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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Midden-Groningen is sinds 1 januari 2018 een gemeente bestaande uit de voormalige gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Met de fusie van de drie voormalige 
gemeenten staat de gemeente Midden-Groningen voor de opgave beleids-ontwikkeling en 
beleidsuitvoering te harmoniseren en te integreren.  
 
Aanleiding voor dit nieuwe VTH Omgevingsbeleidsplan is om invulling te geven aan de 
harmonisatie en integratie van het beleid en de uitvoering ten aanzien van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. Met dit nieuwe VTH Omgevingsbeleidsplan heeft de gemeente Midden-
Groningen ten doel gesteld om zorg te dragen voor haar wettelijke plichten vanuit wet- en 
regelgeving. Bij de inrichting van dit VTH Omgevingsbeleidsplan is nadrukkelijk rekening gehouden 
met de volgende punten: 
- het nieuwe beleidskader voldoet aan de kwaliteitscriteria VTH; 
- het onderdeel vergunningen wordt meegenomen; 
- er wordt rekening gehouden met de laatste maatschappelijke ontwikkelingen/inzichten. 
Het nieuwe VTH Omgevingsbeleidsplan is opgesteld voor een planperiode van 4 jaar (2021 tot en 
met 2024). Voorafgaand aan het opstellen van dit VTH Omgevingsbeleidsplan is een evaluatie 
uitgevoerd samen met de betrokken uitvoeringspartners. De evaluatiebevindingen zijn 
opgenomen als aandachtspunten in paragraaf 3.4 als onderdeel van de beleidssturing. 

1.2 Wet- en normenkader 

Het wet- en normenkader voor het inrichten en uitvoeren van het VTH-beleid is door de jaren heen 
sterk ontwikkeld. Onderstaand wordt inzicht gegeven in het huidige wet- en normenkader. 
 

Verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken 
In 2009 hebben het Rijk, VNG en het IPO een ‘Packagedeal’ gesloten. Dit is een bestuurlijk 
afsprakenkader met als doel het doorvoeren van een verbetering van de kwaliteit en uitvoering 
van de VTH-taken in Nederland. In deze deal is afgesproken een landelijk dekkend netwerk van 
omgevingsdiensten te creëren en om uniforme kwaliteitscriteria vast te stellen voor de VTH-taken 
alsmede een uniforme landelijke handhavingsstrategie (LHS). 

 

In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden dat de basis 
vormt voor een groot deel van de vergunningen op het domein van de fysieke leefomgeving 
(integratie). Om in deze Wabo de bestuurlijke afspraken uit de Packagedeal wettelijk te borgen, is 
de Wabo gewijzigd door het aannemen van de Wet VTH (verbetering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving). Deze wijziging op de Wabo (en daarmee ook het Besluit omgevingsrecht 
(Bor)) bevat de wettelijke verplichting tot het oprichten van omgevingsdiensten. Tevens wordt 
bepaald dat gemeenten een zogenoemde ‘basistakenpakket’ – voor wat betreft de uitvoering – 
over dient te dragen aan een omgevingsdienst. Hiervoor stellen zij een verordening kwaliteit VTH 
vast. De gemeente blijft wel bevoegd gezag voor de uitvoering van deze basistaken. Voor de niet-
basistaken bestaat de zorgplicht: zorgdragen voor de kwaliteit van uitvoering van de VTH-taken. 
Het interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie ziet daar op toe. Het overdragen van het 
basistakenpakket heeft ten doel om de uitvoering van complexe VTH-taken effectief te laten 
plaatsvinden door specialisten met ervaring en continuïteit.  



VTH Omgevingsbeleidsplan 
Gemeente Midden-Groningen 
projectnummer 0437061.00 
17 november 2020  
Gemeente Midden-Groningen 

 
 
 
 
 

Blad 2 van 28 

 

Instrumentele en procesmatige borging 
De kwaliteitscriteria uit de packagedeal hebben ook haar beslag gekregen in de Bor op basis van 
de Wet VTH in de geactualiseerde versie (kwaliteitscriteria 2.2). De kwaliteitscriteria 2.2 vormen 
het fundament om tot een adequate uitvoering van de VTH-taken te komen. De kwaliteitscriteria 
bestaan uit twee sets aan criteria. De criteria voor de kritieke massa geeft invulling aan het 
vakmanschap van de VTH medewerkers met betrekking tot voldoende opleiding, ervaring, kennis 
en het onderhouden en borgen daarvan. De procescriteria dragen zorg voor een sluitende 
beleidscyclus en de kwaliteitsborging van de verschillende stappen daarin. Het doel van de 
kwaliteitscriteria is om de VTH-taken te professionaliseren om de organisatiekwaliteit te borgen.  
 
De procescriteria van de kwaliteitscriteria 2.2 zijn in het Bor geborgd. Daarmee is de beleidscyclus 
voor de uitvoering van de VTH-beleidstaken juridisch vastgelegd. De criteria voor de kritieke massa 
blijven op basis van de packagedeal een bestuurlijke afspraak, maar is niet wettelijk vastgesteld 
(het kan dienen als referentiekader). Naast de kwaliteitscriteria verplicht de Bor gemeenten om 
een uitvoerings- en handhavingsbeleid op te stellen. 
 
De gemeente Midden-Groningen heeft, conform de regelgeving, een verordening kwaliteit VTH 
opgesteld. De verordening richt zich primair op basistaken die door de omgevingsdienst Groningen 
worden uitgevoerd. Deze verordening heeft als uitgangspunt dat de gemeente Midden-Groningen 
zich conformeert aan de kwaliteitscriteria 2.2 voor wat betreft de basistaken. Bij afwijkingen kan 
uitgelegd worden waarom zij niet voldoet. Dit principe van voldoen aan de wet of uitleggen 
waarom je er niet aan voldoet, heet het zogenaamde ‘comply or explain’ beginsel. De 
kwaliteitscriteria zijn derhalve een cruciaal richtsnoer. Hoewel de kritieke massa niet wettelijk is 
geborgd, is het wel een logische keuze van gemeenten om deze te hanteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basistaken Niet-basistaken 

Uitgevoerd door omgevingsdienst Uitgevoerd door omgevingsdienst Uitgevoerd door bevoegd gezag 

Wabo art. 5.4, lid 1b 
Gemeenten dienen een 
verordening VTH vast te 
stellen voor de basistaken. 

Wabo art. 5.5 
Zorgplicht VTH: bevoegde gezagen moeten zorg dragen voor de 
kwaliteit van de uitvoering. Dat kan de gemeente doen door het 
stellen van kwaliteitsregels. 

Verordening kwaliteit VTH  
Kwaliteitscriteria 2.2 van 
toepassing op basis van 
‘comply/explain’ beginsel. 

Normenkader (bestuurlijke afspraken o.b.v. packagedeal IPO,VNG en Rijk) 
Kwaliteitscriteria 2.2 
Toepassen landelijke handhavingsstrategie 

Bor [art. 7.1, lid 1] 
Gemeenten zijn verplicht het 
basistakenpakket bij een 
omgevingsdienst te beleggen. 

Bor [art. 7.4, lid 1] 
Gemeenten zijn verplicht om 
de organisatie zodanig in te 
richten dat een goede 
uitvoering van het uitvoerings- 
en handhavingsbeleid 
gewaarborgd is 
 

Bor [paragraaf 7.2] 
De beleidscyclus wordt vormgegeven en ingericht conform de procescriteria van de kwaliteitscriteria. 

Bor [art. 7.3, lid 1] 
Verplicht gemeenten om een 
uitvoerings- en handhavings-
beleid op te stellen. 

Bijlage I bevat een 
totaaloverzicht 
van het wet- en 
normenkader. 
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1.3 Doel VTH Omgevingsbeleidsplan 

Het doel van het voorliggend VTH Omgevingsbeleidsplan is drieledig. In de eerste plaats beoogt de 
gemeente Midden-Groningen met dit VTH Omgevingsbeleidsplan de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving te beschermen door risicogestuurd te werken. Dit houdt in dat datgene wat de 
meeste aandacht behoeft, ook de meeste aandacht krijgt. Dat vraagt om een duidelijke strategie 
voor het toetsen van vergunningen/meldingen als ook het toezicht daarop met inbegrip van 
sanctionerings- en gedoogstrategieën. 
 
In de tweede plaats beoogt de gemeente Midden-Groningen met dit VTH Omgevingsbeleidsplan 
om aan te sluiten op de kwaliteitscriteria 2.2. Dit is een set kwaliteitscriteria voor de VTH-taken 
met het oog op een betere uitvoering. De aansluiting op de kwaliteitscriteria 2.2 zorgt in dit VTH 
Omgevingsbeleidsplan voor een gesloten beleidscyclus en een nationaal geaccepteerde aanpak 
voor de uitvoering van de VTH-taken.  
 
In de derde plaats beoogt de gemeente Midden-Groningen met dit plan inzicht te krijgen in de 
benodigde capaciteit per functie voor de uitvoering van de VTH-taken. Dit geeft inzicht in een 
eventuele onder- of overbezetting.  

1.4 Reikwijdte VTH Omgevingsbeleidsplan 

Dit VTH Omgevingsbeleidsplan betreft een integraal plan voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Het beschreven beleid legt niet enkel de focus op de wettelijke plichten maar biedt 
maatwerk voor de gemeente Midden-Groningen en haar wensen in het kader van VTH. 
 
Horizontale reikwijdte 
De horizontale reikwijdte drukt zich uit in de taakvelden die onderdeel vormen van dit VTH 
Omgevingsbeleidsplan. In tabel 1 zijn de taakvelden van het beleid weergegeven. 
 

