
Uitvoeringsprogramma  
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Beemster 2020



INHOUDSOPGAVE 
 

 

SAMENVATTING...................................................................................................................................... 2 

1 INLEIDING ......................................................................................................................................... 2 

1.1 Waarom een uitvoeringsprogramma? ................................................................................... 3 

1.2 Welke taken hebben we? ...................................................................................................... 3 

1.3 Wat zijn onze ambities en doelstellingen? ............................................................................ 4 

1.4 Speerpunten college .............................................................................................................. 4 

2 WAT KOMT ER OP ONS AF? ............................................................................................................. 5 

2.1 Omgevingswet ....................................................................................................................... 5 

2.2 Wijziging Bekendmakingswet ................................................................................................ 5 

2.3 Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen ............................................................................... 6 

2.4 Fusie met gemeente Purmerend ........................................................................................... 6 

3 WAT GAAN WE IN 2020 DOEN? ....................................................................................................... 8 

3.1 Samenwerking met handhavingspartners ............................................................................. 8 

3.2 Wabo-risico’s ......................................................................................................................... 9 

3.3 Acties ter voorbereiding op de Omgevingswet ..................................................................... 9 

3.4 Verbeteren van de dienstverlening ..................................................................................... 11 

3.5 Vergunningverlening en meldingen ..................................................................................... 11 

3.6 Toezicht en handhaving ....................................................................................................... 12 

4 WAT IS HIER VOOR NODIG? ........................................................................................................... 18 

  



  2 

SAMENVATTING 
In dit uitvoeringsprogramma worden de activiteiten beschreven die de gemeente Beemster op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 zal uitvoeren. Op grond van het 

Besluit omgevingsrecht is de gemeente verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te 

stellen voor de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. Met dit document wordt invulling gegeven aan deze verplichting. Dit 

uitvoeringsprogramma is tevens een uitwerking van de Nota VTH en het coalitieakkoord. Overigens is 

de Nota VTH geëvalueerd en wordt de looptijd van deze nota met 3 jaar verlengd. 

  

Bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met bestuurlijke prioriteiten, 

de behoeften van buiten, de omgevingsanalyse en actuele thema’s. Tevens is door de 

samenwerkingspartners input geleverd voor het programma.  

 

2020 gaan we gebruiken om ons terdege op de Omgevingswet voor te bereiden. Zo worden ter 

voorbereiding op het DSO drie deelprojecten uitgevoerd, zal de ‘bruidsschat’ (dit is een set algemene 

regels die worden gedecentraliseerd) worden beoordeeld, worden de werkprocessen en de 

legesverordening aangepast, wordt input geleverd voor het (pilot) Omgevingsplan buitengebied 

Beemster en worden medewerkers door middel van scholing voorbereid op de Omgevingswet. 

Daarnaast worden ter voorbereiding op de fusie met Purmerend beleidsregels en verordeningen op 

elkaar aangepast. 

 

Daarnaast gaan we de dienstverlening in 2020 verder verbeteren. Zo wordt de digitale handtekening 

voor de Apv en bijzondere wetten nader ingevoerd. Naast de dagelijkse werkzaamheden worden een 

aantal prangende activiteiten samen met partners op projectmatige en thematische wijze opgepakt. 

De activiteiten en/of thema’s zijn: 

• Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels; 

• Aanpak jeugdoverlast; 

• Verkeersveiligheid; 

• Richtlijn bouw- en sloopveiligheid; 

• Aanpak loslopende honden in relatie tot bijtincidenten; 

• Preventie en handhaving alcohol; 

• Regels over terrassen; 

• Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn (brandveilig leven). 

 

Binnen het programma worden in beperkte mate tijd en middelen gereserveerd voor onvoorziene 

zaken. 
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1 INLEIDING 

1.1 Waarom een uitvoeringsprogramma?  
In dit uitvoeringsprogramma wordt beschreven welke activiteiten de teams Vergunningverlening, 

Beleid en Advies (VBA) en Toezicht en Handhaving (T&H) van de gemeente Beemster op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 zullen uitvoeren. Op grond van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) is de gemeente verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen 

voor de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met dit document wordt invulling gegeven aan deze 

verplichting.  

 

Dit uitvoeringsprogramma is tevens een uitwerking van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving Beemster 2016-2019 (nota VTH) en het coalitieakkoord. De looptijd van de nota VTH zou 

eind 2019 verstrijken. Vooruitlopend hierop is de nota VTH geëvalueerd. Tijdens de evaluatie is met 

collega’s van diverse disciplines niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken naar de 

ontwikkelingen die er op de gemeente afkomen. Gebleken is dat er op korte en lange termijn 

belangrijke en grote veranderingen op ons afkomen zoals de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging 

en fusie met de gemeente Purmerend. Aangezien het stelsel van VTH ingrijpend zal wijzigen zijn 

voornoemde ontwikkelingen van grote invloed op de inhoud van het strategisch en operationeel 

beleidskader van de nota. Daarom wordt de looptijd van de huidige nota met 3 jaar verlengd. Uit de 

evaluatie zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen en deze zijn voor zover dat mogelijk is, 

verwerkt in dit uitvoeringsprogramma.  

 

Tevens worden, naar aanleiding van de evaluatie van de nota, in het Evaluatieverslag VTH Beemster 

2019 de noodzakelijke beleidsaanpassingen van de nota gedaan en gepubliceerd op overheid.nl. Dit 

houdt in dat de nota VTH op onderdelen, zoals de vergunningenstrategie, nalevingsstrategie en 

risicoanalyse, wordt gewijzigd. Zodoende wordt de cyclus van de BIG-8 gesloten. 

1.2 Welke taken hebben we? 
In een aantal wetten en regels is voor gemeentelijke overheden de vergunningverlening, het toezicht 

en de beginselplicht tot handhaving vastgelegd. Gemeenten moeten bij het uitvoeren van deze taken 

voldoen aan door het Rijk vastgestelde minimale kwaliteitscriteria. Daarbij hebben de gemeenten de 

vrijheid om bij de uitvoering van de taken prioriteiten te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad 

de bevoegdheid om bij verordening regels te stellen en toe te zien op de naleving hiervan. 

