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VTH Programma 2021 

Inleiding  
Het Besluit omgevingsrecht verplicht de gemeente om een uitvoeringsprogramma op te stellen 

(art. 7.3). In grote lijnen geeft het programma weer wat de organisatie (formatie) in 2021 gaat 

doen (taken) en op welke manier (inzet deskundigheid en middelen).  

Onderwerpen krijgen prioriteit, omdat: 

 uit de evaluatie bleek dat de uitvoering of naleving kan verbeteren 

 de organisatie een nieuwe taak krijgt 

 het werk een andere methode vergt 

 landelijk aandacht wordt gevraagd 

1.1 Algemeen, interne ontwikkelingen 
De organisatie kreeg te maken met personeelsverloop. Het is begin 2021 wel verbeterd, maar nog 

niet optimaal. Tegelijkertijd is er over 2020 een gestegen werkdruk door meer 

vergunningaanvragen. Wij verwachten dat die trend zich voortzet zolang corona rondwaart en er 

een grote druk is op de woningmarkt. De gemeente heeft als (kwaliteits)doel om geen 

vergunningen van rechtswege te laten ontstaan. Omdat de organisatie prioriteit geeft aan de 

afhandeling van bouwgerelateerde vergunningaanvragen, is er in de formatie weinig ruimte meer 

voor extra taken (squit, publicaties, beleid, monitoring).   

De invoering van squit is verschoven naar dit jaar, omdat de invoering teveel tijd vergt en omdat 

squit in de praktijk nog kinderziektes bevat. Squit moet ervoor zorgen dat de casemanagers 

eenvoudige aanvragen gestandaardiseerd en efficiënter kunnen afwikkelen. Reden waarom 

invoering nog wel op het wensenlijstje staat, maar niet in combinatie met verhoogde werkdruk en 

wisselende bezetting.  

Logisch gevolg daarvan is dat meer aandacht voor omgevingsmanagement mogelijk is nadat squit 

is ingevoerd en de werkdruk het toelaat.   

Nog te doen: 

o Uitrol nieuw zaaksysteem squit 2020 of opvolger     

o Checklists voor controle (digitaal) –wel sjabloon aangepast- 

o Monitorsysteem voor uitvoering toezicht in de realisatiefase     

o Werkprocessen verbeteren        

o standaardsjablonen herzien (in samenhang met invoering squit) 

Als de coronamaatregelen worden versoepeld, verwachten we een hausse aan aanvragen voor 

evenementen en festiviteiten.  

VTH-beleid 

Het beleidsplan is op 2 april 2019 vastgesteld en geldt in principe vier jaar. Binnen deze 

werkingsduur treedt waarschijnlijk de Omgevingswet in werking. Wij streven naar aansluiting met 

de Omgevingswet.   

Actualisering lokaal beleid 

Het regelingenbestand op www.overheid.nl is niet actueel. Los van de vraag of de regels nog 

gelden, is het van belang om de regels regelmatig te evalueren. Dit jaar staan de beleidsregels 

voor uitwegen, reclamedisplays en standplaatsen op de planning.  

Daarnaast is aandacht nodig voor de handhaafbaarheid van regelingen.  

 

 

http://www.overheid.nl/
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1.2 Algemeen, externe ontwikkelingen 
Omgevingswet 

Het laatste bericht over de invoering luidt dat de wet op 1 juli 2022 in werking treedt. Dit heeft grote 

gevolgen voor de organisatie. De organisatie krijgt te maken met: 

- nieuwe procedures (8 weken) 

- een nieuw aanvraagloket (DSO) 

- vragenbomen volgens toepasbare regels 

- herijking regels. 

In samenwerking met Heemstede zijn de gemeentelijke regels geïnventariseerd die over de 

leefomgeving gaan. Die komen in het Omgevingsplan.  

Tegelijkertijd is het gemeentelijke regelingenbestand gecheckt op volledigheid. Omdat er nog oude 

regels zijn die al vastgesteld zijn vóór www.overheid.nl, blijkt dat nog niet alles digitaal 

opvraagbaar is. Als op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treedt, dan heeft dit ook implicaties 

voor de artikelen van de APV over de leefomgeving. Daarvoor geldt een overgangstermijn, maar dit 

betekent ook dat kappen, evenementen, standplaatsen, uitwegen, terrassen etc. in het 

omgevingsplan moeten worden opgenomen. In samenhang daarmee krijgt de beleidsevaluatie 

daarvan in 2021 de hoogste prioriteit.  

Samenhangend met verplaatsing naar het omgevingsplan is het project “toepasbare regels”. Om 
die regels in te passen in de systematiek van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn vragenbomen 

nodig. Bij de opstelling daarvan komt vanzelf de Lokale EffectenToets1 weer naar boven (SIRA en 

VNG).  

Provinciale omgevingsverordening 

Op 17 november 2020 is de nieuwe verordening vastgesteld. Hierin zijn de verschillende regelingen 

over gebiedsbescherming opgenomen. Het is de taak van de casemanager om tijdig te signaleren 

of en welk toetsingskader van toepassing is op aanvragen. De regels zijn via 

www.ruimtelijkeplannen.nl inzichtelijk. Voor de toetsing kan team RO ondersteunen.  