Tabel 1 – Taakvelden VTH Omgevingsbeleidsplan 
Taakveld Beleidsontwikkeling Beleidsuitvoering 

Omgevingsvergunning Bouw en RO Gemeente ODG/Gemeente* 
Omgevingsvergunning Milieu Gemeente ODG 

Vergunningen APV + bijzondere wetgeving (m.n. 
evenementen-, exploitatie en Dhw-vergunning) 

Gemeente Gemeente 

Toezicht Bouw** en RO Gemeente ODG/Gemeente 

Toezicht Milieu Gemeente/ODG ODG 

Toezicht APV + bijzondere wetgeving Gemeente Gemeente 

Klachten en handhavingsverzoeken Gemeente Allen 
Projecten en VTH-ondersteunende dienstverlening Gemeente Allen 
* als het gaat om bouwgerelateerde zaken verbonden aan aardbevingen (VTH Drieslag). 
** brandveiligheid is onderdeel van Bouw; reguliere zaken worden door ODG opgepakt, ‘complexere’ zaken door de 
Veiligheidsregio Groningen 
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Provinciale VTH-strategie 
In 2015 hebben alle betrokken handhavingspartners in de provincie Groningen de (destijds) 
bestaande handhavingsstrategie geactualiseerd inclusief de inbedding van de Landelijke 
Handhavingsstrategie (LHS). Deze strategie dient daarmee bij te dragen aan een eenduidige, 
rechtvaardige en transparante uitvoering van de VTH-taken door de bevoegde overheden. De 
gemeente Midden-Groningen wil aansluiten bij deze provinciale strategie. In het voorliggend VTH 
Omgevingsbeleidsplan is daarom deze strategie geïntegreerd. Voor de (originele) provinciale 
strategie verwijzen we naar het document ‘Toezicht- & handhavingsstrategie Wabo in de provincie 
Groningen’ (versie 1.3, 8 juni 2016). 
 
Uitvoeringspartners 
De beleidsontwikkeling van de taakvelden is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
gemeente Midden-Groningen. Voor wat betreft de beleidsuitvoering heeft de gemeente Midden-
Groningen gekozen om veel uitvoeringstaken te beleggen bij uitvoeringspartners. In de basis 
worden de uitvoeringstaken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 
taakvelden bouwen en milieu uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De WO-DEAL 
- in het kader van de VTH-drieslag – voert de bouwgerelateerde zaken verbonden aan 
aardbevingen uit. Daarnaast voert de WO-DEAL toezicht en handhavingstaken uit in het kader van 
openbare orde en veiligheid alsmede drank en horeca. De gemeente Midden-Groningen maakt 
jaarlijks uitvoeringsafspraken met betrekking tot deze VTH-taken en komt deze overeen in een 
dienstverleningsovereenkomst. 
 
Verticale reikwijdte  
Naast de horizontale reikwijdte kent dit VTH Omgevingsbeleidsplan ook een verticale reikwijdte; 
de doorwerking van het beleid naar de uitvoering. Dit VTH 
Omgevingsbeleidsplan betreft een notitie waarin de 
richting, duiding en visie van de gemeente Midden-
Groningen is gegeven voor wat betreft de VTH-taken. Het 
VTH Omgevingsbeleidsplan geeft invulling aan de 
probleemanalyse, strategie en algemene principes en 
uitgangspunten. De vertaalslag naar de uitvoering wordt 
gemaakt in een apart jaarlijks op te stellen 
uitvoeringsprogramma VTH. De opzet van het VTH-beleid 
heeft plaatsgevonden door het systematisch doorlopen 
van een aantal stappen conform de kwaliteitscriteria VTH 
2.2. Deze structuur staat ook wel bekend als de ‘dubbele 
regelkring’ of ‘big 8’. Dit plan is een uitwerking van deze 
cyclus. 
 
Het programma voor de uitvoering vormt het hart van de 
cyclus. Het programma komt voort uit de 
probleemanalyse, prioriteiten en doelen en de daarbij 
gehanteerde strategie. Wat volgt uit het programma is de 
monitoring en verslaglegging (evaluatie). De 
verbetermaatregelen die voortkomen uit de evaluatie 
worden gebruikt als aanscherping en verbetering van de 
probleemanalyse en prioriteiten.  
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1.5 Terugblik > bevindingen uit de evaluatie 

Aan de voorkant van het opstelproces van dit nieuwe VTH Omgevingsbeleidsplan is een evaluatie 
gedaan over de huidige stand van zaken, de manier van werken en de belangrijke en opvallende 
ontwikkelingen in Midden-Groningen in het VTH-domein. Deze evaluatie is een essentieel 
vertrekpunt voor het voorliggend VTH Omgevingsbeleidsplan als onderdeel van de BIG-8 waarbij 
de evaluatiebevindingen voornamelijk in het VTH-uitvoeringsprogramma als aandachtspunten 
gelden. 
 
Taakveld bouwen (evaluatiebevindingen) 
In de basis worden de uitvoeringstaken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving van 
het taakveld bouwen uitgevoerd door de ODG. Bouwtaken gerelateerd aan aardbevingszaken zijn 
bij WO-deal belegd (bij aanvragen/ initiatieven/verzoeken van het CVW). In het proces is een 
belangrijk aandachtspunt dat de startmelding bouw niet binnen komt. Hierdoor ontstaat 
onduidelijkheid over de overdracht naar toezicht en handhaving. Nu moet er vaak gebeld worden 
om te vragen wanneer de start plaatsvindt. De ervaring is dat er een goede toetsing plaatsvindt en 
dat er een goede inzage in werkprocessen is.  
 
Belangrijke ontwikkelingen binnen de bouwsector zijn voornamelijk het gasdossier 
(aardbevingsbestendig bouwen); hierbij speelt ook mee dat waterstanden verzakkingen 
veroorzaken, waardoor niet altijd duidelijk is of dit komt door de verlaagde waterstanden of door 
gaswinning. Ook het toenemende aantal aanvragen voor zonneparken (en de energietransitie in 
zijn algemeenheid) vraagt veel tijd. Andere aandachtspunten zijn de koppeling tussen beleid over 
erfgoed en VTH, een noodzaak voor toezicht op bestaande bouw (in plaats van vooral nieuwbouw) 
en veiligheid, rondom versterkt bouwen bovenop de regels van het bouwbesluit. De meeste 
overtredingen betreffen het niet voldoen aan brandveiligheidsnormen, het niet naleven van 
constructieberekeningen bij nieuwbouw, compartimentering in stedelijk gebied en illegale bouw. 
Het is aan de gemeente om te bepalen hoe ze omgaan met ongewenste bebouwing. 
 
Taakveld milieu (evaluatiebevindingen) 
Op het gebied van milieuvergunningen en –meldingen valt op dat er steeds minder 
vergunningsaanvragen binnenkomen, wegens een toename aan meldingplichtige activiteiten. De 
hoeveelheid meldingen neemt ook toe, door de aantrekkende economie. Met name 
handhavingsverzoeken kosten veel tijd, specifiek voor het onderdeel milieu. Dit komt voornamelijk 
door de daaraan gekoppelde onderzoeks- en motivatieplicht. De ervaring is wel dat er een relatief 
hoog nalevingspercentage is, waardoor relatief weinig hercontroles nodig zijn. Een belangrijke 
constatering is dat de capaciteit toezicht milieu niet altijd effectief ingezet wordt. Door de overstap 
op een nieuw systeem is het nog lastig om prognoses te maken voor het komende jaar. 
 
Een van de aandachtspunten voor het onderdeel milieu binnen het VTH-domein is de afvalsector, 
die de afgelopen 1,5 jaar is gegroeid in de provincie Groningen. Afvalbedrijven hebben meer afval 
dan zij kunnen managen. Een andere trend die veel aandacht vraagt is de toenemende 
belangstelling voor klimaatadaptatie. Ook de bedrijventerreinen binnen de gemeente vragen om 
aandacht. Zoals in de situatieschets beschreven is zijn er daar onder andere spanningen over geur 
en geluid. Voor het onderdeel milieu bestaan zorgen over de mate van controles. Deze zijn vaker 
incidenteel dan structureel. Daarnaast is er weinig zicht op dumpingen van bedrijven en ontbreekt 
er lokale kennis bij de toezichthouders, waardoor zij niet altijd het signaal af kunnen geven als er 
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bedrijven zich vestigen zonder melding of vergunning. Het zou een goed idee zijn om meer 
voorlichting te geven op de geldende regels aan bedrijven over de meldings- en vergunningplicht. 
 
Taakveld APV en bijzondere wetgeving (evaluatiebevindingen) 
Op het gebied van de APV en andere bijzondere wetten vindt registratie van vergunningaanvragen 
sinds kort plaats. Regulier toezicht en handhaving vindt enkel plaats naar aanleiding van een klacht 
of incident (melding). Voor de onderwerpen prostitutie en drank en horeca is dat niet het geval. 
De toezicht en handhaving op drank en horeca alsmede de prostitutie wordt uitgevoerd door de 
WO-deal. Er is daarom behoefte aan beleid rondom de APV, inclusief een uitvoeringsprogramma, 
om de brug te slaan tussen de regels en de praktijk. Een toetsingskader ontbreekt en ook sturen 
op basis van visie en doelen gebeurt nu niet. Ook inzage in producten, werkprocessen en kentallen 
is wenselijk. 
 
Aan de vergunningenkant is met name een sprake van een trend rondom evenementen. Het aantal 
evenementen neemt toe, de evenementenorganisaties worden steeds professioneler en er komen 
steeds meer evenementen waar beveiligers bij nodig zijn. Door deze veranderingen is het 
belangrijk om onze aandacht hier op te kunnen richten. Daarnaast is behoefte aan een 
terrassenbeleid. Ook aan de toezicht en handhavingskant is behoefte aan van regelgericht naar 
risicogestuurd werken. Alcoholgebruik onder jongeren komt veel voor, evenals het alcohol 
schenken aan jongeren. Ook zijn er zorgen door signalen die binnenkomen over illegale prostitutie.  
 
Veel vergunningstaken worden opgepakt door administratieve krachten. De beschikbare FTE voor 
vergunningverlening APV en bijzondere wetten is daarmee verdeeld over de functie 
vergunningverlening en de functie administratief medewerker. De sturing van het toezicht op de 
APV en bijzondere wetgeving is momenteel vooral op basis van meldingen in plaats van 
geprogrammeerde toezichtscontroles. 
 