Onderstaand volgt een (niet limitatieve) opsomming van de betreffende wetten, regels en 

verordeningen: 
• Wet milieubeheer en algemene regels voor bedrijven en regels op het gebied van afvalstoffen; 

• Wabo; 

• Wet natuurbescherming; 

• Woningwet en Bouwbesluit 2012; 

• Bijzondere wetten, zoals de verkeersregelgeving, de wet op de Kansspelen en de Opiumwet; 

• Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012 (Apv), Afvalstoffenverordening;  

• Drank- en horecawet (DHW). 
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1.3 Wat zijn onze ambities en doelstellingen? 
In de nota VTH zijn ambities en doelstellingen geformuleerd. De uitwerking van de ambities en 

doelstellingen vindt in dit uitvoeringsprogramma plaats. In onderstaand kader is dit kort samengevat. 

  

Ambities & doelstellingen 

• de gemeente Beemster voert haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op 

een professionele wijze en een kwalitatief adequaat niveau uit. Het huidige niveau van taakuitvoering blijft 

minimaal gehandhaafd; 

• bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, wordt 

rekening gehouden met de unieke waarden van de Beemster als Werelderfgoed. De omgevingsnota is daarbij 

het beoordelingskader;  

• het minimale kwaliteitsniveau van de uitvoering van de VTH-taken wordt vastgelegd en geborgd; 

• continue verbetering van de dienstverlening;  

• de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het oplossen van vraagstukken 

wordt gestimuleerd;  

• de aanpak van problemen en vraagstukken vindt (waar mogelijk) informatiegestuurd plaats;  

• de gemeente Beemster is een sterke samenwerkingspartner in de keten van VTH; 

• het toezicht en de handhaving in de fysieke leefomgeving wordt waar mogelijk gebiedsgericht uitgevoerd. 

1.4 Speerpunten college 
In het door de meerderheid van de raad gesloten coalitieakkoord 2018-2020 heeft het college de 

opdracht gekregen om de komende jaren het fusieproces met Purmerend in goede banen te leiden 

en daarnaast de begroting structureel en reëel in balans te krijgen. Binnen de grenzen van een 

beperkt budget wil de coalitie meer aandacht voor beheer, werelderfgoed, ecologie en 

duurzaamheid. Ten aanzien van VTH vertaalt dit zich in diverse speerpunten, waaronder: 
• Beemster fuseert; 

• de financiën op orde; 

• woningbouw voor iedereen; 

• veilig verkeer voorop; 

• versterken van het agrarisch productiegebied en de leefbaarheid in het buitengebied op peil houden; 

• betrekken van burgers bij de bestuurlijke besluitvorming; 

• voortzetting van onze (pro)actieve rol in de regio en staan voor samenwerking met de regiogemeenten; 

• Werelderfgoed koesteren; 

• duurzaamheid; 

• veiligheid; 

• goede dienstverlening. 
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2 WAT KOMT ER OP ONS AF? 

De komende jaren komen diverse ontwikkelingen op ons af die van invloed zijn op het gebied van 

VTH. In dit hoofdstuk worden een viertal relevante ontwikkelingen nader uitgelicht. In dit 

uitvoeringsprogramma vindt een nadere uitwerking plaats van deze thema’s. 

2.1 Omgevingswet  
De Omgevingswet is in 2016 aangenomen en gepubliceerd. De Omgevingswet voorziet in een 

algehele stelselherziening van het omgevingsrecht. De wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, 

infrastructuur, milieu, natuur en water wordt in de 

Omgevingswet namelijk gebundeld. De 

Omgevingswet vormt hiermee de basis voor het 

integraal beheer van de fysieke leefomgeving en de 

ontwikkeling daarvan. De Omgevingswet kent zes 

kerninstrumenten waarmee bestuursorganen de 

leefomgeving kunnen beschermen en benutten. Dit 

zijn de omgevingsvisie, het programma, 

omgevingsplan, algemene rijksregels, de 

omgevingsvergunning en het projectbesluit. Naar 

verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in 

werking treden. 

Het zogenaamde ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)’ ondersteunt de uitvoering van de 

Omgevingswet. Het DSO biedt het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en 

belanghebbenden vergunningen kunnen aanvragen, meldingen kunnen doen en snel kunnen zien 

welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie. 

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. 

De Tweede Kamer heeft op 7 maart 2019 ingestemd met de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit is 

naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en de Invoeringsregeling wordt in december aangeboden 

voor internetconsultatie. De Aanvullingswetten natuur, bodem, geluid en grondeigendom zijn 

aangenomen door de Tweede Kamer. Tevens wordt naar verwachting de landelijke voorziening van 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) eind 2019 opgeleverd. Wij zullen de ontwikkelingen in 

2020 nauwgezet volgen. 

2.2 Wijziging Bekendmakingswet 
Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de wijziging van de Bekendmakingswet van kracht worden. 

Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die 

impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking 

en worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig kunnen participeren. De wetswijziging 

brengt mee dat: 
• vanaf 1 januari 2021 alle nieuw vastgestelde beleidsregels volledig bekend moeten worden gemaakt en 

geconsolideerd (dit is de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen en correcties tot een 

bepaalde datum); 

• kennisgevingen over vergunningen per 1 januari 2021 verplicht elektronisch bekend moeten worden gemaakt; 
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• documenten die fysiek ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, voortaan ook digitaal (en 

geanonimiseerd) ter inzage moeten worden gelegd; 

• het verplicht wordt om de officiële publicaties via ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties’ (DROP) te 

publiceren op officiëlebekendmakingen.nl; 

• burgers via MijnOverheid automatisch een e-mail kunnen krijgen waarin zij op de hoogte worden gesteld van 

nieuwe publicaties in hun directe woonomgeving. 

2.3 Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen 
Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna: Wkb) is aangenomen door de Eerste en 

Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de Wkb is 1 januari 2021 (gelijktijdig met de 

invoering van de Omgevingswet). Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te 

verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid 

van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet 

heeft grote gevolgen voor gemeenten. Een deel van de vergunningverlenende en toezichthoudende 

taken worden door marktpartijen uitgevoerd. Hierdoor moeten de werkprocessen van de gemeenten 

worden aangepast. Daarnaast komen er extra taken bij. Zo moet voordat een vergunning wordt 

afgegeven gecontroleerd worden of de kwaliteitsborger gecertificeerd is en of de toegepaste 

werkmethode (instrument) geschikt is.  

