe regels en wijzigingen 
van regels. Goede voorlichting en transparantie draagt bij aan grotere naleving.

herstel kan worden volstaan. Bij sommige aspecten is sowieso 

strafrechtelijke handhaving geïndiceerd.

In zijn algemeenheid geldt dat de keuze voor de soort bestraffing 

afhankelijk is van de wens van de wetgever in het betrokken 

domein. De wens van de wetgever over de keuze tussen 

strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bestraffing loopt per 

domein of zelfs per (soort) overtreding uiteen. Zoals hiervoor 

is toegelicht, zal de doeltreffendheid bij de bestuursrechtelijke 

handhaving met bestraffende sancties meer gewicht hebben, en 

afschrikwekkendheid meer bij de strafrechtelijke handhaving. 

De scherpte van de sancties in het strafrecht en de kracht van 

de strafprocesrechtelijke bevoegdheden en methoden voor 

waarheidsvinding onderscheiden zich van bestuursrechtelijke 

handhaving. Dit zijn factoren die bij de keuze tussen bestuurs-

rechtelijke en strafrechtelijke bestraffing en bij de daarover te 

maken afspraken in zijn algemeenheid een rol zullen (moeten) 

spelen. 

De volgende aspecten worden in elk geval meegewogen bij  

de keuze voor strafrechtelijke bestraffing:

A. Onomkeerbare gevolgen/geen herstelsanctie mogelijk: 

de overtreding heeft nadelige gevolgen voor de fysieke 

leefomgeving die niet (meer) kunnen worden weggenomen, 

zoals onherstelbare milieuschade, of de normadressaat heeft 

het anderszins niet (meer) in zijn macht om de rechtmatige 

toestand te herstellen. Hoe groter en/of ernstiger de schade, 

hoe eerder strafrechtelijke handhaving is geïndiceerd. Een 

overtreding met onomkeerbare gevolgen zal overigens veelal 

al meteen bij het indelen in de basisinterventiematrix (stap 

1) in de zwaardere interventiecategorie vallen.

B. Recidive: de normadressaat was al eerder in de fout gegaan 

en eerdere herstelsancties en/of een bestuurlijke boete 

hadden een onvoldoende preventief effect. Omdat het 

hier een beleidsmatige afweging betreft, zijn (algemene of 

domeinspecifieke) afspraken mogelijk over wat onder recidive 

wordt verstaan: herhaling van dezelfde overtreding, van 

eenzelfde type overtreding (en wat dat dan is) of van een 

overtreding in het betrokken domein – en alles daartussen. 

Bij het bepalen van recidive worden ook overtredingen 

meegenomen uit andere regio’s, ook overtredingen uit 

aangrenzende landen of het verdere buitenland kunnen 

worden meegenomen.
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C. Verkregen financieel voordeel (winst of besparing):  

de normadressaat heeft door zijn handelen of nalaten 

financieel voordeel behaald en/of het behalen van financieel 

voordeel was het doel. Als het voordeel (substantieel) hoger 

is dan de maximale bestuurlijke boete die voor het betrokken 

feit kan worden opgelegd of als er helemaal geen bestuurlijke 

boete kan worden opgelegd, is strafrechtelijke handhaving 

aangewezen.

D. Combinatie met andere relevante strafbare feiten:  

de normadressaat heeft andere strafbare feiten gepleegd 

om de in het omgevingsrecht geconstateerde overtreding 

te verhullen, zoals valsheid in geschrifte of omkoping, 

of de geconstateerde overtreding is gepleegd in het kader 

van andere strafbare feiten, zoals witwassen. Een zeer 

belangrijke indicator is ook het vermoeden van het bestaan 

van een criminele organisatie.

E. Medewerking van malafide deskundigen (“facilitators”): 

De normadressaat is bij zijn handelen ondersteund door 

malafide deskundigen, zoals malafide vergunningverlenende 

of certificerende instellingen, keuringsinstanties en 

brancheorganisaties. Het gaat hier om de inschakeling van 

‘facilitators’, dat wil zeggen sleutelfiguren in een branche 

die niet-naleving bewust faciliteren. Het ligt voor de 

hand dat het strafrecht zich in het bijzonder juist op deze 

facilitators zal richten. Loyale samenwerking tussen het OM 

en het bestuur is hier van groot belang alleen al gelet op de 

taken en bevoegdheden van het bestuur bij het verlenen en 

intrekken van vergunningen, certificaten en dergelijke. 

F.  Waarheidsvinding: soms is strafrechtelijke handhaving 

aangewezen vanwege de mogelijkheid van het toepassen 

van opsporingsbevoegdheden waarover de bestuurlijke 

organisaties niet beschikken. Strikt genomen gaat het hier 

niet om een verzwarende omstandigheid maar om de inzet 

van onderzoeksbevoegdheden die alleen in het strafrecht 

voorhanden zijn. Die bevoegdheden kunnen veelal alleen 

worden ingezet bij zwaardere feiten.

G.  Normbevestiging: het strafrecht is het meest indringende 

corrigerende systeem. Juist door zijn expressieve kracht is 

het bij uitstek geschikt om het belang van regels en de ernst 

van niet-naleving te agenderen bij politiek, publiek  

en branche. 

In aanvulling op deze algemene verzwarende aspecten kunnen 

per domein domeinspecifieke verzwarende aspecten worden 

geformuleerd.