Wet kwaliteitsborging 

Deze wet introduceert private toetsing aan het Bouwbesluit. De gemeente toetst nog wel of de 

kwaliteitsborger de juiste instrumenten heeft toegepast. In deze wet krijgen de start- en 

gereedmelding een belangrijke plaats.  

De gemeente blijft vergunningverlener en toetst aan het omgevingsplan. Op basis van het 

kwaliteitsrapport geeft de gemeente toestemming voor ingebruikneming.   

Korte inhoud: 

 de wet deelt bouwprojecten in gevolgklassen in.  

 Per gevolgklasse gelden toetsmethoden voor kwaliteitsborging.  

 de kwaliteitsborger voert die toets uit gedurende de bouw, en levert bij de gereedmelding; 

 een goedkeuringsverklaring af aan de gemeente.  

 Over de gehele kwaliteitsborging krijgt de gemeente het dossier.  

 Op basis daarvan beslist de gemeente over ingebruikname.  

Wet Stikstofreductie en natuurverbetering 

De wet is aangekondigd in december 2020 en zal op 1 juli 2021 in werking treden. Als gevolg 

hiervan is onderzoek naar stikstofdepositie niet meer nodig voor de realisatiefase van de bouw. Dat 

vergemakkelijkt de vergunningprocedure, omdat minder uitgebreide voorbereidingsprocedures 

                                                           
1 LET in het kort: rechtvaardigt de bestuurlijke last van beleid het beoogde of bereikte effect van beleid? 

http://www.overheid.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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nodig zijn. Wel blijft over dat de bouwer een emissie-arme werkwijze moet toepassen en dat ook 

moet onderbouwen. De motivering sluit aan bij het “best-practices”-principe van milieu.   

Welstand 

De wettelijke basis voor de welstandscommissie wijzigt. De VNG heeft hiervoor een nieuwe 

modelverordening opgesteld. In 2021 moet deze verordening gestalte krijgen. Essentieel punt is 

dat de benoemingsduur door de gemeenteraad kan worden bepaald. Nu is dat nog wettelijk 

bepaald op 3 jaar met mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde termijn.  

Welstandstoezicht 

De raad gaf bij de benoeming van nieuwe commissieleden te kennen dat de Welstandsnota 2013 

moet worden herzien. Verwijzend naar de check van het gemeentelijke regelingenbestand op 

www.overheid.nl, valt op dat in de gepubliceerde nota geen kaarten zijn opgenomen om de 

verschillende welstandgebieden aan te duiden. In het oorspronkelijke document wel. Dit is een 

verbeterpunt.  

Wet Elektronische Publicatie 

De gemeente publiceert in DROP. Na 1 juli 2021 moeten alle gemeentelijke publicaties, 

vergunningen, aanvragen, regelgeving digitaal toegankelijk zijn. Voor omzetting van oude regels 

krijgt de gemeente een termijn. De publicatie in de Staatscourant vervalt. Voor regelgeving maakt 

Bloemendaal nu nog gebruik van SDU. De gemeente moet intern een plan van aanpak opstellen.  

Nieuwe alcoholwetgeving 

Op 1 juli 2021 vervangt de Alcoholwet de Drank- en horecawet en daarop gebaseerde regels. De 

inrichtingseisen komen in het Bouwbesluit. Dat zal op termijn opgaan in het nieuwe Besluit 

bouwwerken leefomgeving.  In 2021 stelt de gemeente een preventie- en handhavingsbeleid op. In 

samenhang daarmee is het tijd om het bestaande Horecasanctiebeleid te evalueren en wellicht 

samen te voegen.   

2. Toets aan de Kwaliteitscriteria 2.2  
De kwaliteitscriteria zijn via de Verordening VTH leidend voor de organisatie. De gemeente zorgt 

ervoor dat de organisatie voldoende formatie en middelen heeft om de omgevingstaken op een 

adequaat niveau uit te voeren. De manier waarop de organisatie de uitvoering oppakt ligt vast in 

procesbeschrijvingen, serviceformules, protocollen en beleid.  

Per 1 januari 2021 bestaat IOV uit de volgende formatie en bezetting: 

http://www.overheid.nl/
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Het kost moeite om in de organisatie deskundigheid en formatie op peil te houden en mee te laten 

bewegen met de toename van aanvragen en toename van complexe omgevingsvergunningen. 

Vooral vergunningverlening baart zorg. De kwaliteitsdoelstellingen uit het VTH-beleid (geen 

vergunningen van rechtswege, minder dan 2% gegronde bezwaren van aanvragers) staan onder 

druk.  

Wij hebben de volgende mogelijkheden om hierin verbetering te brengen: 

- verhogen van ervaring en deskundigheid van de formatie 

- Standaardiseren van het werkproces (met squit) 

- Formatie actief afstemmen op werklast: dan kan betekenen dat met regelmaat extra inhuur 

nodig is 

Werken met risicoanalyse, analyse van inzichten en prioritering taakvelden 

De aanzet staat in de risicomatrix. De matrix (bijlage 1) is een vaste bijlage van de jaarlijkse 

bestuursrapportage. De methode voor het bepalen van het risico staat in het VTH-beleid.  

De matrix is de analyse als bedoeld in art. 10.3, lid 1, van de Mor.  

Dit is de basis voor de reguliere werkzaamheden m.b.t. toezicht en handhaving.  

Vorig jaar is daarin verandering gekomen door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. In 

2021 is het eind nog niet in zicht.  