 

Op 17 januari 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 

bestuursakkoord gesloten met de VNG over de Wkb. Het akkoord regelt onder meer de rol van de 

gemeente na invoering van de wet en bevat afspraken over de voorwaarden waaronder de wet kan 

worden ingevoerd. Het akkoord gaat uit van invoering van de Wkb per 2021, tegelijk met de 

Omgevingswet. Afgesproken is dat de wet alleen in werking zal treden als er voldoende waarborgen 

zijn dat bouwprojecten onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden. Hiertoe moet de 

ondersteunende ICT op orde zijn, moeten er voldoende kwaliteitsborgers zijn en moet de 

toelatingsorganisatie tijdig operationeel zijn. Partijen hebben afgesproken dat er een regiegroep 

wordt gevormd die aan de slag gaat met de implementatie van de wet en met nieuwe 

proefprojecten. De gemeente Beemster is voornemens in 2020 proefprojecten uit te voeren. 

2.4 Fusie met gemeente Purmerend 
De fusie tussen de gemeenten Beemster en 

Purmerend is een stap dichterbij. Op 26 september 

2019 hebben de gemeenteraden van Beemster en 

Purmerend een eensluidend besluit genomen en is 

het herindelingsontwerp vastgesteld. De beide raden 

geven met dit historische besluit aan dat zij op 1 

januari 2022 een nieuwe gemeente willen vormen. 

Dit is een belangrijke, formele stap in het fusieproces.  

 

Het herindelingsontwerp ligt ter inzage. In dit ontwerp staat beschreven wat de noodzaak van de 

fusie is, waar de nieuwe gemeentegrenzen lopen, hoe de gemeente gaat heten en welke ambities er 

zijn voor de toekomst. Ook de waarden die in beide gemeenten zijn opgehaald hebben een plek 

gekregen in dit document. 

 

Na de termijn van terinzagelegging zijn de ingediende zienswijzen door de colleges van B&W 

voorzien van een reactie. De zienswijzen, inclusief de reacties van de colleges, zijn in het 

herindelingsontwerp verwerkt. De status van het document is daarmee veranderd van ontwerp naar 

herindelingsadvies. Naar verwachting wordt het herindelingsadvies in februari 2020 door de raden 

vastgesteld. 
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Vanwege de fusie zullen alle beleidsdocumenten en regels van de gemeenten op elkaar afgestemd 

moeten worden. Op ambtelijk niveau wordt een en ander voorbereid. De gemeenteregels die op het 

gebied van VTH geharmoniseerd moeten worden, zijn geprioriteerd. Op basis hiervan is een planning 

gemaakt voor de komende jaren. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderwerpen in 2020 

opgepakt zullen worden. In de tabel worden ook beleidsstukken genoemd die alleen nog voor 

Purmerend gelden. Bezien zal worden in hoeverre de stukken aanpassing behoeven en ook (al dan 

niet in een nieuwe vorm) voor Beemster gaan gelden. 

 

Tabel 1: te harmoniseren onderwerpen in 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onderwerp Planning: 

Heibeleid Purmerend 2014 Q1 2020 opstarten 

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en 

handhaving van geluidsnormen Purmerend 2014 en Nota 

operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving 

van geluidsnormen bij buitenevenementen Beemster 2016 

Q1 2020 opstarten 

Milieutaken Omgevingsdienst IJmond. In Purmerend voert 

Omgevingsdienst IJmond het basistakenpakket uit. In de 

Beemster het uitgebreide takenpakket 

Q1 2020 strategie bepalen 

Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart Purmerend Q2 2020 

Terrassenbeleid Purmerend 2012 Q2 2020 

Handboek kwaliteit VTH Purmerend en Beemster Q4 2020 

Bouwverordening Purmerend 2012 en Beemster 2012 Q4 2020 

Monumentenverordening Beemster 1994 Q4 2020 

Overeenkomst monumentenadvisering tussen gemeente 

Purmerend en Stichting WZNH (2004) 

Q4 2020 
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3 WAT GAAN WE IN 2020 DOEN? 

Bij de uitvoering van onze VTH-taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en 

behoeften van onze omgeving. Verbeteren van de dienstverlening, integrale afstemming en 

samenwerking zijn hierbij kernbegrippen. We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht. In dit 

hoofdstuk wordt aangegeven welke activiteiten de teams VBA en T&H in samenwerking met de 

partners in 2020 zullen uitvoeren. De activiteiten zijn afgestemd op de behoefte van buiten, de 

omgevingsanalyse, bestuurlijke prioriteiten, lokale en landelijke thema’s. 

3.1 Samenwerking met handhavingspartners 
Een van de doelen van de gemeente Beemster is, dat Beemster in de keten van VTH een sterke 

samenwerkingspartner blijft. Bij de uitvoering van de VTH-taken wordt frequent samengewerkt met 

diverse handhavingspartners. Waar mogelijk worden acties integraal uitgevoerd. 

 

Politie Noord Holland - Basisteam Purmerend 

De gemeente Beemster werkt op intensieve wijze samen met de politie op het gebied van openbare 

orde en veiligheid. De politie verleent tevens ondersteuning en wordt betrokken op projectmatige 

basis. 

 

Omgevingsdienst IJmond  

OD IJmond geeft voor de gemeente Beemster uitvoering aan het 

zogenaamde basis- en milieutakenpakket. Dit houdt in dat OD IJmond 

zich voor de gemeente Beemster toelegt op vergunningverlening, 

toezicht en handhaving op het gebied van milieu bij inrichtingen, (asbest)sloop en ketens (grond, 

asbest, metaal, bruin- en witgoed). Bovendien adviseert OD IJmond de gemeente op het gebied van 

geluid, bodem, duurzaamheid, externe veiligheid, saneringen en informatieverzoeken. 

 

Voor de uitvoering van de milieuactiviteiten wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma van OD 

IJmond. Dit uitvoeringsprogramma wordt separaat ter vaststelling aangeboden. 

 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)  

De gemeentelijke brandpreventieve taken worden door 

VrZW uitgevoerd. VrZW werkt volgens een viertal 

taakgebieden (zie afbeelding hiernaast). VrZW heeft een 

adviserende rol bij aanvragen van omgevings-

vergunningen. In dit kader toetst VrZW de aanvraag aan 

het Bouwbesluit 2012. Ook houdt VrZW tijdens de 

bouwfase toezicht op het onderdeel bouwkundige 

brandveiligheid. 

