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Samenvatting 
 
In deze nota stelt het gemeentebestuur van Laarbeek zijn handhavingsbeleid vast voor de pe-
riode 2016-2019. Dit beleid is tot stand gekomen op basis van een risicoanalyse die is uitge-
voerd op circa 200 handhavingsthema’s waarvoor het gemeentebestuur aan de lat staat. Meer 
specifiek heeft dit handhavingsbeleid betrekking op tal van beleidsvelden binnen de fysieke 
leefomgeving.  
 
Het college van burgemeester en wethouders wil een transparante, zakelijke, betrouwbare 
overheid zijn die helder en duidelijk verantwoording aflegt aan haar inwoners over gemaakte 
keuzes. Dat geldt voor al het handelen van het college in het algemeen en ten aanzien van 
handhaving in het bijzonder. Afspraak is afspraak en je weet wat je kunt verwachten als af-
spraken niet nageleefd worden. Op basis van een gelijke behandeling, met duidelijkheid over 
de prioriteiten van dit college. 
 
Deze nota beschrijft de uitgangspunten van handhavingsbeleid en hoe dat in dit geval tot 
stand is gekomen. De beleidscyclus van programmatische handhaving komt aan bod, even-
als de wijze van uitvoering en de wijze van prioritering.  
 
Het handhavingsbeleid bestaat uit een nalevingstrategie die is opgebouwd uit een preventie-
strategie en een handhavingstrategie. Die laatste bestaat weer uit een toezichtstrategie, een 
sanctiestrategie en een gedoogstrategie.  
 
In de toezichtstrategie is uitgewerkt op welke wijze het toezicht wordt georganiseerd voor wat 
betreft de diverse handhavingsthema’s. Dit kan zowel periodiek als niet-periodiek en pro-
jectmatig plaatsvinden. De sanctiestrategie geeft aan hoe bij overtredingen wordt opgetre-
den. De gedoogstrategie geeft ten slotte aan in welke uitzonderingsgevallen niet wordt opge-
treden tegen overtredingen. 
 
In hoofdstuk 5 zijn alle taken uitgewerkt naar capaciteit en prioriteit. Tevens is per uitvoerder 
(intern of extern) aangegeven wat de omvang van de taken is en hoeveel daarvan is opge-
nomen in de begroting over 2016. 
 
In de tabel ‘Waar controleren en handhaven we op in de gemeente Laarbeek’ is op basis van 
de in voorgaande jaren verrichte werkzaamheden een planning opgenomen van hoe in 2016 
de beschikbare uren zullen worden besteed.   
 
De hiervoor beschreven tabel is te vinden in bijlage 3 en vormt dan ook direct het ’Uitvoe-
ringsprogramma Handhaving Laarbeek 2016’.   
 
Daar er waarschijnlijk onvoldoende budget en menskracht is om alle beschreven taken uit te 
voeren, geeft de beschreven prioritering weer op welke gebieden de nadruk zal worden ge-
legd en welke zaken eventueel zullen moeten blijven liggen.  
 
Tot slot sluit deze nota  af met een kort hoofdstuk over monitoring van de uitgevoerde hand-
having en de eventuele ontwikkelingen die in de handhaving zouden kunnen plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Voor u ligt de Integrale Handhavingsnota 2016-2019 van de gemeente Laarbeek. Deze nota 
is de opvolger van het Integraal Handhavingsbeleidsplan 2012-2015 en vervangt deze. Deze 
opvolger is nodig omdat de looptijd van de vorige nota is verstreken.  
 
Voor een adequate uitvoering van de handhaving is een structurele en integrale aanpak 
noodzakelijk. Dat betekent het formuleren van doelen en prioriteiten in de beleidsfase en het 
vervolgens uitwerken van de beleidscontext in een uitvoeringsfase. 
 
In deze nota wordt het handhavingsbeleid voor de periode 2016-2019 vastgelegd. Dit beleid 
zal vervolgens worden uitgewerkt in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Elk jaar wordt het uit-
voeringsprogramma geëvalueerd en indien nodig worden doelen en prioriteiten bijgesteld. 
 

1.1 Grondslag handhavingsbeleid 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de taak om zorg te dragen voor de be-
stuursrechtelijke handhaving van de voorschriften van diverse omgevingswetten.  
 
Om hieraan consequent invulling te kunnen geven moet het college handhavingsbeleid vast-
stellen. In dit beleid moet het college gemotiveerd aangeven welke doelen worden gesteld en 
welke activiteiten worden uitgevoerd.  
 

 
 
 
Handhavingsbeleid moet zijn gebaseerd op een risicoanalyse en moet inzicht geven in de 
gestelde prioriteiten. Tevens moet het beleid inzicht geven in de gehanteerde strategie met 
betrekking tot de manier waarop het toezicht wordt uitgeoefend om de gestelde doelen te be-
reiken. De risicoanalyse moet inzicht geven in de kansen dat overtredingen plaatsvinden en 
de gevolgen die mogelijke overtredingen voor de fysieke leefomgeving kunnen hebben.  

 
1.2 Reikwijdte en doelstelling 
Door samenhangend te handhaven wordt bereikt dat op een efficiënte wijze de gewenste 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt behaald. Daarmee wordt ook bewerkstelligd dat 
een proces van planning en controle leidt tot een continue verbetering van de kwaliteit van 
de handhaving.  
 
Tevens wordt ernaar gestreefd om op de genoemde beleidsterreinen te komen tot een 
transparante, effectieve en efficiënte inzet van middelen, die leidt tot een situatie waarbij het 
voor een ieder duidelijk is hoe het college van Laarbeek haar middelen inzet om naleving 
van de regels te bereiken en/of te bevorderen.  
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Het Integrale handhavingsbeleid heeft betrekking op de volgende beleidsvelden: 
 

 Slopen; 
 Bouwen; 
 Flora en fauna; 
 Bodem en water; 
 Milieu-inrichtingen; 
 Ruimtelijke ordening; 
 Behoud monumenten; 
 Brandveilig gebruik bouwwerken; 

 
 

 
 
 
Het uitvoeringsprogramma bevat tevens handhavingstaken ten aanzien waarvan de burge-
meester het bevoegde bestuursorgaan is en ten aanzien waarvan deze nota tevens als 
handhavingsbeleid zal gelden.  
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten, achtergronden en visie 
 

2.1 Inleiding 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is niet alleen gericht op de integrale 
vergunning maar richt zich ook op de integraliteit en samenhang in het toezicht en de hand-
having. Toezicht en handhaving zijn containerbegrippen: 
 
Toezicht: verzamelen van informatie over de vraag of een handeling, activiteit, zaak etc. vol-
doet aan de gestelde regels en eisen en het vormen van een oordeel daarover. 
 
Handhaving: het toepassen van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en eventueel privaat-
rechtelijke middelen gericht op de beïnvloeding van het gedrag van burgers, bedrijven of in-
stellingen zodat zij wet- en regelgeving naleven. 
 

2.2 Uitgangspunten 
Toezicht op en handhaving van regelgeving is geen doel op zich. Afspraak is afspraak en je 
weet wat je kunt verwachten als afspraken niet nageleefd worden. Op basis van een gelijke 
behandeling, met duidelijkheid over de prioriteiten van het bestuur.  
 
Er wordt geïnvesteerd ‘aan de voorkant’, in de dialoog met de omgeving, mediation, preven-
tie, toezicht en aanpak van overlast. Er wordt gehandhaafd als sluitstuk van dat preventieve 
proces. Dit vergroot de leefbaarheid en voorkomt ergernis en onrust. Door uitvoering te ge-
ven aan de gemeentelijke handhavingstaken wordt gestreefd naar: 
 
 het voorkomen en opheffen van gevaar, hinder / overlast en schade voor burgers, bedrij-

ven en instanties als gevolg is van het overtreden van omgevingsrechtelijke regels; 
 het behoud c.q. herstel van een goed woon- en leefmilieu en andere omgevingskwalitei-

ten die als gevolg van overtredingen van de regels van omgevingsrecht onder druk (kun-
nen) komen te staan; 

 het voorkomen / wegnemen van maatschappelijke gevoelens van angst, ongerustheid en 
ergernis die gevoed worden door overtredingen van omgevingsrechtelijke regels;  

 de waarborging van rechtsgelijkheid. 
 
Zonder de handhaving van regelgeving kan rechtsgelijkheid niet worden gewaarborgd. Met 
het handhaven van de regels van omgevingsrecht wordt bijgedragen aan een leefbare, veili-
ge en duurzame gemeente met een mooie uitstraling waar het prettig is om te wonen, te 
werken en te recreëren. 
 
Het voorgestane handhavingsbeleid kent een jaarlijks cyclisch proces van evaluatie en bij-
stelling en is erop gericht om de personele capaciteit voor het uitvoeren van gemeentelijke 
handhavingstaken zodanig toe te delen dat de handhavingsinspanningen de leefbaarheid, 
bedrijvigheid, omgevingskwaliteiten en zorg voor de mensen en bedrijven in de gemeente 
Laarbeek optimaal ten goede komen. 
 
Algemene uitgangspunten 
 Een consequent, rechtvaardig en voorspelbaar handhavingsproces op basis van duidelij-

ke prioriteiten en bijbehorende uitvoering; 
 Inwoners en ondernemers zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en 

regelgeving, ook wanneer het gemeentebestuur niet expliciet op de naleving van regel-
geving attendeert dient hieraan te worden voldaan; 

 Slecht gedrag wordt aangepakt: wanneer blijkt dat een burger, een bedrijf of een instel-
ling regels van omgevingsrecht niet naleeft wordt deze hierop aangesproken door het 
gemeentebestuur. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. 
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Het handhavingsbeleid is openbaar en transparant: het bestuur dient op een consequente, 
rechtvaardige en voorspelbare wijze uitvoering te geven aan zijn handhavingstaken. 
 
Beginselplicht tot handhaven 
Het bevoegd gezag heeft een beginselplicht tot handhaven. In artikel 5.2 van de Wabo is op-
genomen dat het bevoegd gezag tot taak heeft: 
 
• zorg te dragen voor bestuursrechtelijke handhaving 
• gegevens met het oog op de uitoefening van die handhavingstaak van belang zijn te 

verzamelen en te registreren 
• klachten te behandelen die betrekking hebben op naleving van de in de Wabo ge-

noemde wetten 
 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar vaste jurisprudentie 
de beginselplicht tot handhaving als volgt beschreven:  
 
“gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding 
van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of 
een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten 
maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden ge-
vergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. 
Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 
dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien”. 
 
Strategische uitgangspunten 
 Dit beleid strekt ertoe het woon- en leefklimaat evenals de ruimtelijke en landschappelijke 

kwaliteiten van de gemeente van ongewenste invloeden te beschermen; 
 Het handhavingsbeleid moet ervoor zorgen dat een bepaalde basiskwaliteit van de fysie-

ke leefomgeving van de gemeente wordt gewaarborgd; 
 Het handhavingsbeleid is erop gericht onaanvaardbare veiligheidsrisico’s uit te sluiten; 
 Het realiseren van een belangrijke mate van integrale veiligheid in de fysieke omgeving; 
 Het handhavingsbeleid strekt ertoe een halt toe te roepen aan rechtsongelijkheid en on-

gewenste precedentwerking; 
 Het handhavingsbeleid strekt ertoe te voorkomen dat programma’s door informele en niet 

beleidsmatige toezeggingen worden doorkruist; 
 Het handhavingsbeleid is erop gericht normovertredingen te voorkomen en de handha-

vingslast van het gemeentebestuur zoveel mogelijk te beperken; 
 Het beleid is erop gericht op het verminderen van overlast in de openbare ruimte; 
 Het handhavingsbeleid strekt ertoe het naleefgedrag van burgers en bedrijven te verbete-

ren m.b.t. de regels van omgevingsrecht. 
 
Tactische uitgangspunten 
 Het toezicht op en de handhaving van de regels, zowel in preventieve als repressieve 

zin, vindt plaats op basis van een jaarlijks vastgesteld uitvoeringsprogramma 
 De prioriteiten van de beschikbare handhavingscapaciteit wordt afgestemd op de uitkom-

sten van ingeschat risico en effect van niet-naleving van overtredingen; 
 Handhaving geschiedt zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Laarbeek handhaaft volgens 

een vastgesteld stappenplan; 
 Gedogen van overtredingen en het opschorten van handhaving geschiedt uitsluitend bij 

hoge uitzondering. Er wordt uitsluitend schriftelijk en expliciet gemotiveerd gedoogd 
overeenkomstig de Beleidsregels gedogen gemeente Laarbeek. 
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2.3 Programmatisch handhaven: de beleidscyclus 
Eisen aan de inrichting van processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wabo en het daarbij 
behorende ’Besluit omgevingsrecht’. Dit zijn de zogenaamde procescriteria, welke beschrij-
ven de eisen die gesteld worden aan een sluitende beleidscyclus, zoals in de hieronder-
staande figuur is weergegeven. 
 