Taakveld klachten en handhavingsverzoeken (evaluatiebevindingen) 
Ook op dit thema vindt toezicht en handhaving enkel plaats naar aanleiding van een klacht of 
incident. Het proces voor het afhandelen van handhavingsverzoeken verdiend de komende jaren 
aandacht. We hebben jaarlijks gemiddeld een vijftal handhavingszaken. Het proces rondom de 
afhandeling van de klachten moet nader in beeld gebracht worden en behoeft aandacht. Wenselijk 
is dat de binnengekomen klachten opgepakt gaan worden door de klachtencoördinator. De 
klachtencoördinator zorgt er vervolgens voor dat de klacht op de juiste plek komt. Ook schriftelijk 
komen klachten bij de klachtencoördinator terecht. Er is ons inziens niet echt een duidelijke 
werkafspraak hoe te handelen in geval van een handhavingsverzoek, het lijkt nu willekeur. 
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1.6 Vooruitblik > toekomstige ontwikkelingen 

Omgevingswet (2022)  
Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten. Er zijn aparte 
wetten voor ruimtelijk toezicht, bodem, waterbeheer, milieu, mijnbouw, monumentenzorg, 
natuur, geluid, bouwen en infrastructuur. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en 
coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. De 
Omgevingswet beoogt om te komen tot één afgestemd instrumentarium voor de integrale aanpak 
van nieuwe initiatieven en de duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.  
Om dit voor elkaar te krijgen zijn vier verbeterdoelen benoemd:  
- het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht;  

- het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in 
beleid, besluitvorming en regelgeving;  

- het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;  

- het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.  
 
Private kwaliteitsborging  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuw stelsel voor 
bouwtoezicht in Nederland. Naar aanleiding van de adviezen van de Commissie Fundamentele 
vernieuwing van de bouw is op 27 november 2013 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met 
de beleidsvoornemens op hoofdlijnen. Kern is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun 
kwaliteitsborging moeten regelen. Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en 
de veiligheid van derden, private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit. 
De invoering van de private kwaliteitsborging heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisaties. 
Preventief toetsen van het Bouwbesluit is niet meer nodig. Er komt een gefaseerde invoering van 
de private kwaliteitsborging. De kwaliteitsborging van groepen bouwwerken worden in fasen 
overgebracht van de publieke sector naar de private sector. Door middel van kwaliteitssystemen 
borgt de opdrachtgever de bouwkwaliteit. Op 18 april 2016 is door de regering het Wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Sindsdien zijn er diverse pilots 
uitgevoerd. Deze pilots leiden tot veel vragen, zorgen en onzekerheden. Op 29 juni 2018 heeft 
Minister Ollongren de Eerste Kamer verzocht om opnieuw het wetsvoorstel te hervatten. In haar 
verzoek benoemde ze de volgende kernpunten:  
1. Zorgen zijn weggenomen.  

2. Draagvlak is vergroot.  

3. Aanpassing van het wetsvoorstel is niet nodig.  

4. Diverse afspraken gemaakt met brancheorganisaties (voorwaarden ten behoeve van 
zorgvuldige invoering).  

5. Invoering van het stelsel wordt gekoppeld aan de Omgevingswet (dus uitstel tot 2022).  
 
Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. 
De komende periode zal gestart worden met nieuwe proefprojecten. Verlopen deze 
proefprojecten goed, dan zal de Wet kwaliteitsborging bouwen per 1 januari 2022 in werking 
treden.  
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Handhaver 2020  
De VNG heeft in maart 2016 zijn visie op de gemeentelijke handhaver 2020 naar buiten gebracht. 
Daarin staat dat BOA’s zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben tot professionele handhavers 
en dat deze professionalisering zich ook de komende jaren zal doorzetten. Redenen zijn volgens de 
VNG: een sterkere vraag uit de samenleving, een politie die zich verder terugtrekt en de 
decentralisaties in het sociaal domein waardoor BOA’s meer te maken krijgen met overlastsituaties 
op straat. Om te komen tot de gemeentelijke handhaver 2020 moet volgens de VNG aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan. Zo moeten gemeenten onder andere een strategische visie op 
handhaving hebben en van daaruit nadenken over de daaruit voortvloeiende taken en 
bevoegdheden voor handhavers. 

1.7 Leeswijzer 

Aan de totstandkoming van het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)-beleidsplan is een 
traject voorafgegaan met diverse ambtelijke werksessies welke begeleid werden door Antea 
Group. Tijdens deze werksessies zijn de verschillende onderdelen van het VTH-Besturingsmodel 
ingevuld. Op basis van de informatie vanuit het VTH-Besturingsmodel is er invulling gegeven aan 
het VTH Omgevingsbeleidsplan. De opbouw van het beleidsplan is conform de inrichting vanuit de 
wettelijk vereiste kwaliteitscriteria VTH ten aanzien van de procescriteria. Dit houdt in dat de 
stappen vanuit de beleidscyclus worden gevolgd.  
 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding, het doel en de reikwijdte van het VTH 
Omgevingsbeleidsplan. Tevens wordt een terugblik gedaan op basis van de evaluatieresultaten en 
een vooruitblik op basis van een analyse van toekomstige ontwikkelingen. De richting en de doelen 
die we als gemeente willen realiseren met dit VTH-beleidsplan zijn beschreven in hoofdstuk 3. De 
strategie voor het VTH-beleid is beschreven in hoofdstuk 4 bestaande uit een preventieve 
strategie, toezichtstrategie, sanctiestrategie en gedoogstrategie. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 
vijf, gaat over monitoring, evaluatie en rapportage. Gevolgd door de bijlagen.  
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Het Winschoterdiep Vosholen (Hoogezand) 

2 Strategisch beleidskader 

2.1 Situatieschets Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen is gelegen in de provincie Groningen en ligt ten oosten van de 
stad Groningen. De gemeente Midden-Groningen is ontstaan op 1 januari 2018 na een 
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde. Sinds de herindeling is de gemeente Midden-Groningen een veelkleurige gemeente 
met zijn diverse kernen en heeft ca. 61.000 inwoners. Midden-Groningen is een groene gemeente 
en heeft een uitstekend woonklimaat, is gelegen aan de A7 en de N33 en kent goede openbaar 
vervoer verbindingen. Naast de verharde infrastructuur kent de gemeente Midden-Groningen ook 
een belangrijke waterweg, het Winschoterdiep. Het Winschoterdiep heeft er voor gezorgd dat er 
veel bedrijvigheid is ontstaan in de gemeente Midden-Groningen.  De gemeente heeft een 
diversiteit aan kernen met elk hun eigen karakter. Dit maakt de gemeente divers, maar neemt ook 
diverse problemen met zich mee. Naast de stedelijke kern en de diverse dorpen bestaat het overige 
deel van de gemeente met name uit landbouwgronden. Als gevolg van situaties vanuit het verleden 
staan de leefbaarheid in de gemeente en de bedrijvigheid soms op gespannen voet met elkaar.  
 
De grootste bedrijven binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Midden-Groningen bevinden 
zich met name langs de Rijksweg A7 en het Winschoterdiep. Denk hierbij onder andere aan de 
scheepswerven en PostNL. Naast de grote bedrijventerreinen liggen er in de gemeente nog enkele 
kleine lokale bedrijventerreinen verspreid over de gemeente. Op deze bedrijventerreinen 
bevinden zich met name de kleinere bedrijven. Een aantal bedrijventerreinen zijn op zeer korte 
afstand van woonwijken gelegen. Deze conflicterende situaties leveren regelmatig klachten op. 
Naast de klachten omtrent bedrijventerreinen zijn de meest voorkomende klachten geluid-
gerelateerd. De overige klachten hebben voornamelijk te maken met geur en trillingen.  
 
Veel van de toezichtstaken heeft de gemeente Midden-Groningen belegd bij externe 
uitvoeringsorganisaties. De gemeente heeft alle reguliere Wabo-taken bij de ODG weggezet en 
daar waar VTH te maken heeft met gaswinning verricht de WO-DEAL deze taken. Verder wordt er 
gewerkt aan de aanpak van verpauperde panden.  
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2.2 Besturingsmodel VTH 

De basis voor het VTH Omgevingsbeleidsplan is gelegd met behulp van een rekenmodel 
(Besturingsmodel). In het Besturingsmodel zijn per taakveld de producten, prognoses, 
werkprocessen en kentallen doorgerekend. De taken die door de gemeente Midden-Groningen 
worden uitgevoerd zijn doorgerekend in capaciteit. Het rekenmodel zet deze benodigde capaciteit 
af ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Hiermee wordt direct inzichtelijk wat de capacitaire 
consequenties zijn van wettelijke wijzigingen en/of bestuurlijke- dan wel managementbeslissingen 
in het werkproces. Voor de taken die de gemeente heeft belegd bij haar uitvoeringspartners geldt 
dat deze zijn doorgerekend in benodigde financiële middelen. De dienstverleningsovereenkomsten 
met de ODG en de WO-DEAL zijn daar de basis voor evenals de producten- en dienstencatalogus 
(PDC) van de ODG.  
 
Het Besturingsmodel is een uitwerking van de kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningen en toezicht 
en bevat de taken met frequentie en bijbehorende verwachte tijdsbesteding en/of kosten van de 
verschillende werkprocessen. Ook zijn de verwachte aantallen, zoals het aantal 
vergunningen/meldingen, per jaar opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Besturingsmodel VTH en het voorliggende beleidsplan kennen een wederzijds verband. De 
beleidsstrategie in dit beleidsplan vormt de basis voor de uitwerking van de werkprocessen, 
producten en de prioritering van taken (vergunningen en toezicht) in het Besturingsmodel VTH. 
Het Besturingsmodel VTH vormt vervolgens weer de basis voor de te maken beleidskeuzes in het 
voorliggend plan op basis van beschikbare capaciteit. De uitvoering van de taken op basis van het 
Besturingsmodel VTH en het beleid dient in een separaat uitvoeringsprogramma vormgegeven te 
worden. Dit uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar opgesteld en vastgesteld door het college van 
B&W.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Besturingsmodel 
VTH 

 

(jaarlijks te actualiseren) 
 

VTH 
Omgevingsbeleidsplan 

 

(periode 2021 - 2024) 
 

VTH Uitvoeringsprogramma 
(Wabo-taken) 

 

(jaarlijks op te stellen) 
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2.3 Methodiek probleemanalyse 

Het doel van de probleemanalyse is om inzichtelijk te maken waar zich welke risico’s voordoen om 
op basis daarvan sturing te geven aan de inspanningen van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. De probleemanalyse is daarmee de basis voor het stellen van prioriteiten, het 
formuleren van doelstellingen en het uitvoeringsprogramma. De probleemanalyse is zowel 
beschrijvend (kwalitatief) als cijfermatig (kwantitatief) uitgevoerd.  
 