 

Toezicht tijdens de beheerfase vindt programmatisch 

plaats. VrZW controleert verleende 

omgevingsvergunningen en meldingen met betrekking tot 

het brandveilig gebruik van een object. Het betreft hier objecten die vergunningplichtig zijn met 

prioriteitenklasse 1, 2 en 3 en objecten die meldingplichtig zijn met prioriteitenklasse 1 en 2 van het 
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preventieactiviteitenplan (PREVAP). Bij instellingen die meldingsplichtig zijn in de prioriteitenklasse 3 

en 4 wordt zelftoezicht, signaaltoezicht en thematisch toezicht gehouden. 

 

Daarnaast voert VrZW diverse andere werkzaamheden uit. Voorbeelden hiervan zijn: 

• adviseren over het zogenaamde ‘Programma van Eisen’, ‘Uitgangspuntendocument 

brandbeveiliging’ en ontruimingsplannen; 

• behandelen van informatieverzoeken; 

• bijhouden van dossiers van gecontroleerde bouwwerken; 

• opmaken van brieven en rapporten; 

• Structureel terugdringen ongewenste en onechte brandmeldingen (STOOM). VrZW 

registreert en controleert of wordt voldaan aan de normen. Ook gaat VrZW het gesprek aan. 

De gemeente draagt zorg voor de juridische handhaving van deze meldingen; 

• uitvoeren van controles naar aanleiding van vooraankondigingen en verzoeken; 

• verlenen van ondersteuning bij gesprekken met gebruikers of eigenaren van bouwwerken. 

 

Ook heeft VrZW een rol bij projecten in het kader van brandveiligheid. In dit verband wordt in 2020 

samen met VrZW het integrale project ‘inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels’ 

voortgezet naar aanleiding van een inspectiesignaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK). Tevens draagt VrZW deelverantwoordelijkheid voor risico- en 

incidentencommunicatie en geeft in dit kader voorlichting over brandveiligheid. In 2020 zal VrZW 

deze vormen van communicatie voortzetten. Dit is bij het thematisch toezicht nader uitgewerkt. 

 

Overige partners 

Op incidentele basis wordt ook samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK), GGD Zaanstreek-Waterland, Brijder Jeugdhulp en de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). 

3.2 Wabo-risico’s 
Vanuit de rijksoverheid zijn thema’s (Wabo-risico’s) benoemd waaraan handhavingsorganisaties 

gericht aandacht moeten besteden. In onderstaande tabel zijn deze thema’s opgenomen en is 

aangegeven op welke wijze deze worden opgepakt.  

 

Tabel 2: landelijke thema’s (Wabo-risico’s) 

3.3 Acties ter voorbereiding op de Omgevingswet 
Normaliter nemen we in ons uitvoeringsprogramma diverse thema’s op waaraan naast de reguliere 

werkzaamheden specifieke aandacht wordt besteed. Dit jaar nemen we enkel prangende thema’s op 

Wabo-risico Toezicht door Wijze van toezicht 

Asbest (milieu)  OD IJmond Ketengericht en naar aanleiding van sloopmeldingen en klachten 

Bodem (milieu)  OD IJmond Ketengericht en naar aanleiding van meldingen Besluit 

bodemkwaliteit en klachten 

Risicovolle inrichtingen 

(milieu)  

OD IJmond Programmatisch (toezicht op basis van risicoanalyse) 

Brandveiligheid opslag 

gevaarlijke stoffen (milieu)  

OD IJmond  Programmatisch (toezicht op basis van risicoanalyse) en 

thematisch 

Indirecte lozingen (milieu)  OD IJmond en 

gemeente 

Bij inrichtingen programmatisch (toezicht op basis van 

risicoanalyse) en buiten inrichtingen naar aanleiding van klachten 

en meldingen 

Brandveiligheid (bwt)  Gemeente en VrZW Programmatisch (toezicht op basis van risicoanalyse)  

Constructieve veiligheid (bwt)  Gemeente Programmatisch (toezicht op basis van risicoanalyse) 

Handhaving bestemmings-

plannen (Ro)  

Gemeente Themagericht en naar aanleiding van klachten en meldingen 
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en gaan we het jaar 2020, naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, voornamelijk 

gebruiken om ons grondig op de Omgevingswet voor te bereiden. De winkel wordt dus grondig 

verbouwd, maar blijft tijdens de verbouwing wel open. In deze paragraaf lichten we deze acties 

nader toe. 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Ter voorbereiding op het DSO worden drie deelprojecten uitgevoerd: 

• Deelproject 1 betreft de aanschaf en implementatie van een nieuw ‘workflowsysteem’ (in dit 

systeem worden onder andere de werkprocessen vastgelegd en de wettelijke termijnen 

bewaakt) voor de handhaving- en uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van de Wabo. In 

2019 is een nieuw systeem na een aanbestedingsprocedure aangeschaft welke is voorbereid 

op de Omgevingswet en kan aansluiten op het DSO. Tot 1 juli 2020 wordt de applicatie 

ingericht en getest waarbij ook de koppelingen met andere applicaties van essentieel belang 

zijn, alsmede de inrichting van het samenwerkingsportaal en de aanpassing van de diverse 

documenten (circa 150 sjablonen). Ook voor de omgevingsinspecteurs komt er een nieuwe 

mobiele applicatie. Op 1 juli 2020 willen we live in productie met het nieuwe systeem. 

• Deelproject 2 betreft het bekendmaken en beschikbaar stellen onder de Omgevingswet. Bij 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten omgevingswetbesluiten volgens 

voorgeschreven standaarden worden opgesteld en aangeboden aan de landelijke 

voorziening van het DSO. Onderdeel hiervan vormt de wijze waarop het beheer van de 

wijzigingen van het omgevingsplan plaatsvindt. Dit deelproject is in 2019 gestart. 

• Deelproject 3 heeft betrekking op de topactiviteiten van de bruidsschat. Wij willen ervoor 

zorgen dat burgers en bedrijven per 1 januari 2021 in ieder geval voor de topactiviteiten (de 

meest voorkomende activiteiten) uit de bruidsschat via (de door het rijk meegeleverde of zelf 

vervaardigde) vragenbomen kunnen bekijken of een vergunning of melding nodig is. Dit 

deelproject is nog in voorbereiding. 

