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Woon- en leefklimaat 

 

Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen 

van de toezichtindicatoren op het thema Woon- en Leefklimaat voor het instrument 

Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl. Op Waarstaatjegmeente.nl vindt u van de verschillende thema╆s de matrix met toezichtindicatoren en de wetten en artikelen waarvan de 
indicatoren zijn afgeleid. Tevens vindt u hier een toelichting op de toezichtindicatoren. 

 

U kunt per thema en per wet de vragenlijst selecteren. Per wet kan de vragenlijst worden ingevuld 

en akkoord worden gegeven voor de ingevulde antwoorden. Voor het geven van akkoord voor 

publicatie van het gehele thema op Waarstaatjegemeente.nl dient de daarvoor verantwoordelijke 

persoon binnen de gemeente akkoord te geven. Hiermee gaat u akkoord met de publicatie van de 

gegevens op Waarstaatjegemeente.nl en de algemene voorwaarden die worden weergegeven aan 

het einde van de vragenlijst. 

 

De data van Waarstaatjegemeente.nl zijn, voor zover ze door de gemeente zijn aangeleverd, 

eigendom van de gemeente. Door deel te nemen aan Waarstaatjegemeente.nl, stemmen gemeenten 

ermee in dat hun data via de website www.waarstaatjegemeente.nl openbaar worden gemaakt. 

Wabo 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De 

wet combineert een aanzienlijk aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen (ongeveer 25) tot 

één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is digitaal aan te vragen via het 

Omgevingsloket Online. De belangrijkste uitvoeringsregelingen zijn het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  De gemeenten voeren in medebewind  

taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).  

 

Overzicht toezichtindicatoren 

(No response) 
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Toezichtinformatie 

De indicatoren in de linkerkolom worden gerapporteerd op Waarstaatjegemeente.nl als 

toezichtinformatie. Indien een indicator niet van toepassing is voor uw gemeente dan kunt u deze 

naar de rechterkolom slepen. Hierbij verdwijnt deze uit de vragenlijst. 

Variable Response 

[a01rank.0] Toezichtinformatie | Uitvoering takenpakket Wabo VTH taken 

conform kwaliteitscriteria 2.1 

(No response) 

[a01rank.1] Toezichtinformatie | Mate van uitvoering achterblijvende taken 

Wabo VTH taken in relatie tot kwaliteitscriteria 

(No response) 

[a01rank.2] Toezichtinformatie | Omvang actuele vergunningen niet rapporteren 

[a01rank.3] Toezichtinformatie | Omvang actuele vergunningen binnen 

risicogebieden 

niet rapporteren 

[a01rank.4] Toezichtinformatie | Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij 

projectbesluiten/omgevingsvergunningen 

(No response) 

[a01rank.5] Toezichtinformatie | Omvang bezwaar- en beroepsprocedures 

bij projectbesluiten/omgevingsvergunningen met een uitgebreide 

voorbereidingsprocedure 

(No response) 

[a01rank.6] Toezichtinformatie | Gebruik van een probleem- of risico 

analyse bij handhavingsbeleid 

(No response) 

[a01rank.7] Toezichtinformatie | Vastgesteld handhavingsbeleid inclusief 

benoemde risicogebieden worden regionaal afgestemd 

(No response) 

[a01rank.8] Toezichtinformatie | Mate waarin risico thema’s binnen 

probleem - of risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt 

(No response) 

[a01rank.9] Toezichtinformatie | Mate waarin beleidsdoelen zijn 

geformuleerd met betrekking tot risicothema’s 

(No response) 

[a01rank.10] Toezichtinformatie | Mate waarin risico thema’s zijn 

ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie 

(No response) 

[a01rank.11] Toezichtinformatie | Jaarlijkse evaluatie van het 

uitvoeringsprogramma 

(No response) 

[a01rank.12] Toezichtinformatie | Omvang verleende Lex Silencio Positivo 

bij omgevingsvergunningen op risico thema’s 

(No response) 

[a01rank.13] Toezichtinformatie | Uitvoeringsprogramma 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken is op 1 januari 

aan de raad aangeboden en beschikbaar voor Gedeputeerde Staten 

(No response) 
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Algemeen 

De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn bedoeld om 

de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te maken.  