4.3 Stap 3: optreden aan de hand van 
de algemene of domeinspecifieke 
interventiematrix

De LHSO heeft als uitgangspunt om de meest effectieve 

interventie in te zetten. Dat betekent in veel gevallen dat kan 

worden volstaan met een lichte interventie. In andere gevallen 

brengt de situatie mee dat zo’n lichte interventie geen recht 

doet, en moet een zwaardere, meer ingrijpende interventie 

worden gekozen. Per situatie wordt deze ‘interventieladder’ 

beoordeeld met de vraag wat de meest effectieve interventie is 

in het concrete geval. Daarbij speelt ook het maatschappelijk 

draagvlak voor handhaving een belangrijke rol. Zo zal bij een 

goedwillende overtreder die een lichte overtreding zonder 

nadelige gevolgen heeft gepleegd (positionering in segment A1) 

in eerste instantie kunnen worden volstaan met aanspreken, 

informeren of waarschuwen.8 Moet die overtreder (beperkte) 

maatregelen treffen om de overtreding op te heffen en 

laat hij dat na of gaat hij anderszins weer in de fout, dan 

wordt opgeschaald naar bijvoorbeeld het opleggen van een 

herstelsanctie of een bestuurlijke boete.

De handhaver gebruikt bij stap 4 de algemene of, indien 

beschikbaar en van toepassing, de domeinspecifieke 

interventiematrix. Dit werkt als volgt:

1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van 

de toepasselijke interventiematrix waarin hij de bevinding 

eerder met behulp van stap 1 (paragraaf 4.1) in de 

basisinterventiematrix heeft gepositioneerd.

2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van 

de bij het betreffende segment behorende interventies, 

tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie 

van) interventie(s) in de betreffende situatie passender is. 

Daarbij maakt hij gebruik van zijn bevindingen bij stap 2 

(inzake eventuele verzwarende aspecten; paragraaf 4.2).

3. De handhaver zet de betreffende (combinatie van) 

interventie(s) in totdat sprake is van naleving. Als naleving 

binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, 

pakt de handhaver direct door via het inzetten van een 

zwaardere (combinatie van) interventie(s).

8 Dit is ook de bedoeling van de wetgever (MvT Omgevingswet, Kamerstukken II 
2013/14, 33962, nr. 3, p. 48): “Wanneer de gevolgen van een overtreding beperkt 
zijn en de overtreder normaal gesproken de regels naleeft en de betreffende 
overtreding onbedoeld heeft begaan, zal kunnen worden volstaan met een lichte 
interventie, zoals een waarschuwing.”
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De (mogelijke) 
gevolgen: Interventiematrix

4. Aanzienlijk en/of 
onom keerbaar

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV/
nader strafr. onderzoek

Strafrecht
PV/nader strafr. onderzoek

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht ingrijpend
Exploitatieverbod/sluiting
Schorsen/intrekken 
vergunning, erkenning of 
certificaat

Bestuursrecht ingrijpend
Exploitatieverbod/sluiting
Schorsen/intrekken 
vergunning, erkenning of 
certificaat

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)
Verscherpt toezicht

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)
Verscherpt toezicht

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)

3. Van belang Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV/
nader strafr. onderzoek

Strafrecht
PV/nader strafr. onderzoek

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht ingrijpend
Exploitatieverbod/sluiting
Schorsen/intrekken 
vergunning, erkenning of 
certificaat

Bestuursrecht herstellend
Bestuurlijk gesprek/
waarschuwing

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen). Verscherpt 
toezicht

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen). Verscherpt 
toezicht

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)

2. Beperkt Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
PV

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk) 

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht herstellend
Aanspreken/informeren

Bestuursrecht herstellend
Bestuurlijk gesprek/
waarschuwing

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen). Verscherpt 
toezicht

Bestuursrecht herstellend
LOD/LOB (incl. tijdelijk 
stilleggen)

1. Vrijwel nihil Strafrecht
BSB (indien mogelijk)/PV

Strafrecht
PV

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht 
bestraffend
Bestuurlijke boete (indien 
mogelijk)

Bestuursrecht herstellend
Aanspreken/informeren

Bestuursrecht herstellend
Aanspreken/informeren

Bestuursrecht herstellend
Bestuurlijk gesprek/
waarschuwing

Bestuursrecht herstellend
Bestuurlijk gesprek/
waarschuwing

Het gedrag van  
de overtreder is:

A. Goedwillend, 
proactief (dwz beëindigt 
overtreding eigener 
beweging)

B. Onverschillig C. Calculerend D. Notoir/crimineel
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In aanvulling op de LHSO kunnen er handhavings- of  

sanctiestrategieën zijn voor specifieke deelterreinen van  

het omgevingsrecht vergelijkbaar met de aanvulling voor  

Seveso-overtredingen (Brzo) uit 2012. 

Maatvoering (termijnen)
In algemene zin geldt voor het stellen van termijnen het 

volgende:

 • Gedragsvoorschriften dienen direct in acht te worden 

genomen. Hiervoor moet geen of hooguit een zeer korte 

termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen 

en/of herhaling ervan te voorkomen.

In alle andere gevallen, waaronder ook situaties waarin voor 

het treffen van herstelmaatregelen (al dan niet aanzienlijke) 

investeringen moeten worden gedaan, geldt: hoe urgenter de 

situatie des te korter de termijn. De termijn moet altijd worden 

afgestemd op de tijd die redelijkerwijs nodig is om de benodigde 

herstelmaatregelen te treffen, dus rekening houdend met de 

technische en organisatorische uitvoerbaarheid.