 

Bruidsschat 

Bij de invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat aan gemeenten. Zo’n 600 regels 

worden vanuit het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Het gaat om locatiespecifieke of 

locatieafhankelijke regels, bijvoorbeeld over geluid en geur voor horeca. De gemeente moet in ieder 

geval de regels uit de bruidsschat kritisch beoordelen en als het nodig is, kan de gemeente deze 

regels schrappen of (gewijzigd) opnemen in het omgevingsplan. In het vierde kwartaal van 2019 is 

met de opdrachtformulering voor dit project gestart. 

 

Werkprocessen 

Voor activiteiten geldt een gewijzigde vergunningprocedure (met 8 weken als standaard in plaats van 

in sommige gevallen 26 weken). Procesregie en procesafspraken in de keten zijn nodig in verband 

met snelheid en kwaliteit. In dit verband gaan we in 2020 de werkafspraken met onze ketenpartners 

(zoals Omgevingsdienst IJmond, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier) Omgevingswet proof maken. 

 

Daarnaast gaan we onze interne werkafspraken ook Omgevingswet proof maken. Doelstelling is om 

de werkprocessen voor de eenvoudige verbouwingen in en om het huis (dakkapel, uitbouw en 

kappen) zodanig in te richten dat de dienstverlening snel en simpel is. Voor de complexe aanvragen 

waar meerdere disciplines bij betrokken zijn is het belangrijk om goed en integraal vooroverleg te 

borgen. 

 

Aanpassen legesverordening (ook in relatie tot de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen) 

Onder de Omgevingswet zullen steeds meer activiteiten vergunningvrij zijn. Er zullen echter ook 

toestemmingen onder het Omgevingsplan verleend moeten worden en deze toestemmingen moeten 
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als afzonderlijk product onder de legesverordening worden gebracht. De legesverordening moet 

hierop worden aangepast en dit gaan we in 2020 doen. 

 

Lokale beleidsregels (ook in relatie tot harmonisatie) 

Een deel van de gemeentelijke verordeningen worden opgenomen in het DSO. Uitgezocht moet 

worden welke verordeningen een plek moeten krijgen in het DSO. Dit geldt tevens voor beleid en 

beleidsregels. Bij deze activiteit wordt tevens gekeken op welke manier harmonisatie van de regels 

van Beemster en Purmerend kan plaatsvinden. Het team VBA zal hierin een adviserende rol 

vervullen. 

 

(pilot) Omgevingsplan Beemster 

Voor het buitengebied van Beemster wordt in 2019 en 2020 een bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte opgesteld onder de werking van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat 

geëxperimenteerd kan worden met de instrumenten die de Omgevingswet biedt. In feite is dit een 

omgevingsplan. Het team VBA zal een adviserende rol vervullen op het gebied van de lokale regels en 

milieuaspecten. 

 

Scholing 

Medewerkers hebben op dit moment beperkt inzicht in de komende wijzigingen die gepaard gaan 

met de implementatie van de Omgevingswet en wat dit voor gevolgen heeft voor het dagelijks werk. 

De afwijkingsmogelijkheden veranderen alsook de plek waar de regels worden vastgelegd 

(omgevingsplan). Omdat er meer vergunningsvrij wordt, vindt er een verschuiving plaats van 

vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Onze medewerkers zullen hier middels scholing op 

worden voorbereid. 

3.4 Verbeteren van de dienstverlening 
In 2020 wordt de dienstverlening verder verbeterd. Een deskundige en zorgvuldige afhandeling van 

vragen, aanvragen en meldingen blijft vooropstaan. Ook staat het digitaliseren van de 

dienstverlening in 2020 hoog op de agenda. In 2020 wordt als volgt gedigitaliseerd: 

• invoering van de digitale handtekening voor de Apv en bijzondere wetten. Deze zaken zijn al 

gekoppeld met het zaaksysteem. 

 

Daarnaast is in 2018 een kwaliteitsaudit uitgevoerd bij de teams VBA en T&H. In 2020 worden de 

resultaten van deze audit nader geïmplementeerd. 

3.5 Vergunningverlening en meldingen 
Op basis van de evaluatiegegevens over de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van de te 

verwachten werkzaamheden met betrekking tot de vergunningverlening en het aantal te verwachten 

meldingen en ontheffingen in 2020. Als gevolg van de economische ontwikkelingen is de verwachting 

dat er meer woningen en bedrijfspanden gebouwd worden en activiteiten plaatsvinden. Dit zal leiden 

tot een toename van het aantal omgevingsaanvragen en meldingen. In tabel 2 is een overzicht 

opgenomen van het aantal te verwachten vergunningen, meldingen en ontheffingen in 2020. 

Soort aanvraag / melding Omschrijving Aantal 

Wabo Omgevingsvergunning bouwen 150 

Wabo Omgevingsvergunning monumenten 4 

Wabo Omgevingsvergunning aanleggen 5 

Wabo Omgevingsvergunning vellen van houtopstand 10 

Wabo Omgevingsvergunning uitweg maken 10 

Wabo Omgevingsvergunning reclame 3 

Wabo Omgevingsvergunning gebruik 1 
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Wabo Principeverzoeken 115 

Wabo Handelen in strijd met RO 10 

Bouwbesluit Melding brandveilig gebruik 1 

Apv Evenementenvergunningen 35 

 Vergunningen voorwerpen op de weg 10 

 Verkeersmaatregelen 5 

Apv/DHW Drank en horecawet 20 

Apv/bijzondere wetten Vergunning kansspelen 3 

 Overig (vergunningen, ontheffingen, meldingen evenementen) 80 

Wet openbaarheid bestuur WOB verzoeken 2 

Tabel 3: aantal en soort te verwachten vergunningen, meldingen en ontheffingen 2020 

 

Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de vergunningverlening in 2020. In 

de eerste plaats mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming 

worden gebruikt voor activiteiten die stikstof uitstoten. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 mei 2019. Het PAS liep vooruit op toekomstige 

positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en gaf daarbij ‘vooraf’ 

toestemming aan nieuwe activiteiten. Dit mag niet. Doordat het PAS niet meer als toestemming 

gebruikt kan worden, wordt nu voor elke activiteit van enige omvang (niet bijvoorbeeld een 

dakkapel, een verbouw van een woning en vergunningsvrij bouwen) een berekening gevraagd naar 

stikstofdepositie. Daarbij dient rekening te worden gehouden met zowel de aanleg- als de 

gebruiksfase. Dit is in lijn met de door het Rijk en provincie aangegeven werkwijze. Het zou kunnen 

dat de vergunningverlening hierdoor langer gaat duren. 

