
Bijlage 3: 
 

Bestuursopdracht “handhavingsnota bouw- en woningtoezicht” 
 
 
Aanleiding 
De laatste jaren worden in Nederland, althans voor wat betreft de bebouwde omgeving, gekenmerkt 
door een aantal ernstige incidenten die een grote invloed hebben gehad op het leven van veel 
mensen. De voorbeelden zijn legio, de vuurwerkramp in Enschede (milieuwetgeving), de cafébrand in 
Volendam (gebruiksvergunningen), de balkons in Maastricht, het verzorgingstehuis in Hellevoetsluis 
en de balkons in onze eigen gemeente (alle drie constructieve veiligheid). In al die situaties kwam 
direct de rol van de betreffende gemeente aan de orde. Met name de vraag of de gemeente de ramp 
had kunnen en moeten voorkomen werd steeds opnieuw gesteld. Daarmee wordt indirect ook de 
medeschuldvraag gesteld. 
 
Door dit alles is het onderwerp hoog op de politieke agenda komen te staan. Zo zijn er diverse 
commissies ingesteld om met voorstellen te komen voor het verbeteren van de 
handhavingsorganisaties op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau. Ook is er een landelijk project 
“Handhaven op Niveau” door het ministerie van VROM geweest. 
 
In het algemeen geldt dat het stellen van regels alleen zin heeft als de naleving daarvan kan worden 
én wordt afgedwongen. Omdat het de minister is gebleken dat het binnen een groot aantal gemeenten 
met name nogal schort aan toezicht en handhaving, zal de Woningwet worden gewijzigd. Op 19 
december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Woningwet. Nog niet is exact bekend wanneer de wetswijziging in werking treed. 
 
Deze wet stelt een samenhangend pakket wijzigingen in de Woningwet en enkele andere wetten voor 
die verband houden met het verbeteren van de naleving, de handhaving en de handhaafbaarheid van 
de bouwregelgeving. Daartoe wordt de bouwregelgeving vereenvoudigd, meer toegesneden op de 
eigen verantwoordelijkheid van de burger en beter handhaafbaar gemaakt. Daarnaast worden 
gemeenten met de introductie van nieuwe instrumenten gestimuleerd om hun handhavingstaak meer 
gestructureerd op te pakken. 
 
Tevens worden bepaalde overtredingen van de bouwregelgeving (waaronder overtredingen die 
betrekking hebben op (brand)veiligheid en gezondheid) als misdrijf (indien opzettelijk gepleegd) dan 
wel als overtreding (in de overige gevallen) strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. 
 
Op lokaal niveau is reeds ingehaakt op het landelijk project “Handhaven op Niveau”. Zo is in 2006 
door de Raad de beleidsnotitie “Meer (dan) handhaving” vastgesteld. In deze notitie is een prioritering 
aangebracht ten aanzien van de wijze van handhaven. Het handhaven van bouwregelgeving heeft 
een prioriteit 2. Dat wil zeggen dat er sprake is van een klein risico met een groot effect. Ook zijn de 
handhavingsstrategiën vastgesteld; in dit geval periodiek toezicht met een hoge frequentie. 
 
Ingevolge art. 100 van de Woningwet wordt aan het gemeentebestuur opgedragen om in een bouw- 
en woningtoezicht te voorzien dat toezicht houdt op de staat van de volkshuisvesting en op de 
naleving van de voorschriften zoals die in de bouwregelgeving zijn gesteld. Het toezicht heeft 
betrekking op de technische staat van onderhoud van de gebouwde omgeving. De gemeente verstrekt 
vergunningen voor bouwactiviteiten, controleert de naleving van die vergunningen, spoort illegale 
bouwactiviteiten op, behandelt klachten van burgers en kan (soms) eigenaren die hun woningen en/of 
andere bouwwerken laten verloederen verplichten hier wat aan te doen. Ook spoort de gemeente 
illegaal gebruik van panden of percelen op. Dit wil zeggen gebruik dat in strijd is met het voorschreven 
gebruik gesteld in het bestemmingsplan en/of gebruik dat planologisch niet aanvaardbaar is. Met 
andere woorden: er worden regels gesteld, en die handhaven we ook. Het niet handhaven van die 
regels leidt immers tot een vrijbrief voor het bouwen/gebruiken van wat en waar men dan ook maar 
wil, met alle risico’s van dien. Daarmee vervalt elke vorm van geloofwaardigheid en 
rechtsbescherming en erodeert het vertrouwen in de overheid.



Doelstelling 
De doelstellingen van de nota zijn: 

• Het bieden van een beleidskader voor prioriteitsstelling en werkwijze bij de handhaving van 
bouwregelgeving, ruimtelijke ordening en toezicht op de technische kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Hierbij streven we een gemeente na die veilig is en een goede leefbaarheid en 
uitstraling bezit. 