 

3. Formatie en middelen 
Formatie IOV  

- in 2021 staat vervulling van de vacature voor vergunningverlening Bouw bovenaan de    

verlanglijst. Tot zolang is gekwalificeerde inhuur nodig.   

- De juridische ondersteuning is voldoende om in onderlinge vervanging te voorzien. Voor APV/BW 

is inhuur nodig. 

- uit de kwaliteitscriteria vloeit voort dat we de formatie en deskundigheid voor de uitvoering van 

omgevingstaken voldoende borgen met vervangingscapaciteit. 

- in de zomerperiode huurt bureau Handhaving ondersteuning in voor parkeertoezicht in 

Bloemendaal aan Zee.  
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Middelen 

In 2021 stapt IOV over naar een ander workflowsysteem (Squit 2020). De aanzet is vierde 

kwartaal 2020 gegeven, maar de invoering was vanwege de vereiste koppelingen (Mozard/OLO) 

nog niet mogelijk.  

Het invoeren van een nieuw zaaksysteem moet naadloos aansluiten op het landelijke DSO, dat het 

omgevingsloket vervangt.    

4. Programma 2021: Wat gaan we doen  

Algemeen 

Intaketafel en serviceformules  
Aanvragen passeren de wekelijkse intaketafel. De bouwplantoetsers analyseren de aanvraag, 

bepalen de behandelwijze (serviceformule) en kennen een casemanager toe.   

In de serviceformules staat de functie casemanager centraal. De casemanager begeleidt de 

aanvraag van begin tot eind en zorgt voor tijdige inschakeling van een juridisch medewerker.  

Uitgangspunt: in hoegle/ Mozard staan in “nog toe te wijzen zaken” alleen stukken van minder dan 
een week oud.   

Het team richt de aandacht op de mogelijke toepassing van snelserviceformules. Dat hangt samen 

met het vergunningenmanagementsysteem en de standaardbrieven.   

Protocollen herzien  

Voor uitvoering van toezicht en handhaving hanteert de gemeente protocollen. Het protocol 

dwangsommen heeft de rechterlijke toets doorstaan. Alleen de toepassing van de correcties 

volgens de Landelijke Handhavingsstrategie moet zorgvuldiger.    

4.1. Uitvoering WABO-taken in 2021   

Ontwikkelingen wet- en regelgeving 

Evaluatie regelgeving en handhaafbaarheid 

Bij de toepassing van regelgeving en toetsing van bestemmingsplannen komen problemen aan het 

licht. Gebreken worden teruggelegd bij de opsteller. Bij de opstelling van het omgevingsplan 

moeten deze gevallen zijn of worden gerepareerd.  

Bomenfonds 

In 2021 komt er een uitgewerkt toetsingsbeleid voor het Bomenfonds. Hierin kan de Landelijke 

handhavingsstrategie worden verwerkt over opzet en onomkeerbaar gevolg.  

4.2. uitvoering APV en bijzondere wetgeving 

Algemeen 

De gemeente telt vijf kernen, en een groot buitengebied, met elk een eigen karakter en 

gebeurtenissen. Het omgevingstoezicht houdt daarmee rekening bij de opstelling en uitvoering van 

het werkprogramma voor bureau Handhaving (BOA’s).  
Het strand is een aparte categorie, waar in de zomermaanden verschillende activiteiten toezicht 

vergen. Bureau Handhaving houdt daarmee rekening bij de inzet en reservering van capaciteit in 

het jaarlijkse werkprogramma. Daarbij geldt overigens dat bij de BOA’s 25% van de capaciteit 
vrijgehouden moet worden voor bijzondere gebeurtenissen/onverwacht toezicht.  

Werkplanning BOA’s 

De planning is Bijlage 2. Dat is een overzicht van taken waarvoor Handhaving in ieder geval 

formatie reserveert. De planning geeft de pieken weer. Per onderdeel is evaluatie nodig. Bureau 

handhaving rondt dat per onderdeel af. De totaalevaluatie vindt plaats in de bestuursrapportage 

2021 na het vierde kwartaal.  
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Invoeren werkplanning                                                                        

doel risico T11 HH niveau partners prioriteit 

PDCA cyclus 
verbeteren 

 communicatie Actie (tijd) -- hoog 
Geen evaluatie     

 

De coronamaatregelen hebben invloed op de gebruikelijke taken van de BOA’s. Dit beïnvloedt de 

planning door andere prioriteiten. In plaats van toezicht op evenementen was toezicht nodig op 

naleving van de coronaregels.  

Voor de uitvoering van de APV gelden beleidsregels en (gebieds)aanwijzingen. Sommige besluiten 

hebben een respectabele leeftijd en zijn niet digitaal in te zien. In 2021 evalueert en vernieuwen 

we de beleidsregels voor uitwegen, standplaatsen en reclamedisplays.  

4.3.  Vergunningverlening 
Bouw 

Dit krijgt altijd prioriteit boven alle andere taken van IOV. Het aantal aanvragen steeg met 20% in 

2020 t.o.v. 2019: de werkdruk neemt toe en het aantrekken van personeel gaat moeizaam. De 

gemeente huurt capaciteit in. Vermoedelijk is de hoge werkdruk veroorzaakt door de coronacrisis 

omdat het in meer gemeenten een bekend fenomeen is. Het risico op van rechtswege verleende 

vergunningen neemt toe en aanvragers moeten langer wachten op de vergunning.   

