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MAL VOOR UITWERKING VAN DE HANDHAVINGSOPGAVEN 
 
De 13 handhavingsopgaven van de bouwregelgeving c.a. zijn op gelijke wijze uitgewerkt. Daarbij 
diende de mal die is gehanteerd in de nota “meer (dan) handhaving” als hulpmiddel. Deze mal maakt 
het mogelijk op een samenhangende en verantwoorde wijze de benodigde handhavingsinspanning te 
formuleren. Tevens ontstaan er aanknopingspunten voor een berekening van de benodigde ureninzet. 
Onderstaand volgt een korte beschrijving van de onderdelen van de uitwerking. 
 
1. Context van beleid 
 
Handhaving staat niet op zich. Handhaving is een (één) instrument om beleidsdoelen te realiseren. De 
beleidscontext voor de 13 handhavingsopgaven van de bouwregelgeving c.a. bestaat uit: Woningwet, 
Bouwbesluit, Bouwverordening, Welstandsbeleid, Wet Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplannen, 
Monumentenwet en Monumentenverordening. 
De wetgever formuleert doelen op het gebied van: 
- fysieke veiligheid: constructie; brand; gebruik; 
- (volks)gezondheid: geluid; vocht; lucht; schadelijke of hinderlijke stoffen en materialen; ongedierte; 

drink- en warmwatervoorziening; daglicht; 
- redelijke eisen van welstand  
- voorschriften van stedenbouwkundige aard: bereikbaarheid en toegankelijkheid: voor hulpdiensten 

en gehandicapten; overschrijding rooilijn; bouwen op de weg; erfbepalingen; parkeergelegenheid; 
etc; 

- brandveiligheid: brandveiligheidssinstallaties; ontruimings- en alarminstallaties; aanwezigheid en 
aanduiding van vluchtroutes; 

- nutsvoorzieningen: aansluitplicht gas, water, electra en riolering; kwaliteitseisen te stellen aan 
installaties en voorzieningen; 

- energiezuinigheid: warmteverlies; luchtdoorlatendheid; energieprestatie 
- bruikbaarheid: oppervlakte en andere eisen voor verblijfsgebied of verblijfs-, utiliteitse en 

gebruiksruimten; toegankelijkheid; vrije doorgang; bereikbaarheid; sanitaire inrichting; etc; 
- veiligheid op de bouwplek; 
- enzovoort. 
De regelgeving beoogt deze doelen te bereiken door eisen te stellen gericht op bijvoorbeeld het 
voorkomen van ongevallen en ziekten, het realiseren van energiebeperkende maatregelen en het 
garanderen van de toegankelijkheid. De ‘beleidscontext’ wordt bij de diverse handhavingsopgaven 
verder niet meer afzonderlijk aangegeven. 
 
2. Doelen en condities van handhaving 
 
Effect van overtreding 
 
Voor alle handhavingsopgaven, onderverdeeld naar categorieën, is getracht in beeld te brengen wat 
de gemiddelde gevolgen kunnen zijn van regelovertreding. Zo ontstaat een inschatting van de ernst 
van de gevolgen, de schade die onstaat, en derhalve van het ‘effect van regelovertreding’. 
Handhaving is een van de middelen om het negatief effect van regelovertreding zoveel mogelijk te 
minimaliseren. 
Om een goede analyse te (kunnen) maken van de gevolgen van regelovertreding is het van belang 
meerdere aspecten in ogenschouw te nemen. Wat zijn de mogelijke onmiddellijke consequenties voor 
de fysieke veiligheid van mensen (fys), op welke wijze tast het de kwaliteit van de leefomgeving aan of 
zorgt het voor gevoelens van onveiligheid (kwa), wat is de financieel-economische maatschappelijke 
schade (fin), hoe leidt de natuur er onder (nat), wat zijn de (middel)lange termijn effecten op de 
volksgezondheid (gez) en op welke wijze schaadt het de integriteit van het bestuur als instituut of het 
persoonlijk bestuurlijke imago (ima)? Zo worden onbewuste overwegingen meer zichtbaar. En bij de 
afweging ‘wel of niet handhaven van deze regels’ kan het terrein waarop het effect optreedt een grote 
rol spelen.  
Een eerste matrix bevat de gegevens van deze exercitie. De mate van ernst van het effect wordt 
aangeduid m.b.v. de volgende scores: klein (K); middel / gemiddeld (M); groot (G). Voor een 
interpretatie van de scores zie Bijlage 2, Interpretatie van de effectscores op de risicomatrix. Alle 
scores van een handhavingsopgave c.q. categorie kunnen in een gemiddelde worden uitgedrukt. 
Daarmee ontstaat een maat voor de ernst van regelovertreding. Dit staat in de kolom ‘effect’ in een 
tweede matrix. 
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Kans op regelovertreding 
 
Van belang bij het formuleren van de handhavingsinspanning is een inschatting van de kans op 
regelovertreding. Bij weinig overtredingen kúnnen we wellicht volstaan met een kleine inspanning. Het 
gaat dan om de kans op regelovertreding indien er niet gehandhaafd zou worden door de gemeente. 
Het resultaat van deze exercitie staat in de kolom ‘kans’ van de tweede matrix. De kans op overtreding 
wordt aangeduid als: klein (K); middel / gemiddeld (M); groot (G). 
 
Prioriteit van handhaving 
 
De ernst van het effect dat kan optreden samen met de kans op overtreding bepaalt het risico voor de 
gemeente indien bepaalde regels niet gehandhaafd zouden worden. Dit risico geeft een indicatie voor 
de prioriteit van handhaven van deze regels.  
Consequentie van de prioriteitstelling in de nota “meer (dan) handhaving” is dat de handhaving van 
gebruiksvergunningen prioriteit 1 heeft. In welke mate precies en op welke is vervolgens onderwerp 
van nadere bepaling. De overige regels hebben – dus! - minder prioriteit. Aanvullend geldt dat er alert 
moet worden opgetreden t.a.v. overtredingen met een onomkeerbaar karakter. Daarmee krijgt 
bijvoorbeeld de handhaving bij monumenten en bij sloop een hoge(re) prioriteit. Per 
handhavingsopgave kan ook een differentiatie van de aanpak naar bijvoorbeeld gebied, wijk of 
categorie plaatsvinden. En er kan gekozen worden voor differentiatie in toezicht en w.b. sanctionering. 
De prioriteit van een handhavingsopgave wordt aangegeven met: laag (L); middel / gemiddeld (M); 
hoog (H) Een compleet overzicht van de effect-, kans- en risicoscores evenals van de prioriteit staat in 
Bijlage 2, Risicomatrix en prioriteit handhavingsopgaven. 
 
Handhavingsdoel(en) 
 
Op basis van de gestelde prioriteiten kunnen de handhavingsdoelen bepaald worden. Formulering van 
de doelen geschiedt in termen van de gewenste naleving door burgers en instellingen en / of in 
termen van handhaving door de gemeente. Dit gebeurt zoveel mogelijk volgens het SMART-principe: 
specifiek; meetbaar; acceptabel; realistisch; met tijdsplanning. 
 
Indicatoren voor handhavingsdoel(en) 
 
Indicatoren geven aan in welke mate de doelen gehaald worden. Ze zijn nodig om de voortgang c.q. 
het effect van de handhavingsaanpak vast te kunnen stellen en te kunnen rapporteren. De indicatoren 
beschrijven vaak het aantal overtredingen in relatie tot een totaal (vergunningen; objecten) of per 
controle-actie. 
 
3. Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie 
 
De wijze van toezicht wordt aangegeven w.b. structuur, frequentie en vorm. De toezichtstrategie moet 
voldoende garanties bieden voor het realiseren van het handhavingsdoel. Ze moet voldoende 
specifiek zijn om een berekening van de inzet mogelijk te maken. 
 
Sanctiestrategie 
 
De werkwijze bij en instrumenten van sanctionering worden bepaald. De sanctiestrategie moet 
voldoende garanties bieden voor het realiseren van het handhavingsdoel. Ze moet voldoende 
specifiek zijn om een berekening van de inzet mogelijk te maken. 
Als werkwijze geldt in principe de procedure bij constatering van overtredingen beschreven op pagina 
20 van de nota “meer (dan) handhaving”. De beschrijving zal in fase 2 van dit handhavingsplan nader 
worden uitgewerkt. In ieder geval zal om deze procedure in geval van een gang naar de rechter 
zoveel mogelijk kracht bij te zetten zal elke constatering van een overtreding onmiddellijk gevolgd 
worden door een vooraankondiging/waarschuwingsbrief. Hierin wordt aangegeven dat er een 
(mogelijke) overtreding is geconstateerd en welke procedure vervolgens doorlopen zal worden. 
  
Gedoogstrategie 
 
De strategie beschrijft de omstandigheden waarin gedogen is toegestaan. De standaard is conform de 
nota “meer (dan) handhaving”: niet gedogen, tenzij. 
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Interne / externe afstemming 
 
Teneinde te kunnen handhaven of het succes van handhaving te vergroten is soms afstemming nodig 
met andere afdelingen of met externe instanties. 
 
Nalevingstrategie 
 
Naleving van regels kan op veel manieren bereikt worden. Handhaving is er één van. Centrale 
elementen bij het bevorderen van naleving zijn steeds: tijdige en heldere kennisgeving middels de 
media en (schriftelijke) informatieverstrekking bijvoorbeeld als bijlage bij een vergunning. Daarnaast 
zullen burgers en instellingen expliciet gewezen worden op eigen verantwoordelijkheid voor en 
consequenties van overtreding. Tot slot zal daadwerkelijk optreden, zowel in de toezicht- als 
sanctiesfeer grote preventieve waarde hebben. 
 
 
4. Middelen 
 
Vooralsnog wordt volstaan met een berekening van de ureninzet. Overige kosten zoals 
communicatieapparatuur en opleiding voor toezichthouders of bijvoorbeeld kosten van luchtfoto’s t.b.v. 
het beschrijven van 0-situaties zullen in 2009 in beeld worden gebracht. 
 
Toezicht 
  
Een zo nauwkeurig mogelijke berekening of indicatie van de benodigde ureninzet wordt gegeven. 
Specificatie vindt plaats naar: specifiek toezicht (complexe kennis en vaardigheden vereist op een 
deelgebied); algemeen toezicht (meer algemene kennis en vaardigheden op een groot aantal 
gebieden). Waar mogelijk vormen harde cijfers de basis, meestal zijn aannames het enige houvast. 
 
Sanctionering 
 
Een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de benodigde ureninzet wordt gegeven.  
Indien het komt tot een daadwerkelijk juridisch traject (de overtreder maakt na een formele 
aanschrijving de overtreding nog niet ongedaan) dan betekent dit voor de gemeente een 
arbeidsintensieve inzet. Een gemiddeld traject kost circa 60 uur. Effectief toezicht houden leidt tot 
grote druk aan de sanctioneringskant! Wellicht dat op termijn zich dit ‘terugverdient’ door de 
preventieve werking die er, bij goede communicatie, van uit gaat. 
 
Capaciteit 
 
Totalen van de inzet voor toezicht en sanctionering. Het is goed om te bedenken dat het geen 
‘maximaal’ scenario betreft, maar een ‘optimaal’ scenario. Immers, er zijn al meerdere beperkende of 
prioriterende keuzen gemaakt betreffende de handhaving. Wat per handhavingsopgave als aanpak 
neergezet wordt is wat noodzakelijk en verantwoord is. Anders gezegd: het risico dat de gemeente 
loopt is verantwoord en aanvaardbaar. 
 