4.4 Stap 4: bepalen of 
afstemmingsoverleg nodig is

Indien er aan de hand van stap 1 en stap 2 wordt vastgesteld 

dat er aanleiding is voor bestraffing, beziet de handhaver 

bij stap 3 of er overleg met andere handhavende instanties 

is afgesproken of om andere redenen nodig is. Indien er is 

afgesproken dat de bestraffende interventie een strafrechtelijke 

is, dan wordt die weg ingezet. Indien er sprake is van opzettelijk 

of zeer nalatig veroorzaken van gevaar aan personen en/of 

milieu wordt steeds overleg met het OM gevoerd. Afhankelijk 

van de afspraken vindt er nadere afstemming plaats of niet. De 

gemaakte afspraken en de afstemming kunnen betekenen dat er 

een gezamenlijke interventie plaatsvindt.

Deze stap beoogt het faciliteren van goede afstemming en 

weloverwogen inzet van het handhavingsinstrumentarium. 

Het betreft daarom tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke 

handhavers zoeken indien nodig en volgens de (algemene of 

domeinspecifieke) gemaakte afspraken het overleg op met 

politie en OM en omgekeerd. Samen met tijdige informatie-

uitwisseling is dit tweerichtingsverkeer een uitwerking van het 

beginsel van loyale samenwerking.

Aan overleg is meer behoefte als voor de betrokken situatie 

geen standaard afspraken over de afstemming tussen 

bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving gelden. 

De standaardafspraken voor de betrokken situatie kunnen 

voorzien in overleg of overleg wordt gezocht als de handhaver 

in de bevindingen van het concrete geval aanleiding ziet om 

van de standaard afspraken af te wijken. Uit een oogpunt van 

doelmatige handhaving wordt zoveel mogelijk gehandhaafd op 

basis van algemene afspraken tussen bestuur, politie en justitie 

over afstemming en keuzes voor afdoening.

Als de handhaver in een concreet geval concludeert dat 

overleg over de afstemming en inzet van bestuurs- en/

of strafrecht nodig is, wordt gehandeld op basis van vooraf 

tussen bestuursrechtelijke handhavingsinstanties, bijzondere 

opsporingsdiensten, politie en OM gemaakte algemene 

afspraken over hun inzet en samenspel (afstemming). Alleen 

zo kan in voorkomende gevallen accuraat en effectief optreden 

worden gewaarborgd, vooral als sprake is van spoed en/of 

heterdaad. Situaties waarin de vooraf gemaakte afspraken niet 

voorzien, zullen apart door de betrokken instanties worden 

beoordeeld, in een regulier overleg of in ad hoc overleg als 

snelheid is vereist. Uit het overleg volgt hoe de betreffende 

overtreding verder wordt opgepakt.

Ten slotte wordt, ongeacht de positionering van overtreding 

en overtreder, standaard aangifte bij het OM gedaan als 

toezichthouders de volgende ernstige bevindingen doen:

 • Het toezicht wordt bewust onmogelijk gemaakt, 

bijvoorbeeld door het onterecht weigeren van toegang, 

intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs 

en/of poging tot omkoping.

 • De toezichthouder constateert dat er opzettelijk mensen 

in gevaar worden gebracht, door onder andere sabotage, 

vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde 

informatie.

Bij deze vormen van niet-medewerking aan het toezicht wordt 

tevens bestuursrechtelijk opgetreden met het opleggen van  

een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang 

(artikel 5:20, derde lid, en 5:32 Awb).
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4.5 Stap 5: vastlegging stappen en 
beslissingen

De doorlopen stappen en genomen beslissingen worden 

systematisch, verifieerbaar en transparant vastgelegd, 

zodanig dat hieruit kan worden afgeleid dat is voldaan 

aan het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, 

het verbod van willekeur en het verbod van misbruik van 

bevoegdheid. De handhaver neemt hierbij in aanmerking dat 

handhavingsbeleid, waartoe naar vaste rechtspraak ook een 

handhavingsstrategie en/of interventieladder behoort, in de 

regel moet worden gevolgd en dat handelen in afwijking van 

het beleid zorgvuldig moet worden afgewogen en deugdelijk 

moet worden gemotiveerd. Ook wordt zo inzichtelijk op welke 

wijze verzwarende en verzachtende omstandigheden een rol 

hebben gespeeld bij de keuze, wat bijdraagt aan een consistent 

overheidshandelen. Het verdient aanbeveling om te werken 

met een vast model voor verslaglegging dat zoveel mogelijk 

landelijk wordt gehanteerd en in de gebruikte ICT systemen 

is ingebouwd.
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HOOFDSTUK 5

Randvoorwaarden voor 
werken met de LHSO

Eventuele vaststelling en bekend
making als beleid(sregel)

De LHSO kan elektronisch worden bekendgemaakt als 

beleidsregel. Vaak zal er daarnaast een beleidsregel moeten 

worden vastgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt dat en hoe 

de LHSO wordt gevolgd in het eigen beleid. Er is daarvoor een 

model-vaststellingsbesluit beschikbaar dat door het betrokken 

bestuursorgaan kan worden gebruikt. 