Welstandstoezicht 

In de loop van 2021 moeten gemeenten met rijksmonumenten een gemeentelijke adviescommissie 

instellen. De gemeente bepaalt voorts welke activiteiten uit het Omgevingsplan aan de commissie 

moeten worden voorgelegd, via de nieuwe verordening op het Welstandstoezicht.   

Bestemmingsplannen 

Er zijn drie smaken voor afwijking: binnenplans, kruimelgevallen en buitenplans. De casemanager 

toetst afwijkingen aan de Nota Ruimtelijke Beoordeling 2017. Problemen passeren de “intaketafel” 
RO. Uitgebreide procedures (bestemmingsplanwijzigingen) voert afdeling Beleid uit.   

 

Woningsplitsing 

De gemeente verleent geen splitsingsvergunningen meer in de villawijken. De Nota villawijken richt 

zich op het behoud van het exclusieve woonmilieu. Daarom gaat de nota versnippering van 

percelen en opsplitsing in kleinere woningen tegen. Sommige bestemmingsplannen hebben nog wel 

de wijzigingsbevoegdheid om splitsing toe te staan, maar door de Nota villawijken zal het college 

daarvoor geen vergunning verlenen. IOV signaleert problemen bij vergunningverlening voor extra 

uitwegen: dit moet in eerder stadium van behandeling al aan de orde komen.    

Thema B&B of aiRB&B  

Eind 2019 stelde Bloemendaal B&B beleid vast: 

- Het maximaal aantal nachten is 60 per jaar 

- Meldingsplicht bij gemeente bij aanvang, en aantal nachten bij gebruik 

Het beleid trad op 1-1-2020 in werking. Het is gebaseerd op de APV, de bestemmingsplan-

voorschriften en artikel 2.12 van de Wabo. De mate van gebruik blijkt uit de opgave voor de 

toeristenbelasting. Handhaving en toezicht is slechts denkbaar met toepassing van de Wet op het 

Binnentreden.   

Het is de vraag of dit instrument toepasbaar is omdat het beleid in principe woningverhuur 

mogelijk maakt.   

Brandveiligheid 

De brandweer heeft hulp gevraagd aan de intaketafel voor het toezicht op de brandveiligheid in 

risicovolle inrichtingen. De gemeente krijgt vaak als eerste kennis van (ver)bouwplannen of 

vergunningaanvragen. Dit is een aandachtspunt voor de intake om dan ook de brandweer te 

informeren, zodat die al vóór de bouw op de brandveiligheidseisen kan sturen.  

De casemanagers zijn verantwoordelijk voor tijdige inschakeling van partners ODIJmond of de 

VRK.  
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Begin 2021 ligt er een actueel inrichtingenbestand, maar er is verschil tussen het overzicht van de 

brandweer en het overzicht van IOV. In 2021 werken beide de verschillen weg.  

Thema Brandveiligheid en gebruiksvergunningen zorginstellingen (provinciaal)  

De brandweer houdt nog rekening met meer dan 40 gebruiksvergunningplichtige inrichtingen, op 

een totaal van 150 inrichtingen. Basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, woongebouwen en 

zorginstellingen vormen de hoofdmoot van de gebruiksvergunningen. Het onderzoeksonderwerp 

waren de zorginstellingen.  

Squit 2020 heeft een betere registratiemogelijkheid in het “omgevingsdossier”. De VRK blijft 

verantwoordelijk voor toezicht. De VRK rapporteert afzonderlijk.    

Uitwegen 

In de beleidsregels voor uitwegen zijn de criteria uitgewerkt van art. 2.12 APV. In 2021 volgt een 

evaluatie: de regels zijn in 2008 gemaakt, toename van elektrisch aangedreven voertuigen leidt tot 

meer behoefte aan een parkeerplek in de tuin.  

uitwegen                                                                       

doel Risico T11 HH niveau partners prioriteit 

Herijking 
vergunningenbeleid 

Gemiddeld communicatie Actie (tijd) Weg en water, 
RO, Groen 

gemiddeld 

 corrigerend periode   

 

Heroverweging van de beleidsregels zou kunnen aansluiten met de invoering van Toepasbare 

regels. Dat project heeft vorig jaar vertraging opgelopen. Wellicht is het in 2021 mogelijk. 

Inmiddels is de gemeente ook bevoegd gezag voor uitwegvergunningen naar wegen die onder 

provinciaal beheer vallen. De provincie is wel adviseur.   

Behoud van bomen 

De kapaanvragen komen via het OLO binnen. De proactieve benadering van afd. Beheer team 

groen is geschikt als vooroverleg. Bescherming van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden 

verdient aandacht. Bij iedere omgevingsvergunning zijn de 10 geboden voor bomen gevoegd. De 

voorschriften zijn echter niet afzonderlijk handhaafbaar. Daarvoor is toepassing van de artikelen 

4:18 of 4:19 APV nodig.  

Gebruik van de weg en precario 

Voor bouw- of aanlegwerkzaamheden (omgevingsvergunning) kan een werkterreinvergunning 

nodig zijn (gebruik van de weg). Het is efficiënt als de aanvrager die tegelijk met de 

omgevingsvergunning kan aanvragen. Samenhang komt aan de orde in het vooroverleg.   