Indien onvoldoende uren 
 
Indien er onvoldoende uren zijn of beschikbaar komen dan kan dat opgelost worden door een aantal 
zaken niet (meer) te doen. Er wordt in beeld gebracht wat geschrapt kan worden en wat dat aan 
besparing oplevert. Over blijft een ‘voldoende’ scenario per handhaafopgave. De gemeente loopt dan 
risico’s en accepteert deze als gevolg van keuzen. 
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1. REALISATIE BOUWWERK IN AFWIJKING VAN VERGUNNING 
 
Wet- en regelgeving geven criteria om te beoordelen of voor de realisatie van een bouwwerk (verbouw; 
nieuw op te richten) een vergunning verplicht is. Daarmee wil de wetgever condities op het gebied van 
bijvoorbeeld constructieve- of brandveiligheid of t.a.v. welstand zekeren.  
De criteria of een bouwwerk vergunningplichtig is dan wel vergunningvrij is, zijn gebaseerd op onder 
andere aard van het bouwwerk en afmeting en plaats van het te bouwen werk. Om een voorbeeld te 
geven, het plaatsen van een schotel met een doorsnede tot 2 meter aan de achterzijde van de woning 
is vergunningvrij, het plaatsen van diezelfde schotel aan de voorzijde van de woning is 
vergunningplichtig. 
Voor vergunningvrije bouwwerken gelden nog steeds de minimale welstandseisen en alle eisen uit het 
Bouwbesluit. Deze bouwwerken kunnen niet gecontroleerd worden tijdens de bouw. Derhalve wordt 
deze groep meegenomen onder ‘7. Niet voldoen aan vereisten bestaande bouw’. Immers ook in die 
situaties kunnen (ernstige) effecten m.b.t. bijvoorbeeld veiligheid of gezondheid optreden.   
Onderstaand handhaafprogramma betreft uitsluitend bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is 
afgegeven. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Gegevens risicomatrix, gesorteerd naar uiteindelijk (is: gewogen gemiddeld) ‘effect’: 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Niet woningen, zichtbaar vanaf openbare weg M M M K K K 

Niet-woningen, niet zichtbaar vanaf openbare 
weg 

M K K K M K 

Woningen, zichtbaar vanaf openbare weg M M K K M K 

Woningen, niet zichtbaar vanaf openbare weg M K M K K K 

Monumenten K M G K M G 

 
 
Categorieën Effect Kans Risico 

Niet woningen, zichtbaar vanaf openbare weg Middel Middel Middel 

Niet-woningen, niet zichtbaar vanaf openbare 
weg 

Klein Groot Middel 

Woningen, zichtbaar vanaf openbare weg Middel Middel Middel 

Woningen, niet zichtbaar vanaf openbare weg Middel Groot Groot 

Monumenten Middel Klein Klein 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels kan over het algemeen leiden tot 

gemiddeld ernstige gevolgen 
- belangrijkste gevolgen overtreding: 

- gevaar voor veiligheid (zoals zwaargewonden door instorting) 
- in mindere mate gevaar voor gezondheid (zoals luchtwegziekten ten gevolge van slechte 
ventilatie) 

- belangrijke neveneffecten: 
- grote imagoschade bij beeldbepalende panden (“hoe kan de gemeente zo iets moois laten 
verknallen?!”) 
- verlies aan kwaliteit leefomgeving door wezenlijke aantasting aard en karakter van monumenten 
- grote financiële herstelschade bij aantasting van het monumentale karakter van een pand 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: ‘groot’ bij categorieën niet zichtbaar vanaf openbare weg 

(woningen en niet-woningen); m.n. door afwezigheid van sociale en formele controle 
- exacte gegevens: ontbreken 
- verwachting op basis van ervaring: bij gemiddeld 15% van de vergunningen wordt op enig 

moment afgeweken van de eisen zoals gesteld in de vergunning 
- aard overtredingen: zowel eisen van veiligheid en gezondheid als eisen m.b.t. welstand, 

energiezuinigheid etc. 
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Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: ‘groot’ bij werkzaamheden aan woningen die niet zichtbaar zijn vanaf 

de openbare weg 
- nota “meer (dan) handhaving”: prioriteit 2 
- prioriteit van handhaven: ‘hoog’ bij alle categorieën i.v.m. gevaar voor veiligheid en gezondheid 
- in handhavingsaanpak differentiatie zoeken naar: 

- soort bouwwerk  
- eisen waarop gecontroleerd wordt 

 
Handhavingsdoelen: 
 
Dakkapel 
eisen maatvoering + welstand: 100% naleving  
overige eisen: niet handhaven, dus geen doelen 
 
Vergroten woning 
eisen (constructieve en brand) veiligheid + welstand: 100% naleving  
overige eisen: 90% naleving (bij minimaal 90% van de bouwwerken worden de overige eisen 100% 
nageleefd; bij maximaal 10% van de bouwwerken mogen deze eisen op enigerlei wijze overtreden 
worden) 
 
Bijgebouw 
eisen (constructieve) veiligheid + welstand: 100% naleving  
overige eisen: niet handhaven, dus geen doelen 
 
Vrijstaande woning 
eisen veiligheid en gezondheid + welstand: 100% naleving 
overige eisen: 80% naleving (bij minimaal 80% van de bouwwerken worden de overige eisen 100% 
nageleefd; bij maximaal 20% van de bouwwerken mogen deze eisen op enigerlei wijze overtreden 
worden) 
 
Recreatiewoning 
eisen veiligheid en gezondheid + welstand: 100% naleving 
overige eisen: 80% naleving (bij minimaal 80% van de bouwwerken worden de overige eisen 100% 
nageleefd; bij maximaal 20% van de bouwwerken mogen deze eisen op enigerlei wijze overtreden 
worden) 
 
Woongebouw 
alle eisen: 100% naleving 
 
Utiliteitsgebouw 
alle eisen: 100% naleving 
 
Verzorgingstehuis- Woonzorgcentrum 
alle eisen: 100% naleving 
 
Andere bouwwerken 
eisen veiligheid en gezondheid + welstand: 100% naleving 
overige eisen: niet handhaven, dus geen doelen 
 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
als indicator bij alle eisen geldt: aantal geconstateerde afwijkingen t.o.v. aantal gecontroleerde 
opleveringen en/of aantal controlebezoeken 
als afwijking geldt: (gerealiseerd) bouwwerk voldoet niet aan de gestelde eisen, waarbij het aantal 
punten waarop het niet voldoet in principe niet relevant is 
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Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Dakkapel 
- geen controle vooraf en tijdens bouw (soms wel controle in het kader van regulier toezicht) 
- controle op gereedmelding: altijd 
- enkel controle maatvoering + welstand 
 
Vergroten woning (tot € 25.000,=) 
- toezicht bij start bouw: altijd  
- toezicht tijdens bouw: in principe niet (behoudens tijdens reguliere controle en op verzoek) 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- altijd controle op veiligheids- en gezondheidseisen + welstand 
 
Vergroten woning (vanaf € 25.000,=) 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 2 keer per bouwwerk 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- altijd controle op veiligheids- en gezondheidseisen + welstand 
- steekproefsgewijs bij 10% van de vergunningen controle op (alle) overige eisen (voor zover op dat 

moment aan de orde) 
 
Bijgebouw 
- geen controle vooraf en tijdens bouw (soms wel controle in het kader van regulier toezicht) 
- controle op gereedmelding: altijd 
- enkel controle op maatvoering/constructie + welstand 
 
Vrijstaande woning 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 5 keer per bouwwerk 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- altijd controle op veiligheids- en gezondheidseisen + welstand 
 
Recreatiewoning 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 3 keer per bouwwerk 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- altijd controle op veiligheids- en gezondheidseisen + welstand 
 
Woongebouw 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 25 keer per bouwwerk (VVH), 5 keer per bouwwerk (brandweer preventie) 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- bij elk bezoek controle op alle eisen (voor zover op dat moment aan de orde) 
 
Utiliteitsgebouw 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 10 keer per bouwwerk (VVH), 3 keer per bouwwerk (brandweer preventie) 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
- bij elk bezoek controle op alle eisen (voor zover op dat moment vastgesteld) 
 
Verzorgingstehuis- Woonzorgcentrum 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 25 keer per bouwwerk (VVH), 5 keer per bouwwerk (brandweer preventie) 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd  
- bij elk bezoek controle op alle eisen (voor zover op dat moment vastgesteld) 
 
Andere bouwwerken 
- toezicht bij start bouw: altijd 
- toezicht tijdens bouw: 1 keer per bouwwerk 
- toezicht n.a.v. gereedmelding: altijd 
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- bij elk bezoek controle op alle eisen (voor zover op dat moment vastgesteld) 
 
Monumenten: als bij de andere (‘gewone’) bouwvergunningen 
 
Sanctiestrategie: 
 
- bij elke overtreding: 

- tijdens realisatie: stilleggen bouw, gevolgd door standaardprocedure nota “meer (dan) 
handhaving” 
- n.a.v. gereedmelding: standaardprocedure nota “meer (dan) handhaving” 

- bij elke overtreding gaat onmiddellijk een waarschuwingsbrief uit 
 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: n.v.t. 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 
- (schriftelijke) informatie, als bijlage bij vergunning 
- kennisgeving naar lopende vergunningen 
- aanvragers expliciet wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor en consequenties van overtreding, 

ook al heeft tijdens bouw geen controle plaatsgevonden door gemeente; als bijlage bij vergunning  
- preventief effect van daadwerkelijk sanctioneren (bijvoorbeeld: bouwstop) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
Totaal aantal vergunningen: 527 (2006) / 576 (2007) 
Totaal benodigd: 4.348 uur 
 
Dakkapel 
- 95 vergunningen * 1 uur per gereedmelding = 95 uur 
 
Vergroten woning (tot € 25.000,=) 
- 140 vergunningen * 3 uur (1,5 uur aanvang + 1,5 uur per gereedmelding) = 420 uur 
 
Vergroten woning (vanaf € 25.000,=) 
- 65 vergunningen * 3,0 uur (1,5 uur aanvang + 1,5 uur per gereedmelding) = 195 uur 
- toezicht tijdens bouw: 65 vergunningen * 2 keer per bouwwerk * 0.5 uur =  65 uur 
- steekproefsgewijs bij 10% van de vergunningen controle op (alle) overige eisen (voor zover op dat 

moment vastgesteld) * 6 uur per bouwtraject = 42 uur  
 
Bijgebouw 
- 80 vergunningen * 1 uur per gereedmelding = 80 uur 
 
Vrijstaande woning 
- 15 vergunningen * 3,0 uur (1,5 uur aanvang + 1,5 uur per gereedmelding) = 45 uur 
- toezicht tijdens bouw: 15 vergunningen * 5 keer per vergunning * 1 uur = 75 uur 
 
Recreatiewoning 
- 3 vergunningen * 3,0 uur (1,5 uur aanvang + 1,5 uur per gereedmelding) = 9 uur 
- toezicht tijdens bouw: 3 vergunningen * 3 keer per vergunning * 1 uur = 9 uur 
 
Woongebouw 
- 11 vergunningen * 12,0 uur (4 uur aanvang + 4 uur per gereedmelding (VVH) + 4 uur per 

gereedmelding (Brandweer)) = 132 uur 
- toezicht tijdens bouw (VVH): 11 vergunningen * 25 keer per woongebouw * 2 uur = 550 uur 
- toezicht tijdens de bouw (brandweer): 11 vergunningen * 5 keer * 2 uur = 110 uur 
 
Utiliteitsgebouw 
- 90 vergunningen * 12,0 uur (4 uur aanvang + 4 uur per gereedmelding (VVH) + 4 uur per 

gereedmelding (Brandweer)) = 1080 uur 
- toezicht tijdens bouw: 90 vergunningen * 10 keer per gebouw * 1,5 uur = 1350 uur 
- toezicht tijdens de bouw (brandweer): 90 vergunningen * 3 keer * 2 uur = 540 uur 
 
Verzorgingstehuis- Woonzorgcentrum 
- 5 vergunningen * 12,0 uur (4 uur aanvang + 4 uur per gereedmelding(VVH) + 4 uur per 

gereedmelding (Brandweer)) = 60 uur 
- toezicht tijdens bouw: 5 vergunningen * 25 keer per woongebouw * 2 uur = 250 uur 
- toezicht tijdens de bouw (brandweer): 5 vergunningen * 5 keer * 2 uur = 50 uur 
 
Andere bouwwerken 
- 70 vergunningen * 3,0 uur (1,5 uur aanvang + 1,5 uur per gereedmelding) = 210 uur 
- toezicht tijdens bouw: 70 vergunningen * 1 keer per bouwwerk * 1,5 uur = 105 uur 
 
 
Sanctionering: 
Totaal benodigd: 1.294 uur 
 
Dakkapel 
- bij 10 van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. eisen van maatvoering en welstand 
- leidt tot 10 (10% van 95 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 20 uur 
- in 3 (25% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 180 uur 
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Vergroten woning (tot € 25.000,=) 
- bij 10% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. eisen van veiligheid (constructie) en 

welstand 
- leidt tot 14 (10% van 140 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur =28 uur 
- in 4 (25% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 240 uur 
 
Vergroten woning (vanaf € 25.000,=) 
- bij 10% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. eisen van veiligheid en gezondheid en 

welstand 
- leidt tot 7 (10% van 65 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 14 uur 
- in 2 (25% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 120 uur 
- steekproefsgewijs bij 10% van de vergunningen bij controle op (alle) overige eisen (voor zover op 

dat moment vastgesteld) leidt tot 7 waarschuwingen * 2 uur = 14 uur 
in 1 geval komt het tot een juridisch traject = 60 uur  

 
Bijgebouw 
- bij 10% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. eisen van veiligheid en gezondheid en 

welstand 
- leidt tot 8 (10% van 80 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 16 uur 
- in 2 (25% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 120 uur 
 
Vrijstaande woning 
- bij 20% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. alle eisen 
- leidt tot 3 (20% van 15 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 6 uur 
- in 1 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 60 uur 
 
Recreatiewoning 
- bij 20% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. eisen van veiligheid en gezondheid en 

welstand 
- leidt tot 1 (20% van 3 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 2 uur 
- in 1 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 60 uur 
 
Woongebouw 
- bij 5% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. alle eisen 
- leidt tot 1 (5% van 11 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 2 uur 
- in 1 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 60 uur 
 
Utiliteitsgebouw 
- bij 20% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. alle eisen 
- leidt tot 18 (20% van 90 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 36 uur 
- in 2 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 120 uur 
 
Verzorgingstehuis- Woonzorgcentrum 
- bij 5% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. alle eisen 
- leidt tot 1 (5% van 5 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 2 uur 
- in 1 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 60 uur 
 
Andere bouwwerken 
- bij 10% van de vergunningen vindt overtreding plaats m.b.t. alle eisen 
- leidt tot 7 (10% van 70 vergunningen) waarschuwingen * 2 uur = 14 uur 
- in 1 (10% van de overtredingen) gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur = 60 uur 
 
 
Capaciteit 
 

Uren benodigd 

Specifiek toezicht (VVH) 4348 

Specifiek toezicht (Brwr) 1124 

Algemeen toezicht  

Sanctionering 1294 

Totaal 6.766 
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Opmerking: voorwaarde is dat de bestaande achterstand t.a.v. controle gereedmeldingen van 
verleende vergunningen vóór 1.1.2007 weggewerkt is. Anders zijn er méér uren nodig. 
 