Afstemming met ander handhavingsbeleid
Het bestaande handhavingsbeleid dient waar nodig te 

worden afgestemd op de LHSO. De betrokken handhavende 

instantie is verplicht om een handhavingsstrategie vast te 

stellen en kan hierbij gebruik maken van de LHSO. Voor 

bepaalde beleidsterreinen zullen daarvoor naar verwachting 

in de toekomst modellen worden ontwikkeld die kunnen 

worden overgenomen of waarbij aansluiting kan worden 

gezocht. Om recht te doen aan het uitgangspunt van een 

transparante overheid zouden deze keuzestrategieën ook als 

beleidsregel moeten worden vastgesteld die elektronisch wordt 

bekendgemaakt. Het model-vaststellingsbesluit gaat uit van 

deze mogelijkheid.

Overlegstructuur
Het is voor een effectieve handhaving van groot belang 

dat er effectief en loyaal wordt samengewerkt tussen alle 

betrokkenen (bevoegde bestuursorganen, toezichthouders 

en opsporingsambtenaren, politie en openbaar ministerie). 

Deze samenwerking moet zo zijn georganiseerd dat de juiste 

personen op het juiste moment structureel of juist ad hoc en 

zaakgericht overleggen en informatie uitwisselen. Structureel 

afstemmingsoverleg en overleg over signalen of concrete zaken 

met het OM en de politie dient te zijn gewaarborgd. 

Organisatorische borging
Niet alleen op papier, maar ook organisatorisch moet 

uitvoering van de LHSO en in het bijzonder de afstemming 

en samenwerking geborgd zijn. Dat betekent dat de betrokken 

instanties ervoor zorgen dat relevante functies (zoals 

contactpersonen en specialisten) structureel bemenst zijn.

Model verslaglegging stappen
Het verdient aanbeveling om te werken met een vast model 

voor verslaglegging van de stappen en beslissingen in 

handhavingstrajecten dat zoveel mogelijk landelijk wordt 

gehanteerd en in de gebruikte ICT systemen is ingebouwd. 
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BIJLAGE 1
Concept Model vaststellingsbesluit 
handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Beleidsregel Handhavingsstrategie 
Omgevingsrecht provincie xxx/ Waterschap xxx/
Gemeente xxx
Het college van Gedeputeerde Staten/het college van dijkgraaf 

en heemraden/het college van

Burgemeester en wethouders (en de burgemeester)

Gelet op:

- Artikel 18.1 en 18.20, eerste lid, Omgevingswet;

- Artikel 13.5 Omgevingsbesluit;

- Artikel xx Verordening Kwaliteit, toezicht en handhaving 

Omgevingsrecht xx

Besluit vast te stellen:

+ Beleidsregel Handhavingsstrategie omgevingsrecht en  

de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

+ De handhavingsstrategie Bouwen (bij wijze van voorbeeld) 

+ De handhavingsstrategie Cultureel Erfgoed (bij wijze van 

voorbeeld)

+ De handhavingsstrategie Horeca ((bij wijze van voorbeeld 

van een optioneel lokaal geformuleerde strategie)

Het verdient aanbeveling om in het vaststellingsbesluit (of in de 

daarmee vast te stellen besluiten) voorzieningen op te nemen van 

overgangsrecht, en een uitdrukkelijke bepaling die de citeertitel 

voorschrift.
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1. Inleiding 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

4
  Geformuleerd in ABRvS 7 juli 2004, LJN AP8242. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Positionering landelijke handhavingstrategie 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kwaliteitscriteria. 
10

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

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

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

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

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

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

                                                        
11 

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

3.1 Stap 1 – Positionering bevinding in de interventiematrix 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

 

  
Lichte segmenten. Bestuursrechtelijk optreden is aangewezen. 
 

 
 

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

 
 

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

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

                                                        
12
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Ad. 1 

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

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

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

 
Ad. 2 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
De interventies in de (segmenten van de) matrix lopen van beneden naar boven op in 
zwaarte. In bijlage 2 staan alle interventies eveneens van licht naar zwaar toegelicht. 
 
Waar in de matrix van figuur 3 ‘PV’ staat betreft het de middelzware en zware segmenten die 
in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavinginstantie en OM. Als in overleg is besloten dat het 
OM niet optreedt, zijn er in deze situaties de in figuur 3 aangegeven op herstel en/of op 
bestraffing gerichte bestuursrechtelijke interventies om te overwegen, en ook de BSBm als 
strafrechtelijke interventie. 
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Figuur 3: De interventiematrix voor het bepalen van de eerste interventie(s) – zie ook bijlage 2 

1 

2 

Van belang 
 

Beperkt 
 

Vrijwel nihil 
 

4 

D
E

 (
M

O
G

E
L

IJ
K

E
) 

G
E

V
O

L
G

E
N

 Z
IJ

N
: 

Aanzienlijk, 
dreigend en/of 
onomkeerbaar 
 

3 

GEDRAG VAN DE OVERTREDER 

Goedwillend: 

 Onbedoeld 

 Proactief 

Moet kunnen: 

 Onverschillig 
 

Calculerend: 

 Bewust belem-
merend en/of 
risico nemend 
 

Bewust en structureel 
/ Crimineel: 

 Fraude 

 Oplichting 

 Witwassen 
 

A B C D 



Versie 1.7, 24 april 2014 

12 
 

De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van 
naleving. Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de 
handhaver direct door, door middel van het inzetten van een zwaardere (combinatie van) 
interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende: 

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

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

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

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

 
 
Begrip 
 

 
Toelichting 

Beginselplicht tot 
handhaven 

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

Bestuurlijk 
handhavingoverleg 

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

Bestuurlijk 
Omgevingsberaad 

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

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

Bestuurlijke 
strafbeschikking milieu 

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

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

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

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

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

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

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

Interventie Actieve handeling om een geconstateerd probleem op te lossen. 