  

                                 
 
De structuur van de dubbele regelkring geeft het handhavingsbeleid het 'vereiste' cyclische 
karakter. De dubbele regelkring staat ook wel bekend als de 'BIG-8'. De elementen uit de 
BIG-8 zijn vastgelegd in de kwaliteitseisen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministe-
riële Regeling omgevingsrecht (Mor) en bestaan uit: 
 
Handhavingsbeleid (art. 7.2 Bor en art. 10.3 Mor) 
 Gebaseerd op analyse van problemen; 
 Geeft inzicht in de prioriteitstelling; 
 Gemotiveerd doelen vastleggen en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd; 
 Regelmatig monitoren en zo nodig bijstellen; 
 Inzicht in de toezichts- en sanctiestrategie, rapportage en wijze van zelfcorrectie; 
 Inzicht in de afspraken met de andere partijen, waaronder Politie en Openbaar Ministerie; 
 Bekendmaken aan gemeenteraad; 
 
De probleemanalyse in het handhavingsbeleid geeft in ieder geval inzicht in: 
 
 De gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de overtredingen; 
 De kansen dat overtredingen zullen plaatsvinden; 
 De wijze waarop naleving van de voorschriften wordt bevorderd; 
 De voorlichting aan personen die een inrichting drijven. 
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In de beschrijving van de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend, behoort in ieder geval: 
 
 De wijze waarop de controle ter plaatse wordt voorbereid en uitgeoefend; 
 De frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd; 
 De wijze waarop zakelijke gegevens en bescheiden worden gecontroleerd; 
 De wijze waarop het toezicht op de diverse milieuaspecten wordt uitgeoefend; 
 De wijze waarop de controle en verificatie plaatsvinden van de resultaten van de contro-

les die zijn uitgevoerd door personen die een inrichting drijven. 
 
Uitvoeringsprogramma (art. 7.3 Bor en art. 10.4 Mor) 
 Jaarlijks programma ter uitvoering van het handhavingsbeleid; 
 Afgestemd met andere handhavingspartners; 
 Bekendmaken aan gemeenteraad; 
 Uitgewerkt in werkplannen voor de betrokken onderdelen van de organisatie. 
 
Uitvoeringsorganisatie (art. 7.4 Bor en art. 10.5 Mor) 
 Organisatie staat borg voor adequate uitvoering van programma; 
 Vastleggen van personeelsformatie; 
 Functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving; 
 Voorkomen van langdurige relatie tussen toezichthouders en controleomgeving; 
 Voldoende bereikbaar- en beschikbaarheid. 
 
Middelen (art 7.5 Bor) 
 Voldoende borging van noodzakelijke middelen in begroting. 
 

 
 
Monitoring (art. 7.6 Bor en art. 10.6 Mor) 
 Geautomatiseerd systeem en gegevensregistratie in kader van handhaving; 
 Resultaten en voortgang van uitvoeringsprogramma en doelen bewaken. 
 
De gegevensregistratie bevat in ieder geval het aantal: 
 
 Uitgevoerde controles; 
 Geconstateerde overtredingen; 
 Opgelegde bestuurlijke sancties; 
 Processen-verbaal; 
 Over mogelijke overtredingen ontvangen klachten. 

 
Rapportage (art. 7.7 Bor) 
 Uitvoering van de afspraken met andere partners; 
 Jaarlijkse evaluatie en verslaglegging aan gemeenteraad bekendmaken. 
 
 



10 
 

2.4 Vormen van integrale handhaving 
De volgende vormen van integrale handhaving kunnen worden onderscheiden: 
 
1. Controleren voor elkaar door middel van één integrale handhaver; 

Eén deskundig persoon gaat integraal voor meerdere vakdisciplines controleren. 
 

2. Controleren voor elkaar op basis van checklists; 
Eén persoon gaat op controle met checklists van verschillende vakdisciplines. 

 
3. Controleren met elkaar door middel van één handhavingteam; 

Een team bestaande uit verschillende vakdisciplines gaat gezamenlijk controleren. 
 

4. Signaleren voor elkaar op basis van oog- en oorfunctie. 
Eén persoon voert signaaltoezicht uit voor meerdere beleidsvelden; handhaving blijft voor 
rekening van afzonderlijke vakdisciplines. 

 
Ad 1. Controleren voor elkaar door middel van één integrale handhaver 
Dit is de meest vergaande vorm van integrale handhaving: één toezichthouder is verant-
woordelijk voor meerdere vakdisciplines. Een voordeel is dat de burger en/of het bedrijf 
slechts met één toezichthouder van doen heeft.  
 
Deze integratievorm levert efficiencyvoordeel (bijvoorbeeld: minder reistijd en minder admini-
stratieve handelingen). De haalbaarheid van een integrale handhaver in de meest zuivere 
vorm is echter twijfelachtig, omdat een aantal vakgebieden, vooral milieu, brandveiligheid en 
bouw- en woningtoezicht, zich kenmerken door een hoge mate van specialisatie.  
 
Specialist zijn op meerdere terreinen lijkt nauwelijks mogelijk. Op welke beleidsterreinen de-
ze vorm van integrale handhaving wel zou kunnen werken wordt thans door Laarbeek on-
derzocht.  
 
Ad 2. Controleren voor elkaar op basis van checklists 
Een minder vergaande vorm van integratie met betrekking tot de functie-inhoud is dat toe-
zichthouders hun ogen aan elkaar uitlenen.  
 
Een brandpreventiemedewerker die de naleving van de gebruiksvergunning controleert, kan 
relatief eenvoudig op een checklist aantekenen of het aantal gokautomaten wel in overeen-
stemming is met de vergunning op basis van de Wet op de Kansspelen. Een milieutoezicht-
houder kan bij een bezoek aan een inrichting ook een aantekening maken van eventuele il-
legale bouwactiviteiten of strijdig gebruik van het bestemmingsplan.  
 
Het voor elkaar waarnemen hoeft niet beperkt te blijven tot gemeentelijk toezichthouders. 
Ook toezichthouders van andere handhavingorganisaties kunnen daarbij betrokken worden. 
Het grondgebied van de gemeente krijgt als het ware een grotere dekkingsgraad doordat 
meer ogen benut worden. Voor elkaar controleren (op basis van checklists) levert zodoende 
efficiencyvoordelen op. De efficiencywinst betekent dat de specialist meer tijd heeft om zich 
bezig te houden met complexe taken.  
 
Overigens kan de efficiencywinst er toe leiden dat er meer overtredingen worden geconsta-
teerd. Dit betekent dat de juristen een grotere werkaanbod krijgen.  
 
Deze vorm van integrale handhaving wordt voor de gemeente Laarbeek haalbaar en toepas-
baar geacht. Er wordt echter nog niet op deze manier gewerkt. Omdat toezicht op brandvei-
ligheid en milieu door andere handhavingsorganisaties (veiligheidsregio en omgevingsdienst) 
wordt uitgevoerd, zijn hiervoor afzonderlijke afspraken noodzakelijk.  
Ad 3. Controleren met elkaar door middel van een handhavingteam 
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Een gecombineerd controlebezoek kan projectmatig plaatsvinden maar ook structureel.  
 
Als voordeel van deze vorm van integrale handhaving kan genoemd worden:  
 

- handhavers kunnen elkaar aanvullen (twee zien meer dan één); 
- directe signalering van tegenstrijdige eisen,  
- snelle vorming totaalbeeld van de mate waarin een inrichting aan de eisen voldoet; 
- sanctionering kan op elkaar worden afgestemd 
- ondernemers worden minder vaak “lastig gevallen” door toezichthouders. 

 
Een structureel handhavingsteam gaat een stap verder dan een projectmatig handhavings-
team. Bedacht dient te worden dat controlefrequenties, die vanuit verschillende vakdiscipli-
nes zijn gesteld, kunnen verschillen, evenals het moment waarop het wenselijk is om een 
controle uit te oefenen.  
 
Een bouwinspecteur zal bijvoorbeeld tijdens de bouw van een inrichting een of meerdere ke-
ren een controlebezoek brengen, terwijl een milieutoezichthouder pas komt als de bouw ge-
reed is. Een projectmatig of structureel handhavingsteam is dan ook pas geschikt wanneer 
de verschillende toezichthouders een gemeenschappelijk handhavingsobject hebben. 
 
Deze vorm van integrale handhaving wordt op dit moment incidenteel toegepast. Verdere 
ontwikkelingen in deze richting worden door de gemeente Laarbeek onderzocht. In 2016 zal 
daar in samenwerking met de veiligheidsregio en de omgevingsdienst afspraken over wor-
den gemaakt.  
   
Ad 4. Signaleren voor elkaar op basis van oog- en oor functie 
Uitsluitend “signaleren voor elkaar” is de minst vergaande vorm van integrale handhaving en 
kan dan ook gezien worden als het minimum niveau van integratie.  
 
Bij deze vorm van integrale handhaving ligt de nadruk op de signaleringsfunctie van de toe-
zichthouders door middel van het “oog- en oor principe” (en dus niet op een inhoudelijke con-
trole). Van de diverse vakdisciplines zijn verschillende toezichthouders actief; zij houden zich 
bezig met controles op hun eigen vakgebied. Daarbij kunnen zij ook overtredingen tegenko-
men die niet op hun eigen vakgebied liggen.  
 
De toezichthouders moeten op die momenten voor elkaar een signaalfunctie vervullen. 
Daarmee wordt bedoeld dat indien er een overtreding wordt geconstateerd die een ander 
vakdiscipline betreft, dat ook wordt doorgegeven. Een goede communicatie tussen de ver-
schillende toezichthouders is hierbij van groot belang.  
 
Uitgangspunt is in ieder geval dat direct nadat een overtreding op een ander vakgebied is 
geconstateerd, de toezichthouders elkaar hiervan in kennis stellen, zodat hierop actie kan 
worden ondernomen. Deze vorm van integrale handhaving wordt op dit moment onderzocht. 
 
Tot slot 
Op grond van de voorgaande beschrijving is het de moeite waard de diverse opties nader te 
onderzoeken en (delen van) het toezicht wellicht zodanig in te richten dat er volgens de be-
schreven werkvormen gewerkt kan gaan worden.  
 
In de gemeente Laarbeek worden thans de meeste controles uitgevoerd zonder checklists 
waarbij door één persoon slechts op één vakdiscipline wordt gecontroleerd. Bij deze contro-
les geldt evenwel dat toezichthouders een zogenaamde ‘oog- en oor functie’ hebben en het 
wenselijk is dat zij collega’s informeren indien er een (vermoedelijke) overtreding wordt ge-
constateerd (zoals in variant 4 beschreven is).  
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Vooral wanneer de controles door externe toezichthouders worden uitgevoerd (zoals toe-
zichthouders van veiligheidsregio en omgevingsdienst) is het zaak om extra aandacht te 
hebben voor de uitwisseling (en het niet verloren laten gaan) van de verkregen informatie. 
 
In een enkel geval wordt er binnen de gemeente Laarbeek een handhavingsteam samenge-
steld (variant 3). Indien dit gebeurt, is dat in een concreet geval waarbij dit noodzakelijk wordt 
geacht. Hierbij wordt maatwerk toegepast. 
 

 
 
 
Controles waarbij er door één persoon meerdere vakdisciplines wordt gecontroleerd met 
checklists (variant 2) gebeurt in Laarbeek niet. Wellicht kan hiermee nog een efficiëntieslag 
worden gemaakt. 
 
Controles waarbij er door één integrale handhaver meerdere vakdisciplines wordt gecontro-
leerd (variant 1) gebeurt in Laarbeek (nog) niet. Wellicht blijkt het mogelijk op enkele speci-
fieke beleidsterreinen deze vorm van integrale handhaving vorm te geven. 
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Hoofdstuk 3 Taken, prioriteiten en rangorden van taken 
 
3.1 Inleiding  
Alvorens gerichte uitvoering te kunnen geven aan de verschillende toezicht- en handhavings-
taken, is het noodzakelijk te weten wat de inhoud en omvang is van deze taken.  
 
De taken vloeien voort uit het wettelijk kader op basis waarvan de gemeente haar beginsel-
plicht tot handhaven gevolg dient te geven. Dit wettelijk kader wordt bepaald door wetgeving 
(wetten, verordeningen e.d.), alsmede jurisprudentie en beleid.  

 
3.2 Taken per beleidsveld  
Op basis van de beschrijving van het wettelijk kader kunnen de uit te voeren taken voor de 
van toepassing zijnde beleidsvelden worden onderscheiden. In bijlage1 van dit beleidsplan 
zijn de betreffende taken nader uitgewerkt per thema op jaarbasis.  

 
3.3 Prioriteiten en rangorde van taken  
Aangezien de gemeentelijke taken zeer divers en omvangrijk zijn en als gevolg daarvan niet 
allemaal 100% kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit (zie bijlage 2) 
zullen keuzes moeten worden gemaakt op welke wijze en met welke intensiteit de taken 
worden uitgevoerd. Aan de hand van een te bepalen prioriteitenstelling (zie bijlage 3) kan 
voor deze keuzes draagvlak verkregen worden. 
 
Om die keuzes weloverwogen te kunnen maken zijn de risico’s die bij de taken op het gebied 
van de betreffende beleidsvelden spelen in beeld gebracht en gewaardeerd door middel van 
een uitgevoerde risicoanalyse op ambtelijk en bestuurlijk niveau.  
 
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse is een rangorde van taken 
aan te brengen. Deze rangorde geeft de prioritering van de uit te voeren toezicht- en hand-
havingstaken aan voor de beleidsvelden: bouwen, brandveilig gebruik bouwwerken, slopen, 
ruimtelijke ordening, recreatie, milieu-inrichtingen, bodem en water, flora en fauna, bijzonde-
re wetten en openbare orde en veiligheid. 
 
Vaststellen prioriteiten 
Bij het vaststellen van de prioriteiten nemen de risico’s een belangrijke plaats in. De gedach-
te daarbij is dat interne en externe risico’s die de gemeente loopt in belangrijke mate de be-
stuurlijke aandacht van een onderwerp bepalen.  
 
Het benoemen van risico’s en het afwegen hiervan is dan ook een belangrijke stap naar een 
organisatie waarin de intensiteit van toezicht en handhaving een directe relatie heeft met de 
kans dat een probleem zich voordoet en de ernst van de mogelijke gevolgen.  
 