Voor werkterreinvergunningen is precario een vast onderdeel. Niet bij elk gebruik van de openbare 

weg komt precario in beeld. Daarvoor is een organisatie nodig die toezicht houdt, precario 

berekent, in rekening brengt en invordert. Dit moet worden belegd voordat precario ruimere 

toepassing krijgt.    

Standplaatsen 

Bij standplaatsvergunningen is de link met ODIJmond van belang: voor milieu-inrichtingen is een 

melding nodig. Ontbreekt de melding, dan is de inrichting niet bekend en is er geen toezicht. Voor 

toezicht is een actueel jaaroverzicht van vergunde standplaatsen nodig.   

Voor de standplaatsvergunningen is beleid opgesteld. Dat is verouderd. In 2021 staat evaluatie op 

het programma.  

Evenementen 

Door corona is de vorig jaar geplande aanpak met een risico-analyse niet doorgegaan. Dat komt dit 

jaar, als evenementen weer toegestaan zijn, aan de orde. Voor een betere beheersing van het 

proces evenementenvergunningen is een checklist opgesteld, die bij elke aanvraag ten grondslag 

ligt aan de vergunning. Op basis van de checklist plant en coördineert de casemanager toezicht 

door verschillende partners. Het werkproces is aangepast met een risicoanalyse.  
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Risico-analyse op evenementen                                                                      

doel risico T11 HH niveau partners prioriteit 

Onzekerheidsreductie 
bij evenementen 

gemiddeld communicatie Actie (tijd) VRK, GGD, 
Politie, BOA, 
Bouw, ODIJ, 
Natuur, 
Beheer 

hoog 

 corrigerend periode   

 

Na afloop van het evenement is evaluatie van het toezicht nodig, ook aan de hand van de klachten. 

Toezicht en klachtenbehandeling zijn deelzaken van het evenement. De casemanager verwerkt de 

evaluatie in de volgende vergunningverlening. De transparantie kan beter.   

De regionale evenementenkalender kent indeling in evenementen met een: 

Melding, weinig risico A, normaal risico B en hoog risico C.  

 

Wij houden de volgende verdeling aan:  

Melding, regulier (A), regulier (B). 

 
Evenementen met een bijzonder risico (C) zijn er niet (meer).  

A en B kunnen op de gebruikelijke manier worden vergund.  

 

Strategie Vergunningverlening evenementen 

 Er is vooroverleg voor risicoanalyse en terugkoppeling evaluatie (vorig evenement) 

 Bij vergunningverlening is een ingevulde checklist over het risico beschikbaar 

 Toezicht wordt gevraagd op basis van de checklist door toezending van de vergunning 

 Na grote evenementen is er een evaluatiebijeenkomst.  
 

4.4. Toezicht en handhaving 
Bouw 

Toezicht op het bouwtechnische deel moet volgens het Bedrijfsplan Bouwtoezicht verlopen. Het 

Bedrijfsplan voorziet in meerdere toezichtmomenten; de planning van toezicht kan in het proces in 

Squit 2020 worden verwerkt.  

Het bedrijfsplan beschrijft het aantal toetsmomenten. Het is geen uitvoeringsvoorschrift, maar een 

aanwijzing. De formatie dwingt tot het stellen van prioriteiten. Die staan in de risicomatrix.  

Het toezicht in de realisatiefase begint na de startmelding. Dan is immers ook toezicht mogelijk op 

de ingediende nadere gegevens als constructieberekeningen. Door de Wet kwaliteitsborging komt 

er een verschuiving in de toezichtstaak: er komt een technische bouwvergunning voor de regels 

van het Bouwbesluit (BBL), waarop privaat toezicht mogelijk is. En er komt een vergunning voor de 

omgevingsplanactiviteit.  

De evaluatie van het toezicht op de realisatiefase moet duidelijker. Ten eerste om het bedrijfsplan 

te evalueren, ten tweede om het naleefgedrag inzichtelijk te maken. Het nieuwe workflowsysteem  

(VTH systeem Squit 2020) moet hiervoor het inzicht faciliteren.  

Het bedrijfsplan Bouwtoezicht geldt nog. In verband met de Wet kwaliteitsborging is het 

bedrijfsplan aan heroverweging toe; dat gebeurt in de tweede helft van het jaar. 

Toezicht op vergunningvrije bouw vergt meer capaciteit omdat er geen gegevens bekend zijn. 

Thema’s veiligheid 

Bouwputten blijven een bron van zorg. Afgelopen jaar was het uitvoeren van werkzaamheden 
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binnen de kroonprojectie van bomen aandachtspunt. Bij eventuele verschuivingen in het bouwvlak 

is een extra toets nodig van team Groen.  

Bestemmingsplannen 

Het gebruik van bestaande bouw valt onder omgevingstoezicht. Dit richt zich op het gebruik van 

bestaande bouw, naleving bestemmingsplan en ander bouw gerelateerd omgevingsrecht. De 

gebruiksfase van bouwwerken en op de naleving van bestemmingsplannen is een WABO-thema. De 

capaciteit hiervoor is schaars: om toezicht in de gebruiksfase uit te voeren is een werkprogramma 

nodig met aandachtspunten, perioden en gebieden.  

Dit is een aandachtspunt voor 2021.  

Toezicht in verband met hennepteelt is neergelegd bij ODIJmond vanwege de link met inrichtingen. 