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

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

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

OM Openbaar Ministerie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Bijlage IX Verordening kwaliteitscriteria  

Besluit van de raad van de gemeente Goirle tot vaststelling van de Verordening uitvoering 
en handhaving omgevingsrecht gemeente Goirle 2023 
 

De raad van de gemeente Goirle; 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 2 augustus 2022; 

gelet op de artikelen 18.20, tweede lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de 

Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

gelet op de beraadslaging; 

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Goirle 2023 
 
Artikel 1. Definities 
In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: 
Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van 
overeenkomstige toepassing is verklaard. 
 
Artikel 2. Reikwijdte 
Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of 
in opdracht van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 3. Betrokkenheid van de raad 
De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor 
de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten. 
 
Artikel 4. Kwaliteitsdoelen 
1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de 

betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en 
handhavingsstrategie. 

2. De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder 
geval betrekking op: 

             a. de dienstverlening; 
             b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten; 
             c. de financiën. 
 
Artikel 5. Kwaliteitsborging 
1. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester 

en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking 
tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar zijn gesteld over de beschikbaarheid en de 
deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de 
betrokken wetten zijn belast. 

2. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks 
mededeling aan de raad. 

3. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en 
wethouders daarvan gemotiveerd opgave. 

 
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. 



2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Goirle 2023. 

3. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle 
wordt ingetrokken. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van [datum]. 
 
De voorzitter, 
De griffier,           
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting 
  

Algemeen  
Deze verordening regelt de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht door 
en in opdracht van burgemeester en wethouders.   
  
Achtergrond en aanleiding   
In 2015 kwamen de VNG en het IPO met een uniforme 
modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Deze 
uniforme modelverordening werd opgesteld omdat gemeenten, provincies en de 
gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, zich voor een gezamenlijke 
opgave gesteld zagen. De opgave was om in landelijk verband de kwaliteit van de uitvoering en 
handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen bij de gedeelde zorg voor een gezonde en 
veilige fysieke leefomgeving (zie VNG-ledenbrief Lbr. 15/055 van 7 juli 2015). 
De grondslag van deze verordening werd destijds opgenomen in de artikelen 5.4 en 5.5 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Sindsdien zijn de kwaliteitscriteria 2.1, en later 
per 1 juli 2019, kwaliteitscriteria 2.2, voor de uitvoering van de Wabo ontwikkeld en beschikbaar 
gesteld in brede samenwerking tussen bevoegde gezagen. Het uitgangspunt voor de 
kwaliteitsbevordering is de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria 2.2, die op basis 
van technische en maatschappelijke ontwikkelingen met betrokken partijen in landelijke afstemming 
zullen worden aangepast. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow) vervalt de Wabo als grondslag voor de 
verordening. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) heeft de artikelen 18.20 en 
18.23 van de Ow als grondslag en is om die reden opnieuw vastgesteld. De hierbij door de raad vast 
te stellen verordening volgt de Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht), die 
voor gemeenten en provincies gelijkluidend door de VNG en het IPO is opgesteld. 
 
Reikwijdte: een brede verantwoordelijkheid voor kwaliteit  
Deze verordening gaat uit van een brede verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies voor 
kwaliteit. Dat wil zeggen dat als vertrekpunt wordt genomen dat alle uitvoerings- en 
handhavingstaken van burgemeester en wethouders op grond van de Ow, onderwerp van de 
verordening vormen. Het gaat dan om thuistaken, die burgemeester en wethouders “in eigen huis” 
verrichten, de basistaken die krachtens artikel 18.22 van de Ow in opdracht van burgemeester en 
wethouders door omgevingsdiensten worden verricht en de plustaken, die burgemeester en 
wethouders naast de basistaken hebben belegd bij de omgevingsdienst. Behalve milieutaken betreft 
het dus ook uitdrukkelijk de zogenaamde "BRIKS-taken" (inzake bouw-, reclame-, inrit-, kap- en 
sloopvergunningen).   
Deze verordening stelt regels die voor alle gemeenten en provincies gelijk zijn. In alle 
gevallen zullen burgemeester en wethouders beleid moeten voeren over de kwaliteit (zie ook artikel 
3). Dit beleid komt tot uitdrukking in de uitvoerings- en handhavingsstrategie, bedoeld in artikel 13.5 
van het Omgevingsbesluit. Deze verordening regelt waarover de doelen van dit beleid ten minste 
moeten gaan. Deze verordening regelt bovendien dat de verrichtingen van de 
gemeentelijke organisaties en de omgevingsdiensten, waar het de uitvoerings- en handhavingstaken 
betreft, in het licht van die doelen worden beoordeeld. Tot slot regelt de verordening dat de raad, in 
het kader van het horizontale toezicht, inhoudelijk debat voert over de hoofdlijnen van het 
meerjarige kwaliteitsbeleid dat burgemeester en wethouders voeren.  
  