Daarbij moet worden onderkend dat ondergeschikte risico’s hoog op de politieke agenda 
kunnen staan omdat maatschappelijke en politieke opvattingen daartoe dwingen. Ook kun-
nen ondergeschikte taken met zo’n grote frequentie tot problemen leiden dat een gestructu-
reerde aanpak om die reden nodig is.  
 
Doel van de risicoanalyse is om prioriteiten vast te stellen, op basis waarvan beleid geformu-
leerd kan worden. Met dat beleid kan vervolgens een capaciteitsplanning worden gemaakt, 
alsmede afgewogen worden op welke terreinen die capaciteit kan en zal worden ingezet. 
 
 
 
Risicoanalyse 
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Voor het opstellen van een risicoanalyse kan gebruik worden gemaakt van een risicomodel/ 
matrix. Hiervoor is gebruik gemaakt van het door het toenmalige ministerie van VROM geïn-
troduceerde model dat landelijk gemeengoed is.  
 
Het ministerie van VROM introduceerde het volgende risicomodel en hanteert daarbij het uit-
gangspunt dat het risico (R) wordt bepaald door het negatief effect (E) vermenigvuldigd met 
de kans (K) dat een overtreding voorkomt. In formulevorm: Risico = E (negatief effect) x K 
(de kans dat dit effect voorkomt). 
 

                        
 
Het model houdt feitelijk in dat van alle te onderscheiden ‘overtredingen’ de kans dat er iets 
gebeurd wordt afgezet tegen de ernst van de gevolgen. Hiervoor wordt een vijfpuntenschaal 
gehanteerd: 
 
1 = heel klein 
2 = klein 
3 = gemiddeld 
4 = groot 
5 = heel groot 
 
Effecten 
De effecten ingeval wet- en regelgeving niet wordt nageleefd zijn in te delen in zes aspecten: 
 
Veiligheid 
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren bij 
aan de fysieke veiligheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften bedoeld om de fysie-
ke veiligheid te beschermen? Onder andere brandgevaar, instortingsgevaar, explosiegevaar. 
 
Leefomgeving 
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren bij 
aan de kwaliteit van de sociale leefomgeving en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften 
bedoeld om de kwaliteit van de sociale leefomgeving te beschermen? Onder andere leef-
baarheid, veiligheid, aangezicht, privacy, geluidshinder, geurhinder. 
 
Natuur/milieu 
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren bij 
aan bescherming van het natuurschoon en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften be-
doeld om de kwaliteit van de sociale leefomgeving te beschermen? Onder andere bodem-
verontreiniging, geuremissie, opslag gevaarlijke stoffen, energieverspilling, geluidshinder, flo-
ra en fauna. 
Financieel-economisch (maatschappelijke schade) 
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Hoe groot is de financieel-economische schade voor de gemeente als alle subjecten de tot 
hen gerichte gedragsvoorschriften overtreden? Onder andere kosten voor de gemeente en/ 
of gemeenschap, maatschappelijke en financiële aansprakelijkheid van de gemeente. 
 
Volksgezondheid 
In welke mate draagt het voldoen aan de gedragsvoorschriften die tot dit thema behoren bij 
aan de bescherming van de volksgezondheid en in welke mate zijn de gedragsvoorschriften 
bedoeld om de volksgezondheid te beschermen? Onder andere effecten op de langere ter-
mijn, zoals onvoldoende licht en frisse lucht, vochtigheid, gebruik schadelijke stoffen. 
 
Imago van de gemeente 
Hoe groot is de politiek-bestuurlijke afbreuk als de voorschriften uit dit thema onvoldoende 
worden nageleefd in de rol van wetshandhaver, veiligheidsbewaarder of als goed voorbeeld? 
 
In de onderstaande tabel wordt dit nader uitgewerkt: 
 
Tabel 1: Aspecten van de effecten, indien wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. 

  veiligheid leefomgeving 
financieel/ 
economisch 

natuur/milieu/ 
duurzaamheid volksgezondheid imago 

0 geen effect geen effect geen effect geen effect geen effect geen effect 

1 
pijn of letsel bij 
een individu 

nauwelijks toename 
onveiligheidsgevoelens €1,- tot €1.000,- 

enige verstoring 
van het aanzien 

gering gevaar voor 
de gezondheid 

nauwelijks be-
stuurlijk belang/ 
aantasting imago 

2 
pijn of  letsel bij 
meer individuen 

enige toename 
onveiligheidsgevoelens 

€1.000,- tot 
 €10.000,- 

aanzienlijke aan-
tasting van het 
aanzien 

gevaar voor de 
volksgezondheid 

klein bestuurlijk 
belang/ aantas-
ting imago 

3 

zwaar letsel bij  
een enkeling of 
gering letsel bij 
velen 

gemiddelde toename 
onveiligheidsgevoelens 

€10.000,- tot  
€100.000,- 

aantasting leef-
omgeving van 
enige duur 

groot gevaar voor 
volksgezondheid 
e/o enige ziektege-
vallen 

gemiddeld be-
stuurlijk belang/ 
aantasting imago 

4 
dood van een 
enkeling 

grote toename 
onveiligheidsgevoelens 

€100.000, tot 
 €1.000.000 

aantasting leef-
omgeving van 
lange duur 

veel ziektegevallen 
e/o een enkel sterf-
geval 

groot bestuurlijk 
belang / aantas-
ting imago 

5 meer doden 
zeer grote toename 
onveiligheidsgevoelens > €1.000.000,- 

vernietiging leef-
omgeving meer sterfgevallen 

zeer groot be-
stuurlijk belang/ 
aantasting imago 

Bron: Ministerie van VROM (2009) 

 
De som van de score op deze zes thema’s is een indicatie voor het effect, en vormt een be-
langrijke onderbouwing voor de vast te stellen prioriteiten. 
 
Naleeftekort 
Naast het risico speelt als gezegd ook de kans op niet naleving van de regel (naleeftekort) 
een grote rol bij het bepalen van de uiteindelijke prioriteit. Het naleeftekort van een onder 
een handhavingstaak liggende regel wordt bepaald door het naleefgedrag (spontane en ge-
forceerde naleving) en de kans dat de overtreding zich in Laarbeek voordoet.  
 
De (1) spontane naleving, (2) de geforceerde naleving en (3) de kans leveren ieder een getal 
op. De optelsom van deze drie getallen samen bepalen het naleeftekort. Hoe hoger het getal 
van het naleeftekort, hoe slechter de onder een handhavingstaak liggende regels worden 
nageleefd. Het naleefgedrag wordt bepaald met behulp van de 'Tafel van Elf' (T11).  
 
De T11 is een door het Ministerie van Justitie ontwikkeld analysemodel waarmee aan de 
hand van elf dimensies wordt verklaard waarom regels al dan niet worden nageleefd.  
Dit is een landelijk gezien zeer gebruikelijke methode om objectief het naleeftekort vast te 
stellen. Door te weten waar de sterke en zwakke kanten zitten op het gebied van de naleving 
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van regels, kan men gericht handhaven. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van 
voorlichting als blijkt dat de kennis over een bepaalde regel laag is, of meer sanctioneel op-
treden als blijkt dat men de regels bewust overtreedt. 
 
De elf dimensies zijn ondergebracht in twee groepen: dimensies van spontane naleving en 
dimensies van geforceerde naleving. De T11 analyse levert dan ook twee getallen op. Eén 
getal voor spontane naleving en één getal voor de geforceerde naleving. 
 
Spontane naleving 
Met spontane naleving wordt bedoeld in hoeverre een burger of bedrijf zich uit eigen over-
weging houdt aan de wet- en regelgeving. De volgende aspecten spelen hierbij een rol: 
 
- Kennis van de regels.  
Is de wet- en regelgeving bij de doelgroep voldoende bekend en duidelijk? 
 
- Kosten-baten.  
Wat zijn de voor- en nadelen van overtreden of naleven van de regel, uitgedrukt in tijd, geld 
en moeite? 
 
- Mate van acceptatie.  
Hoe redelijk vindt de doelgroep het beleid en de regelgeving? 
 
- Normgetrouwheid.  
In hoeverre is de doelgroep bereid om zich te conformeren aan het gezag van de overheid? 
 
- Informele/ maatschappelijke controle. 
In hoeverre kan de doelgroep positieve of negatieve reacties op haar gedrag verwachten van 
niet-overheidsinstanties? Door mensen goed te informeren over de voor hen geldende re-
gels, zullen zij die regels beter kennen. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak, waardoor bij-
voorbeeld ook de (sociale) omgeving het overtreden van een regel sneller veroordeeld.  
 
De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
bedrijven wordt gestimuleerd. Het is dan ook een doelstelling om een meetbaar betere spon-
tane naleving te realiseren. Hoe hoger de score <goed spontaan naleefgedrag>, des te lager 
de prioriteit. Een score lager dan 10 wordt gezien als slechte spontane naleving. Een score 
van 10 tot 20 geeft een gemiddelde spontane naleving aan en een score hoger dan 20 wijst 
op een goede spontane naleving. 
 
Geforceerde naleving 
Met geforceerde naleving wordt bedoeld in welke mate wet- en regelgeving wordt nageleefd 
door ingrijpen van de overheid. Het wordt bepaald door de volgende aspecten: 
 
- Meldingskans.  
Hoe groot schat de doelgroep de kans dat de overtreding van de bepaling bij de overheid 
bekend wordt anders dan door overheidscontrole? 
 
- Controlekans. 
Hoe groot schat de doelgroep de kans dat de overheid hen via een administratieve/fysieke 
controle zal controleren op naleving van de regels? 
 
- Detectiekans.  
Hoe groot schat de doelgroep de kans, dat tijdens een controle een begane overtreding 
wordt geconstateerd? 
- Selectiviteit.  
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Is er een grotere kans op controle en detectie van een overtreding door selectie van te con-
troleren bedrijven, personen, handelingen of gebieden? 
 
- Sanctiekans.  
Hoe groot acht de doelgroep de kans op een sanctie, als er na een controle een overtreding 
is geconstateerd? 
 
- Sanctie-ernst.  
Wat is de ernst van de aan de overtreding gekoppelde sanctie en de bijkomende nadelen 
van de sanctieoplegging? 
 
Door bijvoorbeeld vaker te controleren, en door strenger en zichtbaarder te sanctioneren, zal 
de score van dit aspect beter worden. De voorkeur binnen de gemeente Laarbeek is om 
vooral het spontane naleefgedrag te verbeteren. Waar nodig zal door het verbeteren van de 
geforceerde naleving een betere naleving worden gerealiseerd. (Toelichting: hoe hoger de 
score <succesvol afgedwongen naleefgedrag>, des te lager de prioriteit. laag = 45 t/m 60, 
middel = 36 t/m 44 en hoog = 1 t/m 35.) 
 
De overtredingskans 
De overtredingskans (hoe vaak komt een overtreding daadwerkelijk voor) is voornamelijk 
bepaald op basis van beschikbare ervaringscijfers en ervaringen van de verschillende hand-
havers. Los van de ernst van de overtreding, is er gekeken hoe vaak een bepaalde regel in 
de praktijk wordt overtreden.  
 
Praktijkcijfers geven bijvoorbeeld aan dat de kans dat iemand illegaal een schuurtje achter 
zijn woning bouwt groter is dan de kans dat iemand dit in zijn voortuin doet. Goede voorlich-
ting, en het strikter handhaven op handhavingstaken met een hoge overtredingskans zullen 
deze factor positief beïnvloeden. 
 
Hoe groter de kans op overtreding, des te meer prioriteit. Weinig kans is laag =1, gemiddelde 
kans is middel = 2 en grote kans is hoog = 3.) 
 
Risico’s van het niet handhaven 
Wanneer we als gemeente niet handhaven, kan dit bewust illegaal handelen van burgers en 
bedrijven in de hand werken. Hierdoor ontstaan situaties die een negatief effect kunnen heb-
ben op onze veiligheid en gezondheid en de leefbaarheid van onze omgeving. Jurisprudentie 
heeft uitgewezen dat de gemeente bij grove onzorgvuldigheid/nalatigheid op het gebied van 
toezicht op en handhaving van veiligheid onrechtmatig gehandeld heeft. 
 
De gemeente kan daarmee aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade. Een ander ri-
sico is dat de gemeente het eigen beleid ondermijnt. Bijvoorbeeld met betrekking tot be-
stemmingsplannen. Regelmatig worden door de raad bestemmingsplannen herzien en op-
nieuw vastgesteld. In deze plannen worden de door de raad gewenste, ruimtelijke ontwikke-
lingen vastgelegd. Wanneer de voorschriften van deze plannen niet van het begin af aan 
worden nageleefd / gehandhaafd, is de kans groot dat ze binnen korte tijd alweer zijn achter-
haald en dat de te beschermen waarden (al of niet onomkeerbaar) worden aangetast.  
 
Effecten van goede handhaving 
Wanneer het toezicht en de handhaving op een juiste manier wordt uitgeoefend, heeft dit 
een preventieve werking. Het naleefgedrag wordt verbeterd en we voorkomen ongewenste 
situaties. We geven er een goede invulling mee aan onze gemeentelijke voorbeeldrol. Verder 
voorkomen we kritiek van het interbestuurlijk toezicht (Provincie) en negatieve publiciteit. 
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Hoofdstuk 4 Nalevingstrategie 
 
4.1 Inleiding  
Het doel van goede handhaving is de naleving van wetten en regels te bevorderen. De nale-
vingstrategie geeft aan op welke wijze en met de inzet van welke instrumenten naleving van 
de regelgeving en de gestelde doelen worden bereikt. Hierin worden onderscheiden: de pre-
ventiestrategie en de handhavingstrategie. Laatst genoemde strategie wordt onderverdeeld 
in de toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie.  
 