 
Indien onvoldoende uren: 
 
- dakkapellen, bijgebouwen en uitbreidingen van de woning < € 25.000,=: 

- alleen controle op gereedmelding, betekent: toezicht - 210 uur 
- niet meer sanctioneren, betekent: - 604 uur sanctionering  

- uitbreidingen van de woning > € 25.000,= 
- geen toezicht tijdens de bouw, betekent - 65 uur 
- geen steekproefen controle alle eisen meer, betekent - 42 uur 
- geen sanctionering meer op eisen anders dan veiligheid, gezondheid en welstand, betekent  

- 74 uur 
- vrijstaande woningen 

- slechts 1x toezicht tijdens de bouw in plaats van 5x, betekent – 60 uur 
- recreatiewoningen 

- geen toezicht tijdens de bouw, betekent – 9 uur 
- woongebouw 

- slechts 5x toezicht tijdens de bouw in plaats van 25x, betekent – 440 uur (VVH) 
- slechts 1x toezicht tijdens de bouw in plaats van 5x, betekent – 88 uur (Brandweer) 

- utiliteitsgebouw 
- slechts 2x toezicht tijdens de bouw in plaats van 10x, betekent – 1080 uur (VVH) 
- slechts 1x toezicht tijdens de bouw in plaats van 3x, betekent – 360 uur (Brandweer) 

- Verzorgingstehuis- woonzorgcentrum 
- slechts 5x toezicht tijdens de bouw in plaats van 25x, betekent – 200 uur (VVH) 
- slechts 1x toezicht tijdens de bouw in plaats van 5x, betekent – 40 uur (Brandweer) 

- overige bouwwerken  
-  uitsluitend controleren op veiligheids- en gezondheidseisen + welstand 
- geen toezicht tijdens de bouw, betekent – 105 uur 

- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 
Uren benodigd 

Specifiek toezicht (VVH) 2.137 

Specifiek toezicht (Brwr)    636 

Algemeen toezicht  

Sanctionering    616 

Totaal 3.389 
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2. REALISATIE BOUWWERK ZONDER VEREISTE VERGUNNING 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Bouwen in de Binnenstad M G M K M G 

Bouwen in het landelijk gebied M G M G K G 

Bouwen overige stedelijk gebied(voorzijde) M G M K M M 

Bouwen overig stedelijk gebied (achterzijde) K M K K K K 

Bouwen op bedrijventerreinen M M M K M M 

 
 

Categorieën Effect Kans Risico 

Bouwen in de Binnenstad Middel Groot Groot 

Bouwen in het landelijk gebied Middel Middel Middel 

Bouwen overige stedelijk gebied(voorzijde) Middel Groot Groot 

Bouwen overig stedelijk gebied (achterzijde) Klein Groot Middel 

Bouwen op bedrijventerreinen Klein Groot Middel 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreden van de regels kan leiden tot gemiddeld ernstige 

schadelijke gevolgen: 
- bij bouwactiviteiten van of aan openbare, bedrijfs-, school- of kantoorgebouwen 
- bij bouwactiviteiten van of aan woningen voorzover het in het zicht plaatsvindt 

- belangrijkste gevolgen overtreding: 
- gevaar voor veiligheid (bijvoorbeeld instorting als gevolg van constructieve gebreken) 
- gevaar voor gezondheid (bijvoorbeeld schadelijk binnenhuisklimaat door slechte ventilatie) 
- schade aan bestuurlijk imago (“iedereen kan hier doen wat hij maar wil zonder vergunning!”) 
- aantasting kwaliteit leefomgeving (visuele vervuiling; aantasting woongenot) 

- belangrijke neveneffecten:- 
- wezenlijke en/of onomkeerbare aantasting aard en karakter van monumenten 
- belangrijke gevolgschade bij ongedaan maken overtredingen 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot gelet op de geringe handhaving op dit moment 
- exacte gegevens: ontbreken 
- verwachting: circa 400 overtredingen (ongeveer 1% van geschat aantal bouwwerken) 
- aard overtredingen: zowel eisen van veiligheid en gezondheid als eisen m.b.t. overige eisen 
 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: ‘groot’ bij bouwactiviteiten in de Binnenstad en in het overige stedelijke 

gebied aan de voorzijde 
- nota “meer(dan) handhaving”: prioriteit 2 
- prioriteit van handhaven: ‘hoog’ bij alle categorieën i.v.m. gevaar voor veiligheid en gezondheid 
- in handhavingsaanpak: differentiatie aanbrengen naar specifieke wijken / locaties waar effecten 

en risico’s het grootst (kunnen) zijn 
 
Handhavingsdoelen: 
 
- voor de volgende wijken / locaties: 

- 100% naleving (er mag geen enkel bouwwerk gerealiseerd worden zonder vereiste vergunning) 
- voorbeeldaanpak (overtredingen dienen zo snel mogelijk opgespoord en gesanctioneerd te 
worden) 
* alle recreatieparken: i.v.m. problematiek rondom permanent bewonen op gebied met 
recreatiebestemming 
* Zwanenbalg: recente wijk 
* Nieuw Den Helder duinplan: recente wijk 
* Industrieterrein Kooijpunt: i.v.m. ligging in de plofzone van de NAM 
* Malzwin: recente wijk 



 15

* Huisduinen: i.v.m. ligging in een kwetsbaar gebied 
* Stadshart 

- overige wijken / locaties: 
- 100% naleving 
- minimaal 50% van de overtredingen wordt onmiddellijk opgespoord en gesanctioneerd 
- maximaal 50% van de overtredingen wordt achteraf opgespoord en gesanctioneerd  

 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal ‘op heterdaad’ geconstateerde overtredingen t.o.v. in periodiek vergelijkingsonderzoek 

a.d.h.v. luchtfoto’s geconstateerde overtredingen 
- aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. totaal aantal vergunningplichtige bouwwerken 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Alle wijken:  
- controle als onderdeel van integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in wijken 
- controle als onderdeel van inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- overdag 

Specifieke wijken/lokaties: 
- extra: gerichte surveillance; overdag 
Opmerkingen: 
- surveillance: preventief maar m.n. op ‘heterdaad’ 
- ‘piep’-systeem: 

- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
- bij elke overtreding: bouwstop, tenzij 
- bij elke overtreding gaat een waarschuwingsbrief uit 
- daarna: standaardprocedure nota “meer (dan) handhaving”  
 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking piepsysteem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
- werking ‘intern piepsysteem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- toezichthouders moeten vermeende overtredingen snel kunnen verifiëren in bestand verleende 

vergunningen 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 

- burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor aanvraag vergunning 
- burgers wijzen op consequenties van overtreding 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 
opgepakt wegens vandalisme) 

- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld: stilleggen bouw) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 50 incidenten * 1 uur = 50 uur 
- controle op basis van gerichte surveillances: 8 uur per week (waarvan 6,5 uur daadwerkelijk 

buiten) gedurende 52 weken = 416 uren 
- controle als onderdeel ritten bouwinspectie: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘1. 

Realisatie bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s: 200 uur 
- totaal benodigd: 666 uur 
 
Sanctionering: 
- aanname: 150 ‘heterdaadjes’ (‘piep’-systeem, surveillance en overig) 

- waarschuwingen: 150 * 2 uur = 300 uur  
- in 15 gevallen komt het tot een daadwerkelijk (arbeidsintensief) juridisch traject: 15 * 60 uur = 

900 uur 
- aanname: 150 overtredingen n.a.v. controle a.d.h.v. luchtfoto’s 

- waarschuwingen: 150 * 2 uur = 300 uur 
- in 15 gevallen komt het tot een daadwerkelijk (arbeidsintensief) juridisch traject: 15 * 60 uur = 

900 uur 
- totaal benodigd: 2400 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht   250 

Algemeen toezicht   416 

Sanctionering 2400 

 3066 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- alleen reageren op incidenten; geen surveillances c.a.; effect: minus 416 uur toezicht 
- ‘piep’-systeem niet ‘activeren’; effect: minus circa 20 uur toezicht 
- geen controle a.d.h.v. luchtfoto’s: effect: 

- minus 200 uur toezicht 
- minus 1200 uur sanctionering 

- overige alleen sanctioneren op eisen van veiligheid en gezondheid, welstand en bestemmingsplan; 
effect: minus circa 900 uur sanctionering 

- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht   30 

Algemeen toezicht  

Sanctionering 300 

 330 
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3. RECLAME-UITINGEN ZONDER VEREISTE VERGUNNING 
 
Bepaalde soorten reclame-uitingen zijn volgens de systematiek van de wet- en regelgeving 
bouwwerken met de categorie ‘niet-gebouwen’. Het gaat bijvoorbeeld om aankondigingsborden die 
projectontwikkelaars bij bouwprojecten plaatsen. Maar ook om lichtreclame’s aan de gevel. Het gaat 
níet om bijvoorbeeld de verkoopbordjes die makelaars bij verkoop in de tuin van een huis plaatsen.  
Omdat de boven bedoelde reclame-uitingen voor de meeste burgers niet direct herkenbaar zijn als 
bouwwerken en wel veel commotie (kunnen) oproepen, worden ze hier gescheiden behandeld en is er 
een aparte beleidsnotitie opgesteld “bedrijven in beeld”(concept gereed). In voornoemde nota zijn 
voorschriften opgenomen inzake het aantal, vormgeving en uiterlijk van reclame. De nota “bedrijven in 
beeld” zal onderdeel gaan uitmaken van de welstandsnota. 
Het onderstaande handhaafprogramma betreft zowel overtredingen tijdens de realisatie van een 
reclame-uiting als overtredingen achteraf. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Reclame-uitingen M G K M K M 

 
Categorie Effect Kans Risico 

Reclame-uitingen Middel Groot Middel 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels kan leiden tot gemiddeld ernstige 

schadelijke gevolgen als gevolg van het oprichten van reclame-uitingen 
- belangrijkste gevolgen overtreding: 

- gevaar voor fysieke veiligheid (door bijvoorbeeld afvallen of tegen aan lopen) 
- verkeersonveiligheid (ongelukken ten gevolge van bijvoorbeeld belemmering uitzicht) 
- kwaliteit leefomgeving (visuele vervuiling; aantasting woongenot) 

- belangrijk neveneffect: schade aan bestuurlijk imago 
 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot  
- exacte gegevens: ontbreken 
- geschat: 150 totaal 

 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: gemiddeld 
- nota “meer (dan) handhaving”: prioriteit 3 
- prioriteit van handhaven: gemiddeld 

- toezichtsprioriteit: laag 
- sanctioneringsprioriteit: hoog 

- in handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar: locaties 
 
Handhavingsdoelen: 
 
- actueel bouwen c.q. oprichten van reclame-uitingen: binnen 1 jaar 100% naleving (d.w.z.: over 

maximaal 1 jaar wordt geen enkele overtreding meer geaccepteerd; worden alle overtredingen 
opgespoord en gesanctioneerd) 

- (langer) bestaande reclame-uitingen: 
- bij monumenten: binnen 5 jaar zijn bestaande bouwwerken t.b.v. reclame, opgericht zonder de 
vereiste vergunning, verdwenen of gelegaliseerd 
- in centrumgebieden en winkelcentra: idem, binnen 5 jaar 
- in de rest van de gemeente: idem, binnen 5 jaar 

 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal geconstateerde overtredingen (actueel; achteraf) in de gehele gemeente (c.q. in kernen / 

winkelcentra c.q. bij monumenten) t.o.v. achteraf periodiek vergelijkingsonderzoek a.d.h.v. foto’s 



 18

- aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. aantal reclame-uitingen waarvoor vergunning vereist is 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Bestaande overtredingen: 
- 0-situatie: vastleggen a.d.h.v. foto’s over 4 jaar 
- terugdringen: stappenplan overeenkomstig de nota “bedrijven in beeld” 
- 2-respectievelijk 5-jaarlijkse controleronde m.b.v. foto’s 
Controle op ‘heterdaadjes’: 
- als onderdeel  integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in wijken 
- als onderdeel inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
- kernen/winkelcentra: gerichte surveillance; overdag 
- op basis van ‘piep-systeem’: via op te zetten centraal meldpunt; overdag 
Opmerkingen: 
- surveillance: preventief maar m.n. op ‘heterdaad’ 
- ‘piep’-systeem: 

- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
Bestaande situatie: 
- nog te ontwikkelen, met de volgende aandachtspunten: 
- overgangsperiode voor bestaande situaties 5 jaar 
- overtredingen die gevaar voor veiligheid / gezondheid opleveren: altijd en onmiddellijk 

sanctioneren 
- overige overtredingen: niet; wachten tot reclame-uiting vervangen wordt, dan beschouwen als 

nieuwe overtreding (zie onder ‘Heterdaadjes’) 
‘Heterdaadjes’:  
- echte ‘heterdaad’: bouwstop, tenzij 
- vuistregel: binnen dezelfde week geconstateerde overtredingen aanschrijven 
- overige overtredingen: meenemen binnen 2- respectievelijk 5-jaarlijkse controleronde 
Algemeen: 
- bij elke overtreding (ook achteraf, zodra stappenplan gereed is): waarschuwen 
- daarna: doorlopen standaardprocedure nota “meer (dan) handhaving”  
 
Gedoogstrategie: 
 