Recentelijk is in samenwerkingsverband (ODG, Groningse gemeenten en provincie Groningen) een 
methodiek ontworpen voor het analyseren van de risico’s voor de taakvelden bouwen, milieu 
ruimtelijke ordening en APV (Drank- en horecawet en evenementen). De gemeente Midden-
Groningen neemt deze methodiek over zodat in de provincie Groningen uniforme methodieken 
worden gehanteerd. Uit economisch oogpunt kan niet aan alle toezichtstaken evenveel aandacht 
worden gegeven. Om die reden is gekozen voor een systematiek om in de veelheid van 
toezichtstaken een zekere prioritering aan te brengen. Hiervoor worden de risicoanalyses gebruikt. 
Dit is een objectief model dat uitgaat van risico’s die optreden bij de verschillende onderdelen.  
 
Centraal in de systematiek van de risicoanalyses staat de formule; RISICO = KANS x EFFECT. Deze 
formule is een internationaal geaccepteerde en veel gebruikte methode om een adequate 
inschatting te kunnen maken van de benodigde prioriteit. De elementen [KANS] en [EFFECT] zijn 
ingevuld door middel van thema’s en variabelen. De thema’s zijn standaard in deze methodiek, de 
variabelen zijn per taakveld verschillend. Aan de variabelen zijn scores toegekend die uitdrukking 
geven aan het risico van een bepaalde taak of object. Per taakveld is de methodiek voor 
prioriteitsstelling gevuld met de specifieke gegevens van gemeente Midden-Groningen. De kans 
wordt in het model weergegeven als [naleving]. Deze wordt net als bij het effect, bepaald aan de 
hand van thema’s en variabelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De risico’s voor de verschillende taakvelden worden aan de hand van de bovenstaande matrix 
geprioriteerd. De score voor naleving wordt bepaald door het niveau van het naleefgedrag, waarin 
meegenomen het aantal klachten en voorgenomen en opgelegde sancties. De eindscore voor 
effecten bepaalt samen met de score voor de naleving (kans) de score voor het risico op basis van 
de bovenstaande matrix. 
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2.4 Probleemanalyse vergunningverlening en meldingen 

De essentie van vergunningverlening richt zich op het toetsen aan de wetgeving alsmede aan de 
kaderstellende regels. Door te werken met risicoanalyses is er een analyse gemaakt van de 
negatieve effecten. Deze negatieve effecten maken onderdeel uit van het toetsingsbeleid voor 
vergunningen en meldingen (zie paragraaf 4.2). In onderstaande afbeelding is door middel van een 
groene stippellijn de analyse van de negatieve effecten weergeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De negatieve effecten van de objecten indiceren welke mogelijke gevolgen gepaard gaan bij 
verschillende aanvragen. Dit kan gezien worden als basisaanpak voor vergunningverlening; wij 
willen immers de negatieve gevolgen minimaliseren en waar mogelijk elimineren. Op basis van de 
effectscore is op deze wijze te achterhalen welke onderdelen/aspecten van een bepaalde 
vergunningaanvraag (grote) negatieve gevolgen teweeg kunnen brengen, op basis van 
(provinciale) thema’s. Vergunningverlening en meldingen kunnen om die reden worden gezien als 
een preventieve toetsing: toetsing voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit(en).  

2.5 Probleemanalyse toezicht en handhaving 

De essentie van toezicht & handhaving is om naleving op wet- en regelgeving te waarborgen. Het 
gaat hier met name om de regels die in de vergunning of melding zijn vastgelegd. De 
probleemanalyse voor toezicht & handhaving is, net als voor vergunningverlening (zie paragraaf 
2.4) uitgevoerd met behulp van de risicoanalyses. Het verschil tussen de analyse voor 
vergunningverlening en de analyse voor toezicht & handhaving is dat bij toezicht & handhaving de 
kans op het negatieve effect mede bepalend is. In andere woorden, de kans (lees: naleving) op de 
regels bepaalt de mate waarin de negatieve effecten kunnen optreden en bepaalt daarmee het 
risico. In onderstaande afbeelding is door middel van de oranje stippellijn de analyse risicoanalyse 
weergegeven.  
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De effecten en de naleving van de objecten indiceren welke risico’s optreden bij verschillende 
objecten. Dit kan worden gezien als het probleem voor toezicht & handhaving; het niet of minder 
goed naleven van wet- en regelgeving vergroot de kans op negatieve effecten (= risico). Op basis 
van de risicoscore (RISICO = KANS X EFFECT) kan worden achterhaald welke objecten grote risico’s 
met zich meebrengen. Daarnaast kan worden achterhaald waar het risico zich voordoet, effect of 
naleving, en welke variabelen hiertoe hebben bijgedragen. Hierdoor kan per object inzichtelijk 
worden gemaakt waar zich grote problemen voordoen. Toezicht en handhaving wordt daarom 
gezien als actieve toetsing; toetsing tijdens of na de uitvoering van de activiteiten.  
 
Het resultaat van de probleemanalyse (voor vergunningverlening en meldingen alsmede voor 
toezicht en handhaving) is een weergave van het risico. Dit risico vormt de basis voor de 
prioriteiten. Voor elk taakveld is een rangschikking ontstaan van zeer groot naar zeer klein. Op 
basis van de risicoanalyses wordt jaarlijks het uitvoeringsprogramma opgesteld. De uitvoering van 
toezicht en handhaving kan leiden tot het bijstellen van bijvoorbeeld de nalevingscores.  
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3 Beleidssturing (visie, doelen en pijlers) 

3.1 Visie VTH gemeente Midden-Groningen 

De gemeente Midden-Groningen heeft een ambitie ten aanzien van het VTH-beleid. Deze ambitie 
is toekomstgericht en geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente Midden-Groningen de 
toekomst in het werkveld VTH zou willen laten verlopen. Deze ambitie is verwoord in een visie. Het 
opstellen van een visie voor het VTH Omgevingsbeleidsplan heeft daarmee een aantal functies: 
➢ richting geven: gezamenlijke uitspraak over de te varen koers (waar zetten we op in?); 
➢ speelt in op ontwikkelingen/veranderingen; 
➢ geeft de essentie van de VTH-taken weer 
➢ inspireert medewerkers. 
 
Wij willen door middel van dit VTH Omgevingsbeleidsplan ervoor zorgen dat er intern een uniforme 
werkwijze wordt gehanteerd. Daarom kiezen wij ervoor om risicogestuurd te gaan werken. Wij 
beseffen immers dat niet elke vergunning volledig getoetst kan worden en/of iedere regel 
gehandhaafd. Bij het toetsen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van 
regels wordt daarom prioriteit gegeven aan de onderwerpen met de grootste impact op de 
veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. De gedachte hierbij is, dat wat de meeste aandacht 
verdient, de meeste aandacht krijgt. De visie VTH luidt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De formulering van de visie evenals de doelen (zie hierna) zijn gebaseerd op het ‘kompas Midden-
Groningen’. Dit kompas beschrijft het toekomstbeeld van de (nieuwe) gemeente Midden-
Groningen aan de hand van vier bouwstenen (groots in kleinschaligheid, ieder mens telt, economie 
van de toekomst en gemeente als bondgenoot). In dit VTH Omgevingsbeleidsplan is de aansluiting 
gezocht met de vier bouwstenen zodat het VTH Omgevingsbeleidsplan bijdraagt aan de breder 
uitgesproken ambitie van de gemeente (toekomstgericht). De bouwstenen hebben een plek 
gekregen in de visie. De visie is vervolgens – herleidbaar – vertaald naar doelen. 
 
 
 
 
 
 
 

Visie VTH 
 

“We streven naar een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving van hoge kwaliteit, 
waarbinnen wij omgevingsbewust werken. Daarbij willen we uitgaan van de door ons 
vastgestelde bouwstenen: groots in kleinschaligheid, ieder mens telt, economie van de 
toekomst en gemeente als bondgenoot. Dit moet vormgegeven worden binnen de 
beschikbare middelen door te werken vanuit een risicogestuurde aanpak”. 
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3.2 Van abstracte visie naar meetbare doelen en activiteiten 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving is geen doel op zich, maar beoogt een doel te 
realiseren. Dit doel moet realistisch en meetbaar zijn. Daarbij is logisch dat de geformuleerde 
doelen bijdragen aan de visie; daar waar we als gemeente voor staan. De visie is daarentegen 
abstract. 
 
De doelen voor VTH zijn aan de hand van vijf pijlers gecategoriseerd (zie hieronder). Deze 
onderwerpen komen uit het gezamenlijk opgestelde provinciale VTH-beleid. Hiermee zoeken wij 
als gemeente de aansluiting met het uniforme uitvoeringskader van de ODG. De pijlers zijn 
vervolgens specifiek op maat voor de gemeente Midden-Groningen nader uitgewerkt in 
strategische doelen en meetbare doelen met bijbehorende activiteiten en indicatoren. 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de vijf pijlers zijn twee typen doelen gekoppeld. De strategische doelen indiceren de richting 
die de gemeente Midden-Groningen op wil voor de betreffende pijler in het kader van VTH. De 
meetbare doelen zijn de doelen waar concreet op gestuurd wordt. Deze zijn voorzien van 
activiteiten (wat gaan we doen om de doelen te realiseren?) en indicatoren (welke indicatoren 
maken het doel meetbaar?). In onderstaand model is deze doorwerking zichtbaar gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de paragraaf hierna zijn de doelen voor VTH opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt in de 
doelen voor ‘vergunningverlening’ en ‘toezicht en handhaving’. 
 