Wordt het takenpakket Wabo VTH taken in de gemeente  conform de 

kwaliteitscriteria 2.1 uitgevoerd? 

nee 

In welke mate voldoen de achterblijvende  Wabo VTH taken in de gemeente Den 

Helder aan de Kwaliteitscriteria 2.1 ? 

Betreft een professionele schatting in procenten 

76-100% 

Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad 

aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten? 

nee 

 

De Lex Silencio Positivo (LSP) is de van rechtswege verleende vergunning. Als een decentrale 

overheid bij een vergunningaanvraag te laat of niet reageert, dan wordt de vergunning stilzwijgend 

verleend. Doel van de invoering van de LSP is de regeldruk verminderen en de dienstverlening aan 

bedrijven en burgers verbeteren.  

Bij hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen betrof het een 

zogenaamde Lex Silencio Positivo (LSP)?  

1 

Hoe vaak is het voorgekomen dat op de volgende risicoterreinen een vergunning 

automatisch via rechtswege werd verleend? 

In absolute aantallen per 1 januari van het lopende jaar 

Variable Response 

[a01k13rg.0] Hoe vaak is het voorgekomen dat op de 

volgende risicoterreinen een vergunning automatisch via 

0 
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rechtswege werd verleend? | asbestregelgeving 

[a01k13rg.1] Hoe vaak is het voorgekomen dat op de 

volgende risicoterreinen een vergunning automatisch via 

rechtswege werd verleend? | brandveiligheid bij de opslag 

van gevaarlijke stoffen 

0 

[a01k13rg.2] Hoe vaak is het voorgekomen dat op de 

volgende risicoterreinen een vergunning automatisch via 

rechtswege werd verleend? | constructieve veiligheid en 

brandveiligheid 

0 

[a01k13rg.3] Hoe vaak is het voorgekomen dat op de 

volgende risicoterreinen een vergunning automatisch via 

rechtswege werd verleend? | verontreinigde grond 

0 

[a01k13rg.4] Hoe vaak is het voorgekomen dat op de 

volgende risicoterreinen een vergunning automatisch via 

rechtswege werd verleend? | risicovolle inrichtingen 

0 

 

De Wabo kent twee typen voorbereidingsprocedures: de reguliere voorbereidingsprocedure en de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze laatste procedure geldt voor de complexere gevallen.  

Hoeveel projectbesluiten/omgevingsvergunningen, waarop een uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn er verstrekt in de gemeente Den 

Helder? 

9 

In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een bezwaarprocedure?  

0 

In hoeveel van deze gevallen heeft dit geleid tot een beroepsprocedure?  

1 

Handhaving 

Probleem- of risicoanalyse 
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Is het handhavingsbeleid binnen de gemeente gebaseerd op een probleem- of 

risicoanalyse?    

ja 

 

Het IPO heeft 5 risicothema's benoemd. Dit zijn: de asbestregelgeving, brandveiligheid bij de opslag 

van gevaarlijke stoffen, constructieve veiligheid en brandveiligheid, verontreinigde grond en 

risicovolle inrichtingen. Het handhavingsbeleid ( op de risicogebieden) moet zoveel mogelijk 

worden afgestemd in de regio. 

Gaat de probleem- of risicoanalyse van het handhavingsbeleid in op de volgende 

risicothema’s? 