- bestaande overtredingen: conform fasering opgenomen in nota “bedrijven in beeld” 
- ‘heterdaadjes’: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking ‘piep’-systeem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
- werking ‘intern piepsysteem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- toezichthouders moeten ter plekke inzage kunnen hebben in bestand verleende vergunningen 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media; aanschrijven winkeliers en (bouw)bedrijven en 

overtreders (daarbij) uitnodigen overtreding te melden c.q. vergunning aan te vragen 
- betrokkenen wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor melding bouwactiviteit of aanvraag 

vergunning 
- betrokkenen wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 

opgepakt wegens vandalisme) 
- preventief effect daadwerkelijk optreden (stilleggen bouw of juridisch traject gericht op verwijderen) 
- bij vergunningaanvraag overige (‘echte’) bouwwerken hier specifiek naar verwijzen, m.n. omdat 

aannemers gewend zijn reclameborden zonder vergunning te plaatsen 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
Bestaande overtredingen: 
- 0-situatie vastleggen: 200 uur dossieronderzoek op basis van foto’s  
- Stappenplan “bedrijven in beeld”: 200 uur implementeren 
Controle op ‘heterdaadjes’: 
- op basis van ‘piep’-systeem: 20 * 1 uur = 20 uur 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 200 uur 
- als onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (onderdeel uren bouwtoezicht m.b.t. bezoeken 

bouwplaatsen) 
- gerichte surveillance kernen / winkelcentra: 3 uur per week (waarvan 1 uur daadwerkelijk buiten) * 

52 weken per jaar = 106 uur 
Totaal: 726 uur 
 
Sanctionering: 
 
Bestaande situatie: 
- aanname: 150 overtredingen 
- 150 * 2 uur per waarschuwing = 300 uur 
- in 50 gevallen komt het tot een beperkt juridisch traject (enkel bezwaar) * 20 uur = 1000 uur 
- in 20 gevallen komt het tot een uitgebreid traject * 60 uur = 1200 uur 
Heterdaadjes: 
- aanname: 15 ‘heterdaadjes’ per jaar 
- 15 * 2 uur per waarschuwing = 30 uur 
- in 7 gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur: 7 * 60 = 420 uur 
Totaal benodigd: 2950 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    420 

Algemeen toezicht   306 

Sanctionering 2950 

Totaal 3676 

 
Indien onvoldoende uren: 
Bestaande overtredingen: 
- alleen actie ondernemen in Binnenstad 
- 0-situatie vastleggen: 50 uur dossieronderzoek op basis van foto’s  
- Stappenplan “bedrijven in beeld” alleen t.a.v. Binnenstad implementeren: 50 uur 
Controle op ‘heterdaadjes’: 
- op basis van ‘piep’-systeem: 10 * 1 uur = 10 uur 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 50 uur 
- als onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (onderdeel uren bouwtoezicht m.b.t. bezoeken 

bouwplaatsen) 
- gerichte surveillance Binnenstad: 1 uur per week (waarvan 0,5 uur daadwerkelijk buiten) * 52 

weken per jaar = 52 uur 
Totaal: 212 uur 
 
Sanctionering: 
 
Bestaande situatie: 
- aanname: 40 overtredingen 
- 40 * 2 uur per waarschuwing = 80 uur 
- in 20 gevallen komt het tot een beperkt juridisch traject (enkel bezwaar) * 20 uur = 400 uur 
- in 5 gevallen komt het tot een uitgebreid traject * 60 uur = 300 uur 
Heterdaadjes: 
- aanname: 5 ‘heterdaadjes’ per jaar 
- 5 * 2 uur per waarschuwing = 10 uur 
- in 2 gevallen komt het tot een juridisch traject * 60 uur: 2 * 60 = 120 uur 
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Totaal benodigd: 910 uur 
 
- geen enkele actie voor de overige gebieden in de stad (conform bestaande situatie) 
- bewust risico’s nemen en accepteren (m.u.v. Stadshart) 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht   162 

Algemeen toezicht    50 

Sanctionering  910 

Totaal 1122 
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4. AANLEGGEN ZONDER/IN AFWIJKING AANLEGVERGUNNING 
 
Een aanlegvergunning geeft toestemming een weg aan te leggen, stukken grond op te hogen, af te 
graven, een sleuf te graven of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien 
van het landelijk gebied van de gemeente. 
 
Voor landschappelijk gevoelige gebieden (zoals bosgebied, natuurreservaten, buitengebied, enz.), 
kan het bestemmingsplan voorschrijven dat een aanlegvergunning nodig is of dat het verlenen van 
een vergunning niet is toegestaan. Dergelijke bepalingen worden opgenomen in het bestemmingsplan, 
als het uiterlijk van het landschap door aanlegactiviteiten te zeer wordt aangetast. Voor bepaalde 
delen van de gemeente is in bestemmingsplannen bepaald, dat sommige werkzaamheden, niet zijnde 
bouwen, niet mogen worden uitgevoerd zonder een door burgemeester en wethouders verleende 
aanlegvergunning.  
 
Doel van het verplichtstellen van een aanlegvergunning voor bepaalde werkzaamheden is om 
gebieden te beschermen. Het gaat dus om activiteiten die niet volledig zijn verboden maar die ook niet 
zonder meer zijn toegestaan.  
 
Voorbeelden:  
1. Het egaliseren van een terrein 
2. Het aanleggen of verharden van wegen/paden 
3. Het rooien, vellen of beschadigen van houtopstanden 
4. Het bebossen van gronden 
5. Het graven of dempen van greppels 
6. Het aanbrengen of ingraven van leidingen 
 
Tot op heden kennen de volgende bestemmingsplannen een aanlegvergunningenstelsel: Oostoever, 
Stelling West, Stelling Midden, Duinzoom Noord en Duinreep 2003. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Aanlegvergunning K M K G K M 

 
Categorie Effect Kans Risico 

Aanlegvergunning Middel Groot Gemiddeld 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels kan leiden tot gemiddeld ernstige 

schadelijke gevolgen als gevolg van het aanleggen zonder of in afwijking van de benodigde 
vergunning 

- belangrijkste gevolgen overtreding: 
- afbreuk van de natuur (door bijvoorbeeld het rooien van bossages) 
- aantasting kwaliteit leefomgeving (onomkeerbaarheid bij waardevolle natuurgebieden) 

- belangrijk neveneffect: schade aan bestuurlijk imago 
 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot  
- exacte gegevens: ontbreken 
- verwachting:  n.b. 

 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: gemiddeld 
- nota “meer (dan) handhaving”:  

- gemiddelde prioriteit bij kwaliteit leefomgeving 
- ingrijpen bij onomkeerbaarheid beslissingen 

- prioriteit van handhaven: gemiddeld 
- in handhavingsaanpak differentiatie zoeken naar: kwetsbaarheid gebied 
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Handhavingsdoelen: 
 
- actueel aanleggen zonder/in afwijking van de vergunning: binnen 1 jaar 100% naleving (d.w.z.: 

over maximaal 1 jaar wordt geen enkele overtreding meer geaccepteerd; worden alle 
overtredingen opgespoord en gesanctioneerd) 

- bij secifieke gebieden extra alertheid: - 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aanleggen in afwijking van vergunning: aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. aantal 

vergunningen 
- aanleggen zonder vergunning: aantal geconstateerde overtredinge (tijdens en achteraf) t.o.v. 

periodiek vergelijkingsonderzoek a.d.h.v. luchtfoto’s 
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Met vergunning: 
- doorsnee aanleggen: 1* aanwezig vóór start 
- bijzondere of complexe gevallen: tijdens aanleggen extra aanwezig 
Zonder vergunning in alle gebieden: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- overdag 

- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in gebieden 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s 
Zonder vergunning in specifieke gebieden/lokaties: 
- extra: gerichte surveillance; overdag 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s 
Opmerkingen: 
- surveillance: preventief maar m.n. op ‘heterdaad’ 
- ‘piep’-systeem: 

- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
Aanleggen met vergunning: 
- bij constatering afwijking tijdens aanleggen: aanleggen stopzetten; daarna standaardprocedure 

“meer (dan) handhaving”  
- bij constatering afwijking achteraf: strafrechtelijke vervolging door politie initiëren 
Aanleggen zonder vergunning: 
- bij constatering tijdens aanleggen: aanleggen stopzetten; daarna standaardprocedure “meer (dan) 

handhaving”  
- bij constatering achteraf: strafrechtelijke vervolging door politie initiëren 
Algemeen:  
- bij elke overtreding tijdens het aanleggen gaat een waarschuwing uit 
- bij constatering na afloop van de aanlegactivitit gaat een schrijven uit waarin overdracht naar 

politie aangegeven wordt 
- er zijn situaties waar het aanleggen i.v.m. veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld in verband met 

mogelijks instortingsgevaar) niet stopgezet kan worden c.q. zo snel mogelijk dient te worden 
afgerond 

 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking ‘piep’-systeem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
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- werking ‘intern piep-systeem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- toezichthouders moeten snel inzage kunnen hebben in bestand verleende vergunningen 
- afspraken met justitie over strafrechtelijke vervolging door politie 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 

- burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor melding aanlegactiviteit of aanvraag 
vergunning 
- burgers wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 
opgepakt wegens vandalisme) 

- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld: stilleggen of dwangsom achteraf) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
Met vergunning: 
- start aanleg: 2 * 1 uur = 2 uur 
- tijdens aanleg 2 * 2 uur = 4 uur 
Zonder vergunning in alle gebieden: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 10 incidenten * 1 uur = 10 uur 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 4 uur per week * 52 weken = 208 uur 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘realisatie 

bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
- controle a.d.h.v. foto’s: 50 uur (inclusief specifieke gebieden) 
Zonder vergunning in specifieke gebieden: 
- gerichte surveillance: 2 uur per week extra * 52 weken = 104 uur 
Totaal: 378 uur 
 
Sanctionering: 
 
- reguliere controles bij vergunning: 1 per jaar * 1 uur aanschrijven = 1 uur 
- ‘heterdaadjes’: 

- waarschuwing: 4 * 2 uur = 8 uur 
- controles n.a.v. melding  
- in 1 geval komt het tot een daadwerkelijk juridisch traject à 60 uur 

- overtredingen a.d.h.v. luchtfoto’s: 10 
- schrijven overdracht politie: 10 * 2 uur = 20 
- juridische trajecten: geen 

- totaal benodigd: 89 uur 
 
Capaciteit: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht  170 

Algemeen toezicht 208 

Sanctionering   89 

Totaal 467 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- niet controleren 
- niet sanctioneren 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht      - 

Algemeen toezicht     - 

Sanctionering     - 

Totaal     - 
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5. NIET OP TIJD VERWIJDEREN VAN DE BOUWWERKEN BIJ TIJDELIJKE BOUWVERGUNNING 
 
Tijdelijke bouwvergunningen worden bijvoorbeeld gegeven voor bouwwerken die voorzien in een 
tijdelijke behoefte. Meestal gebeurt dat vooruitlopend op een nieuw planologisch regime dat 
vooralsnog niet helder is. 
De werkzaamheden in het kader van een tijdelijke vergunning dienen op tijd - vóórdat de 
bouwvergunning verlopen is - beëindigd te worden. Geschiedt dat niet, dan dient de 
vergunninghouder het bouwwerk te verwijderen.  
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Alle K M K K K K 

 
Categorieen Effect Kans Risico 

Alle Klein Groot Middel 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels levert geen noemenswaardige 

schadelijke of ernstige gevolgen op 
- belangrijkste gevolgen overtreding: vaak passen tijdelijke bouwwerken niet in de omgeving; als ze 

blijven staan na afloop van de vergunning leidt dit tot het gevoel van aantasting van de kwaliteit 
van de leefomgeving 

- belangrijke neveneffect: n.v.t. 
 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot 
- exacte gegevens: ontbreken 
- verwachting: 5 gevallen op gemiddeld 10 aanvragen voor tijdelijke vergunningen 
 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: gemiddeld 
- prioriteit van handhaven: laag 
- in handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar: n.v.t. 
 