In de verschillende strategieën is uiteengezet hoe in de gemeente Laarbeek tot een adequa-
te handhaving wordt gekomen binnen de beschikbare middelen door het stellen van doelen 
en prioriteiten. Per paragraaf is de systematiek voor de komende jaren uitgewerkt. 
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 

 
4.2 Preventiestrategie 
Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om naleving van de regelgeving te bevorde-
ren. Met de inzet van het instrument “preventiestrategie”, waaronder voorlichting & commu-
nicatie wordt verstaan, wil de gemeente spontane naleving bevorderen. Voor deze vorm van 
naleving is het van belang dat de wet- en regelgeving op zichzelf duidelijk is en ook bekend 
is bij burgers en bedrijven.  
 
Het feit dat met de gestelde prioriteiten niet (meer) alles actief gehandhaafd kan worden, 
vergt een andere instelling van de burger en medewerkers van de gemeente. Informatie-
voorziening en voorlichting naar de burger zal een bijdrage leveren aan het transparant ma-
ken van de gemaakte keuzes.  
 
Kortom, de burgers moeten weten wat er van hen wordt verwacht en wat zij van de gemeen-
te kunnen verwachten.  
 
De gemeente Laarbeek onderkent de bijdrage van goede voorlichting & communicatie van 
de toezicht- en handhavingstaken aan het creëren van draagvlak voor de uitvoering hierbij bij 
de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Laarbeek.  

Hoe bereiken we nale-
ving en wat is de rol 

van handhaving?  

Nalevingstrategie

Voorlichting & com-
municatie 

Preventiestrategie 

Passend interveniëren bij 
iedere tijdens toezicht ge-

dane bevinding Handha-
i i

Hoe houden we toe-
zicht? 

Toezichtstrategie

Hoe treden we op 
bij overtredingen? 
Sanctiestrategie

Wanneer en hoe 
zien we van hand-

haven af?
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Met goede voorlichting & communicatie over de invulling en uitvoering van dit beleid wil het 
college van Laarbeek bewerkstelligen dat burgers, bedrijven en instellingen binnen de ge-
meente Laarbeek weten welke visie het bestuur heeft op toezicht en handhaving en welke 
visie de gemeente heeft op het evenwicht in verantwoordelijkheden tussen de gemeente en 
burger. Ook moet duidelijk zijn dat de gemeente daadwerkelijk de verantwoordelijkheid voor 
deze taken neemt en dat het college van Laarbeek over deze verantwoordelijkheid ook pu-
bliekelijk verantwoording aflegt.  
 
Transparantie en duidelijkheid over de invulling en uitvoering van de taken leiden uiteindelijk 
tot een verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen, dus een beter naleefge-
drag. Daarmee wordt beoogd een situatie te scheppen, waarin geconstateerd wordt dat ach-
terliggende doelen van wet- en regelgeving, zoals een verbeterde leefbaarheid en (het ge-
voel van) veiligheid, worden bereikt.  
 
Voorlichting & communicatie versterken, naast de daadwerkelijke handhavingsinstrumenten, 
de uitwerking van handhavingsacties. Als de uitwerking zichtbaar wordt gemaakt, heeft een 
uitgevoerde controle doorgaans niet alleen een positieve invloed op het naleefgedrag van de 
“gecontroleerde” maar ook op die van de “niet-gecontroleerden”. Gebeurt dit niet dan gaat de 
effectversterkende werking snel verloren. 
 

4.3 Handhavingstrategie 
Laarbeek heeft zich in het verleden geconformeerd aan de Brabantse handhavingsstrategie 
‘Zó handhaven we in Brabant’. Het is nu bedoeling dat alle handhavende bestuursorganen in 
Nederland zich beleidsmatig aansluiten bij de ‘Landelijke handhavingstrategie voor vergun-
ning-verlening, toezicht en handhaving’.  
 
Deze strategie is een gezamenlijk product van het OM, het IPO, de VNG, de Unie van Wa-
terschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en 
Transport, de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Natio-
nale Politie en de vereniging van omgevingsdiensten. 
 
De Landelijke handhavingstrategie (LHS) lijkt dé nieuwe standaard te gaan vormen en daar-
om is er over het stuk veel informatie op internet te vinden. Zie bijvoorbeeld: 
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/introductie/ 
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4.3.1. Toezichtstrategie 
Onder toezicht verstaan wij ‘het controleren of, en in hoeverre, wettelijke bepalingen worden 
nageleefd’. Toezicht vormt daarbij een belangrijk onderdeel van de handhaving.  
 
Een toezichtstrategie beschrijft op welke wijze het college van Laarbeek toezicht houdt en 
indien nodig, handhaaft. Toezicht vindt plaats op basis van verleende vergunningen, in het 
kader van projecten, naar aanleiding van meldingen, klachten en calamiteiten en door op-
name van de activiteit in een jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma. 
 
Om effectief en doelmatig te werk te gaan is het nodig om verschillende vormen van toezicht 
te hanteren. Deze vormen van toezicht kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd 
plaatsvinden: 
 
 Periodieke controles, zoals milieucontroles bij bedrijven, brandveiligheidscontroles en 

controles kinderopvang en peuterspeelzalen; 
 Niet-periodieke controles, zoals na afgegeven bouwvergunningen en ontheffingen in het 

kader van de Algemene Plaatselijke Verordening; 
 Projectmatige controles, zoals gebiedsgerichte of themagerichte controles. 

 
Ten slotte zijn er nog de situatie waarbij naar aanleiding van klachten, meldingen of handha-
vingsverzoeken controles worden uitgevoerd. 
 
Periodieke controles 
Routinematige controlebezoeken milieu-inrichtingen 
Sinds het handhavingsprogramma 2013 worden bedrijven in de Laarbeek met een vaste fre-
quentie gecontroleerd. Afhankelijk van de grootte van de invloed op de omgeving werd er 
een vaste bezoekfrequentie aan gekoppeld. Daarbij werd nog geen rekening gehouden met 
het naleefgedrag van de bedrijven.  
 
Om objectief te kunnen prioriteren is het inrichtingenbestand van de gemeente onderver-
deeld in een aantal branchegerichte thema’s, met de volgende hoofdthema’s: 
 
1. IPPC-bedrijven; 
2. overige veehouderijen; 
3. overige agrarische bedrijven; 
4. industriële bedrijven; 
5. type A bedrijven. 

 
Per thema is een risicoanalyse uitgevoerd op de effecten veiligheid, leefomgeving, financi-
eel/economisch, natuur/milieu/duurzaamheid, volksgezondheid en imago. Deze effecten zijn 
afgezet tegen de kans/naleeftekort die uit de meer algemene tafel van 11 analyse is verkre-
gen, wat heeft geresulteerd in een risico dat is afgezet in prioriteitstelling. Op basis van de 
toegekende punten is de prioriteit laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog. Deze prioriteiten zijn 
omgezet naar een controlefrequentie voor routinematige controlebezoeken. 
 
De prioriteitstelling is opgenomen in de probleemanalyse, die als bijlage 1 en 2 bij dit pro-
gramma is opgenomen. Op basis van de prioriteitstelling is een planning gemaakt voor het 
routinematige toezicht op de ruim achthonderd inrichtingen in de gemeente. 
 
Bedrijven met een zeer hoge prioriteit worden jaarlijks gecontroleerd. Bedrijven met een ho-
ge prioriteit eens per twee jaar en bedrijven met een gemiddelde prioriteit worden eens per 
vijf jaar gecontroleerd. Bedrijven met een lage prioriteit ten slotte worden eens per tien jaar 
gecontroleerd. Voor bedrijven die beschikken over een IPPC-installatie (GPBV/RIE) en voor 
type A inrichtingen geldt een uitzondering. 
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Bedrijven die vallen onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE/IPPC/GPBV) wor-
den aan een strenger controleregime onderworpen. Deze verplichting volgt uit artikel 10.3 lid 
3 onder b van de Regeling omgevingsrecht, waarin de RIE is geïmplementeerd.  
 
De controlefrequenties voor deze bedrijven zijn vastgesteld op eens per drie, twee of een 
jaar of zelfs twee maal per jaar. Dit bij een lage, gemiddelde, hoge en zeer hoge prioriteit.  
Bedrijven in de gemeente Laarbeek waarop deze richtlijn van toepassing is betreffen alleen 
agrarische bedrijven met ten minste 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluim-
vee. 
 
Type A inrichtingen, worden niet opgenomen in het reguliere controleprogramma voor wat 
betreft milieu. Dit type bedrijven heeft namelijk nauwelijks invloed op het milieu. Indien er 
over het bedrijf klachten of meldingen worden ingediend zal er wel ter plaatse worden gecon-
troleerd op naleving van de wet- en regelgeving. Het kan wel betekenen dat ze in het kader 
van andere wetgeving wel regelmatig worden gecontroleerd. Een kinderdagverblijf wordt bij-
voorbeeld wel gecontroleerd op brandveiligheid. 
 
Tabel 2: Frequentie toezicht milieu-inrichtingen 
 Om de hoeveel jaar een routinematige controlebezoek ? 
Prioriteit/ 
Type inrichting 

Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog 

IPPC inrichtingen 3 2 1 ½ (2x per jaar)
Overige inrichtingen 10 5 2 1 
Type A-inrichtingen Geen routinematige controlebezoeken 
 
Bonus/malussysteem 
Om de beschikbare handhavingscapaciteit nog beter en efficiënter in te kunnen zetten zal 
flexibel worden omgegaan met bovenstaande bezoekfrequenties. Om een goed naleefge-
drag te belonen zal er een bonus/malussysteem worden ingevoerd waardoor de eerstvol-
gende routinematige controle, afhankelijk van het naleefgedrag, eerder of later zal zijn. De 
bonus wordt toegekend indien bij een controle geen enkele overtreding wordt vastgesteld. 
De malus wordt gehanteerd indien bij een controle een categorie 1 of 0 (acuut gevaar) over-
treding wordt vastgesteld, of indien een categorie 2 overtreding na een eerste hersteltermijn 
niet ongedaan is gemaakt. De frequentie van de routinematige controle die wordt gehanteerd 
bij bonus en malus is de frequentie voor een bedrijf met een prioriteit die een stap lager of 
hoger is. Een IPPC-bedrijf met een gemiddelde prioriteit die een bonus krijgt, wordt de vol-
gende keer over drie jaar routinematig gecontroleerd in plaats van over twee jaar. Een overig 
bedrijf met een hoge prioriteit die een malus krijgt, wordt over een jaar weer gecontroleerd in 
plaats van over twee jaar. Bedrijven met een lage of zeer hoge prioriteit kunnen geen malus, 
respectievelijk bonus krijgen. 
 
Controles brandveiligheid 
Het uitgangspunt van dit werkterrein is zelfredzaamheid en het treffen van preventieve maat-
regelen. Controles op brandveiligheid worden uitgevoerd door de Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost (VRBZO). De controlefrequentie en de intensiteit van deze controles hangt af van 
de risico’s, het soort bouwwerk en de complexiteit. Vanuit de VRBZO wordt gewerkt aan een 
Toekomstvisie brandweer 2018, die in maart 2015 is vastgesteld door het bestuur. Risicobe-
heersing is een onderdeel van deze toekomstvisie. Risicobeheersing omvat ook het toezicht 
op brandveilig gebruik van vergunningplichtige bouwwerken. De werkwijze hierin wordt ver-
anderd van regelgericht naar risicogericht. Dit betekent dat vooral daarop wordt ingezet waar 
de risico’s het grootst zijn. Voor de vaststelling van het handhavingsbeleid op het gebied van 
brandveiligheid sluit de gemeente Laarbeek zich aan bij hetgeen door het bestuur van de 
VRBZO wordt besloten. Op termijn wordt het regionaal beleid ingebed in het gemeentelijke 
beleidsplan. 
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Toezicht bestaande bouw 
De laatste jaren is de aandacht voor toezicht op bestaande bouwwerken toegenomen. Voor-
al na het ongeval enkele jaren geleden in een zwembad in Tilburg. Om die reden is toezicht 
op bestaande bouw nu in het handhavingsbeleid opgenomen. Bestaande bouw is onderver-
deeld in zwembaden, overige publieke gebouwen en overige bouwwerken (zoals woonge-
bouwen en bedrijfsgebouwen). Zwembaden en overige publieke bouwwerken zullen routi-
nematig worden gecontroleerd. Overige bouwwerken steekproefsgewijs. 
 
Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen 
Het periodiek toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. 
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus wor-
den jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Op locatieniveau wordt door de GGD een risicopro-
fiel vastgesteld. Op basis van het risicoprofiel is per locatie een aantal uur beschikbaar voor 
het toezicht, oplopend van zes tot 30 uur per locatie. Nieuwe gastouderlocaties worden uit-
gebreid gecontroleerd. De bestaande gastouderlocaties worden steekproefsgewijs gecontro-
leerd. 
 
Niet-periodieke controles: 
Controles bouwen 
Bouwcontroles zijn overwegend niet-periodieke controles. Ze beginnen met een verleende 
vergunning en eindigen bij het opleveren van het bouwwerk. Deze controles worden vanaf 
2016 bij de omgevingsdienst neergelegd. De wijze van uitvoering van de bouwcontrole zal in 
overleg met de omgevingsdienst in samenhang met de daar gehanteerde werkprocessen 
worden vastgelegd. Het aantal inspecties op locatie hangt af van het type gebouw en de 
aard en omvang van de bouwactiviteiten. Hieronder wordt het niveau en de frequentie van 
de verschillende controlemomenten weergegeven.  
 