Veiligheid 

Gezondheid 

Kwaliteit van de 
leefomgeving 

Duurzaamheid 

Dienstverlening/ 
uitvoeringskwaliteit 

vormt basis voor 

Visie VTH  
 

Midden-Groningen 

Strategische doelen 
VTH 

 

 (per pijler) 

Meetbare doelen 
VTH 

 

 (per pijler) 

vertaald in 

Indicatoren 
 

 (per meetbaar doel) 

Activiteiten 
 

 (per meetbaar doel) 

ABSTRACT 

CONCREET 
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3.3 Doelstellingen vergunningverlening en toezicht en handhaving 

In onderstaande tabel zijn de strategische doelen, meetbare doelen, activiteiten en indicatoren 
weergegeven die betrekking het hebben op de vergunningverlening. 
 
 

VERGUNNING
VERLENING 

Veiligheid Gezondheid Kwaliteit van de 
leefomgeving 

Duurzaamheid Dienstverlening/ 
uitvoeringskwaliteit 

Strategische 
doelen 

Een veilige leefomgeving 
door o.a. het bevorderen 
van de brand- en 
constructieve veiligheid van 
bestaande en nieuwe 
gebouwen. 

Een gezonde leefomgeving 
door 
1. bevorderen van 
voldoende ventilatie en 
daglichttoetreding bij bouw 
2. verminderen overlast van 
geur/geluid/uitstoot/trilling
en/gemotoriseerd verkeer 
bij woningen en bedrijven 
 

Waarborgen en bevorderen 
kwaliteit van de 
leefomgeving en natuur en 
cultuurhistorische waarden. 

Bijdragen aan de 
energietransitie en 
verduurzaming. 

De relatie tussen de 
professional en de klant 
(inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties) 
centraal stellen in combinatie 
met een optimale 
klachtenafhandeling. 

Meetbare 
doelen 
(resultaten/  
wat willen we 
bereiken) 

1 Alle vergunningaanvragen 
(100%) voldoen vanaf 2021 
aan het Bouwbesluit. 
2 Verminderen van de 
klachten/meldingen met 
10% in 2021 ten opzichte 
van 2020. 

1 Alle vergunningaanvragen 
(100%) voldoen vanaf 2021 
aan het Bouwbesluit. 
2 Verminderen van de 
klachten/meldingen met 
10% in 2021 ten opzichte 
van 2020. 

1 Vanaf 2022 is 90% van alle 
vergunningaanvragen 
getoetst aan en voldoen de 
verleende vergunningen aan 
de wettelijke eisen. 

1 Een daling van 20% van het 
energieverbruik bij bedrijven 
conform de Europese Energie-
Efficiency Richtlijn (EED) in 
2023. 
2 In de komende vier jaar 
voldoet 100% van de bedrijven 
die vallen onder het 
Activiteitenbesluit aan de 
energiebesparende 
maatregelen met een 
terugverdientijd van <5 jaar. 

1 90% van de vergunningen 
worden binnen de wettelijk 
termijn afgedaan.  
2 90% van aangevochten 
vergunningen blijft in stand na 
bezwaar/(hoger)beroep. 
3 Binnen vijf jaar beschikken 
bedrijven over een actuele 
vergunning, dan wel is een 
actualisatietoets uitgevoerd en 
is een eventuele actualisatie 
ingepland. 
4 95% van de 
vergunningsaanvragen worden 
binnen 48 uur teruggekoppeld. 

Activiteiten 
(wat gaan we 
daarvoor doen) 

- Risicogestuurde  toetsing 
en toetsing gelijkwaardige 
alternatieven 
brandveiligheid. 
- Zorgdragen voor actieve 
informatiedeling met 
ketenpartners. 
- Informatie gestuurd 
toezicht houden. 

Risicogestuurde toetsing - In samenspraak met 
maatschappelijke partijen 
komen tot kaders. 
- Prioriteiten van thema’s. 
- Communicatie met de 
initiatiefnemers. 

- Bij vergunningverlening door 
voorlichting stimuleren van 
energiemaatregelen. 

- Reduceren bezwaar- en 
beroepszaken. 
- Inzichtelijk maken van de 
actualiteit van vergunningen 
2021. 
- Communicatie met de 
initiatiefnemers. 

Indicatoren 
(hoe meten we 
het beoogde 
resultaat) 

1 Aantal vergunningen. 
1 Aantal vergunningen dat 
voldoet aan het 
bouwbesluit 
2 Aantal 
klachten/meldingen in 
2020. 
2 Aantal 
klachten/meldingen in 
2021. 

1 Aantal vergunningen. 
1 Aantal vergunningen dat 
voldoet aan het 
bouwbesluit 
2 Aantal 
klachten/meldingen in 
2020. 
2 Aantal 
klachten/meldingen in 
2021. 

1 Aantal vergunningen. 
1 Aantal vergunningszaken 
waarin de 
toetsingsresultaten 
aanwezig zijn en de 
vergunning voldoet aan de 
eisen. 

1 Jaarlijks energieverbruik 
bedrijven in 2019. 
1 Jaarlijks energieverbruik 
bedrijven in 2023. 
2 Aantal bedrijven vallend 
onder het Activiteitenbesluit. 
2 Aantal bedrijven vallend 
onder het Activiteitenbesluit 
dat voldoet aan de 
energiebesparende 
maatregelen. 

1 Aantal vergunningen. 
1 Aantal vergunningen 
afgedaan binnen de termijn. 
2 Aantal aangevochten 
vergunningen. 
2 Aantal primaire besluiten die 
stand houden in 
bezwaar/(hoger)beroep. 
3 Aantal vergunningen bij 
bedrijven. 
3 Aantal actuele vergunningen 
bij bedrijven inclusief 
ingeplande 
vergunningsactualisaties. 
4 Aantal 
vergunningsaanvragen. 
4 Aantal 
vergunningsaanvragen met 
een terugkoppeling binnen 48 
uur. 
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In onderstaande tabel zijn de strategische doelen, meetbare doelen, activiteiten en indicatoren 
weergegeven die betrekking het hebben op het toezicht en de handhaving. 
 
 

TOEZICHT EN 
HANDHAVING 

Veiligheid Gezondheid Kwaliteit van de 
leefomgeving 

Duurzaamheid Diensteverlening/ 
uitvoeringskwaliteit 

Strategische 
doelen 

De inwoners van Midden-
Groningen leven in een 
veilige woon- en/of 
werkomgeving. 

De gemeente Midden-
Groningen heeft een 
gezonde leefomgeving 

Waarborgen en bevorderen 
kwaliteit van de 
leefomgeving en natuur en 
cultuurhistorische waarden 
zoals beoogd in de Ow. 

Bijdragen aan de 
energietransitie en 
verduurzaming. 

De gemeente Midden-
Groningen levert kwalitatief 
hoogwaardige producten en 
tevreden klanten. 

Meetbare 
doelen 
(resultaten/  
wat willen we 
bereiken) 

1 In 2024 is het 
naleefgedrag naar 80% 
gestegen. 
2 De komende vier jaar 
worden alle (100%) 
bouwwerken van 
inrichtingen, vallende onder 
het basistakenpakket, op 
alle onderdelen integraal 
getoetst, middels het 
vastgestelde toetsprotocol. 
3 In 2024 woont en werkt 
90% van de inwoners van 
Midden-Groningen in een 
veilige leefomgeving o.b.v. 
het Bouwbesluit. 
4 100% van de voor de 
risicoklasse 1 tot 4 
bestemde bestaande bouw 
voldoet aan de 
brandveiligheidseisen. 

1 In 2024 is het 
naleefgedrag naar 80% 
gestegen. 
 

1 Verminderen 
klachten/overtredingen 
openbare ruimte (honden, 
afval, etc.) met 10% per jaar 
vanaf 2021. 
2 De komende vier jaar 
moet het aantal 
overtredingen (van bv de 
geluidsnorm) geconstateerd 
n.a.v. een klacht met 25% 
zijn gedaald. 
3 De komende vier jaar 
wordt de toezichtlast in de 
vorm van aantal controles 
met 20% verminderd. 

1 100% van de nieuwbouw 
voldoet aan de wettelijke 
energie eisen. 
2 100% van de nieuwbouw 
voldoet aan de MPG 
(milieuprestatie voor 
gebouwen) eis. 

1 Besluiten op 
handhavingsverzoeken vindt 
plaats binnen de wettelijke 
termijn. 
2 90% van de 
handhavingsbesluiten houden 
stand in bezwaar/(hoger) 
beroep. 

Activiteiten 
(wat gaan we 
daarvoor doen) 

- Risicogestuurd toezicht. 
- Toepassen provinciale HS. 
- Toetsen op basis van de 
toetsingsprotocollen. 

- Risicogestuurd toezicht. 
- Toepassen provinciale HS. 

- Risicogestuurd toezicht. 
- Klachtafhandeling. 

- Risicogestuurd toezicht. 
- Toetsen o.b.v. 
toetsingsprotocollen. 

- Voldoende capaciteit 
inzetten. 

Indicatoren 
(hoe meten we 
het beoogde 
resultaat) 

1 Naleefpercentage in 2020. 
1 Naleefpercentage in 2024. 
2 Aantal bouwwerken van 
een inrichting vallende 
onder het basistakenpakket. 
2 aantal getoetste 
bouwwerken van 
inrichtingen vallende onder 
het basistakenpakket.  
3 Aantal inwoners van 
Midden-Groningen in 2024. 
3 Aantal inwoners van 
Midden-Groningen dat 
woont en/of werkt in een 
veilige leefomgeving in 
2024. 
4 Aantal bestaande bouw 
risicoklasse 1 tot 4. 
4 Aantal bestaande bouw 
risicoklasse 1 tot 4 dat 
voldoet aan de 
brandveiligheidseisen.  

1 Naleefpercentage in 2020. 
1 Naleefpercentage in 2024. 
 

1 Aantal klachten openbare 
ruimte in 2020. 
1 Aantal klachten openbare 
ruimte in 2021. 
2 Aantal overtredingen 
geconstateerd n.a.v. een 
klacht in 2020. 
2 Aantal overtredingen 
geconstateerd n.a.v. een 
klacht in 2021. 
3 Aantal toezichtcontroles 
in 2020. 
3 Antal toezichtcontroles in 
2024. 