De toezichthouders van ODIJmond kunnen alle (bedrijfs)ruimtes betreden.  

Brandveiligheid 

Voor een goede taakverdeling met de Brandweer is een beter werkproces nodig. Toezicht en 

advisering over brandveiligheid is opgedragen aan de brandweer; de bevoegdheid berust bij het 

college. Team IOV is betrokken bij handhaving en vergunningverlening. In 2021 is de eerste slag 

gereed: een volledig inrichtingenbestand. Op basis daarvan voert de brandweer objectgericht 

toezicht uit. De rapportages gaan naar IOV. IOV zorgt voor actualisering van het 

inrichtingenbestand. Handhaving moet naadloos aansluiten op het toezicht. 

Milieu  

Het Openluchttheater heeft bij raadsbesluit van september 2020 12 incidentele festiviteiten (MIF) 

gekregen. In 2020 waren er echter geen voorstellingen waarvoor toezicht geboden was, vanwege 

corona. In 2021 zijn er mogelijk voorstellingen op het oude niveau. Dit is de eerste keer dat het 

theater gebruik gaat maken van de 12 MIF’s. ODIJmond en het Openluchttheater bepalen de 

aanpak voor naleving van de grenswaarden.      

Openluchttheater                                                                     

doel risico T11 HH niveau partners prioriteit 

geluidsgrenswaarden gemiddeld corrigerend Actie (tijd) ODIJmond hoog 
  periode   

 

Nieuw thema Houtstook  

De aandacht voor (en klachten over) houtstook nemen toe. Houtrook kan een belasting zijn voor 

de omgevingskwaliteit (gezondheid, belevingswaarde, imago). Handhaving is theoretisch mogelijk 

op basis van het Bouwbesluit (verbod hinder te veroorzaken door rook, stof of roet). Praktisch is 

het toezicht daarop niet eenvoudig.  

In 2019 heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak een advies gegeven over de 

ontwikkeling van een handhavingskader (met V-stacks). IOV heeft toegang gekregen tot het 

rekenprogramma. ODIJmond kan ondersteuning bieden. Toepassing ervan kwam op de agenda 

voor 2020: er zijn drie meldingen binnengekomen.   

Rookoverlast                                                                          

Doel risico T11 HH niveau Partners prioriteit 

Beperken hinder gemiddeld communicatie Actie (tijd) ODIJmond, 
VRK, Bouw 

gemiddeld 

 corrigerend periode   

 

Behoud van bomen 

In 82 vergunningen over 2020 is een herplantplicht opgenomen. Deze wordt gecontroleerd in 2022.   

Controle op de herplantplicht over 2018 (38) is niet uitgevoerd. Deze wordt samengevoegd met de 

controle over 2019 (86). Controle is periodiek en heeft twee toetsmomenten: is de herplant 

uitgevoerd en is de herplant aangeslagen. In het plantseizoen 2021 (begin oktober ’21 tot eind 

maart ’22) omvat de controle:  
- uitgevoerde en aangeslagen herplant 2018 (begin) 

- uitgevoerde herplant 2019 (begin) 
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- aangeslagen herplant 2019 (eind) 

- uitgevoerde herplant van 1e helft 2020 (begin). 

 

Strand 

Elk jaar is het toezicht in de opbouwfase verdeeld over drie strandschouwen: de inrichting van het 

strand, de opbouwfase en de gebruiksfase. De opbouwfase in 2021 ontbreekt door overwintering 

van de paviljoens.     

De gemeente heeft een handhavingsprotocol voor het strand. Het aantal vrijstellingen voor 

geluidsgrenswaarden is verhoogd van 4 naar 12 per jaar per paviljoen (het maximum is 7 

paviljoens x 12 incidentele festiviteiten = 84 geluidsdagen tussen maart en oktober).  

De paviljoens hadden maatwerkvoorschriften, gericht op het treffen van geluidsbeperkende 

maatregelen en voorzieningen. In het nieuwe bestemmingsplan staan beperkingen over 

bouwhoogte, waardoor geluidswanden niet mogelijk zijn. ODIJmond voert toezicht uit.  

Na versoepeling van de coronamaatregelen staat het gebruik van de parkeerterreinen P1 en P2 

weer open. Indien ook festiviteiten en evenementen op het strand weer mogelijk zijn is inzet van 

parkeercontroleurs nodig. Team Handhaving regelt bijtijds inhuur volgens het programma.    

Horeca 

Op 1 juli 2021 treedt de Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank- en Horecawet. Dit 

heeft ook gevolgen voor de inrichtingseisen. Het Bouwbesluit neemt de regels over. 

ODIJmond houdt toezicht op de naleving van horecawetgeving.  

Voor 2021 is -afhankelijk van de coronamaatregelen- een nieuwe analyse nodig van de 

toezichtsvraag: afstand, sluitingstijden, terrassen, mondkapjes.  

Vanuit 2020 staat nog de uitwerking van “bestuurlijke boete” op het verlanglijstje. Dat wordt 

uitgevoerd in 2021.  

Evenementen 

Doelstelling Toezicht en Handhaving: 

Een evenement vindt plaats op één dag, daarom 90-10-5 (in 90% van de gevallen is er geen, of 

direct te verhelpen naleeftekort, in 5% van de ernstiger gevallen is een sanctie nodig). De eis is 

hoger omdat een aankondiging met begunstigingstermijn niet zinvol is.  