Tabellen 3, 4 en 5: Controlemomenten diverse bouwwerken 

Type Omschrijving bouwwerk Aantal controlemomenten 
 

A 
Nieuwbouw gestapelde woning- 
bouw logiesgebouwen 

 
6 

 
B 

Nieuwbouw grondgebonden 
woningen 

 
5 

C Nieuwbouw publieksgebouwen 5 
D Nieuwbouw bedrijven 5 

 
E 

Veranderen en vergroten van 
een woonfunctie 

 
2 

F Verbouw utiliteit gebouw 1 
 

G 
Nieuwbouw agrarische 
bedrijfsgebouwen 

 
3 

 
H 

Publiekstoegankelijke grotere 
andere bouwwerken 

 
4 

I Kleine bouwwerken 1 
J vergunningsvrije bouwwerken 1 
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Toetsniveau Inhoud toets 
1 Sneltoets (indien nodig: is het aanwezig?) 
2 Visueel (kloppen de uitgangspunten?) 
3 Representatief (controle enkele onderdelen) 

4 Integraal (alles controleren, maar niet narekenen 
 
 
Niet standaard alle bouwwerken controleren 
Voor het onderdeel bouwen zijn diverse handhavingsthema’s benoemd en geanalyseerd. 
Deze analyse heeft geresulteerd in een prioriteitstelling van laag tot gemiddeld tot hoog. Om 
bouwtoezicht effectief en efficiënt te kunnen inzetten worden thema’s met een lage prioriteit 
niet meer gecontroleerd. Dit zijn thema’s met lage risico’s bij niet naleving of met een goed 
naleefgedrag. Hierdoor komt extra tijd beschikbaar om de complexere bouwprojecten inten-
siever te controleren. 
 
 

 Uit te voeren toets per bouwwerk 
A B C D E F G H I J 

Aanloop  

Oriënteringsgesprek 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
Uitzetten bouw 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
Uitgraven bouwput 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
Onderbouw  

Funderingsconstructie 4 4 4 3 1 3 3 4 1 1 
Riolering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Begane grond 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 
Bovenbouw  

Wanden/ kolommen 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 
Vloeren/ balken 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 
Constructie overige verdiepingen 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 
Gevel & dak  

Dakconstructies 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 
Dakafwerking 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Buitenblad gevel 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
Gevelopeningen 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
Afbouw  

Nutsvoorzieningen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hoogteverschil/ vloerafscheiding 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
Ventilatie/ spuicapaciteit 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
Brandveiligheid 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 
Vluchtmogelijkheden 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
Brandveiligheidsinstallaties 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
Bescherming geluid van installaties 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
Wering van vocht 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
Verbrandingslucht/ rook 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
Eindcontrole 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 
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Privatisering bouwtoezicht 
Er is rijksbeleid in ontwikkeling om vergunningtoetsing en toezicht op bouwprojecten aan pri-
vate partijen te laten. Hierbij zouden gecertificeerde bedrijven taken mogen uitvoeren die nu 
nog aan de overheid zijn voorbehouden. Ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettende 
gevolgd, maar zijn nu nog zo prematuur dat hiermee in dit stadium nog geen rekening wordt 
gehouden in het handhavingsbeleid. 
 
Controles gebruik bouwwerken en terreinen (bouwbesluit) 
Dit thema wordt meegenomen in het reguliere bouwtoezicht en incidenteel na meldingen. 
 
Controles slopen 
Controles op sloopactiviteiten worden als basistaak uitgevoerd door de ODZOB naar aanlei-
ding van gedane sloopmeldingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen slopen met en 
zonder asbest. Sloopwerken met asbest krijgen extra aandacht.  
 
De controles omvatten zowel administratief toezicht (asbestrapporten) als fysiek toezicht. Het 
toezicht wordt uitgevoerd conform de werkprocessen van de omgevingsdienst voor de activi-
teit slopen. 
 
Controles ruimtelijke ordening  
Toezicht op regels van ruimtelijke ordening wordt in 2016 meegenomen integraal meegeno-
men  tijdens controles op andere aspecten. Handhavingsthema’s op het gebied van ruimtelij-
ke ordening die zich lenen voor gericht toezicht zijn de volgende: 
 
 Toezicht op gebruik in strijd met het bestemmingsplan met vrijstelling/ontheffing; 
 Bouwen in strijd met bouwvoorschriften bestemmingsplan (dit wordt ook meegenomen in 

het regulier bouwtoezicht uitgevoerd door de ODZOB); 
 Toezicht op verleende aanlegvergunningen.  
 
Controles bodem en water 
De meeste thema’s van dit onderwerp lenen zich vooral voor incidentele of projectmatige 
aanpak. Alleen het besluit bodemkwaliteit vraagt om specifieke aanpak in de vorm van ke-
tentoezicht. Dit ketentoezicht wordt als collectieve taak uitgevoerd door de ODZOB. 
 
Controles flora en fauna 
Toezicht op ontheffingen flora- en faunawet wordt gericht uitgevoerd.  
 
Controles evenementen en festiviteiten 
Het toezicht op evenementenvergunningen en incidentele festiviteiten wordt specifiek uitge-
voerd. Het toezicht bij evenementen is voornamelijk gericht op orde en veiligheid. Bij een 
aantal  evenementen per jaar worden tevens geluidsmetingen uitgevoerd en op de voor-
schriften van de Drank- en Horecawet gecontroleerd.  
 
Controles drank- en horecawet, wet op de kansspelen en openbare inrichtingen 
De controles op deze thema’s worden gericht en/of projectmatig uitgevoerd. Voor toezicht op 
de drank- en horecawet worden specifieke eisen gesteld aan de toezichthouders.  
 
Medewerkers van de Stichting Stadswacht Helmond die aan die eisen voldoen zijn aange-
wezen als toezichthouder door de burgemeester van Laarbeek. Zij worden met deze speci-
fieke toezichtwerkzaamheden belast. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers vanaf 2016 
ook toezicht gaan houden op dit onderdeel. 
 
Toezicht op de wet op de kansspelen wordt meegenomen met het specifieke toezicht op de 
horeca of projectmatig uitgevoerd. Ook de politie heeft een toezichthoudende taak in de ho-
reca.  
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Projectmatige controles: 
Naast de thema’s waarbij periodieke en/of niet-periodieke controles worden uitgevoerd, zijn 
er ook thema’s die zich meer lenen voor projectmatig toezicht. Bijvoorbeeld in de vorm van 
gebiedsgerichte of branchegerichte controles. 
 
Controlebezoeken milieu-inrichtingen 
Voor Wet milieubeheer-inrichtingen is naast periodiek toezicht ook projectmatig toezicht mo-
gelijk. Hierbij kan worden gedacht aan branche- of risicogericht projectmatig toezicht.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Risicovolle inrichtingen; 
 Tankstations; 
 Luchtwassers; 
 Mestverwerking op agrarisch bedrijf.  

 
Ontwikkelingen 
Momenteel is er binnen de ODZOB een werkgroep (met 8 gemeenten) bezig is om vorm te 
geven aan risicogericht prioriteren. De verwachting is dat de werkgroep in 2016 n.a.v. deze 
risico’s komt met een nieuwe verdeelsleutel. 
 
Bij het opstellen van het werkplan van de OZOB wordt in overleg op basis van deze risico-
analyse jaarlijks de prioriteiten vastgesteld. 
 
Tabel 6: Aantallen milieu-inrichtingen naar soort 
Type inrichting Aantal Voorbeelden 

Type A 88 serviceflats, kantoren, kerken, scholen en archieven 

Type B 639 garage- en, metaalbewerkende bedrijven en zeefdrukkerijen 

Type C  47 rioolwaterzuiveringsinstallatie en vrachtwagendemontagebedrijf 

IPPC 19 afvalverbrandingsinstallaties en intensieve pluimveehouderijen 

Totaal 793  

 
Controles ruimtelijke ordening  
De volgende handhavingsthema’s op het gebied van ruimtelijke ordening lenen zich vooral 
voor een projectmatige aanpak: 
 
 Gebruik in strijd met bestemmingsplan; 
 Aanleggen zonder aanlegvergunning; 
 Illegale bewoning van bouwwerken; 
 Illegale bewoning van bouwwerken door arbeidsmigranten;  
 Controle huisvesting en leefomstandigheden arbeidsmigranten. 
 Toezicht Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB); 
 
Controles orde en veiligheid (openbare ruimte) en parkeren 
De thema’s van orde en veiligheid en parkeren worden vooral gebiedsgericht en/of project-
matige aangepakt, met daarnaast een incidentele aanpak na meldingen.  
 
Controles evenementen en festiviteiten 
De thema’s collectieve festiviteiten en orde en veiligheid worden projectmatig en/of gebieds-
gericht aangepakt. 
 
Controles flora en fauna 
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Met deelname in het project samen sterk in het buitengebied    
Toezicht op illegaal crossen in het buitengebied wordt incidenteel of projectmatig aangepakt 
door deelname aan het project ‘Samen sterk in het buitengebied’. Toezicht op illegale kap 
wordt meegenomen in gebiedsgericht toezicht of incidenteel na meldingen.  
 
Controles bescherming milieu & natuurschoon en zorg uiterlijk aanzien 
Het toezicht op deze thema’s wordt gebiedsgericht en incidenteel na meldingen uitgevoerd. 
 
Controles drank- en horecawet, wet op de kansspelen en openbare inrichtingen 
Naast het specifieke toezicht lenen deze thema’s zich ook uitstekend voor projectma-
tig/branchegericht toezicht. 
 
Speerpunten 
In 2015 is de gemeente Laarbeek gestart met het  project t.b.v. de legalisering van de ge-
meente bekende locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest.  
 
Het doel van dit project is om uiteindelijk alle locaties waar arbeidsmigranten verblijven mid-
dels een omgevingsvergunning te legaliseren.  Bij de controles wordt de huisvesting en leef-
omstandigheden en andere misstanden in samenwerking met het HIT team Helmond mee-
genomen. 
 
Klachtcontroles 
Controles worden niet alleen periodiek of naar aanleiding van een vergunning uitgevoerd. 
Klachten, meldingen en handhavingsverzoeken vormen ook regelmatig de aanleiding voor 
controles. De gemeente ontvangt klachten via verschillende kanalen: telefonisch, via de post, 
via e-mail, via de website, via het klachtenpunt van de provincie (MIK-punt).  
 
Ontvangen klachten worden door de gemeente geregistreerd en behandeld. Veel klachten 
hebben betrekking op milieu-inrichtingen. Deze worden doorgezet naar de omgevingsdienst 
en daar behandeld. 
 
Geurklachten agrarisch 
Een groot deel van de klachten over bedrijven betreft geurklachten gerelateerd aan de agra-
rische sector. Deze klachten worden geregistreerd en doorgezet naar de omgevingsdienst 
en de ZLTO. Geurklachten worden op kaart aangegeven en periodiek geanalyseerd. Geur-
klachten kunnen aanleiding geven om bedrijfscontroles uit te voeren of om gebiedsgericht 
toezicht te houden. De ervaring leert dat bij bedrijfscontroles vaak geen overtredingen wor-
den geconstateerd, maar dat de omgeving toch geuroverlast ervaart. Toezicht en handha-
ving is in dergelijke gevallen niet het meest geschikte instrument om de klachten naar tevre-
denheid op te lossen.  
 
Prioriteiten 
Bij de behandeling van klachten wordt na registratie eerst beoordeeld of de klachten betrek-
king hebben op handhavingsthema’s met ten minste een gemiddelde prioriteit.  
 
Omdat de toezicht- en handhavingscapaciteit beperkt is, kunnen niet alle klachten worden 
behandeld. Klachten met betrekking tot thema’s met een lage prioriteit of met betrekking tot 
niet genoemde thema’s worden pas behandeld als er tijd over is. Bij dergelijke laag of niet 
geprioriteerde klachten wordt degene die de klacht heeft ingediend vervolgens geïnformeerd 
over het feit dat de klacht een lage prioriteit heeft en nu alleen wordt geregistreerd en pas op 
een later moment (als er tijd over is) in behandeling wordt genomen. 
 
Burenklachten – hoe staat het eigenlijk bij u? 
Het zijn vaak buren die over buren melden of klagen. Deze klachten of meldingen zijn vaak 
gerelateerd aan al dan niet vergunningsvrije bouwactiviteiten. Een deel van de klachten komt 
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ook voort uit zogenaamde burenruzies. Hierbij proberen buren die in onmin met elkaar leven 
hun ruzie via de gemeente uit te vechten. Dit soort zaken kan een groot beslag leggen op de 
handhavingscapaciteit en levert over het algemeen niets op.  
 
In het vervolg zal de gemeente bij klachten of meldingen over de buren ook direct een con-
trole uitvoeren bij de melder. Dit in het kader van: “Maar hoe staat het eigenlijk bij u?” Dit na-
tuurlijk alleen bij klachten die op basis van de prioritering in behandeling worden genomen.  
 
Deze werkwijze is efficiënt omdat dan toch een toezichthouder ter plaatse moet gaan en te-
vens is er direct een antwoord paraat als degene waarover wordt gemeld reclameert dat het 
bij de buren ook niet goed zit. Indien nodig wordt buurtbemiddeling geïnformeerd over de si-
tuatie. 
 
Handhavingsverzoeken 
Naast gewone klachten en meldingen onderscheiden we handhavingsverzoeken. Een hand-
havingsverzoek is het verzoek van een belanghebbende aan de gemeente om in een con-
crete situatie handhavend op te treden. 
 
In het geval van een handhavingsverzoek moet altijd een formeel besluit worden genomen. 
Bij een handhavingsverzoek zal in beginsel altijd overgegaan moeten worden tot het houden 
van toezicht, ook in het geval dat sprake is van een handhavingsthema met een lage of geen 
prioriteit.  
 
Op basis van de jurisprudentie kunnen dergelijke verzoeken niet worden afgewezen, op de 
enkele grond dat het handhavingsthema geen prioriteit heeft toegekend gekregen. In het 
concrete geval zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt om te bezien of 
handhavend wordt opgetreden.  
 