Handhavingsdoel(en): 
 
- 100% naleving (er mogen géén bouwwerken met verlopen tijdelijke vergunningen zijn) binnen 5 

jaar 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal overtredingen t.o.v. aantal tijdelijke vergunningen 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- registratie, signalering en actieve bewaking aflooptermijn 
- gerichte controle op afgegeven tijdelijke bouwvergunningen 
- tijdig informeren/verzoek tot verwijdering vergunninghouders met oog op aflopen termijn 
 
Sanctiestrategie: 
 
- bij elke overtreding: onmiddellijk verzoeken om bouwwerk te verwijderen 
- daarna: doorlopen standaardprocedure “meer (dan) handhaving”  
 
Gedoogstrategie: 
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- geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
- 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- bij vergunningverlening expliciet schriftelijk wijzen op specifieke voorwaarden vergunning 
- vergunninghouders – ook bestaande – wijzen op eigen verantwoordelijkheid t.a.v. eisen 
- idem: w.b. eigen verantwoordelijkheid voor mogelijke consequenties 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- signalering en bewaking: PM 
- brief schrijven waarschuwing aflopen termijn : 10 * 1 uur = 10 
- controle aflopende vergunningen: 10 * 1 uur = 10 uur 
- totaal: 20 uur 
 
Sanctionering: 
 
- waarschuwen overtreden termijn: 5 * 2 uur =10 uur 
- juridische trajecten: 3 * 60 uur = 180 uur 
- totaal: 190 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht   

Algemeen toezicht   20 

Sanctionering 190 

Totaal 210  

 
 
Indien onvoldoende uren: 
- volstaan met schrijven naderende afloop termijn en vragen om melding stand van zaken: 10 uur  
- niet controleren (- 10 uur) 
- niet sanctioneren (- 190 uur) 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht   10 

Algemeen toezicht --- 

Sanctionering --- 

Totaal  10 
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6. NIET VOLDOEN AAN VEREISTEN BESTAANDE BOUW 
 
Ter informatie enige areaalgegevens (peildatum medio 2005 ¹): 
- de totale voorraad niet woningen: momenteel onbekend 
- de totale woningvoorraad bedraagt circa 26.511 woningen 
- verhuurd wordt circa 52% van de voorraad, is 13.200 woningen (peildatum 2001 ²) 
- de totale voorraad recreatiewoningen bedraagt 1445 woningen 
- de totale voorraad bijzondere woongebouwen is circa 55 gebouwen 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Niet woningen G M G K M M 

Eigen gebruik woningen M K M K K K 

Huurwoningen M K M K K K 

Recreatiewoningen M K M K K K 

 
Categorieën Effect Kans Risico 

Niet woningen Groot Groot Zeer groot 

Eigen gebruik woningen Klein Middel Klein 

Huurwoningen Klein Middel Klein 

Recreatiewoningen Klein Middel Klein 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels voor bestaande bouw kan leiden tot 

mogelijke omvangrijke ernstige gevolgen bij niet woningen (openbare, bedrijfs-, school- of 
kantoorgebouwen) ouder dan 10 jaar; m.u.v. casco-bouwwerken waar vanaf het begin grote 
risico’s mogelijk zijn 

- belangrijkste gevolgen overtreding: 
- gevaar voor veiligheid (bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende of slechte 
veiligheidsvoorzieningen) 
- gezondheid (bijvoorbeeld luchtwegklachten als gevolg van slechte ventilatie of te veel vocht) 

- belangrijke neveneffecten: 
- financiële gevolgen van herstellen van gebreken / overtredingen 
- bestuurlijke imagoschade als gevolg van ontbreken gemeentelijke controle 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot bij niet woningen, oude eigen gebruik woningen en 

woningen van particuliere verhuurders 
- exacte gegevens: totaal overzicht voor Den Helder afwezig 
- onderzoek van Habiform ³ laat zien dat 4,4 % van de woningvoorraad (voor Den Helder: circa 

1166 stuks) matig tot slecht aan de eisen voldoet 
- de mate waarin een gemiddelde woning niet voldoet is onbekend, maar verwachting is: 

- bij oudere gebouwen is de kans op overtreding het grootst; 
- bij gebouwen die vaker van eigenaar gewisseld zijn is de kans op overtreding waarschijnlijk 
kleiner  

 
Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: zeer groot bij niet woningen (> 10 jaar); gemiddeld bij eigen gebruik 

woningen (vóór 1946) 
- nota “meer (dan) handhaving”: prioriteit 2 
- prioriteit van handhaven: ‘gemiddeld’ op alle categorieën 
- in handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar omvang gevolgen en leeftijd: 
- hogere prioriteit bij niet-woningen 

 
 
¹ Bron: CBS Den Helder, www.denhelder.nl 
² Bron: nota wonen van de gemeente Den Helder 
³ Bron: publicatie van Habiforum “kwaliteit van de particuliere woningvoorraad, 17 februari 2006 
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Handhavingsdoel(en): 
 
- binnen 3 jaar voldoen alle niet-woningen en woningen van verhuurders aan eisen van: 

- veiligheid en gezondheid 
- toegankelijkheid 

- er mag geen nieuwe ‘achterstand’ meer ontstaan. 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal niet-woningen in overtreding t.o.v. totaal aantal niet-woningen 
- omschrijving overtreding: niet voldoen aan een of meer van de geformuleerde (onderdelen van) 

eisen 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- vastleggen 0-situatie: 

- onderzoek diverse categorieën naar aard en mate van overtreding 
- handhaafprogramma ontwikkelen en implementeren m.b.t. bestaande achterstand 

- ontwikkelen handhaafprogramma voor gebouwen die op orde zijn 
- controle n.a.v. incidenten (eigen waarneming; ‘piep’-systeem) 
- ‘piep’-systeem: 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
- m.b.t. incidentele gevallen: 

- waarschuwing 
- daarna standaardprocedure “meer (dan) handhaving”  

- overige geen: onderdeel nog te ontwikkelen handhaafprogramma 
 
Gedoogstrategie: 
 
- incidenten waarbij veiligheid en gezondheid acuut in het geding zijn: geen 
- overig: wachten op handhaafprogramma 
 
Interne/externe afstemming: met politie over prioriteit strafrechtelijke vervolging van overtredingen 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- via media kenbaar maken van aanpak: 

- onmiddellijke aanpak bij incidenten waarbij veiligheid en gezondheid acuut in het geding zijn 
- dat t.a.v. overige situaties geen sprake is en kan zijn van gedogen maar van een meerjaren-
aanpak waaraan geen rechten te ontlenen zijn 



 30

Middelen 
 
Toezicht: 
 
- controles n.a.v. ‘piep’-systeem: 10 controles * 5 uur = 50 uur 
- 0-meting: (geschat) 450 uur op basis van steekproeven 
- ontwikkelen handhaafprogramma: 100 uur 
- systematische controle n.a.v. handhaafprogramma: PM (afhankelijk van programma; uitvoering in 

jaar 2 e.v.) 
- totaal: 600 uur 
 
Sanctionering:  
 
- n.a.v. piep-systeem: 

- waarschuwing: 10 * 2 uur = 20 uur 
- juridische trajecten: 4 * 60 uur = 240 uur 

- n.a.v. handhaafprogramma: PM (afhankelijk van programma; uitvoering in jaar 2 e.v.) 
- totaal: 260 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht  600 

Algemeen toezicht   

Sanctionering 260 

Totaal 860 

 
Opmerking: hierbij is nog geen rekening gehouden (met name op het gebied van sanctionering) met 
de bestaande achterstand. Deze wordt via het handhaafprogramma inzichtelijk gemaakt maar kan/zal 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de uren benodigd voor sanctionering. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen deze aanzienlijk stijgen. 
 
Indien geen extra uren: 
 
- alleen controles n.a.v. ‘piep’-systeem; effect minus 550 uur 
- sanctioneren enkel bij gevaar voor veiligheid: geschat effect minus 136 uur 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht     50 

Algemeen toezicht  

Sanctionering    64 

Totaal  114 
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7. IN STAND LATEN OPEN ERVEN/TERREINEN IN STRIJD MET DE BOUWVERORDENING 
 
Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor 
de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen ten gevolge van onder andere drassigheid, 
stank, verontreiniging en besmetting met ongedierte. De eigenaar van de open erven en terreinen 
moet er voor zorgdragen dat de erven en terreinen in een, in verband met hun bestemming, 
voldoende staat van onderhoud bevindt. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Gebruik open erf/terrein G G K M G G 

 
Categorie Effect Kans Risico 

Gebruik open erf/terrein Groot Middel Groot 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels kan leiden tot ernstige schadelijke 

gevolgen als gevolg van het niet onderhouden van de erven en terreinen 
- belangrijkste gevolgen overtreding: 

- aantasting kwaliteit leefomgeving (door vervuiling) 
- aantasting van de fysieke leefomgeving  

- belangrijk neveneffect: schade aan bestuurlijk imago 
 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: gemiddeld 
- exacte gegevens: ontbreken 
 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: groot 
- prioriteit van handhaven: gemiddeld 
- in handhavingsaanpak differentiatie zoeken naar: n.v.t. 
 
Handhavingsdoelen: 
 
- instandlaten open erf/terrein in strijd met bouwverordening: binnen 1 jaar 100% naleving (d.w.z.: 

over maximaal 1 jaar wordt geen enkele overtreding meer geaccepteerd; worden alle 
overtredingen opgespoord en gesanctioneerd) 

 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. periodiek vergelijkingsonderzoek  
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
In alle gebieden: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- overdag 

- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in gebieden 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
 
Opmerkingen: 
- surveillance: preventief maar m.n. op ‘heterdaad’ 
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- ‘piep’-systeem: 
- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
Bij constatering: standaardprocedure “meer (dan) handhaving”  
Algemeen:  
- bij elke overtreding gaat een waarschuwing uit 
- er zijn situaties waar het onderhoud van het open erf/terrein dermate is verslechterd dat i.v.m. 

gezondheidsisico’s (bijvoorbeeld als er sprake is van asbestvervuiling) niet de 
standaardprocedure kan worden gevolgd, maar zo snel mogelijk/direct dient te worden 
gehandhaafd. 

 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking ‘piep’-systeem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
- werking ‘intern piep-systeem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 

- burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud van (open) erf/terrein 
- burgers wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 
opgepakt wegens vandalisme) 

- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
In alle gebieden: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 10 incidenten * 1 uur = 10 uur 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 2 uur per week * 52 weken = 104 uur 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘realisatie 

bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
Totaal: 114 uur 
 
Sanctionering: 
 
‘heterdaadjes’: 
- waarschuwing: 15 * 2 uur = 30 uur 
- in 4 geval komt het tot een daadwerkelijk juridisch traject à 60 uur 
totaal benodigd: 270 uur 
 
Capaciteit: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    10 

Algemeen toezicht 104 

Sanctionering 270 

Totaal 384 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- alleen reageren op incidenten; geen surveillances c.a.; effect: minus 104 uur toezicht 
- ‘piep’-systeem niet ‘activeren’; effect: minus circa 5 uur toezicht 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 
 Benodigd 

Specifiek toezicht        5 

Algemeen toezicht       - 

Sanctionering     70 

Totaal     75 
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8. ONVOLDOENDE / NIET VOLDOEN AAN WELSTANDSVEREISTEN 
 
Het betreft hier welstandsvereisten voor zover ze niet vallen onder de reguliere bouwregelgeving. De 
bouwregelgeving kent namelijk algemene eisen voor welstand. Deze zijn dermate globaal dat voor de 
praktijk nadere invulling middels een gemeentelijke nota ‘ Welstandsbeleid’ noodzakelijk is. Ter 
aanvulling: het gaat niet alleen om welstandsvereisten bij vergunningplichtige bouwactiviteiten. Het 
gaat ook om welstandsvereisten van toepassing op vergunningvrije bouw. En het gaat niet alleen om 
vorm en inpassing, maar ook om zoiets ‘simpels’ als de kleur. Er moet dan wel sprake zijn van een 
exces. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Alle K G M K K G 

 
Categorieën Effect Kans Risico 

Alle Middel Klein Klein 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels m.b.t. welstand kan leiden tot 

gemiddeld ernstige schadelijke gevolgen bij nieuw- of bestaande bouw  
- belangrijkste gevolgen overtreding: 

- aantasting kwaliteit leefomgeving (visuele vervuiling; aantasting woongenot) 
- schade voor bestuurlijk imago (“dat hier zo maar alles kan!”) 

- belangrijk neveneffect: financiële consequenties van ongedaan maken van overtreding 
 
Kansen op overtreding: 
- inschatting omvang kans op overtreding: klein 
- exacte gegevens: niet aanwezig 
 
Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: klein 
- prioriteit van handhaven bij bestaande bouw: laag 
- in handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar: ligging (effect op de directe omgeving, 

voor- achterkant benadering) 
 
Handhavingsdoel: 
 
- indien er sprake is van een exces 100% constateren en sanctioneren, waarbij de 

welstandscommissie schriftelijk moet adviseren en aangeven waarom er sprake is van een exces 
- bij lopende en nieuwe vergunningen welstandseisen betrekken in de fase van 

vergunningverlening en in de toezichtfase conform wat is gezegd onder ‘1. Realisatie bouwwerk in 
afwijking van vergunning’. 

 
Indicatoren voor handhavingsdoel:  
- geen excessen 
- bij lopende en nieuwe vergunningen 100% bouwen overeenkomstig redelijke eisen van welstand 
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- controle als onderdeel van integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in wijken 
- controle als onderdeel van inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
- reageren op incidenten via actief ‘piep’-systeem: 

- via op te zetten centraal meldpunt  
- via functionarissen buiten 

- vastleggen 0-situatie op basis van ‘piep’-systeem 
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- opmerking: ‘piep’-systeem neemt (vooralsnog) plaats in van verantwoordelijkheid gemeente voor 
actief toezicht 

 
 
Sanctiestrategie: 
 
- bij elke overtreding zo mogelijk bouwstop opleggen  
- alle overtredingen doorgeleiden naar Welstandscommissie voor toets op ‘exces” of bouwen in 

afwijking van de verleende vergunning 
- bij exces: 

- waarschuwing 
- standaardprocedure nota “meer (dan) handhaving”  

- bij bouwen in afwijking van de verleende vergunning: 
- waarschuwing 
- standaardprocedure nota “meer (dan) handhaving” 

 
Gedoogstrategie: 
 
- exces: geen, tenzij 
- bouwen in afwijking van de verleende vergunning: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking piepsysteem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
- werking ‘intern piepsysteem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- toezichthouders moeten vermeende overtredingen snel kunnen verifieren in bestand verleende 

vergunningen 
 
Nalevingsstrategie:   
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis);  
- betrokkenen wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor bouwen overeenkomstig eisen welstand 

(welstandsnota) 
- betrokkenen wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 

opgepakt wegens vandalisme) 
- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld: stilleggen bouw) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 15 incidenten * 1 uur = 15 uur 
- controle op basis van gerichte surveillances: 1 uur per week gedurende 52 weken = 52 uren 
- controle als onderdeel ritten bouwinspectie: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘1. 