Samenhang met andere domeinen  
Onderwerpen die tot het bereik van de verordening behoren, kunnen onderdeel blijven uitmaken 
van andere thema's dan die van de fysieke leefomgeving alleen. De verordening belemmert 
bijvoorbeeld niet dat onderwerpen met betrekking tot fysieke veiligheid ook aan de orde kunnen 
komen in beoordelingen of rapportages op andere domeinen. Zoals bij de openbare orde en 



veiligheid binnen gemeenten, waar raakvlakken bestaan tussen bijvoorbeeld de Ow en 
de Alcoholwet, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur en andere 
bijzondere wetten.   
De uniforme regeling van de verordening betekent ook dat voor bijvoorbeeld de taken op grond van 
artikel 18.22, tweede lid, van de Ow geen specifieke, aanvullende eisen worden gesteld. Ook hier is 
het relevante kader breder dan de Ow alleen en vindt taakuitoefening plaats in samenwerking met 
andere bevoegde gezagen. De basis van de kwaliteitscriteria blijven ook hier de afspraken die in het 
kader van het Programma Uitvoering met Ambitie (PUMA) zijn gemaakt. De criteria voor 
de omgevingsdiensten met taken, bedoeld in artikel 18.22, tweede lid, van de Ow, zijn in Nederland 
hetzelfde. In afstemming met de andere bevoegde gezagen kunnen aanvullende afspraken gemaakt 
worden.   
  
Hoofdlijnen van de verordening  
De verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de uitvoerings- en handhavingstaken op het 
terrein van de Ow door de gemeente en in opdracht daarvan handelende (omgevings)diensten. De 
verordening drukt commitment uit van de raad aan kwaliteit.   
De verordening verbindt daarmee inhoudelijke ambities voor kwaliteit aan bestaande, deels in 
ontwikkeling zijnde, andere kaders die door procedurele of inhoudelijke normering van uitvoering en 
handhaving bijdragen aan deze kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de Gemeentewet, de Provinciewet, 
de Ow, de Wet milieubeheer (hierna: Wm), de Algemene wet bestuursrecht en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). Bij ontwikkeling en bekendmaking van de 
kwaliteitscriteria worden deze kaders ook betrokken.   
  
Van deze kaders is de Ow en daarop gebaseerde regelgeving wellicht de belangrijkste. Zo 
bevat artikel 13.5 e.v. van het Omgevingsbesluit procedurele regels voor het uitvoerings- 
en handhavingsbeleid en de vergunningverlening door het bevoegd gezag. Dit houdt in dat 
burgemeester en wethouders verplicht zijn tot het stellen van doelen, het identificeren van 
activiteiten ter uitvoering daarvan, de inrichting van de uitvoeringsorganisatie, het monitoren en het 
rapporteren daarover.   
In de praktijk zijn bovendien verschillende kaders gebruikelijk voor het beoordelen van de kwaliteit 
door de omgevingsdienst (respectievelijk de eigen diensten), door burgemeester en wethouders en 
tot slot door de raad. Vertrekpunt zijn de actuele kwaliteitscriteria (waarvan de toepassing 
is verankerd in artikel 5, zie de toelichting aldaar) en andere standaarden en methoden die door het 
bevoegde gezag al veel worden gehanteerd. Deze zijn ontwikkeld en worden verder ontwikkeld met 
als doel de kwaliteit van uitvoerings- en handhavingstaken te waarborgen en te bevorderen.  
Of deze kaders gerealiseerd zijn en hoe deze bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering- en 
handhavingstaken, moet jaarlijks worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Hiervoor is 
input nodig van de omgevingsdiensten en van de interne gemeentelijke organisatie. Burgemeester 
en wethouders zullen dus beoordelen "of het goed gaat" op basis van de door henzelf geformuleerde 
beleidsdoelen voor in ieder geval de dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en diensten 
of de financiën (artikel 4, tweede lid, onder a tot en met c). Daarnaast zijn ook andere doelen 
mogelijk. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de veiligheid of de duurzaamheid (in de zin van 
natuur en een goede omgevingskwaliteit) met inbegrip van daarvoor geselecteerde indicatoren.    
  
Uiteindelijk zullen burgemeester en wethouders hierover verantwoording afleggen aan de 
raad (horizontale verantwoording). De leden van de raad vormen immers ook een eigen oordeel "of 
het goed gaat” in het licht van de kwaliteit van de leefomgeving. De politiek-bestuurlijke 
overwegingen van de raad zullen betrekking hebben op de meerjarige hoofdlijnen van het beleid, 
niet op de organisatorische kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de 
diensten behoort. Daarbij zal ook het verband gelegd kunnen worden tussen de strategische plannen 
en visies over de hoofdlijnen van het omgevingsbeleid binnen de gemeente, zoals vastgelegd in 
de omgevingsvisie. De raad oefent invloed uit op de formulering van doelen en indicatoren door 



burgemeester en wethouders en op de bijstelling daarvan zoals bijvoorbeeld welke informatie de 
raad wil terugzien in de verantwoordingsrapportages van burgemeester en wethouders. In die zin 
worden de kaders voor de beoordeling van de raad overgelaten aan het politieke debat.    
  
Zo ordent de verordening de kwaliteit van uitvoering en handhaving, door de betrokken actoren met 
elkaar te verbinden vanuit ieders competentie:    
- De organisaties werken overeenkomstig de actuele kwaliteitscriteria met betrekking tot 

deskundigheid en beschikbaarheid, en leggen rekenschap af aan burgemeester en wethouders 
die hiervoor verantwoording afleggen aan de raden en provinciale staten.  

- Burgemeester en wethouders zijn, als bevoegd bestuursorgaan, belast met het stellen van 
beleidsdoelen voor de kwaliteit van de uitvoerings- en handhavingstaken overeenkomstig de 
procesregels van het Omgevingsbesluit,   

- De raad oefent horizontaal toezicht uit op burgemeester en wethouders en gebruikt, waar 
nodig, de – krachtens de Gemeentewet en de Wgr - aan haar toekomende mogelijkheden.   