1 Aantal nieuwbouw. 
1 Aantal nieuwbouw dat 
voldoet aan de wettelijke 
energie eisen. 
2 Aantal nieuwbouw dat 
voldoet aan de MPG. 

1 Aantal handhavingszaken. 
1 Aantal handhavingszaken 
binnen wettelijk termijn. 
2 Aantal handhavingszaken 
welke stand houden in 
bezwaar/(hoger)beroep. 
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4 Operationeel beleidskader 

In dit hoofdstuk worden de prioriteiten en doelstellingen vertaald in concrete strategieën. Door 
middel van deze strategieën beoogt de gemeente Midden-Groningen om de geformuleerde doelen 
te behalen. Hierin staat het publiek belang voorop met het oog op de visie van de gemeente. 

4.1 VTH-strategie Midden-Groningen 

Met vergunningverlening (en melding) wordt toestemming verleend om bepaalde activiteiten uit 
te voeren. In het vergunningenproces worden bepaalde aspecten (o.a. constructieve veiligheid, 
belasting milieu, etc.) getoetst aan wet- en regelgeving. Hiervoor kunnen verschillende 
toetsingsniveaus gelden. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt de strategische 
vergunningverlening genoemd. Vervolgens dient toegezien te worden op de naleving van de 
regels. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een nalevingsstrategie.  
 
Handhavingsorganisaties moeten op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een 
nalevingsstrategie hebben. Bestaande uit toezicht, sanctie- en gedoogstrategie. Hier kan het 
onderdeel preventieve strategie (communicatie/financieel) aan toegevoegd worden evenals een 
strategie voor de uitvoering van projecten en VTH-ondersteunende dienstverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naleving heeft betrekking op de houding en gedrag van de samenleving ten aanzien van de regels. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om als bevoegd gezag op te treden om de naleving van wet- en 
regelgeving te waarborgen. Situatie afhankelijk kan er gekozen worden voor een bepaalde 
strategie. Veelal zal er een combinatie gemaakt worden tussen de diverse strategieën. De 
uitvoering van de strategie vergunningverlening en nalevingsstrategie is niet enkel een exercitie 
van Midden-Groningen. Het betreft een samenwerking met andere handhavingspartners (ODG, 
WO-DEAL en de VRG) op basis van de gemaakte afspraken. De volgende paragrafen gaan nader in 
op de diverse strategieën. 
 
 

Strategie 
vergunningverlening 

Nalevingsstrategie 

Preventieve- 

strategie 
Sanctie-
strategie 

Gedoog-
strategie 

Toezicht-
strategie 

Projecten- 
strategie 

Zoals eerder vermeld heeft de gemeente Midden-Groningen samen met de andere 
Groningse gemeenten de ‘toezicht- en handhavingsstrategie Wabo Groningen’ vastgesteld. 
De taken en de strategie zoals deze in dit beleidsplan zijn beschreven zijn overeenkomstig 

deze strategie. 
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4.2 Strategie vergunningverlening 

Centrale vraag: ‘Hoe toetsen we vergunningsaanvragen en wat zijn de diepgangsniveaus?’.  
 
De prioriteiten en doelstellingen worden vertaald naar concrete strategieën. De toepassing van 
deze strategieën leidt tot het behalen van de geformuleerde doelen. De probleemanalyse van 
vergunningverlening laat zien dat ten aanzien van vergunningen en meldingen de negatieve 
effecten leidend zijn. De gemeente Midden-Groningen wil deze ‘risico’s’ strategisch beheersen 
door risicogestuurd te blijven werken. Door risicogestuurd te kijken naar verschillende 
vergunnings- en meldingsaanvragen wordt inzichtelijk welke onderdelen belangrijk zijn en dus een 
diepgaandere toets wenselijk/noodzakelijk is. In andere woorden, de strategie beoogt de 
capaciteit daar in te zetten waar de effectscores het hoogst zijn. Dit kan worden gedaan door 
diepgangsniveaus in de toetsingen toe te passen. Met behulp van een prioritering wordt ‘top-
down’ gewerkt. Naar mate de berekende effectscores afnemen, neemt ook de inspanning 
(diepgangsniveau) af. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toetsingsniveaus met 
bijbehorende omschrijving. 

 
Door op deze wijze te werk te gaan, zullen de vergunningen en meldingen met een hoger risico 
ook een intensiever beoordelingsproces kennen, waarmee risico’s beter worden beheerst en het 
publieke belang wordt gewaarborgd. Een adequate risicogestuurde aanpak voor het 
vergunningsverleningstraject draagt bij aan de efficiëntie van het houden van toezicht, omdat 
opgemerkte aandachtspunten bij het vergunningsverleningstraject meegenomen kunnen worden 
in het toezichttraject.  
 
  

Nr. Omschrijving diepgang toetsingsniveaus Nadere uitwerking binnen de genoemde tijdseenheden 

0 Geen toetsing (plannen/aanvragen worden 
ontvangen, maar niet getoetst); 

Ingediende bescheiden worden gearchiveerd. 

1 Toetsen op uitgangspunten (sneltoets: 
toetsen op de aanwezigheid en 
compleetheid van de technische informatie); 

De toetser bladert diagonaal door de stukken en bepaalt 
op basis van ervaring zijn oordeel aangaande het 
betreffende aspect. 

2 Globaal (visuele hoofdlijnentoets: toetsen of 
de uitgangspunten conform de daarvoor 
gestelde normen zijn uitgevoerd); 

Van het aspect worden de uitgangspunten 
gecontroleerd en bekeken wordt of de uitkomsten 
realistisch zijn voor het ontwerp.  

3 Gemiddeld (representatief: toetsen of 
informatie klopt en eventuele berekeningen 
correct zijn uitgevoerd); 

Vanuit de hoofdlijnentoets wordt vanuit de ervaring van 
de toetser bepaald welk onderdeel representatief is voor 
het gehele aspect en dit onderdeel wordt inhoudelijk 
getoetst. Dit kan door een schaduwberekening uit te 
voeren of het geheel doorlopen van ingediende 
berekening(en). 

4 Grondig (integraal: volledige toetsing op alle 
onderdelen). 

Van een aspect worden alle documenten bestudeerd en 
compleet getoetst of opnieuw berekend.  
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Vergunningen 
Toetsing APV en bijzonder wetten 
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Collecteren       

Evenementenverkeersregelaars       

Vergunning marktstandplaatsen       

Ontheffing plaatsing Driehoeks reclameborden       

Vergunning tijdelijke standplaatsen       

Vergunning evenementen A       

Vergunning evenementen B VRG*      

Vergunning evenementen C VRG      

Gebruik van gemeentegrond       

Ontheffing plaatsing voorwerpen op of aan de weg       

Vergunning exploitatie openbare inrichtingen       

Ontheffing tijdelijke verruiming van de sluitingstijd       

Vergunning uitoefening van seksbedrijven       

Incidentele festiviteiten       

Ontheffing knalapparaten/overige geluidhinder       

Ontheffingen kamperen buiten kampeerterreinen       

Vergunningsverlening snuffelmarkten       

Kleine evenementen       

Ontheffing verbranding afvalstoffen of anderszins 
vuur te stoken, leggen of te hebben 

VRG      

Gedoogverklaringen coffeeshops       

Vergunning horeca- of slijtersbedrijf 
commercieel/paracommercieel 

      

Ontheffing tijdelijk schenken van zwak-alcoholische 
drank 

      

Verlof alcoholvrije drank       

Vergunning loterijen       

Kleine kansspelen       

Vergunning kansspelautomaten in inrichtingen       

Luchtballonnen       

Helikopters       

Vergunning gebruiken van explosieven       
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Houden van wedstrijden op de weg       

Tijdelijke verkeersmaatregelen       

Vuurwerk op de openbare weg       

Exploitatie speelautomatenhallen       

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk       

Ontsteken van vuurwerk       

Leegstandswet       

*VRG - Veiligheidsregio Groningen 

 

4.3 Preventieve strategie  

De preventieve strategie beantwoordt de vraag: ‘Hoe voorkomen we dat bedrijven wet- en 
regelgeving niet naleven?’ 
 
De preventieve strategie heeft als doel om te voorkomen dat de samenleving de wet- en 
regelgeving niet naleeft. Het motto bij preventie is: ‘handhaven is goed, maar preventie is beter’. 
Deze strategie drukt zich uit in een communicatief, financieel en juridisch instrument. 
 
Communicatie 
Goede voorlichting kan resulteren in een betere bekendheid en herkenbaarheid van geldende wet- 
en regelgeving. Dit kan vervolgens leiden tot een betere naleving. Echter, het instrument is enkel 
effectief op het moment dat een burger/instantie/bedrijf geen kennis van wet- en regelgeving 
heeft. Hier kunnen financiële overwegingen aan ten grondslag liggen. Het gevolg is dat een 
communicatief instrument niet daadkrachtig genoeg is. Op basis van de risicoanalyses kan bekeken 
worden voor welke categorieën/bedrijven deze inzet nuttig kan zijn. Communicatie kan tijdens het 
toezichtproces plaatsvinden in het kader van uitleg/onderbouwing, maar kan ook uiting krijgen in 
georganiseerde bijeenkomsten rondom nieuwe wetgeving.  
 
Financieel 
Een financieel instrument kan ook een preventieve werking hebben op de naleving. Hierbij kan 
gedacht worden aan stimuleringsregelingen en subsidies. Door (met name bij bedrijven in het 
kader van milieuwetgeving) financiële steun aan te bieden, kan worden gewaarborgd dat bedrijven 
de wet- en regelgeving naleven. Wij kunnen bijvoorbeeld fiscale maatregelen nemen of gebruik 
maken van landelijke regelingen/subsidies om energiebesparing te realiseren, waardoor bedrijven 
eerdere bereid zijn hier aan mee te werken.  
 
Juridisch 
Juridische sancties kunnen ook een preventief karakter hebben en kunnen om die reden ook deels 
worden gezien als preventieve strategie. Paragraaf 4.5 gaat in op de sanctiestrategie en geeft hier 
uiting aan. Uitwerking en inzet van de instrumenten worden beschreven in de op te stellen 
vergunning-, toezicht- en handhavingsprogramma’s. 
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4.4 Toezichtstrategie 

De toezichtstrategie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe houden we toezicht?’. 
 