Realisatie bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
- totaal benodigd: 67 uur 
 
Sanctionering: 
- aanname: 15 ‘heterdaadjes’ (‘piep’-systeem, surveillance en overig) 
- waarschuwingen: 15 * 2 uur = 30 uur  
- in 4 gevallen komt het tot een daadwerkelijk (arbeidsintensief) juridisch traject: 4 * 60 uur = 240 

uur 
- totaal benodigd: 270 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    15 

Algemeen toezicht    52 

Sanctionering  270 

  337 

 
 
Indien onvoldoende uren: 
 
- alleen reageren op incidenten; geen surveillances c.a.; effect: minus 52 uur toezicht 
- ‘piep’-systeem niet ‘activeren’; effect: minus circa 10 uur toezicht 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    5 

Algemeen toezicht  

Sanctionering  70 

  75 
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9. NIET VOLDOEN AAN VERPLICHTING ARTIKEL 13 WONINGWET  
 
Ingevolge artikel 1b lid 2 van de Woningwet moet elk bestaand bouwwerk voldoen aan de 
(rechtstreeks handhaafbare) voorschriften van bestaande bouw in het Bouwbesluit 2003. Met behulp 
van artikel 13 kan daar een schepje bovenop worden gedaan, mits de aanvullende voorziening in een 
specifieke situatie noodzakelijk kan worden geacht. De bovengrens wordt bepaald door de in het 
Bouwbesluit 2003 opgenomen voorschriften voor nieuwbouw. Hier heeft het college dus een zekere 
(begrensde) beleidsvrijheid. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Staat van het bouwwerk (art. 13 Ww) G M M K G M 

 
Categorie Effect Kans Risico 

Staat van het bouwwerk (art. 13 Ww) Gemiddeld Klein Laag 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: het niet voldoen aan de verplichting kan leiden tot gemiddeld 

ernstige schadelijke gevolgen 
- belangrijkste gevolgen overtreding: 

- aantasting fysieke leefomgeving (in het kader van veiligheid en gezondheid) 
- belangrijk neveneffect: - 
 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: klein 
- exacte gegevens: ontbreken 
 
Prioriteit van handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: klein 
- prioriteit van handhaven: laag 
- in handhavingsaanpak differentiatie zoeken naar: soort bouwwerk (gebruik) 
 
Handhavingsdoelen: 
 
- eisen in het kader van veiligheid: 100% naleving 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- als indicator geldt aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. periodiek vergelijkingsonderzoek. 
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- gerichte surveillance  
 
Sanctiestrategie: 
 
- bij constatering: standaardprocedure “meer (dan) handhaving”  
Algemeen:  
- bij elke overtreding gaat een waarschuwing uit 
 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking ‘intern piep-systeem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
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- toezichthouders moeten snel inzage kunnen hebben in bestand verleende vergunningen 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 2 uur per week * 52 weken = 208 uur 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘realisatie 

bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
- gerichte surveillance: 1 uur per week extra * 52 weken = 52 uur 
Totaal: 260 uur 
 
Sanctionering: 
 
- ‘heterdaadjes’: 

- waarschuwing: 10 * 2 uur = 20 uur 
- in 1 geval komt het tot een daadwerkelijk juridisch traject à 60 uur 

- totaal benodigd: 80 uur 
 
Capaciteit: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    52 

Algemeen toezicht 208 

Sanctionering   80 

Totaal 340 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- niet controleren 
- niet sanctioneren 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht      - 

Algemeen toezicht     - 

Sanctionering     - 

Totaal     - 
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10. BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: NIET CONFORM OF ZONDER 
GEBRUIKSVERGUNNING 
 
Wet- en regelgeving geven criteria om te beoordelen of een voor een bouwwerk c.q. een categorie 
een gebruiksvergunning met bijbehorende brandveiligheidseisen verplicht is. De criteria zijn 
gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal aanwezige gebruikers en het feit of er geslapen wordt.  
Onderstaand handhaafprogramma is uitsluitend van toepassing op vergunningplichtige bedrijven. Het 
Preventie Activiteiten Plan (PREVAP) van het Ministerie van BiZa heeft landelijke normen voor de 
frequentie van controle op gebruiksvergunningen  voor vaste objecten met vaststaand gebruik 
geformuleerd. PREVAP houdt rekening met risico’s in relatie tot gebouw- c.q. gebruiksfuncties. In 
december 2003 heeft het college ingestemd met de huidige PREVAP-eisen en –normen. Deze 
dateren van vóór Enschede en Volendam. Op dit moment ligt er een voorstel die naar aanleiding van 
de rampen die hebben plaatsgevonden verder zijn ontwikkeld. Dit voorstel moet nog verder worden 
uitgewerkt door de afdeling preventie van de gemeentelijke Brandweer. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Aan de hand van de PREVAP-normering is een inschatting gemaakt voor de Helderse situatie m.b.v. 
de risicomatrix: 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Gebouwen met een woonfunctie G K K K K K 

Bijeenkomst functie G M M K K G 

Celfunctie G K M K K M 

Gezondheidszorgfunctie G M M K K G 

Industriefunctie G M M M K K 

Kantoorfunctie G M M K K M 

Logiesfunctie G M M K K M 

Onderwijsfunctie G M M K K G 

Sportfunctie G M M K K M 

Winkelfunctie G M M K K M 

Overige gebruiksfuncties G K K K K K 

 
 
Categorieën Effect Kans Risico 

Gebouwen met een woonfunctie Klein Middel Middel 

Bijeenkomst functie Middel Groot Groot 

Celfunctie Middel Groot Groot 

Gezondheidszorgfunctie Middel Groot Groot 

Industriefunctie Middel Groot Groot/Z.Groot 

Kantoorfunctie Middel Groot Groot 

Logiesfunctie Middel Groot Groot/Z.Groot 

Onderwijsfunctie Middel Groot Groot 

Sportfunctie Middel Groot Groot 

Winkelfunctie Middel Middel Middel 

Overige gebruiksfuncties Klein Middel Middel 

 
 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels voor gebruik van gebouwen conform 

de verstrekte gebruiksvergunning kan leiden tot: 
- zeer ernstige gevolgen in de grote industrie en gebouwen met eebn logiesfunctie: voor zich 
sprekend 
- ernstige gevolgen bij onderwijsgebouwen en sporthallen: door minder gedisciplineerd gebruik 

- belangrijkste gevolgen van overtreding: gevaar voor fysieke veiligheid (veel gewonden, meerdere 
doden) 

- belangrijke neveneffecten:  
- aantasting bestuurlijk imago 
- grote financiële gevolgschade 
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Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans: de kans op regelovertreding is groot bij gebouwen waar: 

- grote(re) aantallen gebruikers gebruik van maken 
- in wisselende samenstelling en / of op wisselende tijdstippen 
- zonder dat ze een ‘vaste band’ met het gebouw hebben 
- een laag veiligheidsregime heerst vanuit gebruiksgemak 
- al dan niet in combinatie met een economisch motief bij gebouweigenaren c.q. exploitanten 

- exacte gegevens: niet aanwezig 
- verwachting: 

- bij 50 % van de circa 450 lopende vergunningen is sprake van kleinere overtredingen 
- bij 10 % van de lopende vergunningen is sprake van meer fundamentele overtredingen 

 
Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: groot 
- nota “meer (dan) handhaving”: prioriteit 1 
- prioriteit van handhaven (zowel toezicht als handhaving): hoog 
-  bij handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar: 

- PREVAP-toezichtsystematiek 
 
Handhavingsdoelen: 
 
- alle vergunningen: 100% naleving (geen enkele vergunninghouder mag in overtreding zijn; alle 

overtredingen worden systematisch en voldoende frequent opgespoord en aangepakt) 
1.  Alle voorschriften worden bij 50% van de objecten bij de eerste controle  

nageleefd; 
2. Alle voorschriften worden door 95% van de objecten bij de tweede controle en na het  
 aanzeggen van een bestuurlijke sanctie nageleefd; 
3. Alle voorschriften worden na het toepassen van een bestuurlijke sanctie nageleefd. 

- onafhankelijk van categorie 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal gecontroleerde inrichtingen in overtreding in relatie tot aantal verrichte controles; waarbij 

aantal overtredingen per controle niet van belang is 
- aantal geconstateerde overtredingen per verrichte controle 
- aantal lopende overtredingen t.o.v. aantal lopende vergunningen 
- aantal ingetrokken vergunningen t.o.v. aantal geconstateerde overtredingen (in overtreding zijnde 

vergunningen) 
- uitsplitsing per categorie mogelijk 
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Vaste objecten: standaard-controle volgens PREVAP-systematiek inclusief schriftelijk verslag naar 
vergunninghouder. 
 
Sanctiestrategie: 
 
- 1

ste
 controle: waarschuwen  

- 1
ste

 hercontrole: voornemen bekendmaken tot opleggen sancties (vooraanschrijven) 
- 2

de
 hercontrole: gebruik beperken dan wel verbieden bij levensbedreigende situatie, anders 

dwangsom opleggen/bestuursdwang toepassen 
- afhankelijk van de aard van de situatie, de mate van onveiligheid en de ernst van de gevolgen: 

beperken of verbieden met onmiddellijke of latere ingang (criteria voor hanteren; zonodig 
ontwikkelen) 

- sanctiemaatregelen altijd schriftelijk bevestigen 
 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
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Interne/externe afstemming: 
 
- afspraken met politie m.b.t. ontruiming bij verbieden op beperken gebruik met onmiddellijke 

ingang 
- afspraken met justitie m.b.t. vervolging indien bovenstaande aan de orde is 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media en naar vergunninghouders 
- bij vergunningverlening expliciet en schriftelijk wijzen op: 

- (onaangekondigde) controle 
- eigen verantwoordelijkheid voor voldoen aan voorschriften 
- consequenties bij niet voldoen aan voorwaarden van vergunning 

- gerichte communicatie rondom feestdagen 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld gebouw verzegelen) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- vaste objecten: omrekening van PREVAP-normen naar te controleren vergunningplichtige 

objecten (450): 
- controle: 2.025 uur 
- hercontrole (15 % van de vergunningen):  303 uur 

- totaal: 2.328 uur 
 
Sanctionering: 
 
- sanctionering is niet meegenomen in PREVAP-normen 
- waarschuwen na 1

ste
 controle: 225 (50% van inrichtingen) * 1 uur = 225 uur 

- daadwerkelijke intensieve juridische trajecten: 20 * 60 uur = 1.200 uur 
- totaal:  1.425 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht (Brwr)  2.328  

Algemeen toezicht      

Sanctionering  1.425   

Totaal  3.753 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- controles uitsluitend volgens PREVAP, m.u.v. de kleine toezichtcontroles welke ≤ 2,5 uur per 

bouwwerk in beslag nemen (minus 717 uur);  
- sanctioneren beperken tot aanschrijven na 1

ste
 hercontrole; geen juridische trajecten ingaan; effect: 

minus 1.200 uur sanctionering 
- bewust bijbehorende risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht (Brwr) 1.611 

Algemeen toezicht    --- 

Sanctionering    225 

Totaal 1.836 
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11. BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: OVERIG 
 
Naast handhaving ‘gebruiksvergunningen’ dienen bij handhaving van brandveiligheidsvoorschriften 
betrokken te worden: 
- ‘Tijdelijke vergunningen’: van toepassing bij bijvoorbeeld evenementen in een vast bouwwerk 

(bijvoorbeeld: evenementenhal of kerk) of in een tijdelijk bouwwerk (bijvoorbeeld: feesttent). Hier 
gelden soortgelijke eisen als t.a.v. de reguliere gebruiksvergunningen. 

- ‘Illegale bouwwerken en activiteiten’: gebruiksvergunningplichtige bouwwerken of activiteiten 
waarvoor een tijdelijke vergunning verplicht is maar die zonder vergunning worden geëxploiteerd. 
De mogelijke ernstige effecten bij regelovertreding spreken voor zich. 

- ‘Attentierondes horeca’ rondom feestdagen: van toepassing bijvoorbeeld met carnaval, Kerstmis 
en Nieuwjaar. Spreekt na Volendam voor zich. 

- ‘Niet gebruiksvergunningplichtige bouwwerken’: over het algemeen betreft het bouwwerken met 
relatief weinig medewerkers en/of geen opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook bij deze 
niet-vergunningplichtige bouwwerken c.q. categorieen kunnen echter (ernstige) effecten van brand 
optreden. Derhalve dienen gebruik en inrichting in overeenstemming te zijn met (de) 
brandveiligheidseisen. Als voorbeeld kan gelden een industriegebied waar veel kleinere bedrijven 
(d.w.z. met weinig medewerkers) relatief dicht op elkaar staan. Maar ook winkels of gewone 
kantoren met minder dan 50 medewerkers behoren tot deze groep. De discipline m.b.t. 
brandveiligheid is in die situaties vaak minder geïnstitutionaliseerd. De economische 
kwetsbaarheid van de geringe schaalomvang leidt snel tot een voor brandveiligheid nadelige 
kosten/baten-afweging. In sommige sectoren bestaat een  aversie tegen regels. 

- ‘Vrijwillige controles niet gebruiksvergunningplichtige bedrijven c.a.’: parallel aan de handhaving 
van veiligheidseisen in de vorige categorie kunnen bedrijven en instellingen om een vrijwillige 
controle vragen bijvoorbeeld na een verbouwing.  Honorering van deze verzoeken draagt bij aan 
directe veiligheid én aan veiligheidsbewustzijn. 