Wanneer in een dergelijk geval de belangenafweging als uitkomst heeft dat handhavend 
wordt opgetreden, dan betekent dat niet dat ook in alle “soortgelijke gevallen” moet worden 
opgetreden. Het uitgangspunt “Maar hoe staat het eigenlijk bij u?” wordt ook gehanteerd in 
het geval van handhavingsverzoeken. 
 
Anonieme klachten en meldingen 
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente anonieme meldingen en klachten. Dit zijn mel-
dingen en klachten waarbij de indiener zijn identiteit niet kenbaar maakt of wil maken aan de 
gemeente. Dit in tegenstelling tot de anonieme melder die niet wil dat zijn identiteit bij de 
vermeende overtreder bekend wordt, maar wel bij de gemeente.  
 
Bij anonieme meldingen en klachten is de indiener niet bekend. Dit brengt praktische pro-
blemen mee en is niet transparant. Met de melder kan geen contact worden opgenomen ter 
verificatie van de klacht of om de afhandeling terug te koppelen. Anonieme klachten kunnen 
nooit een handhavingsverzoek inhouden, omdat er geen sprake is van een kenbare belang-
hebbende.  
 
Tevens kan bij anonieme klachten het uitgangspunt “Maar hoe staat het eigenlijk bij u?” niet 
worden gehanteerd. In verband met deze redenen worden anonieme klachten en meldingen 
niet in behandeling genomen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat de 
melding betrekking heeft op vermeende gevaarlijke situaties. 
 

4.3.2. Sanctiestrategie 
In 2016 wordt vanuit de handhavingssamenwerking mogelijk een nieuwe versie van de 
Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen opgeleverd. Deze geactualiseerde versie de ‘Lan-
delijk Handhavingsstrategie’ zal dan als de nieuwe sanctiestrategie worden vastgesteld.  
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Deze strategie is opgesteld om praktische handvatten te geven ten aanzien van de toepas-
sing van bestuurlijke sanctiemiddelen, vooral de last onder dwangsom.   
 
 
 
Opgemerkt wordt dat dit document een handreiking betreft met richtinggevende voorbeelden. 
De casuïstiek en de daarbij behorende specifieke omstandigheden blijven altijd bepalend 
voor het vaststellen van de wijze van optreden. Handhaving blijft maatwerk. 
 
4.3.3. Gedoogstrategie 
Slechts in uitzonderlijke situaties wordt van handhavend optreden afgezien. In de gedoog-
strategie wordt omschreven in welke situaties en onder welke condities inzet van sancties 
tegenover overtreders achterwege kan blijven.  
 

 
 
In de ‘Beleidsregels gedogen gemeente Laarbeek’ is bepaald dat het gedogen van overtre-
dingen alleen is toegestaan in: 
 

- situaties waarin de activiteit verantwoord is uit het oogpunt van bescherming van de 
fysieke leefomgeving; 
 

- overmachtssituaties: overtreding is het resultaat van omstandigheden gelegen buiten 
de beschikkingsmacht van de overtreder; 
 

- overgangssituaties: formeel is er een overtreding, maar de bewuste activiteit is ver-
enigbaar met het door de regelgeving beschermde belang (de activiteit past binnen 
de beleidsdoelstelling); 
 

- situaties waarin concreet zicht op legalisatie is, nl. indien er een ontvankelijke ver-
gunningaanvraag of melding ligt, waarbij de gemeente over voldoende gegevens be-
schikt om te kunnen vaststellen dat de bewuste activiteit te legaliseren is; 
 

- situaties waarin sprake is van een beperkt experiment, zoals in het gedoogbeleid om-
schreven. 

 
Met deze gedoogregels blijft Laarbeek binnen de kaders zoals deze de laatste jaren in de 
rechtspraktijk en jurisprudentie ontstaan zijn.  
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Hoofdstuk 5 Beschikbare capaciteit 
 

5.1 Inleiding 
Het eerste lid van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht stelt dat het college het hand-
havingsbeleid jaarlijks uitwerkt in een uitvoeringsprogramma. 
 
In dat stuk wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het 
komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan rekening met de gestelde doelen en 
de gestelde prioriteiten. Vanuit de beschikbare formatie kan het Uitvoeringsprogramma 2016 
vorm gegeven worden. 
 
Enerzijds is daarbij gekeken het uitvoeringsprogramma voor 2014 en 2015 naar de urenregi-
straties van 2014 en 2015. Wat was het plan om deze jaren te doen en wat is daarvan ge-
realiseerd ? 
 
Anderzijds is rekening gehouden met het werkplan voor 2016 van de ODZOB en het ‘Koers-
plan formatie Team omgevingsvergunning 2016’. 
 
Tot slot heeft het college op grond van de gemaakte analyse enkele speerpunten aangewe-
zen die in het uitvoeringsprogramma opgenomen zijn om in 2016 extra aandacht aan te be-
steden. 

                                         
 

5.2 Beschikbare capaciteit 
Het team Omgevingsvergunning van de gemeente Laarbeek is het team waarbij de meeste 
taken van toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en bestemmingsplannen zijn 
ondergebracht. Het toezicht op de openbare orde en veiligheid, parkeren, evenementen, fes-
tiviteiten en de Drank- en Horecawet wordt in 2016 mogelijk een prominenter onderdeel van 
het team. 
 
Er zijn echter ook taken die door andere organisaties verricht worden. Zo is het toezicht op 
brandveilig gebruik bouwwerken is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 
Toezicht op het gebied van milieu-inrichtingen, slopen en bodem en water vindt plaats door 
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant . 
 
Deze nota formuleert het integrale handhavingsbeleid. De uitvoering van dit beleid wordt ge-
concretiseerd in het Uitvoeringsprogramma 2016. Dit programma impliceert prioritering op 
basis van de beleidsuitgangspunten en het ambitieniveau zoals dat is vastgesteld in deze 
nota. Het realiseren van de beleidsdoelen is mede afhankelijk van het beschikbaar hebben 
van middelen. 
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Met middelen worden alle beheersmiddelen in de organisatie bedoeld die nodig zijn om ade-
quate uitvoering te geven aan het beleid. In termen van bedrijfsvoering gaat het dan vooral 
om personeel (toezichthouders, juristen en administratieve ondersteuning).  
 
De beschikbare middelen zijn dus de randvoorwaarden voor de uitvoering van het handha-
vingsbeleid. Vandaar dat in dit hoofdstuk een inzicht wordt gegeven in de beschikbare mid-
delen (aantal uren). 
 
Tabel 7: Beschikbare capaciteit team handhaving 
Beschikbare cappaciteit handhaving  

Functie/ activiteit Fte begroting uren
Mdw. APV, drank- en horecawet 0,89 57.165,00€    1210
Juridisch mdw. (bouwen RO) 0,14 9.140,00€     190
Juridisch mdw. (bouwen RO) 0,75 47.465,00€    1020
Mdw. handhaving (milieu RO) 0,69 44.735,00€    930
Juridisch mdw. (bouwen RO APV) 0,50 32.416,00€    680
Mdw. toezicht en handhaving BOA/RO 1,59 85.860,00€    2100
Controle brandveiligheid (veiligheidsregio) * 32.400,00€    400
Controle bouw ( ODZOB) * 30.000,00€    250
Controle milieu inrichtingen (werkprogramma ODZOB). * 72.622,00€    927
Controle Bodem (werkprogramma ODZOB) * 6.880,00€     80
Handhaving milieu (werkprogramma ODZOB) * 14.000,00€    151
Klachten meldingen milieu (werkprogramma ODZOB) * 3.240,00€     40
Samen sterk in het buitengebied * 7.500,00€     
TOTAAL 443.423,00€  7978  
 
*Voor de taken die door externe worden uitgevoerd zijn alleen het beschikbare budget en 
uren in de tabel opgenomen. Per medewerker van de gemeente is het aantal beschikbare ef-
fectieve uren opgenomen (de norm hiervoor is 1360 uur bij een volledig dienstverband). 
 
Deze beschikbare uren zijn vervolgens op basis van kennis uit het verleden in de tabel  
‘Waar controleren en handhaven we op in de gemeente Laarbeek’ verdeeld over alle uit te 
voeren werkzaamheden.  
 
Deze tabel is als bijlage 3 bij deze nota gevoegd en vormt het Uitvoeringsprogramma voor 
de handhaving in Laarbeek in 2016.   

 
Het Uitvoeringsprogramma laat zien hoeveel uur er naar verwachting besteedt zal worden 
(onderverdeeld in technisch toezicht en juridische inzet) aan de diverse gemeentelijke taken 
(het betreft zowel bevoegdheden van de burgemeester als van het college). 
 
Voor de uitvoering van taken met een zeer hoge en hoge prioriteit is in ieder geval voldoende 
capaciteit beschikbaar (gemaakt). De uitvoering van taken met een gemiddelde en een lage 
prioriteit zal niet altijd plaats kunnen vinden omdat daarvoor onvoldoende uren beschikbaar 
zijn.  
 
Ter informatie wordt terugverwezen naar hoofdstuk 3 waar is uitgewerkt via welke systema-
tiek de prioriteiten tot stand zijn gekomen (vakspecialisten hebben ingeschat hoe groot de 
kansen op en de effecten van het niet-naleven van voorschriften zijn). 
 
Voor 2016 zijn er twee speerpunten benoemd. Het college wenst verdere uitvoering te geven 
aan het in 2015 gestarte project om bekende locaties van huisvesting van arbeidsmigranten 
te legaliseren.  
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De burgemeester acht het noodzakelijk bijzondere aandacht te schenken aan de communi-
catie over, het toezicht op en de handhaving van het verbod om aan personen onder de 18 
alcoholhoudende dranken te verstrekken. 
 

Hoofdstuk 6 Monitoring en evaluatie handhavingsresulta-
ten 
 
6.1 Monitoring en registratie  
Om een goed oordeel te kunnen vormen over de resultaten en de effecten van de handha-
ving is het essentieel dat er monitoring en registratie plaatsvindt van alle uit te voeren taken 
(toetsing, toezicht en handhaving).  
 
Onder monitoring wordt verstaan het periodiek meten van dezelfde parameters of indicato-
ren. Door monitoring en registratie wordt handhaving meetbaar. Natuurlijk zeggen deze ge-
tallen niet alles over het handhavingsproces. Wel maakt dit het handhavingsproces inzichte-
lijk(er) en kunnen handhavingsperiodes met elkaar vergeleken worden. In het jaarlijks op te 
stellen uitvoeringsprogramma worden de resultaten van de voorliggende periode kenbaar 
gemaakt.  
 
Voor het formuleren van indicatoren zullen allereerst de doelstellingen bepaald moeten wor-
den. In dit kader kunnen in ieder geval de navolgende doelstellingen worden onderscheiden:  
 
 Inputdoelstellingen (heeft betrekking op de inzet van de organisatie) 
 Prestatiedoelstellingen (heeft betrekking op de geleverde prestaties van de organisatie)  
 Naleefdoelstellingen (heeft betrekking op de mate waarin wettelijke voorschriften worden 

nageleefd  
 
De te benoemen indicatoren worden vervolgens, afhankelijk van de gestelde doelen, afgeleid 
uit het handhavingsprogramma en zijn (mede) afhankelijk van de uit te voeren vormen van 
toezicht, zoals beschreven in de toezichtstrategie van dit beleidsplan. Om een goed oordeel 
te kunnen vormen over de resultaten en de effecten van de handhaving is het essentieel dat 
er monitoring en registratie plaatsvindt.  
 

6.2 Verslaglegging en verbeteringen doorvoeren  
De resultaten van het Uitvoeringsprogramma 2015, inzichtelijk gemaakt aan de hand van 
een monitoring- en registratiesysteem, dienen neergelegd te worden in een jaarrapportage, 
zodat op grond daarvan conclusies kunnen worden getrokken die als basis kunnen dienen 
voor het gemotiveerd bijstellen van het eerder vastgestelde beleid (op onderdelen) en het 
daaraan te koppelen uitvoeringsprogramma. 
 
Opgemerkt wordt nog dat ook andere van belang zijnde invalshoeken of ontwikkelingen re-
denen kunnen zijn om het beleid bij te stellen, denk hierbij bijvoorbeeld aan bestuurlijke- en 
ambtelijke visies en ambities, wijziging van taken en/of taakonderdelen dan wel gewijzigd in-
zicht in prioriteitstellingen van de uit te voeren toezicht- en handhavingstaken. Ook kunnen 
wijzigingen in de regelgeving en aanpassing van de organisatie redenen zijn om het beleid 
bij te stellen.  
 
De beleidsnota dient periodiek herschreven te worden en kan indien dit noodzakelijk is tus-
sentijds worden aangepast en afgestemd op de huidige ontwikkelingen. De nota biedt overi-
gens op een aantal punten behoorlijk wat rek en binnen de bandbreedte van het plan kunnen 
de accenten in de loop der tijd verschuiven. 
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Dientengevolge kunnen in uitvoeringsprogramma’s de doelen concreter worden weergege-
ven. Het is derhalve niet nodig / wenselijk om de beleidsnota gelijktijdig met het uitvoerings-
programma jaarlijks te herzien. Verbeterpunten ten aanzien van de beleidsnota dienen te 
worden geregistreerd, zodat ze periodiek in de nota kunnen worden verwerkt. 

 
6.3 Ontwikkelingen in de handhaving 
Door nieuwe wetgeving, rechterlijke uitspraken en organisatorische veranderingen vormt de 
gemeentelijke handhaving een dynamisch geheel waar het landschap regelmatig 
transformeert. 
 