Variable Response 

[a01k09rg.0] Gaat de probleem- of risicoanalyse van het 

handhavingsbeleid in op de volgende risicothema’s? | 

asbestregelgeving 

ja 

[a01k09rg.1] Gaat de probleem- of risicoanalyse van het 

handhavingsbeleid in op de volgende risicothema’s? | 

brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen 

nee 

[a01k09rg.2] Gaat de probleem- of risicoanalyse van het 

handhavingsbeleid in op de volgende risicothema’s? | 

constructieve veiligheid en brandveiligheid 

ja 

[a01k09rg.3] Gaat de probleem- of risicoanalyse van het 

handhavingsbeleid in op de volgende risicothema’s? | 

verontreinigde grond 

nee 

[a01k09rg.4] Gaat de probleem- of risicoanalyse van het 

handhavingsbeleid in op de volgende risicothema’s? | 

risicovolle inrichtingen 

nee 

Afstemming in de regio 

Vindt afstemming van het handhavingsbeleid voor de volgende risicogebieden 

plaats op basis van afstemming in de regio? 

Variable Response 

[a01k08rg.0] Vindt afstemming van het handhavingsbeleid 

voor de volgende risicogebieden plaats op basis van 

nee 
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afstemming in de regio? | asbestregelgeving 

[a01k08rg.1] Vindt afstemming van het handhavingsbeleid 

voor de volgende risicogebieden plaats op basis van 

afstemming in de regio? |  brandveiligheid bij de opslag van 

gevaarlijke stoffen 

nee 

[a01k08rg.2] Vindt afstemming van het handhavingsbeleid 

voor de volgende risicogebieden plaats op basis van 

afstemming in de regio? | constructieve veiligheid en 

brandveiligheid 

nee 

[a01k08rg.3] Vindt afstemming van het handhavingsbeleid 

voor de volgende risicogebieden plaats op basis van 

afstemming in de regio? |  verontreinigde grond 

nee 

[a01k08rg.4] Vindt afstemming van het handhavingsbeleid 

voor de volgende risicogebieden plaats op basis van 

afstemming in de regio? |  risicovolle inrichtingen 

nee 

Beleidsdoelen 

Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen geformuleerd voor de 

volgende risicothema’s? 

Variable Response 

[a01k10rg.0] Zijn er binnen het handhavingsbeleid 

beleidsdoelen geformuleerd voor de volgende risicothema’s? 

| asbestregelgeving 

nee 

[a01k10rg.1] Zijn er binnen het handhavingsbeleid 

beleidsdoelen geformuleerd voor de volgende risicothema’s? 

|  brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen 

nee 

[a01k10rg.2] Zijn er binnen het handhavingsbeleid 

beleidsdoelen geformuleerd voor de volgende risicothema’s? 

| constructieve veiligheid en brandveiligheid 

nee 

[a01k10rg.3] Zijn er binnen het handhavingsbeleid 

beleidsdoelen geformuleerd voor de volgende risicothema’s? 

|  verontreinigde grond 

nee 

[a01k10rg.4] Zijn er binnen het handhavingsbeleid 

beleidsdoelen geformuleerd voor de volgende risicothema’s? 

|  risicovolle inrichtingen 

nee 
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Toezicht en sanctiestrategie 

Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in de toezicht en sanctiestrategie? 

Variable Response 

[a01k11rg.0] Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in 

de toezicht en sanctiestrategie? | asbestregelgeving 

ja 

[a01k11rg.1] Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in 

de toezicht en sanctiestrategie? |  brandveiligheid bij de 

opslag van gevaarlijke stoffen 

nee 

[a01k11rg.2] Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in 

de toezicht en sanctiestrategie? | constructieve veiligheid en 

brandveiligheid 

ja 

[a01k11rg.3] Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in 

de toezicht en sanctiestrategie? |  verontreinigde grond 

nee 

[a01k11rg.4] Zijn de volgende risicothema’s ondergebracht in 

de toezicht en sanctiestrategie? |  risicovolle inrichtingen 

nee 

Jaarlijkse evaluatie 

Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma  

zijn uitgevoerd? 

nee 

Beschrijving lokale situatie 

Indien u de resultaten wilt voorzien van commentaar dan kunt u op uw gemeentelijke website een 

pagina inrichten. Graag hieronder dan de Url opgegeven. 

(No response) 

Gereed 

De toezichtinformatie Wabo is compleet en op orde 

(No response) 

Datum 

2013-10-07 00:00:00 
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