 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Tijdelijke vergunningen G K M K K G 

Illegale bouwwerken en activiteiten G K M K K G 

Attentierondes horeca G K M K K G 

Niet gebruiksvergunningplichtige bouwwerken G K M K K G 

Vrijwillige controles niet gebr.verg.pl. bedrijven 
ca 

G K M K K G 

 
 
Categorieën Effect Kans Risico 

Tijdelijke vergunningen Middel Groot Groot 

Illegale bouwwerken en activiteiten Middel Groot Groot 

Attentierondes horeca Middel Groot Groot 

Niet gebruiksvergunningplichtige bouwwerken Middel Middel Middel 

Vrijwillige controles niet gebr.verg.pl. bedrijven  Middel Klein Klein 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels kan bij alle categorieën leiden tot 

gemiddeld ernstige gevolgen; oorzaken zijn zowel van commerciële aard (bijvoorbeeld tijdelijke 
vergunningen) als van onwetendheid en onnadenkendheid  

- belangrijkste gevolgen van overtreding: gevaar voor fysieke veiligheid (licht en zwaar gewonden) 
- belangrijke neveneffecten:  

- forse aantasting bestuurlijk imago 
- aanzienlijke financiële gevolgschade 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: groot bij bijna alle categorieën; aard overtreding vooraf 

niet of moeilijk te voorspellen 
- exacte gegevens: niet aanwezig 
- verwachting: bij 25 % van alle gevallen; waarbij het soms gaat om kleine en soms om grote 

overtredingen; wanneer welke overtreding plaatsvindt is niet te voorspellen 
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Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: groot bij bijna alle categorieën 
- prioriteit van handhaven: hoog 
- bij handhavingsaanpak differentiëren naar: 

- intensiveren toezicht op niet gebruiksvergunningplichtige en illegale situaties 
- strikt en onmiddellijk sanctioneren op m.n. gebruiksvergunningplichtige en illegale situaties 

 
Handhavingsdoel: 
 
- alle tijdelijke vergunningen: 100% naleving (geen enkele vergunninghouder mag in overtreding 

zijn; alle overtredingen worden systematisch en voldoende frequent opgespoord en strikt 
gesanctioneerd) 

- illegale bouwwerken en activiteiten: 100% naleving (er mag geen enkele illegale situatie blijven 
bestaan) 

- attentierondes horeca: 100% naleving (alle overtredingen worden systematisch en voldoende 
frequent opgespoord; er mag geen enkele overtreding blijven bestaan) 

- niet gebruiksvergunningplichtige bouwwerken: 100% naleving binnen 3 jaar (over 3 jaar zijn alle 
overtredingen opgespoord en gesanctioneerd; daarna mag geen nieuwe achterstand meer 
ontstaan) 

 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- analoog aan indicatoren onder ‘8. Gebruiksvergunningen’ 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- tijdelijke vergunningen:  

- controle vooraf: altijd 1 maal, eventueel hercontrole 
- controle tijdens: minimaal 1 maal, afhankelijk van activiteit of evenement 

- illegale bouwwerken en activiteiten: 
- systematische opsporing: 
       - surveillance algemeen toezicht (door algemeen toezicht houders) 
       - onderdeel surveillance politie 
- op basis van ‘piep’-systeem: altijd 

- attentie-rondes horeca: minimaal 1 maal tijdens/rondom feestdagen 
- niet gebruiksvergunningplichtige bedrijven c.a.:  

- 0-meting 
- handhaafprogramma 2009-2012 ontwikkelen 
- gedeelte programma uitvoeren in 2009 

- ‘vrijwillige’ controles op aanvraag: 1
ste

 controle; advies; 2
de

 controle 
- ‘piep-systeem’: 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- overdag, ’s avonds en in weekend 
- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctioneringsstrategie: 
 
- tijdelijke vergunningen: 

- controle vooraf: waarschuwen 
- hercontrole: gebruik beperken of sluiten 
- controle tijdens: bij fundamentele overtreding dan sluiten of gebruik beperken 
- bij overtreding tijdens: volgende keer geen nieuwe vergunning 

- illegale bouwwerken en activiteiten: bij fundamentele overtreding dan sluiten of gebruik beperken 
- attentierondes horeca: bij fundamentele overtreding dan sluiten of gebruik beperken 
- niet vergunningplichtige bedrijven c.a.: 

- eerst schriftelijk adviseren 
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- vervolgens waarschuwen 
- daarna bij fundamentele overtredingen: beperken of sluiten 

- algemeen: bij beperking of sluiting waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie en 
direct optreden noodzakelijk is, altijd achteraf de sanctionering schriftelijk bevestigen. Anders 
eerst waarschuwen, beperkte termijn geven voor herstel. Dan hercontrole, is ovetreding niet 
beëindigd dan sluiten of gebruik beperken. 
 

Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- afspraken met politie m.b.t. verbieden gebruik met onmiddellijke ingang i.v.m. mogelijke agressie 
- afspraken politie m.b.t. doorgeven ‘illegale bouwwerken en activiteiten’  
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media 
- voorlichting via folders en media m.b.t. ‘niet vergunningplichtige activiteiten’ en ‘illegale 

bouwwerken en activiteiten’ 
- gerichte communicatie naar horeca m.b.t. feestdagen 
- bij verlening tijdelijke vergunningen expliciet en schriftelijk wijzen op: 

- (onaangekondigde) controles 
- eigen verantwoordelijkheid voor voldoen aan voorschriften 
- consequenties bij niet voldoen aan voorwaarden van vergunning 

- gerichte communicatie in media rondom feestdagen  
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld stopzetten gebruik feesttent) 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
- tijdelijke vergunningen:  

- controle vooraf: 30 (tijdelijke vergunningen) * 1,5 uur per controle = 45 uur  
- controle tijdens: 30 * 1 uur = 30 uur 

- illegale bouwwerken en activiteiten: 
- op basis van ‘piep-systeem’: 10 (illegale situaties) * 3 uur per controle = 30 uur 
- systematische opsporing: 
       - surveillance algemeen toezicht: 100 uur (door algemeen toezicht houders) 
       - politie: PM 

- attentie-rondes: 3 feestdagen * 70 (cafe’s c.a.) * 1 (controle tijdens) * 0,5 (uur per controle) = 105 
uur 
kerst: extra aandacht aandacht voor bijeenkomstgebouwen (naast café’s)  50 * 1 (controle tijdens) 
* 0,5 (uur per controle) = 25 uur 

- niet vergunningplichtige bouwwerken: 
- 0-situatie vaststellen: 250 uur 
- handhaafprogramma: 100 uur 
- gedeeltelijk uitvoeren 2009: 104 uur (2 uur x 52 weken) 

- vrijwillige controles: 10 * 3 uur per controle = 30 uur 
- totaal: 819 uur 
 
Sanctionering: 
 
- tijdelijke vergunningen: 

- 6 (20% totaal) maal aanschrijven * 2 uur = 12 uur 
- 2 juridische trajecten * 60 uur = 120 uur 

- illegale bouwwerken: 
- 10 maal aanschrijven op basis van ‘piep’-systeem en surveillance* 2 uur = 20 uur 
- 2 (20%) juridische trajecten * 60 uur = 120 uur 

- attentierondes horeca: 
- 10 maal aanschrijven * 2 uur = 20 uur 
- 2 (20%; grote economische belang bij beperken / sluiten) juridische trajecten * 60 uur = 120 uur 

- niet vergunningplichtige bouwwerken: 
- 8 (aanname) maal aanschrijven op basis van onderzoek * 2 uur = 16 uur 
- 2 (aanname) juridische trajecten * 60 uur = 120 uur 

- vrijwillige controles: indien nodig wel aanschrijven (PM); in principe niet sanctioneren 
- totaal: 548 uren 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht (Brwr)    719 

Algemeen toezicht    100 

Sanctionering    548 

Totaal 1.367 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- tijdelijke vergunningen:  

- controle vooraf: 30 (tijdelijke vergunningen) * 1,5 uur per controle = 45 uur  
- controle tijdens alleen bij ernstig vermoeden van: 5 * 1 uur = 5 uur 

- illegale bouwwerken en activiteiten: 
- piep-systeem niet actief activeren 
- op basis van ‘piep-systeem’: 10 illegale situaties * 3 uur per controle = 30 uur 

- attentierondes feestdagen 
- attentie-rondes horeca: 1 feestdag * 70 (restaurants, cafe’s) * 1 controle tijdens * 0,5 uur per 

controle = 35 uur 
- niet vergunningplichtige bouwwerken: PM (doorschuiven naar 2010)  
- vrijwillige controles: PM 
- totaal 115 uur; effect: minus: 604 uur 
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- beperkt sanctioneren, wel waarshuwen maar beperking in procedures aangaan 
- totaal: 232 uur; effect: minus: 316 uur 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht (Brwr)  115 

Algemeen toezicht    --- 

Sanctionering  232 

Totaal  347 
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12. ILLEGAAL GEBRUIK BESTEMMINGSPLAN 
 
Onder ‘illegaal gebruik bestemmingsplan’ vallen een 3-tal zaken: 
- Het oprichten van een bouwwerk in strijd met de bestemming van een terrein, bijvoorbeeld het 

bouwen van een bedrijfspand op een terrein met de bestemming ‘wonen’. Wordt in dit programma 
en de urenberekening niet meegenomen. Is onderdeel van ‘1. Realisatie bouwwerk in afwijking 
van vergunning’ en ‘2. Realisatie bouwwerk zonder vergunning’. 

- Het gebruik van een bouwwerk niet in overeenstemming met de bestemming van een terrein, 
bijvoorbeeld het gebruiken van een voormalige varkensschuur als opslag voor sloopauto’s. 

- Het gebruik van de grond niet in overeenstemming met de bestemming van een terrein, 
bijvoorbeeld het gebruiken van akkerland voor de opslag van bouwmaterialen. 

Voor een goed begrip van deze handhaafopgave is het van belang ook een duidelijk onderscheid te 
maken tussen afwijkend gebruik en illegaal gebruik. Hoewel illegaal gebruik altijd afwijkend gebruik is, 
is niet al het afwijkend gebruik illegaal gebruik. In een aantal gevallen kan van het bestemmingsplan 
afwijkend gebruik legaal gebruik zijn. Dit betreft met name die gevallen waarbij de bestemming van 
een perceel gewijzigd is, maar waarbij het gebruik wordt voortgezet. Als voorbeeld kan een perceel 
grond met de bestemming “agrarische doeleinden” waarop aardappels wordt verbouwd worden 
genomen. Bij een bestemmingsplanwijziging kan het perceel de bestemming “woondoeleinden” krijgen, 
echter er blijft (voorlopig) aardappels op verbouwd worden. Het verbouwen van aardappels is dan 
afwijkend gebruik van de bestemming, maar er is geen sprake van illegaal gebruik. Het voortgezette 
gebruik valt in dat geval onder het zogenaamde overgangsrecht. Bij deze handhavingsopgave gaat 
het om het illegaal gebruik, niet om het afwijkend gebruik. 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorieën Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Buitengebied K G M G K G 

Natuurgebied K G K G K G 

Woongebied K G M K K M 

Bedrijventerrein M K M K K G 

Recreatieparken K M M K K M 

Centrum K M M K K K 

 
 
Gebieden Effect Kans Risico 

Buitengebied Middel Groot Hoog 

Natuurgebied Middel Middel Middel 

Woongebied Middel Groot Hoog 

Bedrijventerrein Middel Middel Laag 

Recreatieparken Middel Middel Laag 

Centrum Klein Groot Middel 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de bepalingen in het bestemmingsplan kan 

leiden tot gemiddeld ernstige aantasting van alle gebieden m.u.v. centrumgebieden 
- belangrijkste gevolgen van overtreding: ernstige aantasting kwaliteit leefomgeving en verlies van 

natuurwaarden 
- belangrijk neveneffecten: 

- aantasting imago van Den Helder als ‘groene gemeente’ 
- ontstaan wildgroei t.o.v. bestemmingsplan waardoor dit instrument om de verhouding tussen 
   burger en overheid in de gemeentelijke ruimte te reguleren zijn waarde verliest 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op regelovertreding is: groot in buitengebied en centrum, m.n. vanuit 

bedrijfs-economische argumenten 
- exacte gegevens ontbreken 
- verwachting: op maximaal 1% van de percelen vindt overtreding plaats van de bepalingen in het 

bestemmingsplan; het aantal percelen is echter groot 
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Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: niet handhaving van de regels in het buitengebied houdt voor de 

gemeente grote risico’s in 
- nota “meer (dan) handhaving”: prioriteit 2 handhaving bestemmingsplannen, handhaving 

recreatiewoningen permanente bewoning prioriteit 4 
- daarnaast: Inspectie VROM hecht grote waarde aan handhaving bestemmingsplannen 
- prioriteit van handhaven: groot 
- bij handhavingsaanpak differentiatie aanbrengen naar: 

- gebieden: starten permanente bewoning recreatiegebied en illegale kamerverhuur; overige 
gebieden later 
- incidenten: altijd aanpakken als voorbeeld 

 
Handhavingsdoel(en): 
 
- recreatiegebied permanente bewoning: 100 % handhaven binnen 2 jaar 

- alle bestaande overtredingen worden opgespoord en aangepakt binnen 2 jaar 
- alle nieuwe overtredingen worden (daarna) 5 jaarlijks opgespoord en aangepakt 