  
Impact van deze verordening: meer dan regels alleen  
Deze verordening is een blijvend kader voor het bevorderen, beoordelen en borgen van de kwaliteit 
van uitvoering en handhaving. Blijvende goede verrichtingen in dit kader vergen meer dan regels 
alleen. De kwaliteitscriteria zijn in dat kader in 2019 geactualiseerd naar een versie 2.2. Om de 
kwaliteitscriteria up-to-date te houden zullen deze op termijn in brede samenwerking met andere 
gemeenten en provincies en omgevingsdiensten geactualiseerd moeten worden. Hetzelfde geldt 
voor de doelen en de daarvoor gehanteerde indicatoren, die door bevoegde gezagen worden 
gebruikt.   
  
Interbestuurlijke regeldruk, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid  
Deze verordening beoogt zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande rapportage- en 
informatiestromen, op basis van afdelingen 13.2 en 13.3 van het Omgevingsbesluit en de organieke 
wetgeving (Gemeentewet, Provinciewet en Wgr). De verordening introduceert geen nieuwe 
rapportageverplichtingen maar vereist wel extra input voor bestaande rapportages. Een goede, 
tijdige en transparante uitvoering van de bestaande verplichtingen faciliteert ieders rol in 
de kwaliteitsketen. De verordening is vanuit deze bestaande competentieverdeling gericht op 
horizontaal toezicht. Van regeldruk voor burgers en bedrijven is geen sprake.  
  
Artikelsgewijs  
Alleen die bepalingen die verdere toelichting nodig hebben, worden hieronder nader toegelicht.  
  
Artikel 1. Definities  
In dit artikel zijn geen begrippen opgenomen die al zijn gedefinieerd in de Ow.   
Als betrokken wetten worden aangemerkt de Ow zelf, en de Wm, voor zover bij of krachtens die 
wetten is bepaald dat paragraaf 18.3.3 van de Ow van overeenkomstige toepassing is. Dat 
de Wm van toepassing is, is bepaald in artikel 18.1a van de Wm. Op de uitvoering of handhaving van 
een geheel andere wet, zoals bijvoorbeeld de Alcoholwet, is deze verordening niet van toepassing 
(wat onverlet laat dat over overlappende onderwerpen elders wordt gerapporteerd, zie het 
algemeen deel van de toelichting).   
Het begrip omgevingsdienst is niet apart gedefinieerd omdat hiervoor is aangesloten bij de 
omgevingsdiensten waarvan melding wordt gemaakt in artikel 18.21 van de Ow.   
  
Artikel 2. Reikwijdte  
De reikwijdte van de verordening heeft een inhoudelijke afbakening en een afbakening naar bevoegd 
gezag. Ten eerste moet het gaan om de uitvoering of handhaving van de betrokken wetten. De 
terminologie “uitvoering en handhaving” duidt op de uitvoerings- en handhavingstaak, bedoeld in 
artikel 18.20 van de Ow. “Uitvoering en handhaving” betekent dan vergunningverlening, toezicht en 



handhaving. Dat wil zeggen alle taken tot uitvoering of handhaving van de Ow en van de Wm, voor 
zover dat in die wet is bepaald. Zie daarover de toelichting bij artikel 1. Ten tweede moet het gaan 
om de uitvoering of handhaving door of in opdracht van burgemeester en wethouders. De 
verordening is dus van toepassing als het gaat om de uitvoering van de betrokken wetten door 
burgemeester en wethouders zelf of, in opdracht van burgemeester en wethouders door een 
omgevingsdienst of een private partij (maar vanwege burgemeester en wethouders). Uitvoering 
van de Ow of de Wm door andere bevoegde gezagen, zoals het provinciebestuur en andere 
gemeentebesturen die hun verordeningen op basis van hetzelfde model vaststellen, het 
waterschapsbestuur of de minister van Infrastructuur en Waterstaat of de minister van Economische 
Zaken en Klimaat, valt buiten het bereik van deze verordening. Waar hier wordt gesproken over de 
uitvoering of handhaving van taken door of in opdracht van het bevoegd gezag wordt gedoeld op de 
uitvoering door gemeentelijke diensten en regionale uitvoeringsdiensten.   
  
Artikel 3. Betrokkenheid van de raad  
Dit artikel is van belang voor de rolverdeling tussen de raad en burgemeester en wethouders. 
Vanwege de systematiek van afdelingen 13.2 en 13.3 van het Omgevingsbesluit, is de jaarlijkse 
beoordeling van en rapportage over kwaliteit een taak voor het bevoegd gezag. Dat wil zeggen: 
burgemeester en wethouders. Bezien vanuit de Gemeentewet, is kaderstelling juist de taak van de 
raad.   
De kaderstellende rol krijgt allereerst gestalte door de vaststelling van deze verordening als geheel. 
Daarnaast is het echter, gelet op de samenhang met afdelingen 13.2 en 13.3 van het 
Omgevingsbesluit, van belang uitdrukking te geven aan het feit dat de raad vooral vanuit de 
hoofdlijnen betrokken zijn bij het beleid en zullen toezien op de continuïteit van de kwaliteit over 
meerdere jaren.   
Het horizontale toezicht door de raad op het (regionale) uitvoerings- en handhavingsbeleid door 
burgemeester en wethouders, zal daarom plaatsvinden in het licht van het strategische beleid dat op 
hoofdlijnen wordt gevoerd voor de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsvisies, 
milieubeleidsplannen en structuurvisies.  
Artikel 3 richt zich tot de raad. Indirect is het artikel eveneens van belang voor burgemeester en 
wethouders, en de omgevingsdiensten die in hun opdracht werken, omdat de rol van de raad zich 
juist bij de meerjarenprogrammering en hoofdlijnen laat gelden. Voor het waarmaken van deze rol, 
beschikt de raad al over de mogelijkheden die de organieke wetgeving biedt en de kaders die op 
strategisch niveau voor de fysieke leefomgeving in plannen en visies zijn vastgelegd.   
Om deze rol waar te kunnen maken is het vanzelfsprekend van belang dat burgemeester en 
wethouders de raad daartoe door tijdige informatieverstrekking in staat stellen. Dat daarvoor 
eveneens informatie van de omgevingsdienst van belang kan zijn, spreekt voor zich en is op grond 
van de Wgr en de opdrachten aan de omgevingsdiensten voldoende gewaarborgd.  
  