Veel veranderingen vinden binnen de handhavende organisaties plaats. Op grond van 
nieuwe inzichten en ideeën heeft de ODZOB voor 2016 enkele projecten op stapel staan die 
moeten leiden tot betere en efficiëntere werkwijzen.  
 
Een korte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen en projecten in dit hoofdstuk laat 
zien hoe Laarbeek mogelijk de komende jaren in samenwerking met de ODZOB de VTH-
taken zou kunnen invullen. 
 
Informatie gestuurde handhaving (IgH) 
Handhaving daar inzetten waar de risico’s op niet naleven en/of de nadelige effecten het 
grootst zijn, is een logische en reeds langer bestaande wens. Deze term omvat het gehele 
pakket van de organisatie van handhaving op basis van (analyses van) betrouwbare en 
actuele informatie, door doelen te stellen met betrekking tot toezicht en handhaving, 
toezichts- en handhavingsactiviteiten te prioriteren, interventie- en sanctiestrategieën te 
ontwikkelen, mensen en middelen optimaal in te zetten en naleefrisico’s inzichtelijk te maken 
om ze gericht aan te kunnen pakken. 
 
Het ODZOB project op het gebied van IgH heeft als beoogd resultaat om op basis van door 
diverse organisaties (gemeenten, RIEC, een landelijke Werkgroep IGH, de ODZOB en de 
andere twee Brabantse omgevingsdiensten) gedeelde informatie en samenwerking het 
algehele toezicht effectiever en efficiënter in te richten. 
 
Risicogericht toezicht m.b.v. branche toezicht plannen 
In het verlengde van het project IgH en de wens efficiënter en effectiever toezicht op de 
Wabo-taakvelden ligt het streven de beschikbare toezichtscapaciteit in te zetten met een 
focus op de bestaande risico’s en de kennis over het (al dan niet afdoende) naleefgedrag. 
 
Om dit te bereiken voert de ODZOB een project uit met als doel het opstellen van een 
regionaal risico-analysemodel voor alle Wabo-taken in de regio. Voor zowel verzoek- als 
basistaken van de ODZOB worden voor 5 branches, in ieder geval de risicovolle bedrijven, 
branchetoezichtsplannen uitgewerkt. Tevens wordt hiermee een (beperkte) invulling gegeven 
aan een regionaal toezichtstrategie. 
 
Deze aanpak heeft als voordeel (voor het bevoegd gezag en de betrokken bedrijven !) dat 
het eenvoudiger is om de regels na te leven en dat het toezicht vereenvoudigd en minder tijd 
van de ondernemers vergt.  
 
De toezichthouder kan zich ter plaatse op specifieke risicovolle onderwerpen richten en op 
afstand beoordelen of de ondernemer aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan. De tijd 
die daarmee wordt bespaard op tijdrovende integrale controlebezoeken kan worden gebruikt 
om de ‘echte’ problemen grondig aan te pakken. 
 
Op grond van het ontwikkelde inzicht in het totale bedrijvenbestand van de ODZOB en een 
zo slim mogelijke verdeling van het totale bedrijvenbestand over branchegroepen en/of 
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thema’s is het streven in 2016 het risicomodel in te richten en risico’s in kaart te brengen en 
het opstellen en toepassen van een toezichtstrategie met thema- of branchetoezichtplannen. 
 
In de jaren na 2016 volgt er wellicht een regionale toezichtstrategie, met een regionaal 
bepaald toezicht niveau op basis van een branchegerichte aanpak. Het is het plan dat 
Laarbeek zich aansluit bij deze strategie.



 
 

Bijlage 1 - Tafel van 11 analyse - naleeftekort 
 
Waar controleren en handhaven we op in de gemeente Laarbeek Effecten 

(bij niet-naleven) 
Subtotaal ef-
fecten 

Kans/naleeft 
ekort 

Risico Prioriteit 

  
Schaal 1- 5    Schaal 1 - 5 Effect x kans   

ve
ili

gh
ei

d 

Le
ef

om
ge

vi
ng

 

fin
an

ci
ee

l/
ec

on
om

is
ch

 

N
at

uu
r/

m
ili

eu
/d

uu
rz

aa
m

he
id

 

vo
lk

sg
ez

on
dh

ei
d 

Im
ag

o 

         <20 
Laag 

21-49 
Gemiddeld 

50-79 
Hoog 
>80 
Zeer hoog 

Activiteit bouwen 
Omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunningen 3 2 2 1 2 1 11 4 44 Gemiddeld 

vergunningsplichtige bouwwerken Tot € 100.000,- 2 3 3 3 2 3 16 2 32 Gemiddeld 
Van € 100.000,- tot € 1000.000.,- 4 3 4 4 3 4 22 1 22 Gemiddeld 
Meer dan € 1.000. 000,- 5 4 5 4 3 4 25 1 25 Gemiddeld 

Omgevingsvergunningsvrije  bouwwerken 2 3 2 2 2 2 13 4 52 Hoog 
Bestaande bouw Volkshuisvesting 4 2 3 2 3 3 17 1 17 Laag 

Overige publieke gebouwen (zwembaden, scholen, etc.) 4 2 2 1 3 3 15 1 15 Laag 
Illegale bouw 4 3 3 3 3 4 20 4 80 zeer hoog 
Welstand en monumenten 
Welstandseisen 1 2 2 2 1 1 9 4 36 Gemiddeld 
Wijziging monument 2 3 3 2 2 4 16 2 32 Gemiddeld 
Monumentenvergunning 2 3 3 2 2 4 16 2 32 Gemiddeld 
Gebruik bouwwerken 
Staat van open erven en terreinen 3 4 2 2 4 3 18 3 54 Hoog 
Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk 4 2 3 3 3 2 17 3 51 Hoog 
Illegale     bewoning     van bouwwerken In het buitengebied 3 2 2 2 3 3 15 3 45 Gemiddeld 

In de bebouwde kom 4 4 2 2 3 4 19 2 38 Gemiddeld 
Op bedrijventerreinen 4 3 1 1 3 2 14 3 42 Gemiddeld 
M.b.t. seizoenarbeiders 4 2 2 2 3 4 17 3 51 Hoog 

Weren van schadelijke of hinderlijke dieren, reinheid 2 4 2 4 4 3 19 1 19 Laag 
Overbevolking 4 3 2 3 3 4 19 2 38 Gemiddeld 
Gebruik bouwvallige bouwwerken 5 3 3 2 4 3 20 1 20 Laag 
Hinderlijk, schadelijk gebruik 4 4 3 3 3 3 20 1 20 Laag 
Brandveilig gebruik bouwwerken 
Illegaal gebruik (gebruik zonder gebruiksvergunning) 4 4 3 3 4 4 22 1 22 Gemiddeld 
Staat van brandveiligheidsinstallaties  en vluchtrouteaanduidingen 4 2 2 2 3 2 15 1 15 Laag 
Gebruik in strijd met Gebruiksbesluit 4 3 2 2 3 4 18 1 18 Laag 
Ontbreken vereiste documenten, logboeken en certificaten 3 1 2 1 2 4 13 3 39 Gemiddeld 
Overschrijding maximaal aantal personen 5 2 1 3 3 5 19 2 38 Gemiddeld 
Slopen   
Illegale sloop (slopen zonder sloopvergun-
ning) 

Met asbest 4 5 3 4 5 4 25 2 50 Hoog 
Zonder asbest 3 3 2 2 3 2 15 3 45 Gemiddeld 

Slopen in afwijking van sloopvergunning Met asbest 4 5 3 4 5 4 25 2 50 Hoog 
Zonder asbest 3 3 2 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld 

Plichten tijdens sloop 4 3 3 3 5 3 21 3 63 Hoog 
Ruimtelijke ordening   
Gebruik in strijd met bestemmingsplan 3 4 2 3 2 4 18 3 54 Hoog 
Gebruik in strijd met verleende vrijstelling/ ontheffing 2 3 2 3 2 3 15 3 45 Gemiddeld 
Bouwen in strijd met voorschriften bestemmingsplan    2 2 2 2 2 3 13 3 39 Gemiddeld 

Aanleggen van werken zonder aanlegvergunning in een natuurgebied 2 2 3 4 2 3 16 1 16 Laag 
Aanleggen van werken zonder aanlegvergunning in overige gebieden 2 2 3 3 2 2 14 2 28 Gemiddeld 
Illegaal gebruik gemeentegrond 1 3 4 3 1 4 16 4 64 Hoog 
Milieuvergunning   
Categorie C-inrichtingen 4 4 4 4 3 3 22 3 66 Hoog 
IPPC-inrichtingen 4 5 4 5 4 4 26 2 52 Hoog 
Illegaal gebruik (gebruik inrichting zonder milieuvergunning) 4 4 2 4 3 3 20 3 60 Hoog 
Illegaal gebruik (gebruik inrichting in afwij-
king van de milieuvergunning) 

Geluid en trillingen 2 4 2 3 4 2 17 2 34 Gemiddeld 
(Externe) veiligheid 3 4 4 2 4 3 20 1 20 Laag 
Lucht (stookinstallaties, geur- en stofhinder) 3 3 3 3 4 3 19 2 38 Gemiddeld 
Lozingen & stortingen (bodem, riool) 3 3 3 4 3 2 18 2 36 Gemiddeld 
Bodem (vloeistofdichte vloeren, verhardingen, bodemonderzoeken) 2 3 3 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
Afval 3 3 3 3 3 2 17 2 34 Gemiddeld 
Opslag (opslag van stoffen, opslag in tanks) 4 3 3 3 3 3 19 2 38 Gemiddeld 

Activiteitenbesluit   
Categorie A-inrichtingen (niet meldingsplichtig) 1 2 2 2 1 1 9 3 27 Gemiddeld 



 
 

Categorie B-inrichtingen (meldingsplichtig) 2 3 3 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
Illegaal gebruik (gebruik inrichting zonder melding) 3 3 2 3 3 3 17 5 85 Zeer hoog 
Illegaal gebruik (gebruik inrichting in afwij-
king van het Activiteitenbesluit) 

Geluid en trillingen 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
(Externe) veiligheid 4 3 2 3 4 3 19 1 19 Laag 
Lucht (stookinstallaties, geur- en stofhinder) 3 3 2 3 3 3 17 1 17 Laag 
Lozingen & stortingen (bodem, riool) 2 3 2 4 3 3 17 2 34 Gemiddeld 
Bodem (vloeistofdichte vloeren, verhardingen, bodemonderzoeken) 2 3 3 2 2 2 14 1 14 Laag 
Afval 2 3 2 3 3 2 15 1 15 Laag 
Opslag (opslag van stoffen, opslag in tanks) 3 3 2 3 3 3 17 2 34 Gemiddeld 

Overige AMVB's 
Besluit inzamelen afvalstoffen 2 2 2 3 3 2 14 2 28 Gemiddeld 
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 3 2 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 4 3 3 3 3 4 20 1 20 Laag 
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 3 3 2 3 3 3 17 1 17 Laag 
Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval 3 4 2 2 3 2 16 1 16 Laag 
Vuurwerkbesluit 4 3 3 3 3 4 20 1 20 Laag 
Bodem 
Besluit bodemkwaliteit 2 3 3 3 3 2 16 4 64 Hoog 
Besluit lozing afvalwater huishoudens 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
Bodemincidenten, ongewone voorvallen m.b.t. de bodem 3 3 3 3 3 3 18 1 18 Laag 
Besluit lozing buiten inrichtingen 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld 
Flora en Fauna 
Zonder of in afwijking ontheffing 1 1 1 3 2 2 10 2 20 Laag 
Orde en veiligheid (openbare ruimte) 
Bruikbaarheid en aanzien van de weg 4 3 3 3 2 4 19 2 38 Gemiddeld 
Plakken en kladden 1 3 2 4 1 3 14 4 56 Hoog 
Hinderlijk gedrag (openbare ruimte/ drank- drugsgebruik 3 4 2 3 2 3 17 2 34 Gemiddeld 
Hondenoverlast (aan-en opruimplicht/ gevaarlijk/ verbod in gebieden) 3 4 1 3 2 3 16 4 64 Hoog 
Overlast (brom-)fietsen 3 4 1 2 2 3 15 2 30 Gemiddeld 
Vuurwerk 3 4 1 2 3 3 16 2 32 Gemiddeld 
Crossterreinen en natuurgebieden 3 4 2 3 2 3 17 2 34 Gemiddeld 
Vuur stoken 2 3 1 2 2 2 12 3 36 Gemiddeld 
Kamperen buiten kampeerterrein 1 2 1 2 1 2 9 2 18 Laag 
Openbaar water (bijv. Passantenhaven) 2 2 2 3 3 2 14 4 56 Hoog 
Vellen van bomen 3 1 4 2 2 4 16 3 48 Gemiddeld 
Overige geluidshinder 1 3 1 2 1 2 10 2 20 Laag 
Parkeren   
Parkeerexcessen (hinder en overlast) 3 4 2 3 2 3 17 1 17 Laag 
Evenementen   
Evenementenvergunning Brandveiligheid 3 3 2 3 3 4 18 2 36 Gemiddeld 

Orde en veiligheid 4 3 3 3 2 3 18 1 18 Laag 
Geluidsoverlast 2 3 1 2 3 3 14 2 28 Gemiddeld 