• Het invoeren van een meer programmatische aanpak van handhaving. 

• Het tegengaan van ongewenste precedentwerking door zaken bestuurlijk vast te leggen in 
een beleidsdocument. 

• Het scheppen van duidelijkheid naar burgers, bouwers en bedrijven, maar ook intern 
gemeentelijk, over de wijze van uitvoering van de handhaving op het gebied van Bouwen & 
Wonen en Ruimtelijke Ordening (gelijke behandeling). 

• Het geven van een handboek voor de controle en handhaving van onze producten. 
 
Het gevraagde produkt 
Aan de projectgroep wordt de opdracht gegeven om een visie voor de aanpak van de handhaving op 
het gebied van Bouw- en Woningtoezicht op te stellen. Het beleid dient toekomstgericht en 
uitvoerbaar te zijn, zodat de gemeente hier direct mee aan de slag kan gaan. Hierbij dient eveneens 
rekening te worden gehouden met het aantal fte’s dat nodig is om tot een adequate uitvoering van de 
handhaving te komen in relatie tot de huidige capaciteit. 
 
Randvoorwaarden 

a. Produktspecificatie – een beleidsnota die voldoet aan de geformuleerde doelstelling. 
b. Kwaliteitsnormen – het te ontwikkelen beleid moet direct uitvoerbaar, effectief en efficiënt zijn. 
c. De tegenprestatie – dat het personeel dat zich bezig houdt met de handhaving op het gebied 

van Bouw-en Woningtoezicht, met behulp van de door de gemeente aangereikte 
voorzieningen, regelingen en maatregelen effectiever gaat werken. 

d. Politieke kaders – de beleidsnotitie dient aan te sluiten op de nieuwe Woningwet, de 
Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het kader zoals geschetst 
in de notitie “Meer (dan) Handhaving”. 

 
Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep die zich buigt over deze materie zal bestaan uit: 

1. Mariëlle Rodenburg, beleidsadviseur Vergunningen en Handhaving 
2. Jeroen Luyckx, handhaver inrichting gebonden bouw. 
3. Elma Veenstra/Hein Nieman, handhavers inrichting gebonden bouw  
4. Hans Winter, vergunningverlener Bouw. 
5. Jelger Moraal, adviseur RWO 
6. Edwin Beuker, ambtenaar preventie gemeentelijke Brandweer 
7. Communicatieadviseur (BCF) 
8. Geertje Verspuij, adm. Ondersteuner VVH 
9. Financieel adviseur (agendalid) 

 
Financiële aspecten 
De werkzaamheden zullen door eigen personeel worden uitgevoerd. Het gaat om de invoering van 
een nieuwe wettelijke taak. Voor het uitvoeren van de bestuursopdracht is de navolgende urenraming 
gemaakt. 
 
Team Beleid afdeling VVH 150 uur 
Team Handhaving afdeling VVH 100 uur 
Team Vergunningen afdeling VVH   50 uur 
Team plano, afdeling RWO   50 uur 
Brandweer afdeling Preventie   50 uur 
Team Communicatie, afdeling BCF   20 uur 
Administratieve ondersteuning, afdeling VVH   80 uur 
Totaal  500 uur 
 
De uren zullen worden ingezet in het kader van overleg, onderzoek en voorbereiding. 



Rapportage en verantwoording 
De projectgroep werkt onder de directe verantwoording van de manager van de Afdeling VVH.  
 
Planning einddatum 
Er wordt er naar gestreefd om het rapport, inclusief advies aan het college van B&W voor 30 
september 2007af te ronden. Vanaf 1 januari 2008 kan dan gewerkt worden op basis van het 
vastgestelde beleid. 
 
 Planning 
De werkgroep heeft het onderstaande tijdschema vastgesteld. 
 

 
 

Fase  Proces omschrijving Gereed (week) 

1 Oriëntatie fase 11 

2 Inventarisatie en beschrijving bestaande procedures en handhavingsacties 15 

3 Inventariseren handhavingskader 15 

4 Inventariseren handhavingsinstrumenten 15 

5 Informatie verzamelen (o.a. verzekering en aansprakelijkheid) 18 

6 Knelpunten analyseren 21 

7 Nader onderzoek knelpunten 24 

8 Onderzoek verbeterpunten 27 

9 Prioriteiten analyseren 30 

10 Protocollen opstellen 30 

11 Nota in concept maken 33 

12 Aanvullingen/opmerkingen op concept nota verwerken 36 

13 Advies en handhavingsnota aanleveren aan B&W 37 