 

Ten tweede zijn de normen die gelden bij hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie op 

de landbodem actueel. Uit onderzoek is gebleken dat PFAS schadelijker is voor de gezondheid dan 

gedacht, PFAS breed in producten is toegepast, veel in de bodem aanwezig is en niet afbreekt in het 

milieu. Per 1 december 2019 zijn normen vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond, 

PFAS in de bodem en baggerspecie op de landbodem. Daarom wordt in Beemster de bodemkwaliteit 

met betrekking tot PFAS in kaart gebracht. De verkregen gegevens kunnen gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld de toetsing bij omgevingsvergunningen (onderdeel bouwen) en ondergrondse werken 

(zoals kabels en leidingen, tijdelijk grondverzet en bouwrijp maken van locaties). De 

bodemkwaliteitskaart zal vrij grondverzet binnen vergelijkbare bodemkwaliteitszones mogelijk 

maken. 

3.6 Toezicht en handhaving 
Op basis van de uitgevoerde probleem- en risicoanalyse zijn binnen de fysieke leefomgeving de 

volgende vormen van toezicht te onderscheiden: 
• vergunninggericht toezicht: uitvoeren van controles naar aanleiding van verleende vergunningen, ontheffingen en 

meldingen; 

• gebiedsgericht toezicht: toezicht op dorpsniveau naar aanleiding van surveillance/klachten/meldingen/ 

speerpunten (informatiegestuurd toezicht); 

• programmatisch toezicht: uitvoeren van controles naar aanleiding van cyclische handhavingsprogrammering 

(betreft brandpreventie en DHW); 

• themagericht toezicht: integraal toezicht per thema/enkelvoudig toezicht per thema (kan ook dorpsgericht 

ingestoken worden); 

• toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen. 

 

De onderwerpen uit de probleemanalyse lenen zich het beste voor een gebiedsgerichte en 

thematische aanpak. Een aantal onderwerpen worden bij de reguliere controles meegenomen. De 

relevante onderwerpen uit de risicoanalyse kunnen het beste programmatisch en thematisch 

worden aangepakt. Daarnaast heeft het toezicht op verleende vergunningen evenals de afhandeling 

van klachten en meldingen een hoge prioriteit. In de volgende paragrafen worden de verschillende 

vormen van toezicht en handhaving nader uitgewerkt.  
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3.6.1 Vergunninggericht toezicht 

Uitgangspunt is dat alle onherroepelijke 

omgevingsvergunningen (bouwfase) worden 

gecontroleerd. De vergunninghouder is verplicht de 

aanvang van de bouwwerkzaamheden te melden bij 

de gemeente. Naar aanleiding van deze melding 

wordt het toezichttraject gestart en wordt bepaald 

of integraal toezicht gewenst is. Na de eindcontrole 

wordt het object opgenomen in het programmatisch 

toezicht (beheersfase). 

 

Op grond van de kwaliteitscriteria VTH moet de gemeente jaarlijks het aantal te verwachten 

bouwwerken inschatten waarbij zonder of in afwijking van de verleende omgevingsvergunning 

bouwen wordt gehandeld. De inschatting voor 2020 is opgenomen in onderstaande tabel. 

 
Bouwfase Aantal 

bouwwerken zonder vergunning 3 

bouwwerken in afwijking van de vergunning 4 

Tabel 4: aantal te verwachten bouwwerken in afwijking of zonder vergunning 

 

De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving met betrekking tot de activiteit milieu is 

ondergebracht bij OD IJmond. 

 

Verleende vergunningen voor het wijzigen van monumenten, grote evenementen (zoals de 

Beemsterfeestweek en de harddraverij) en in het kader van de DHW worden altijd gecontroleerd. 

Daarnaast wordt steekproefsgewijs gecontroleerd bij kleine evenementen en naar aanleiding van 

meldingen en ontheffingen in het kader van de Apv en Bijzondere wetten. Controles worden zoveel 

mogelijk integraal uitgevoerd. 

3.6.2 Gebiedsgericht toezicht 

In de gemeente Beemster worden activiteiten ontplooid om de overlast en hinder in woonkernen te 

verminderen. Belangrijke spil hierin vormen de dorpsmanager, de dorpshandhaver, de wijkagent en 

jongerenwerkers. De aanpak van kleine ergernissen wordt gebiedsgericht ingestoken. Dit betekent 

dat één handhaver verantwoordelijk is voor de handhaving van de Beemster. Ook is één 

dorpsmanager aangesteld voor de Beemster. Zij fungeren als aanspreekpunt voor de inwoners die 

medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving.  

 

Door gebiedsgericht te werken is het gemakkelijker om: 

• bebording en paaltjes aan te passen; 

• bij de politie navraag te doen over adressen en personen; 

• gezamenlijk zorgmeldingen op te pakken; 

• parkeerproblemen aan te pakken; 

• jeugdoverlast aan te pakken; 

• snel onderzoek te doen naar klachten over burenoverlast, groen, afvaldumpingen en het snel 

opruimen van afval. 

 

Het is de uitdaging voor de komende periode om het gebiedsgericht werken verder uit te bouwen, 

zodat er nog meer korte lijnen ontstaan en allerlei soorten vraagstukken met een gebiedsgerichte 

aanpak opgelost kunnen worden. Tevens lijkt nog niet bij alle inwoners duidelijk te zijn wat de 

handhavers doen. Vaak associëren zij handhaving met parkeren en beboeten, terwijl zij een breder 

takenpakket hebben en een belangrijke rol vervullen in het leefbaar houden van Beemster. In het 
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kader van voorlichting gaan wij daarom in 2020 richting onze medewerkers en inwoners 

communiceren wat de wijkmanager en boa(s) allemaal doen. 

3.6.3 Programmatisch toezicht 

De controles met betrekking tot de taakvelden risicobeheersing VrZW en DHW worden jaarlijks 

gepland op basis van de uitgevoerde risicoanalyse en prioritering.  

 

Toezicht brandveilig gebruik 

VrZW zal voor de gemeente Beemster in 2020 bij 28 objecten brandpreventieve controles uitvoeren. 