De probleemanalyse van toezicht & handhaving (zie paragraaf 2.5) laat zien dat ten aanzien van 
toezicht & handhaving de risicoscores (=KANS X EFFECT) leidend zijn. Wij willen deze ‘risico’s’ 
strategisch beheersen door risicogestuurd te blijven werken. De risico’s geven aan welke 
objecten/bedrijven grote risico’s met zich meebrengen en waar dus toezicht een belangrijkere rol 
speelt. De strategie hierin is om de capaciteit daar in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. In 
het uitvoeringsprogramma wordt bepaald op welke objecten, gebieden en thema’s de controles 
door toezichthouders zich richten gedurende de looptijd van het programma. Dit 
uitvoeringsprogramma wordt opgesteld op basis van risicogestuurd toezicht. 
 
Dit kan gedaan worden door gebruik te maken van diepgangsniveaus. Evenals bij 
vergunningverlening kan bij toezicht met behulp van een prioritering ‘top-down’ worden gewerkt. 
Naar mate de berekende risico’s afnemen, neemt ook de inspanning (diepgangsniveau) af. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toetsingsniveaus met bijbehorende omschrijving.  
 

 
Op deze wijze worden de toezichtstaken met een hoger risico ook een intensiever toetsingsproces 
kennen waarmee de risico’s beter worden beheerst en het publieke belang wordt gewaarborgd.  

 

 
 
Toezicht 
Toetsing APV en bijzonder wetten 
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Toezicht Evenementen B  ODG      

Toezicht Evenementen C  ODG  ODG    

Nr. Omschrijving diepgang toetsingsniveaus Nadere uitwerking binnen de genoemde tijdseenheden 

0 Geen toetsing (vergunning); Niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan. 

1 Toetsen op uitgangspunten (toets op 
minimale invulling); 

De toezichthouder houdt minimaal toezicht op de meest 
relevante voorschriften. 

2 Toetsen op uitgangspunten (toets op 
basisniveau); 

De toezichthouder hanteert het basisniveau met 
betrekking tot toezicht op de meest relevante 
voorschriften.  

3 Toetsen op uitgangspunten (toets op 
basisniveau+); 

De toezichthouder hanteert het basisniveau met 
betrekking tot toezicht op alle voorschriften. 

4 Grondig (integraal: continue toetsing op alle 
onderdelen). 

De toezichthouder ziet continu toe op de naleving van 
voorschriften (monitoring).  
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4.5 Sanctiestrategie (provinciale handhavingsstrategie) 

De gemeente Midden-Groningen is een handhavingsorganisatie. Als handhavingsorganisatie geldt 
de beginselplicht tot handhaven. Uitgangspunt daarin is om de overtreding weg te nemen en/of 
om herhaling in de toekomst te voorkomen. Dat betekent dat dus niet direct strafrecht toegepast 
dient te worden. Handhaven is maatwerk en per overtreding dient daarom een gedegen afweging 
gemaakt te worden. Om deze afweging te structureren is door het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
en het Openbaar Ministerie (OM) de landelijke handhavingsstrategie (hierna: LHS) ontwikkeld. 
Deze strategie dient het doel om een uniforme toepassing van sancties te borgen door passend te 
interveniëren bij iedere bevinding. Naast de corrigerende en straffende werking, kent de 
sanctiestrategie ook een preventieve rol. Het opleggen en uitvoeren van sancties kunnen zorgen 
voor betere naleving van regels bij anderen. De provincie Groningen heeft samen met haar 
gemeenten ervoor gekozen om de LHS op onderdelen aan te passen. Dit heeft geresulteerd in een 
provinciale handhavingsstrategie. De hier beschreven sanctiestrategie is een uitwerking van de 
provinciale handhavingsstrategie. 
 
Classificeren overtreding  
De LHS bestaat uit een interventiematrix waarin aan de hand van twee elementen de overtreding 
wordt ‘geclassificeerd’. Hiermee kan de handhaver gericht en effectief tot een selectie van 
handhavingsinstrumenten komen. Hieronder worden beide elementen toegelicht.  
 
Mogelijke gevolgen overtreding 
Een overtreding kan een negatief effect met zich meebrengen. De ernst (= de mate van gevolgen) 
van de overtreding is daarom bepalend in de wijze waarop je handhaaft.  
 
Gedrag van de overtreder  
Indien een overtreding grote gevolgen met zich meebrengt, is overgaan tot strafrechtelijk 
handhaven niet altijd het meest geschikte instrument. Niet elke overtreding moet met harde hand 
gestraft worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de overtreder zich niet bewust is van de geldende 
regels. In een dergelijk geval is het effectiever om informatie over de regelgeving te verstrekken. 
Het is dus van belang om te kijken naar het gedrag van de overtreder. Dit element blijft voor de 
handhaver lastig in te schatten. Een handhaver heeft immers niet van elk bedrijf inzichtelijk hoe en 
waarom hij handelt. 
 
Op de volgende pagina is de matrix van de LHS (provinciale uitwerking) weergegeven. In bijlage II 
is een toelichting op de gebruikswijze van de LHS opgenomen. Het toepassen van handhaving kan 
op basis van verschillende instrumenten, afhankelijk van de situatie en de type overtreding. In 
bijlage III is een overzicht gegeven van de (mogelijk) in te zetten handhavingsinstrumenten. 
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4.6 Gedoogstrategie 

Het verschijnsel gedogen 
Een evenwichtig handhavingsbeleid houdt in, dat op systematische wijze aan alle overtredingen 
die aandacht wordt besteed die nodig is om een adequaat niveau van normbevestiging en naleving 
te bereiken. Dit niveau van handhaving kan verschillen per beleidsterrein en per soort norm. Voor 
een evenwichtige rechtshandhaving is het nodig noch wenselijk dat alles op alles wordt gezet om 
iedere overtreding van iedere norm te achterhalen. Een evenwichtig handhavingsbeleid noopt tot 
een zekere prioriteitstelling. Om actief te kunnen gedogen is een actief handhavingsbeleid vereist. 
 
Definitie en verschijningsvormen van gedogen 
Gedogen komt in de huidige praktijk in twee hoofdvormen voor. De eerste vorm is dat de met 
handhaving belaste overheidsinstantie ter zake van een eenmaal geconstateerde overtreding niet 
handhavend optreedt. De tweede vorm die in de praktijk voorkomt is, dat de met uitvoering of 
handhaving belaste overheidsinstantie reeds voordat een bepaalde overtreding plaatsvindt, 
aangeeft dat zij daartegen niet handhavend zal optreden. In de praktijk komt men gedogen in 
verdere varianten tegen: 

• Impliciet, dan wel expliciet; 

• Vooraf, dan wel achteraf; 

• Incidenteel, dan wel categorisch; 

• Onvoorwaardelijk, dan wel onder voorwaarden. 
 
Grenzen aan gedogen 
De beginselen van onze rechtsstaat vereisen dat het aangewezen bestuursorgaan actief toeziet op 
naleving van de wet en bij overtreding passende en effectieve handhavingsmaatregelen treft. Het 
bestuursorgaan moet die taak uitoefenen in overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen, 
zoals deze in de rechtspraak zijn ontwikkeld en in de Algemene wet bestuursrecht zijn vastgelegd. 
Die rechtsbeginselen kunnen evenwel rechtvaardigen en er zelfs toe nopen, dat in bepaalde 
gevallen geen herstelsanctie wordt opgelegd. 
 
Om te zorgen dat met dit rechtsstatelijk dilemma op verantwoorde wijze wordt omgegaan, is het 
noodzakelijk grenzen aan het gedogen te stellen en voorwaarden om te voorkomen dat niet 
lichtvaardig of willekeurig wordt gedoogd. 
 
Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedogen aanvaardbaar of zelfs geboden zijn. Gewaarborgd 
dient te zijn, dat van de bevoegdheid tot gedogen een terughoudend, zorgvuldig en verantwoord 
gebruik wordt gemaakt en dat gedogen daadwerkelijk beperkt blijft tot uitzonderingsgevallen. 
 
Naar het oordeel van de wetgever noopt dit ertoe uitdrukkelijk grenzen aan gedogen te stellen, wil 
gedogen nog aanvaardbaar kunnen zijn. Gedogen is slechts aanvaardbaar: 
a. in uitzonderingsgevallen; 
b. mits tevens beperkt in omvang en/of in tijd. 
Voorts dient gedogen: 
c. slechts expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging plaats te vinden, alsmede 
d. aan controle te zijn onderworpen. 

 
Uitzonderingsgevallen 
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Gedogen kan slechts in uitzonderingsgevallen aanvaardbaar zijn. Daarbij geldt steeds dat de 
afweging die de wetgever heeft gemaakt, niet op uitvoerend en handhavend niveau mag worden 
overgedaan. In de volgende situaties kan gedogen evenwel gerechtvaardigd of soms zelfs geboden 
zijn: 

• handhaving zou leiden tot aperte onbillijkheden; 

• het achterliggende belang is evident beter gediend met gedogen; 

• een zwaarder wegend belang rechtvaardigt gedogen. 
 
Beperkt in omvang en/of tijd 
Dat gedogen slechts in uitzonderingsgevallen aanvaardbaar kan worden geacht, brengt ook met 
zich mee dat de mate waarin wordt gedoogd zoveel mogelijk in omvang en/of tijd moet worden 
beperkt. Het gedogen dient niet langer te duren en niet in grotere mate plaats te vinden dan 
gerechtvaardigd wordt door de anders optredende onbillijkheid of door het achterliggende of 
zwaarder wegende belang dat het gedogen rechtvaardigt. Als het gedogen omvangrijk of 
structureel dreigt te worden, dient heroverweging van de norm zelf plaats te vinden. Onder 
omstandigheden kan gedogen voor langere tijd aanvaardbaar zijn, indien en zolang geen 
structurele verbetering van de norm mogelijk is. 
 