Artikel 4. Kwaliteitsdoelen  
Afdelingen 13.2 en 13.2 van het Omgevingsbesluit verplichten het bevoegd gezag (lees: 
burgemeester en wethouders om beleid te formuleren voor de kwaliteit van de uitoefening van de 
uitvoerings- en handhavingstaken. Er is dan sprake van een uitvoeringsbeleid en handhavingsbeleid, 
waarover onderlinge afstemming plaats dient te vinden tussen de bevoegde gezagen op het niveau 
van de omgevingsdienst. Welk beleid moet worden geformuleerd laat 
het Omgevingsbesluit inhoudelijk open. Dit artikel strekt ertoe een inhoudelijke ambitie te geven aan 
de procesverplichting om kwaliteitsbeleid te vormen.   
Ten eerste door voor te schrijven dat burgemeester en wethouders naar de kwaliteit van de 
uitvoering en handhaving kijken in het licht van het geformuleerde (regionale) beleid, waarbij de 
doelen van dat beleid betrekking moeten hebben op een aantal voorgeschreven inhoudelijke 
thema's. Het gaat er daarbij telkens om die doelen te zien, niet vanuit elke mogelijke factor die 
daaraan kan bijdragen, maar vanuit het perspectief van de prestaties en kwaliteit van de uitvoering 



van de eigen organisaties. Het gaat dan in ieder geval om dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van 
producten en diensten en financiën.   
Er is voor gekozen in deze verordening geen voorschriften te geven over de te gebruiken indicatoren. 
Dat is in de eerste plaats een taak voor de bevoegde gezagen, die daarmee in de praktijk al ruime 
ervaring hebben.   
 
Dit kan uitgebreid worden met andere onderwerpen die zo nadere invulling worden geven aan de 
kwaliteitsdoelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de veiligheid of de duurzaamheid (in 
de zin van natuur en een goede omgevingskwaliteit) met inbegrip van daarvoor geselecteerde 
indicatoren.   
   
Artikel 5. Kwaliteitsborging  
Dit artikel geeft een verankering aan de kwaliteitscriteria 2.2 en de opvolgers daarvan. De 
kwaliteitscriteria worden door bevoegde gezagen in brede samenwerking opgesteld. De 
kwaliteitscriteria hebben betrekking op de deskundigheid van de uitvoerende en handhavende 
organisaties. De meest actuele versie van de kwaliteitscriteria worden door de VNG en het IPO (en 
andere organisaties) bekendgemaakt. Op het moment van vaststellen van deze verordening is de 
meest actuele set (kwaliteitscriteria 2.2 van 1 juli 2019) te vinden 
op: https://vng.nl/sites/default/files/vth_wabo_kwaliteitscriteria_versie_2.2_2019_deel_b.pdf. Van
wege de verdere ontwikkeling van de kwaliteitscriteria wordt dynamisch verwezen. Bij een volgende 
versie van de kwaliteitscriteria hoeft de verordening niet te worden aangepast.  
Artikel 5 strekt ertoe te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de uitvoering van uitvoerings- en 
handhavingstaken in de praktijk gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om kwaliteitscriteria 
waaraan zorgvuldig en met grote deskundigheid is gewerkt door de betrokken bevoegde gezagen. 
Van belang is dat deze kwaliteitscriteria relevante input leveren voor de kwaliteit. Dat geeft 
vanzelfsprekend geen garantie dat de doelen die door burgemeester en wethouders zijn gesteld op 
grond van artikel 4 ook zonder meer in alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen 
zal immers niet alleen afhankelijk zijn van de goede verrichtingen van de uitvoerende organisaties. 
Van de naleving van de kwaliteitscriteria zal daarom jaarlijks mededeling gedaan moeten worden aan 
de raad. Het gaat hier om een belangrijke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden 
meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages, in de op grond van afdelingen 13.2 en 13.3 van het 
Omgevingsbesluit op te stellen documenten.  
Omgekeerd wil het evenmin zeggen dat, als de kwaliteitscriteria (nog) niet in alle relevante taken 
worden toegepast, dat de kwaliteit per definitie te wensen zal overlaten. In dit geval zal echter wel 
gemotiveerd moeten worden waarom de kwaliteitscriteria niet toegepast zijn, of konden worden, en 
hoe wel voor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd. De kwaliteitscriteria zijn daarom een cruciaal 
richtsnoer waarvoor, op grond van het derde lid, geldt: pas toe of leg uit, “comply or explain”.   
  
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel  
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening. Overgangsrecht is niet nodig gelet op de 
aard van de gestelde regels.   
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