De casemanager coördineert toezicht zodat er continu toezicht is door afwisselende 

toezichthouders.  

Afval en reiniging  

Toezicht op de naleving van aanbiedingsregels gebeurt altijd via het werkprogramma van bureau 

Handhaving, en na beoordeling van het naleefgedrag. Signalen hierover krijgt Reiniging binnen via 

de inzameldienst.  

Standplaatsen 

Uit de evaluatie 2020 komt: 

- Heroverweging beleid en positionering incidentele standplaatsen. Nieuw beleid in 2021 naar 
B&W. 

- IOV vindt een oplossing voor de bestemmingsplantoets (omgevingsvergunning voor 

afwijkend gebruik) 

Winkeltijdenverordening 

In de afgelopen periode is nog niet toegekomen aan de aanpassing van de Winkeltijdenverordening. 

In de tweede helft van 2021 wordt hiertoe een aanzet gegeven. 
 

Ligplaatsen 

Uit de evaluatie 2020 bleek dat het aantal boten zonder een sticker grofweg 1/3 van het totale 

aantal boten is. Bureau Handhaving controleert in 2021 extra op de stickers.     
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Indien de Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal 2021 wordt vastgesteld in de 

raadsvergadering van juli, veranderen een aantal regels voor ligplaatshouders. Het is vanaf dat 

moment alleen mogelijk voor inwoners van Bloemendaal, als zodanig geregistreerd in de BRP, om in 

aanmerking te komen voor een ligplaats. De ligplaatshouders die momenteel over een ligplaats 

beschikken, maar niet wonen in de gemeente, behouden hun ligplaats tot 31 december 2022. Dit 

overgangsrecht is opgenomen in de vast te stellen verordening.  

In december 2020 is er een waarschuwingsbrief verstuurd naar alle ligplaatshouders. In deze brief 

stond dat de team Handhaving in het vaarseizoen van 2020 actief heeft gecontroleerd op de 

verplichtingen van de ligplaatshouders. Daarnaast is in de brief aangegeven dat in het vaarseizoen 

2021 actief gehandhaafd zal worden. Hiermee is begonnen na de eerste controle van team 

Handhaving in mei. Uit de praktijk blijkt dat de aanwezigheid, en controles, van team Handhaving 

zorg dragen voor een betere naleving van de regels uit het ligplaatsenbeleid.   

 

Thema’s in 2021 
Hondenoverlast Wethouder Van Gelukpark 

Het park lijdt onder hondenoverlast. Afd. Beheer wil de vernieling van het park tegengaan: de 

jaarlijkse herstelkosten zijn ongeveer € 10.000,--. De schade is het gevolg van loslopende honden, 

het park is als aanlijnplichtig gebied opgenomen in de Nota Hondenlosloopbeleid 2019. Er is sprake 

van naleeftekort dat in de loop van jaren is gegroeid.  

In september organiseert Beheer een beeldvormende avond. Daarna beraadt het college zich over 

een oplossing.   

Pluimvee in de bebouwde kom 

De gemeente heeft hanen in de bebouwde kom verboden. Het aantal klachten over pluimvee is in 

2020 niet toegenomen. Twee oude zaken vragen aandacht. In één geval geldt een ontheffing.   

Provinciale thema’s in 2021 
 Illegaal gebruik agrarische opstallen 

Hierover is IOV in overleg met ODIJmond; toezicht vereist betreding van opstallen. Gebruik 

van die bevoegdheden kan alleen als dat nodig is voor de uitvoering van de taak. Het is 

nog niet duidelijk of dit past in de taak van de gemeentelijke toezichthouder. We wachten 

de uitwerking van de provincie nog af.    

 Water en gewasbeschermende middelen 

Het gaat om handhaving van de spuitvrije zone. 

 Evenementen en omgevingsrecht 

Ook vanuit natuurbescherming is aandacht gevraagd voor grote evenementen. 

Bestemmingsplannen staan maximaal drie keer per jaar afwijkend gebruik toe, ten 

behoeve van evenementen, voor maximaal 15 dagen.  

 Constructieve veiligheid van platte daken 

Ook hiervoor wacht IOV de nadere uitwerking van de provincie af: voor het bouwtoezicht 

gelden al drie aandachtsthema’s.  
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Risicomatrix 10.3 MOR 
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In woorden 

Bouw-en Woningtoezicht                    

Toezicht uitvoeringsfase  2 2 3 3 2 3 3 7,5 Gemiddeld+ 

Illegale bouw 2  2 2 1 1 4 3 6 gemiddeld 

Sloop 2  2 1 1 1 2 2 3  klein 

Asbest 3 3 3 2 3 4 3 9 gemiddeld 

Werken en werkzaamheden 1 2 2 3 1 3 3 4 klein 

Toezicht gebruiksfase 1 2 2 3 1 3 3 6 gemiddeld 

Woninghygiëne 1 2 2 4 3 3 2 5 klein 

Monumenten 1 1 3 5 1 4 2 5 klein 

Bouwveiligheid 4 3 4 3 2 4 4 13,3 groot 

Constructie / bouwputten 3 2 5 2 2 4 3 9 Gemiddeld + 

Archeologische waarden 1 1 3 5 1 5 3 8 gemiddeld 

          

