
Woon- en leefklimaat 2017 Beemster 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 

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

werking getreden. De wet combineert een aanzienlijk aantal vergunningen, 

ontheffingen en meldingen (ongeveer 25) tot één omgevingsvergunning. Deze 

omgevingsvergunning is digitaal aan te vragen via het Omgevingsloket Online. De 

belangrijkste uitvoeringsregelingen zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 

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

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

Peildatum betreft 1 januari, tenzij anders vermeld. 

Algemeen 

 

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

zijn bedoeld om de uitvoering transparanter, voorspelbaarder en gelijkvormiger te 

maken.  

In welke mate voldoet de gemeente aan de kwaliteitscriteria 2.1? 

Betreft een professionele schatting in procenten 

 0 – 100%: 100%  

Verwijzing naar het verbeterplan van uw gemeente 

Optioneel 

http://. . . . . . . . . . . 

N.v.t.  

 

Handhaving 

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

 

 1 ja 

 2 nee 

 



Afstemming in de regio 

Heeft regionale afstemming bij het handhavingsbeleid plaatsgevonden? 

 1 ja 

 2 nee 

 

Beleidsdoelen 

Zijn er binnen het handhavingsbeleid beleidsdoelen vastgesteld? 

 1 ja 

 2 nee 

 

Toezicht en sanctiestrategie 

Heeft de gemeente een toezicht- en sanctiestrategie voor het 
handhavingsbeleid vastgesteld? 

 

 1 ja 

 2 nee 

 

Welke risicogebieden heeft de gemeente voor het handhavingsbeleid 
benoemd? 

  Ja Nee  

Asbestregelgeving   

Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen   

Constructieve veiligheid en brandveiligheid   

Verontreinigde grond   

Risicovolle inrichtingen   

 

Jaarlijkse evaluatie 

Evalueert de gemeente jaarlijks of de activiteiten in het uitvoeringsprogramma  
zijn uitgevoerd? 

 

 1 ja 

 2 nee 

Is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH-taken voor 1 januari aan de raad 
aangeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten? 

 

 1 ja 



 2 nee, het uitvoeringsprogramma is in het eerste kwartaal van 2017 aangeboden aan de 

gemeenteraad.  

 

 

Ingevuld door: Abdeslam Azzouz en Marcel v.d. Weijden 
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