26 controles worden uitgevoerd bij vergunningen in de prioriteitenklasse 1, 2 en 3. Bij meldingen in 

de prioriteitenklasse 1 en 2 worden 2 controles uitgevoerd. De objecten waar geen controles zijn 

ingepland, worden daarnaast bereikt via zelftoezicht. De eigenaren van objecten die daar vragen 

over hebben, worden in 2020 bezocht. Tijdens het gesprek zal dan meegenomen worden wat 

brandveiligheid voor hun object kan betekenen. 

 

Drank- en Horecawet (DHW) 

De gemeente Beemster geeft samen met diverse partners, zoals Brijder Jeugd, GGD Zaanstreek-

Waterland en de politie, uitvoering aan de DHW. In de eerste helft van 2019 heeft de gemeenteraad 

van Beemster het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2019-2022 (P- en H plan alcohol) 

vastgesteld. In dit plan wordt uiteengezet welke acties de komende jaren worden ingezet om 

(schadelijk) alcoholgebruik door Beemster jongeren te voorkomen en terug te dringen. 

 

In 2020 worden reguliere DHW-controles uitgevoerd. Ook vinden in 2020 

controles plaats in het kader van de Wet op de kansspelen en wordt op 

scholen voorlichting gegeven over alcohol, lachgas en drugs. In paragraaf 

3.6.4 worden daarnaast thematische acties uiteengezet die de gemeente Beemster samen met haar 

partners in 2020 zal ondernemen ter uitvoering van de DHW en het P- en H plan alcohol. 

 

Apv en Bijzondere wetten 

Het toezicht op de Apv, afvalstoffenverordening en bijzondere wetten wordt deels 

informatiegestuurd en deels via surveillance ingericht. Tijdens deze surveillance wordt aan diverse 

onderwerpen gericht aandacht besteed. De handhavers zijn op verschillende tijdstippen in de 

dorpskernen aanwezig als aanspreekpunt en pakken actuele vraagstukken op.  

3.6.4 Themagericht toezicht 

In het uitvoeringsprogramma worden thema’s benoemd waaraan naast de reguliere werkzaamheden 

specifieke aandacht wordt besteed. Deze thema’s zijn gebaseerd op landelijke thema’s en worden 

daarnaast gevoed vanuit bestuurlijke prioriteiten en lokale thema’s. In 2020 wordt aan onderstaande 

thema’s aandacht besteed. 

 

Tabel 5: landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke prioriteiten 

 

Landelijke ontwikkelingen Omschrijving  

Inventarisatie en onderzoek 

brandveiligheid gevels 

Het Ministerie van BZK heeft bij brief van 30 november 2018 gevraagd om de meest 

risicovolle gebouwen in Beemster te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat 

eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de 

gevels en indien noodzakelijk handhavend op te treden. Dit thema wordt in 2020 

samen met VrZW verder opgepakt. 

Bestuurlijke prioriteiten Omschrijving  

Aanpak jeugdoverlast In 2020 wordt inzet gepleegd om jeugdoverlast te beperken. 

Verkeersveiligheid Tegengaan van parkeeroverlast en parkeren rondom scholen. 
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Tabel 6: actuele thema’s  

3.6.5 Toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen 

Burgers, bedrijven en instellingen dienen jaarlijks klachten en meldingen bij de gemeente in over een 

breed scala aan onderwerpen. De klachten en meldingen zijn geclusterd en verdeeld onder: 
• woon- en leefomgeving;  

• bouwen en ruimtelijke ordening. 

 

Veel voorkomende onderwerpen zijn: 
• meldingen met betrekking tot de Apv, zoals voorwerpen op de openbare weg, hinder, hondenpoep, 

aanhangwagens en fietswrakken; 

• meldingen met betrekking tot de Afvalstoffenverordening; 

• meldingen met betrekking tot afvaldumpingen, parkeren, illegale bouw en sloop; 

• vervuilde woningen, woningsplitsingen, gebruik woningen voor arbeidsmigranten en Airbnb, 

• strijdig gebruik bestemmingsplan; 

• geluid, stank en geuroverlast; 

• brandonveilige situaties; 

• verzoeken tot voorlichting op het gebied van brandveiligheid. 

 

In 2019 is een nieuw klachtenregistratiesysteem genaamd Meldingen Openbare Ruimte (MOR) in 

gebruik genomen. In het nieuwe systeem worden alle klachten en meldingen in één systeem 

opgeslagen en vanuit dat systeem doorgezet naar de diverse teams. Met het nieuwe systeem kunnen 

medewerkers, burgers en bedrijven zelf klachten en meldingen doen en kunnen de meldingen per 

dorpskern beter inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Op basis van het aantal geregistreerde klachten en meldingen van de afgelopen jaren is voor 

2020 een inschatting gemaakt van het aantal klachten en meldingen (zie tabel 7). 

 
Soort klacht/melding Aantal 

Woon- en leefomgeving (klachten met betrekking tot parkeren, Apv, afval en overig) 175 

Bouwen en ruimtelijke ordening 25 

Tabel 7: aantal te verwachten klachten en meldingen  

 

Actuele thema’s Omschrijving 

Richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid 

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft in 2019 een richtlijn bouw- 

en sloopveiligheid opgesteld. VNG heeft gemeenten verzocht om deze richtlijn als 

beleid vast te stellen. In 2019 is dit project gestart en dit krijgt in 2020 een vervolg. 

Aanpak loslopende honden in 

relatie tot bijtincidenten 

In 2020 worden de mogelijkheden onderzocht voor het opstellen van beleidsregels 

met betrekking tot bijtincidenten. 

Preventie en handhaving alcohol In 2020 worden conform het vastgestelde werkproces testkopers bij diverse branches 

ingezet die controleren of alcoholverstrekkers de leeftijdsgrens voor de verkoop van 

alcohol naleven. Daarnaast wordt op evenementen, zoals de Beemster Feestweek, 

gecontroleerd op het verantwoord verstrekken van alcohol. Ook zullen wij de 

samenwerking zoeken met KHN en andere partners op het gebied van gezondheid en 

veiligheid, zoals de politie, Brijder, GGD en Halt. Ook worden sportverenigingen nader 

geïnformeerd over het thema alcohol en sporten. 