Brandveiligheid          

Bouwbesluit  4 2 3 5 3 3 3 10 gemiddeld 

Gebruiksvergunningen/-

meldingen 

4 2 3 4 3 3 2 6,3 gemiddeld 

Brandveiligheid gebieden 3 3 4 4 2 3 3 9,5 gemiddeld 

Brandveiligheid instellingen 5 2 2 3 2 4 3 9 Gemiddeld + 

evenementen 5 2 3 2 3 4 3 9,5 Gemiddeld 

          

Milieu          

Lozingen 1 2 2 3 2 3 3 6,5 gemiddeld 

Afvalbeheer/inzameling 1 2 3 3 2 4 5 12,5 groot 

Zwerfvuil/dumping 1 2 3 3 1 5 5 12,5 groot 

Geluidhinder 2 2 2 3 2 3 4 9,3 gemiddeld 

Herplantplicht   1 2  3  5   1  5 3 8,5 gemiddeld   

Overhangend groen 2 3 2 3 1 4 5 11,7   Gemiddeld 

Overlast dieren  1 3 3 4 2 5 5 15   Groot 

Ongedierte 2 3 2 3 2 3 3 7,5 gemiddeld 

Flora en fauna 1 2 3 5 1 5 3 8,5 gemiddeld 

Lucht (houtstook) 2 2 2 3 3 3 4 10 gemiddeld 

Verontreiniging overig 2 3 3 3 2 3 3 8 gemiddeld 

Hinder buiten inrichtingen 2 2 3 3 2 4 4 10,6 gemiddeld 

          

Horeca / sport 2 3 3 3 2 3 3 7,5 gemiddeld 

sluitingstijden 1 3 3 3 2 4 3 8 gemiddeld 

rookverbod 2 3 3 3 5 2 4 11,3 gemiddeld 

Leeftijdsgrens 1 3 2 3 4 3 4 10,6 gemiddeld 
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taak fv sv € kw vgz I k R taal 

          

Feesten 3 3 3 3 2 4 4 12 groot 

Overlast geluid 1 4 3 4 1 4 4 11,3 gemiddeld 

          

Horeca / eten 1 2 1 3 2 3 2 4 klein 

Sluitingstijden (functie) 1 1 1 2 1 3 3 4,5 klein 

Overlast ? 1 2 1 3 2 3 3 6 gemiddeld 

terrassen 2 2 2 3 2 3 3 7 gemiddeld 

          

Horeca / drank 2 3 2 4 2 3 4 10 gemiddeld 

sluitingstijden 2 3 3 4 3 4 4 12,66 groot 

Rookverbod 3 3 3 3 3 3 3 9 Gemiddeld 

leeftijdsgrens 1 2 1 2 2 3 4 6,3 gemiddeld 

feesten 2 3 3 3 2 4 4 11,3 gemiddeld 

terrassen 2 3 2 3 2 3 3 7,5 gemiddeld 

Overlast geluid? 1 2 1 3 2 3 4 8 gemiddeld 

          

Evenementen          

A melding 1 2 1 1 2 2 3 4,5 klein 

B vergunning 3 3 3 2 2 5 4 12 groot 

C regionaal 3 4 4 2 3 5 4 14 groot 

          

Verkeer          

Parkeercontroles 1 2 3 3 1 4 5 11.7  Gemiddeld 

verkeersregeling 2 3 2 3 1 2 3 6,5  

          

Gebruik van de weg          

Parkeerexcessen / wrakken 1 2 2 3 2 4 3 7 gemiddeld 

Gebruik openbare grond 1 3 3 2 1 4 4 9,3 gemiddeld 

standplaatsen 1 1 2 3 1 3 2 3,6 klein 

werkterrein 1 2 2 3 1 3 3 6 gemiddeld 

          

Strand                    

Parkeercontrole Kop Zeeweg         hoog 

Verkeer (afgang, strand) 3 1 3 3 2 4 4 10,6 gemiddeld 

Paviljoens (bouw BWT) 1 2 3 2 2 4 4 9,3 gemiddeld 

Paviljoens (gebruik VRK) 3 2 3 1 4 4 4 12,6 Groot 

Evenementen (B) 3 3 3 2 2 5 4 12  Groot 

GHOR / aspect 4 4 3 1 4 4 3 10 Gemiddeld 

Horeca paviljoens OD 3 2 2 3 2 5 4 11,3   gemiddeld 

Geluid paviljoens OD 3 3 2 3 2 5 5 15   Groot 

APV overig  2 2 2 3 2 5 5 13.3  Groot 

Afval/zwerfvuil 2 2 3 3 2 5 5 14,2   Groot 

          

Openbare Orde                   

Vandalisme 2  4  3  3  1  4  3  8,5 gemiddeld   

Geweld op straat 2  4  3  3  2  4  3   9 gemiddeld  

Excessen (noodverordening)         Hoog 

          
                    



15 

VTH-taken en bureau Handhaving 

 

taak fv sv € kw vgz I k R taal 

Ligplaatsen          

Met vergunning 1 2 2 3 1 3 3 6 gemiddeld 

Stickers 1 1 2 1 1 4 4 6,6 gemiddeld 

          

Ruimtelijke Ordening          

(Illegaal) gebruik van gronden 1 2 3 3 1 3 3 6,5 gemiddeld 

Splitsing panden 1 2 2 3 1 3 2 4  klein 

Illegale bewoning 1 2 2 1 2 3 2 3,6 klein 
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