- kamerverhuur: 100 % handhaven binnen 2 jaar 
- alle bestaande overtredingen worden opgespoord en aangepakt binnen 2 jaar 
- alle nieuwe overtredingen worden (daarna) 5 jaarlijks opgespoord en aangepakt 

- overige gebieden: 100% handhaven binnen 5 jaar 
- alle bestaande overtredingen worden opgespoord en aangepakt binnen 5 jaar 
- alle nieuwe overtredingen worden (daarna) 5 jaarlijks opgespoord en aangepakt 

-  incidenten worden onmiddellijk opgespoord en aangepakt 
 
Indicatoren voor handhavingsdoelen: 
 
- aantal geconstateerde illegaal gebruikte bouwwerken t.o.v. het aantal gecontroleerde (of: 

aanwezige) bouwwerken, eventueel naar gebied 
- aantal geconstateerde keren m.b.t. gebruik grond niet in overeenstemming met bestemming 

terrein t.o.v. aantal percelen 
- aantal gemelde incidenten versus aantal aangepakte en afgeronde incidenten 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
- vaststellen 0-situatie in een gebied: 

- a.d.h.v. luchtfoto’s, dossieronderzoek en onderzoek ter plaatse 
- voor alle nieuwe bestemmingsplannen, v.a. 2009 
- nog te realiseren/actualiseren bestemmingsplannen: op het moment van gereedkomen 

- opstellen handhaafprogramma per bestemmingsplan;  
- uiteindelijk streven: 

- 1 * per 5 jaar: screening van recreatiegebied op permanente bewoning en kamerverhuur 
- 1 * per 5 jaar: screening overige gebieden 

- incidentele controles: actief ‘piep’-systeem (eigen waarneming; meldingen burgers) 
- ‘piep-systeem’: 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
- zolang er geen totaaloverzicht en -aanpak per gebied is: elke incidenteel geconstateerde 

overtreding met voorstel voor aanpak voorleggen aan College van B&W 
- per te maken handhaafprogramma: op basis van inzicht per gebied pakket-aanpak ontwikkelen, 

bestuurlijk accorderen en uitvoeren (zoals voor ‘illegaal gebruik eensgezinswoningen als 
kamerverhuur/pension’ en ‘illegaal gebruik recreatiewoningen’(reeds vastgesteld)) 

- voortzetten van de uitvoering sanctionering van de overtredingen in het recreatiegebied t.a.v. 
permanente bewoning recreatiewoningen zoals door College van B&W geaccordeerd 

- in principe geldt: waarschuwing gevolgd door standaardaanpak nota “meer (dan) handhaving”  
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- uitgangspunt: niets doen kan niet (meer) 
- mogelijke overweging: generaal pardon voor overtredingen >5jaar; consequentie is dat nu een 

nul-situatie vast gelegd moet worden.  
 
 
Gedoogstrategie: 
 
- geen, tenzij 
- mogelijke overweging: legalisatie n.a.v. generaal pardon afwijkende situaties >5 jaar 
 
Opmerking: aan een generaal pardon zitten juridisch haken en ogen. Wordt verzocht om handhaving 
en valt de overtreding binnen het generaal pardon, dan nog zal handhavend moeten worden 
opgetreden.  
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking piepsysteem vanuit burger naar organisatie 
- werking ‘intern piepsysteem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- opnemen handhaafparagraaf in bestemmingsplannen 
- op korte termijn discussie voeren en uitspraak doen over ‘generaal pardon’ 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 

- burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor aanvraag wijziging gebruik van 
gronden/bouwwerken 
- burgers wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 
opgepakt wegens vandalisme) 

- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld: beëindigen gebruik of dwangsom) ook 

al gaat het nu nog om incidentele gevallen 
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Middelen 
Toezicht: 
 
- controle bij incidenten: 15 (aanname) * 1 uur gegevensverzameling ter plekke = 15 uur; het aantal 

van 15 kan fors oplopen als de nieuwe aanpak gecommuniceerd gaat worden en burgers zich 
uitgenodigd voelen om overtredingen te melden! 

- vastleggen 0-situatie recreatiewoningen: 
- afmaken in jaar 1 e.v. 
- reserveren voor 1ste jaar: 700 uur 

- vastleggen 0-situatie kamerverhuur: 
- afmaken in jaar 1 e.v. 
- reserveren voor 1ste jaar:300 uur (algemeen (300 uur) 

- opstellen nieuw handhaafprogramma: reserveren voor 1
ste

 jaar: 200 uur 
- totaal: 1215 uur 
 
Sanctionering: 
 
- bepalen bij in jaar 1 e.v. op te stellen handhaafprogramma’s per gereed of geactualiseerd 

bestemmingsplan 
- voorlopig opnemen voor eerste uitvoering, t.w. aanpak permanente bewoning recreatiegebied 

zoals door College vastgesteld: 35 (aanname) trajecten inclusief aanschrijven = 2100 uur 
- voorlopig opnemen voor eerste uitvoering, t.w. aanpak permanente bewoning recreatiegebied 

zoals door College vastgesteld: 35 (aanname) trajecten inclusief aanschrijven = 2100 uur 
- voorlopig opnemen voor eerste uitvoering, t.w. aanpak illegale kamerverhuur: 20 (aanname) 

trajecten inclusief aanschrijven = 1200 uur 
- incidentele gevallen: 

- vaststellen ouderdomssituatie, dossieronderzoek, opstellen aanpak tot en met vooraanschrijven: 
15 (aanname) * 4 uur = 60 uur 
- juridisch vervolgtraject: 10 * 60 uur = 600 uur 

- totaal benodigd: 3960 uur 
 
Capaciteit 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht (VVH) 1215 

Algemeen toezicht    --- 

Sanctionering 3960 

Totaal 5175 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- enkel controle bij incidenten; geen actief piep-systeem; effect minus 1200 uur  
- idem bij sanctioneren; effect: minus 3300 uur 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    15 

Algemeen toezicht   --- 

Sanctionering 660 

Totaal 675 
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13. SLOOP IN AFWIJKING VAN OF ZONDER VERGUNNING 
 
Doelen en condities van handhaving 
 
Categorie Fys Kwa Fin Nat Gez Ima 

Cultuurhistorische waarden en monumenten M M G M M M 

Overig M M M M G G 

 
Categorieen Effect Kans Risico 

Cultuurhistorische waarden en monumenten Middel Klein Middel 

Overig Middel Klein Middel 

 
Effecten van overtreding: 
 
- inschatting omvang negatief effect: overtreding van de regels voor slopen kan tot gemiddeld 

ernstige gevolgen tijdens de sloopwerkzaamheden leiden 
- belangrijke gevolgen van overtreding: 

- veiligheidsrisico’s omwonenden en slopers (instortingsgevaar door ondeskundige sloop) 
- gezondheidsrisico’s omwonenden en slopers (chronische ziekte door asbest) 
- aantasting kwaliteit leefomgeving (onomkeerbaarheid bij cultuurhistorische waarden en 
monumenten) 

- belangrijk neveneffect:  
- grote financiële gevolgen bij aantasting of verlies cultuurhistorische waarden 
- imagoschade bestuur 

 
Kansen op overtreding: 
 
- inschatting omvang kans op overtreding: klein 
- exacte gegevens: ontbreken 
- verwachting: 

- slopen in afwijking van de vergunning: 25% (aanname) van de afgegeven sloopvergunningen 
(circa 44) 
- slopen zonder vergunning: n.b. 

- bij rijksmonumenten is de kans kleiner i.v.m. sociale controle en activiteiten Monumentenzorg 
 
Prioriteit handhaving: 
 
- inschatting omvang risico: ‘groot’ behalve bij monumenten 
- nota “meer (dan) handhaving” : prioriteit 2 
- prioriteit van handhaven: groot 
- bij handhavingsaanpak differentiatie zoeken naar: gebieden 
 
Handhavingsdoel: 
 
- binnen de gehele gemeente: 100% naleving (alle overtredingen worden opgespoord en aangepakt) 
- bij specifieke wijken: extra alertheid, bijvoorbeeld in de binnenstad in verband met oudere 

woningen (kans op asbest is groter) en aankomende verbetering van het Stadshart 
- bij monumenten: extra alertheid 
 
Indicatoren voor handhavingsdoel(en): 
 
- slopen in afwijking van vergunning: aantal geconstateerde overtredingen t.o.v. aantal 

vergunningen 
- slopen zonder vergunning: aantal geconstateerde overtredingen (tijdens en achteraf) t.o.v. 

periodiek vergelijkingsonderzoek a.d.h.v. luchtfoto’s 
 
 
Strategie en werkwijze van handhaving 
 
Toezichtstrategie: 
 
Met vergunning: 
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- doorsnee sloop: 1* aanwezig vóór start sloop 
- bijzondere of complexe gevallen: tijdens sloop extra aanwezig 
Zonder vergunning in alle wijken: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem 

- via op te zetten centraal meldpunt 
- overdag 

- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: middels surveillances in wijken 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: tijdens ritten 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s 
Zonder vergunning in specifieke wijken/lokaties: 
- extra: gerichte surveillance; overdag 
- controle a.d.h.v. luchtfoto’s 
Opmerkingen: 
- surveillance: preventief maar m.n. op ‘heterdaad’ 
- ‘piep’-systeem: 

- werking als ‘klik-lijn’ 
- maar is aanvullend op eigen verantwoordelijkheid gemeente voor toezicht en controle 

 
Sanctiestrategie: 
 
Sloop met vergunning: 
- bij constatering afwijking tijdens sloop: sloop stopzetten; daarna standaardprocedure “meer (dan) 

handhaving”  
- bij constatering afwijking achteraf: strafrechtelijke vervolging door politie initiëren 
Sloop zonder vergunning: 
- bij constatering tijdens sloop: sloop stopzetten; daarna standaardprocedure “meer (dan) 

handhaving”  
- bij constatering achteraf: strafrechtelijke vervolging door politie initiëren 
Algemeen:  
- bij elke overtreding tijdens de sloop gaat een waarschuwing uit 
- bij constatering na afloop van de sloop een schrijven waarin overdracht naar politie aangegeven 

wordt 
- er zijn situaties waar de sloop i.v.m. veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld instortingsgevaar) of 

gezondheidsrisico’s (asbest) niet stopgezet kan worden c.q. zo snel mogelijk dient te worden 
afgerond 

 
Gedoogstrategie: geen, tenzij 
 
Interne/externe afstemming: 
 
- werking ‘piep’-systeem vanuit burger naar organisatie 
- werking centraal meldpunt, klachtenlijn o.i.d. 
- werking ‘intern piep-systeem’: overige gemeentefunctionarissen buiten; politie 
- toezichthouders moeten snel inzage kunnen hebben in bestand verleende vergunningen 
- afspraken met justitie over strafrechtelijke vervolging door politie 
 
Nalevingsstrategie: 
 
- communicatie van nieuwe aanpak middels media (huis-aan-huis) 

- burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheid voor melding sloopactiviteit of aanvraag 
vergunning 
- burgers wijzen op consequenties van illegaal handelen 
- duidelijke voorbeelden geven van overtredingen (zoals politie doet: in de huppeldepup straat is 
opgepakt wegens vandalisme) 

- burgers expliciet uitnodigen gesignaleerde overtredingen te melden 
- preventief effect van daadwerkelijk optreden (bijvoorbeeld: stilleggen sloop) 
- specifiek schrijven of brochure naar bewoners monumenten 
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Middelen 
 
Toezicht: 
 
Met vergunning: 
- start sloop: 44 * 1 uur = 44 uur 
- tijdens sloop: 11 * 4 uur = 44 
Zonder vergunning in alle wijken: 
- controle op basis van ‘piep’-systeem: 20 incidenten * 1 uur = 20 uur 
- als onderdeel integraal of algemeen toezicht: 4 uur per week * 52 weken = 208 uur 
- onderdeel inspecties bouwtoezicht: PM (meenemen in uren bouwtoezicht m.b.t. ‘realisatie 

bouwwerk in afwijking van vergunning’) 
- controle a.d.h.v. foto’s: 100 uur (inclusief specifieke wijken) 
Zonder vergunning in specifieke wijken/lokaties: 
- gerichte surveillance: 4 uur per week extra * 52 weken = 208 uur 
Totaal: 624 uur 
 
Sanctionering: 
 
- reguliere controles bij vergunning: 5 per jaar * 1 uur aanschrijven = 5 uur 
- ‘heterdaadjes’: 

- waarschuwing: 4 * 2 uur = 8 uur 
- controles n.a.v. melding  
- in 1 geval komt het tot een daadwerkelijk juridisch traject à 60 uur 

- overtredingen a.d.h.v. luchtfoto’s: 30 
- schrijven overdracht politie: 30 * 2 uur = 60 
- juridische trajecten: geen 

- totaal benodigd: 133 uur 
 
Capaciteit: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht  208 

Algemeen toezicht 416 

Sanctionering 133 

Totaal 757 

 
Indien onvoldoende uren: 
 
- alleen op basis van piep-systeem; effect: minus 416 uur 
- alleen ‘heterdaadjes sanctioneren; effect: minus 100 uur 
- ‘piep’-systeem niet activeren; effect: minus 10 uur 
- sanctioneren ‘heterdaadjes’: alleen waarschuwen; effect minus 60 uur 
- geen sanctioneren als gevolg van systematisch onderzoek; effect: minus 60 uur 
- bewust risico’s nemen en accepteren 
 
Capaciteit beperkte variant: 
 

 Benodigd 

Specifiek toezicht    98 

Algemeen toezicht     - 

Sanctionering     8 

Totaal 106 
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