Regels over terrassen Beemster heeft nog geen regels over terrassen, Purmerend wel. Dit onderwerp wordt 

vanwege de harmonisatie in 2020 opgepakt. Voor Beemster geldt dat bij het opstellen 

van regels rekening wordt gehouden met de beschermde status (stads- en 

dorpsgezicht) van de Middenbeemster. 

Voorlichting 

brandveiligheidsbewustzijn 

(brandveilig leven) 

VrZW legt structureel contact met partners om het brandveiligheidsbewustzijn van 

burgers te vergroten. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente, zorginstellingen, 

seniorencomplexen en woningbouwverenigingen. Ook voor andere partijen met 

vragen over brandveiligheid is aandacht. Daarnaast worden ontruimingsoefeningen 

gedaan in verzorgingstehuizen. 
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De teams VBA en T&H besteden jaarlijks veel tijd aan het onderzoeken en afhandelen van deze 

klachten en meldingen. Klachten en/of meldingen worden binnen 5 werkdagen in behandeling 

genomen. De afhandelingstermijn is afhankelijk van de aard en complexiteit van de klacht/melding.  

Als gevolg van verdergaande deregulering en verruiming van het vergunningvrij bouwen, kunnen 

steeds meer bouwactiviteiten zonder vergunning worden uitgevoerd. Door deze ontwikkeling zien 

wij een toename van het aantal klachten en meldingen over bouwwerken die zonder vergunning zijn 

gerealiseerd. Bij de beoordeling van de klacht of melding wordt vaak vastgesteld dat bouwwerken 

ten onrechte vergunningsvrij zijn gerealiseerd en voorbij is gegaan aan de redelijke eisen van 

welstand. Gevolg hiervan is dat meer dan voorheen handhavend moet worden opgetreden om 

ongewenste en illegale situaties te beëindigen. 

3.6.6 Handhaving 

Indien naar aanleiding van toezicht een overtreding wordt geconstateerd en inspanningen van de 

gemeente om de overtredingssituatie ongedaan te maken niet tot een gewenst resultaat leiden, 

wordt handhavend opgetreden. Medewerkers van het team VBA dragen zorg voor de juridische 

handhaving naar aanleiding van gepland toezicht, klachten en meldingen en actuele vraagstukken.  

Medewerkers van het team T&H treden eveneens binnen de 

capaciteit van 1 fte handhavend op. De buitengewoon 

opsporingsambtenaar (boa) van het team T&H spoort strafbare 

feiten op en helpt mee met toezicht op de lokale orde en 

veiligheid. De primaire taakgebieden van deze boa zijn: 

afvalstoffen, Apv, DHW, evenementen, honden, jeugdoverlast, 

uitstallingen, de Wet op de kansspelen en het behandelen van 

klachten en meldingen over voornoemde onderwerpen. In 2020 

zal weer worden bijgedragen aan een leefbaar en veilig 

Beemster. 

 

Op basis van gegevens van de afgelopen jaren is de verwachting dat de volgende aantallen sancties 

in 2020 worden opgelegd (zie tabel 8). 

 

Tabel 8: overzicht aantal te verwachten sancties 

3.6.7  Inspelen op actuele vraagstukken 

De werkzaamheden in de fysieke leefomgeving zijn niet altijd te voorzien. Het is noodzakelijk om 

flexibel te kunnen schuiven binnen het programma. Dit betekent dat, indien zich specifieke zaken 

voordoen die acuut aandacht vragen, hierop direct inzet kan worden gepleegd. Een gevolg hiervan 

Omschrijving Aantal per taakveld 

 bouwen/ro Brandpreventie Apv/bijz. wetten Dhw 

Waarschuwingsbrief 25 20 - 1 

Voornemen last onder dwangsom 10 < 5 - 1 

Voornemen last onder 

bestuursdwang 

2 - < 5 - 

Last onder dwangsom 2 1 - - 

Last onder bestuursdwang - - - - 

Intrekken vergunning - - - - 

Schorsing vergunning - - - - 

Naheffingsaanslagen - - 40 - 

Mulderbonnen - - 2 - 

Bestuurlijke boete - - - 1 

Sluiting - - - - 

Geschreven processen verbaal - - - 10 

Ontzegging - - 1 - 
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kan zijn dat niet alle geprogrammeerde activiteiten in een jaar kunnen worden gerealiseerd. In het 

jaarlijks op te stellen evaluatieverslag VTH wordt hierover verantwoording afgelegd. 
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4 WAT IS HIER VOOR NODIG? 

De middelen voor het uitvoeren van dit uitvoeringsprogramma zijn geborgd in de gemeentelijke 

begroting voor 2020. In onderstaande tabel is de directe beschikbare formatie weergegeven.  

 
Vergunningverlening (incl. meldingen/ontheffingen) fte1 uren 

Bouwen en RO 3,0  

Apv, Dhw, bijzondere wetten 1,0  

Totaal        4,0  

Toezicht en handhaving Fte uren 

Bouwen en RO        1,0  

Openbare buitenruimte (o.a. aanpak jeugdoverlast)  

Toezicht op de Dhw   

       1,0 

 

 

250 

Totaal        2,0                  250 

Juridische handhaving fte uren 

Bouwen, RO en brandpreventie 

Apv, bijz. wetten  

Drank- en Horecawet 

(pre)mediation  

1,3 

0,3 

 

        0,2 

 

 

50 

Totaal 1,8 50 

Omgevingsdienst  IJmond fte uren 

Milieutoezicht en bestuursrechtelijke handhaving inrichtingen, besluit bodemkwaliteit, 

asbestsloop en vergunningverlening 

 2.320 

 

Totaal  2.320 

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland2 fte uren 

Risicobeheersing toezicht (Prevap)  

Risicobeheersing overige taken UP 

Risicobeheersing Brandveilig Leven 

Risicobeheersing vergunning verlening 

0,2 

0,3 

0,2 

0,3 

 

Totaal 1,0  

Beleidscapaciteit (voor het totale pakket)        fte 

Beleid        1,0 

Totaal        1,0 

Tabel 9: geplande inzet vergunningverlening, toezicht en handhaving 

                                                
1 Getallen zijn naar boven afgerond. 
2 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, afdeling Risicobeheersing beschikt over adviseurs en toezichthouders. Van deze 

adviseurs en toezichthouders wordt ± 1,0 fte op jaarbasis ingedeeld voor werkzaamheden binnen de gemeente Beemster. 