Brandveiligheid kleine evenementen (buurt/straatfeesten) 2 2 1 2 2 1 10 2 20 Laag 
Openbare inrichtingen   
Exploitatievergunning 3 4 2 2 2 3 16 1 16 Laag 
Terras 2 4 2 2 2 3 15 1 15 Laag 
Nachtregister 3 1 1 1 1 2 9 1 9 Laag 
Consumentenvuurwerkverkoop 4 2 2 2 4 3 17 1 17 Laag 
Afval   
Illegale stortingen (grof) afval 3 3 3 3 3 3 18 3 54 Hoog 
Drank- en Horecawet   
Gebruik inrichting zonder vergunning 4 3 2 3 4 4 20 2 40 Gemiddeld 
Gebruik inrichting in afwijking van de vergunning 2 2 2 3 2 2 13 2 26 Gemiddeld 
Inrichtingseisen horecabedrijf 2 2 2 2 3 2 13 2 26 Gemiddeld 
Wet op de kansspelen   
Gebruik kansspelen zonder vergunning 1 2 2 2 2 3 12 1 12 Laag 
Gebruik kansspelen in afwijking van de vergunning 1 2 2 2 2 2 11 1 11 Laag 



 
 

 

Bijlage 2 Overzicht verdeling capaciteit  toezicht en juridisch 
 

Beschikbare cappaciteit handhaving     

      

Verdeling per 
functionaris bin-
nen Laarbeek en 
per uitvoerings-
dienst                 

          APV   APV Bouw/RO Bouw/RO Drank & H Drank & H Milieu  Milieu overige
Functie/ activiteit   Fte begroting uren  toezicht   juridisch  toezicht juridisch toezicht juridisch toezicht juridisch   
Mdw. APV, drank- en horecawet   0,89  €    57.165,00  1210   400       400     410 
Juridisch mdw. (bouwen RO)   0,14  €     9.140,00  190       190           
Juridisch mdw. (bouwen RO)   0,75  €    47.465,00  1020       1020           
Mdw. handhaving (milieu RO)   0,69  €    44.735,00  930       600       330   
Juridisch mdw. (bouwen RO APV)   0,50  €    32.416,00  680   200   480           
Mdw. toezicht en handhaving BOA/RO/Apv   1,59  €    85.860,00  2100 1000   500   500       100 
Controle brandveiligheid (veiligheidsregio)          €    32.400,00  400 100   300             
Controle bouw ( ODZOB)       €    30.000,00  250     250             
Controle milieu inrichtingen (werkprogramma ODZOB).      €    72.622,00  927             927     
Controle Bodem (werkprogramma ODZOB)      €     6.880,00 80             80     
Handhaving milieu (werkprogramma ODZOB)      €    14.000,00 151               151   
Klachten meldingen milieu (werkprogramma ODZOB)      €     3.240,00 40             40     
Samen sterk in het buitengebied      €     7.500,00                      
TOTAAL      €  443.423,00 7978 1100 600 1050 2290 500 400 1047 481 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijlage  3  Uitvoeringsprogramma Handhaving Laarbeek 2016 
Waar controleren en handhaven we op in de gemeente Laarbeek in 2016 Effecten 

(bij niet-naleven) 
Subtotaal ef-
fecten 

Kans/naleeft 
ekort 

Risico Prioriteit toezicht Juridisch 

   uren  uren  
Schaal 1- 5    Schaal 1 - 5 Effect x kans    beschikbaar  beschikbaar 
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         <20 
Laag 

     
21-49 
Gemiddeld 

     
50-79 
Hoog      
>80 
Zeer hoog 

     
Activiteit bouwen      
Omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunningen 3 2 2 1 2 1 11 4 44 Gemiddeld 20 20

vergunningsplichtige bouwwerken Tot € 100.000,- 2 3 3 3 2 3 16 2 32 Gemiddeld 250 200
Van € 100.000,- tot € 1000.000.,- 4 3 4 4 3 4 22 1 22 Gemiddeld      
Meer dan € 1.000. 000,- 5 4 5 4 3 4 25 1 25 Gemiddeld      

Omgevingsvergunningsvrije  bouwwerken 2 3 2 2 2 2 13 4 52 Hoog 70   
Bestaande bouw Volkshuisvesting 4 2 3 2 3 3 17 1 17 Laag 0   

Overige publieke gebouwen (zwembaden, scholen, etc.) 4 2 2 1 3 3 15 1 15 Laag 0   
Illegale bouw 4 3 3 3 3 4 20 4 80 zeer hoog 100 856
Welstand en monumenten      
Welstandseisen 1 2 2 2 1 1 9 4 36 Gemiddeld 0 0
Wijziging monument 2 3 3 2 2 4 16 2 32 Gemiddeld 0 0
Monumentenvergunning 2 3 3 2 2 4 16 2 32 Gemiddeld 0 0
Gebruik bouwwerken      
Staat van open erven en terreinen 3 4 2 2 4 3 18 3 54 Hoog 90 190
Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk 4 2 3 3 3 2 17 3 51 Hoog 50   
Illegale     bewoning     van bouwwerken In het buitengebied 3 2 2 2 3 3 15 3 45 Gemiddeld 100   

In de bebouwde kom 4 4 2 2 3 4 19 2 38 Gemiddeld     
Op bedrijventerreinen 4 3 1 1 3 2 14 3 42 Gemiddeld     
M.b.t. seizoenarbeiders 4 2 2 2 3 4 17 3 51 Hoog 40   

Weren van schadelijke of hinderlijke dieren, reinheid 2 4 2 4 4 3 19 1 19 Laag 0   
Overbevolking 4 3 2 3 3 4 19 2 38 Gemiddeld 0   
Gebruik bouwvallige bouwwerken 5 3 3 2 4 3 20 1 20 Laag 0   
Hinderlijk, schadelijk gebruik 4 4 3 3 3 3 20 1 20 Laag 0   
Brandveilig gebruik bouwwerken     
Illegaal gebruik (gebruik zonder gebruiksvergunning) 4 4 3 3 4 4 22 1 22 Gemiddeld 300 100
Staat van brandveiligheidsinstallaties  en vluchtrouteaanduidingen 4 2 2 2 3 2 15 1 15 Laag     
Gebruik in strijd met Gebruiksbesluit 4 3 2 2 3 4 18 1 18 Laag     
Ontbreken vereiste documenten, logboeken en certificaten 3 1 2 1 2 4 13 3 39 Gemiddeld     
Overschrijding maximaal aantal personen 5 2 1 3 3 5 19 2 38 Gemiddeld     
Slopen        
Illegale sloop (slopen zonder sloopvergunning) Met asbest 4 5 3 4 5 4 25 2 50 Hoog 100 54

Zonder asbest 3 3 2 2 3 2 15 3 45 Gemiddeld     
Slopen in afwijking van sloopvergunning Met asbest 4 5 3 4 5 4 25 2 50 Hoog     

Zonder asbest 3 3 2 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Plichten tijdens sloop 4 3 3 3 5 3 21 3 63 Hoog     
Ruimtelijke ordening        
Gebruik in strijd met bestemmingsplan 3 4 2 3 2 4 18 3 54 Hoog 130 900
Gebruik in strijd met verleende vrijstelling/ ontheffing 2 3 2 3 2 3 15 3 45 Gemiddeld     
Bouwen in strijd met voorschriften bestemmingsplan    2 2 2 2 2 3 13 3 39 Gemiddeld 

    
Aanleggen van werken zonder aanlegvergunning in een natuurgebied 2 2 3 4 2 3 16 1 16 Laag     
Aanleggen van werken zonder aanlegvergunning in overige gebieden 2 2 3 3 2 2 14 2 28 Gemiddeld     
Illegaal gebruik gemeentegrond 1 3 4 3 1 4 16 4 64 Hoog     
Milieuvergunning        
Categorie C-inrichtingen 4 4 4 4 3 3 22 3 66 Hoog 627 181
IPPC-inrichtingen 4 5 4 5 4 4 26 2 52 Hoog     
Illegaal gebruik (gebruik inrichting zonder milieuvergunning) 4 4 2 4 3 3 20 3 60 Hoog     
Illegaal gebruik (gebruik inrichting in afwijking 
van de milieuvergunning) 

Geluid en trillingen 2 4 2 3 4 2 17 2 34 Gemiddeld     
(Externe) veiligheid 3 4 4 2 4 3 20 1 20 Laag     
Lucht (stookinstallaties, geur- en stofhinder) 3 3 3 3 4 3 19 2 38 Gemiddeld     
Lozingen & stortingen (bodem, riool) 3 3 3 4 3 2 18 2 36 Gemiddeld     
Bodem (vloeistofdichte vloeren, verhardingen, bodemonderzoeken) 2 3 3 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Afval 3 3 3 3 3 2 17 2 34 Gemiddeld     
Opslag (opslag van stoffen, opslag in tanks) 4 3 3 3 3 3 19 2 38 Gemiddeld     

Activiteitenbesluit        
Categorie A-inrichtingen (niet meldingsplichtig) 1 2 2 2 1 1 9 3 27 Gemiddeld     



 
 

Categorie B-inrichtingen (meldingsplichtig) 2 3 3 2 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Illegaal gebruik (gebruik inrichting zonder melding) 3 3 2 3 3 3 17 5 85 Zeer hoog 300 381
Illegaal gebruik (gebruik inrichting in afwijking 
van het Activiteitenbesluit) 

Geluid en trillingen 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
(Externe) veiligheid 4 3 2 3 4 3 19 1 19 Laag     
Lucht (stookinstallaties, geur- en stofhinder) 3 3 2 3 3 3 17 1 17 Laag     
Lozingen & stortingen (bodem, riool) 2 3 2 4 3 3 17 2 34 Gemiddeld     
Bodem (vloeistofdichte vloeren, verhardingen, bodemonderzoeken) 2 3 3 2 2 2 14 1 14 Laag     
Afval 2 3 2 3 3 2 15 1 15 Laag     
Opslag (opslag van stoffen, opslag in tanks) 3 3 2 3 3 3 17 2 34 Gemiddeld     

Overige AMVB's        
Besluit inzamelen afvalstoffen 2 2 2 3 3 2 14 2 28 Gemiddeld     
Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 3 2 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 4 3 3 3 3 4 20 1 20 Laag     
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 3 3 2 3 3 3 17 1 17 Laag     
Besluit mobiel breken bouw-en sloopafval 3 4 2 2 3 2 16 1 16 Laag     
Vuurwerkbesluit 4 3 3 3 3 4 20 1 20 Laag     
Vuurwerkbesluit 4 3 
Besluit bodemkwaliteit 2 3 3 3 3 2 16 4 64 Hoog 80   
Lozingenbesluit bodembescherming 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Besluit lozing afvalwater huishoudens 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Bodemincidenten, ongewone voorvallen m.b.t. de bodem 3 3 3 3 3 3 18 1 18 Laag     
Besluit lozing buiten inrichtingen 2 3 2 3 3 2 15 2 30 Gemiddeld     
Flora en Fauna        
Zonder of in afwijking ontheffing 1 1 1 3 2 2 10 2 20 Laag 0   
Orde en veiligheid (openbare ruimte)        
Bruikbaarheid en aanzien van de weg 4 3 3 3 2 4 19 2 38 Gemiddeld 776 580
Plakken en kladden 1 3 2 4 1 3 14 4 56 Hoog     
Hinderlijk gedrag (openbare ruimte/ drank- drugsgebruik 3 4 2 3 2 3 17 2 34 Gemiddeld     
Hondenoverlast (aan-en opruimplicht/ gevaarlijk/ verbod in gebieden) 3 4 1 3 2 3 16 4 64 Hoog     
Overlast (brom-)fietsen 3 4 1 2 2 3 15 2 30 Gemiddeld     
Vuurwerk 3 4 1 2 3 3 16 2 32 Gemiddeld     
Crossterreinen en natuurgebieden 3 4 2 3 2 3 17 2 34 Gemiddeld     
Vuur stoken 2 3 1 2 2 2 12 3 36 Gemiddeld     
Kamperen buiten kampeerterrein 1 2 1 2 1 2 9 2 18 Laag     
Openbaar water (bijv. Passantenhaven) 2 2 2 3 3 2 14 4 56 Hoog     
Vellen van bomen 3 1 4 2 2 4 16 3 48 Gemiddeld     
Overige geluidshinder 1 3 1 2 1 2 10 2 20 Laag     
Parkeren        
Parkeerexcessen (hinder en overlast) 3 4 2 3 2 3 17 1 17 Laag 0 0
Evenementen        
Evenementenvergunning Brandveiligheid 3 3 2 3 3 4 18 2 36 Gemiddeld 100 200

Orde en veiligheid 4 3 3 3 2 3 18 1 18 Laag     
Geluidsoverlast 2 3 1 2 3 3 14 2 28 Gemiddeld     

Brandveiligheid kleine evenementen (buurt/straatfeesten) 2 2 1 2 2 1 10 2 20 Laag     
Openbare inrichtingen en Afval        
Exploitatievergunning 3 4 2 2 2 3 16 1 16 Laag 0 200
Terras 2 4 2 2 2 3 15 1 15 Laag 0   
Nachtregister 3 1 1 1 1 2 9 1 9 Laag 0   
Consumentenvuurwerkverkoop 4 2 2 2 4 3 17 1 17 Laag 0   
Illegale stortingen (grof) afval 3 3 3 3 3 3 18 3 54 Hoog 50   
Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen en Klachten        
Gebruik inrichting zonder vergunning 4 3 2 3 4 4 20 2 40 Gemiddeld 376 100
Gebruik inrichting in afwijking van de vergunning 2 2 2 3 2 2 13 2 26 Gemiddeld     
Inrichtingseisen horecabedrijf 2 2 2 2 3 2 13 2 26 Gemiddeld     
Contole 18-   2 3 5 1 4 4 19 3 57 zeer hoog 124 200
Gebruik kansspelen zonder vergunning      1 2 2 2 2 3 12 1 12 Laag 

0 0
Gebruik kansspelen in afwijking van de vergunning      1 2 2 2 2 2 11 1 11 Laag 

0   

klachten milieu       2 2 2 2 2 2          Laag 
40    

Klachten algemeent       2 2 2 2 2 2          Laag 
93

Totaal                                     3723 4255
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