Gedoogstrategie 
In beginsel gedogen wij geen enkele overtreding. Uitzondering hierop zijn gevallen waarbij 
handhaving zou leiden tot een onevenredige en daardoor onrechtmatige schending van één of 
meerdere betrokken belangen, indien sprake is van een uitzicht op legalisatie. Voor mogelijke 
gedoogsituaties gelden de volgende voorwaarden: 

• Er moet sprake zijn van overmachtssituaties of overgangssituaties. Dit zijn situaties waarbij 
het achterliggende belang beter gediend is met het tijdelijk afzien van handhavend optreden. 
Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. 

• Gedogen kan slechts in uitzonderingsgevallen en onder zorgvuldige belangenafweging worden 
toegepast mits het zoveel mogelijk in omvang en tijd beperkt is. Hierbij kan gedacht worden 
aan het tijdelijk toestaan van een niet legale bewoning daar waar humane redenen directe 
handhaving niet wenselijk maken.  

• Het gedogen vindt uitsluitend actief (dus schriftelijk en onder voorwaarden) plaats. Dit 
betekent dat passief gedogen niet aanvaardbaar is. Bij actief gedogen is er sprake van een 
beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit heeft tot gevolg dat de belangen 
van alle belanghebbenden in de belangenafweging moeten worden meegenomen. 

• Een gedoogbeschikking wordt alleen afgegeven op schriftelijk verzoek van de overtreder. Het 
verzoek moet alle relevante informatie bevatten die nodig is om tot een weloverwogen besluit 
te kunnen komen.  

• De gedoogbeschikking is voorzien van voorwaarden die de omvang en periode van gedogen 
vastleggen. 

• De beschikking is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

• Het voldoen aan de gedoogbeschikking wordt periodiek gecontroleerd. 

• Er wordt uitsluitend gedoogd zolang de gedoogvoorschriften niet overtreden worden. Indien 
de voorwaarden van de gedoogbeschikking worden overtreden, wordt deze ingetrokken en 
wordt direct overgegaan tot handhavend optreden.  

• Het gedogen mag niet langer voortduren dan voor de huidige overtreder noodzakelijk is. 
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5 Monitoring, evaluatie en rapportage 

5.1 Monitoring 

Om de invloed en effecten van de inspanningen op gebied van vergunning, toezicht en handhaving 
te kunnen te meten, is het noodzakelijk om enkele gegevens vast te leggen in een jaarverslag. Zoals 
het aantal vergunningen, uitgevoerde controles, aantal en soort overtredingen en bestuurlijke 
handelingen. Deze gegevens moeten per taakveld (conform het Besturingsmodel) worden 
vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat niet alleen de VTH-taken die de gemeente uitvoert worden 
gemonitord, maar ook de uitbestede taken aan de ODG, WO-DEAL en VRG. Dit om na te kunnen 
gaan of de overgedragen taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.  
 
Belangrijk bij monitoring is dat het niet enkel gebaseerd is op het vastleggen van aantallen, maar 
het moet het achterliggende doel monitoren. Dit betekent dat de focus komt te liggen op de 
outcome: de effecten van de toetsing en toezicht waarbij aan de voorkant de beoogde effecten 
worden benoemd. Dit vormt de basis voor een betere sturing op de output- en outcomedoelen.  
 
De controles van activiteiten worden vastgelegd in een registratiesysteem. De ODG  (uitgezonderd 
de APV taken) heeft een separaat registratiesysteem. De registratiesystemen moeten informatie 
opleveren om een goede balans te ontwikkelen tussen vergunningverlening en toezicht. Als 
gemeente kan je weinig invloed uitoefenen op het aantal vergunningaanvragen, maar je kan wel 
invloed uitoefenen op het toezicht. Zoals aangegeven wordt er gebruik gemaakt van meerdere 
registratiesystemen, het is voor ons belangrijk om ook de gegevens van de regionale 
uitvoeringsdiensten te controleren om zo in staat te zijn hier op te sturen en om te controleren of 
datgene dat geprogrammeerd is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wij blijven bevoegd gezag 
voor het uitvoeren van vergunningen, toezicht en handhaving, ook voor de uitbestede taken aan 
de regionale uitvoeringsdiensten.  

5.2 Evaluatie en rapportage 

Evaluatie is nodig om te kunnen beoordelen of het gevoerde beleid effectief is en of dit beleid 
uitvoering geeft aan de gestelde prioriteiten en doelen. Daarnaast kan een evaluatie ook gebruikt 
worden om het proces te evalueren. Op basis van de procesindicatoren kan gekeken worden hoe 
doelmatig het proces is. Dit zal gebeuren bij de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. 
De evaluatie verzorgt op dat moment de sluiting van de BIG-8 en tevens de opening voor het 
opnieuw doorlopen van de cyclus.  
 
Aan de opbouw van het verslag zijn geen wettelijke eisen gesteld. Wel is gesteld dat de rapportage 
plaatsvindt over de resultaten van het uitgevoerde beleid. Een consistente opbouw vanuit de 
probleemanalyse, strategie, programmering en uitvoering is essentieel. Daarnaast is het van 
belang om ontwikkelingen op het gebied van beleid, wet- en regelgeving, privatisering etc. mee te 
nemen in de evaluatie, omdat dit het beleid alsmede het programma kan beïnvloeden. In de 
verslaglegging staat op welke wijze de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. Daarnaast is 
aangeven in hoeverre zij hebben bijgedragen aan de vastgelegde doelstellingen. In de evaluatie 
dienen daarom de volgende onderdelen gerapporteerd te worden: 
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- De monitoringsresultaten van de indicatoren en op basis daarvan een analyse op het voldoen 
aan de geformuleerde doelstellingen; 

- Analyse van het huidige en toekomstige bedrijvenbestand met daarbij de te verwachten 
(prognose) vergunningen; 

- Inzicht in de verbetering dan wel verslechtering van het naleefgedrag van bedrijven of de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 

- Voorstellen voor eventuele bijstellingen in beleid, takenpakket of bedrijvenbestand. 
 
De evaluatie is het laatste onderdeel in het proces van het uitgevoerde beleid en vormt tevens het 
vertrekpunt voor het nieuw uit te voeren beleid. De evaluatie maakt inzichtelijk welke bijdrage het 
uitgevoerde beleid heeft gehad ten aanzien van de opgestelde visie en de doelen en geeft inzicht 
in het naleefgedrag. Deze gegevens kunnen aanleiding geven om de risicoanalyses aan te passen 
(op basis van naleefgedrag) en doelen bij te stellen. De evaluatie vormt daarnaast een belangrijke 
basis voor het opstellen van het VTH-uitvoeringsprogramma voor de Wabo-taken. Dit VTH 
uitvoeringsprogramma heeft de vorm van de overeengekomen jaaropdrachten met betrekking tot 
de WO-Deal (wat betreft de aardbeving gerelateerde bouwtaken)  en ODG (reguliere bouwtaken 
en milieu taken).  
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Bijlage I Wet- en normenkader (overzicht) 

Tabeloverzicht wet- en normenkader 
 

Wet/norm Inwerkingtreding Bepalingen/principe 
Packagedeal IPO, VNG en het 
Rijk (modernisering VTH-
stelsel) 

juni 2009 (bestuurlijk 
afsprakenkader, niet 
wettelijk geborgd) 

▪ doel doorvoeren verbetering van de kwaliteit van de uitvoering 
van de VTH-taken  

▪ oprichting van omgevingsdiensten 
▪ toepassen kwaliteitscriteria 2.0 
▪ toepassen landelijke handhavingsstrategie (LHS) 

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 
>Wet VTH heeft Wabo 
gewijzigd< 

1 oktober 2010 (Wabo) 
13 april 2016 (Wet VTH) 

▪ verplicht gemeenten om een omgevingsdienst in te stellen [art. 
5.3, lid 1] 

▪ verplicht gemeenten om een verordening VTH vast te stellen 
voor de basistaken van de omgevingsdienst [art. 5.4, lid 1b] 

▪ zorgplicht VTH voor de niet-basistaken [art. 5.5] 
▪ interbestuurlijk toezicht op gemeenten door de provincie [art. 

5.9, lid 1] 

Wet revitalisering generiek 
toezicht 

1 oktober 2012 ▪ vereenvoudiging van het interbestuurlijk toezicht door 
provincies 

Besluit omgevingsrecht (Bor) Uitvoeringsregelgeving 
van de Wabo. 

▪ verplicht gemeenten het basistakenpakket te beleggen bij een 
omgevingsdienst [art. 7.1, lid 1] 

▪ aanwijzing van zes BRZO-omgevingsdiensten voor B- en C-
bedrijven [art. 8.1, lid 3] 

▪ verklaart de procescriteria van toepassing [paragraaf 7.2] 
▪ verplicht gemeenten om een uitvoering- en handhavingsbeleid 

(VTH-beleid) op te stellen [art. 7.3, lid 1] 
▪ verplicht gemeenten om de organisatie zodanig in te richten dat 

een goede uitvoering van het uitvoerings- en handhavingsbeleid 
gewaarborgd is [art. 7.4, lid 1] 

Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor) 

Uitvoeringsregelgeving 
van de Wabo 

▪ ministeriele regeling op grond van de Wabo 

Verordening kwaliteit VTH 
Midden-Groningen 

2019 ▪ reikwijdte verordening: basistaken omgevingsdienst [art. 2] 
▪ kwaliteitscriteria 2.2 van toepassing verklaart (zowel 

procescriteria als criteria voor de kritieke massa) [art. 5] 
▪ beginsel van ‘comply or explain’ [art. 5] 
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Bijlage II Toelichting handhavingsstrategie 

[deze toelichting op de handhavingsstrategie komt uit het ‘Toezicht- en handhavingsstrategie 
Wabo in de provincie Groningen’] 
 
In deze bijlage is de sanctiestrategie (zie paragraaf 4.5) uitgewerkt. Het uitgangspunt is de 
Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). 
 
Op dit moment zijn veel bevoegde gezagen bezig met de implementatie van de LHS. In het 
basisdocument van de LHS is vastgelegd dat de toepassing van de LHS gemonitord en geëvalueerd 
zal worden. Alle partijen die met de LHS werken kunnen hiervoor voorstellen doen. 
 
In de onderstaande matrix is grotendeels de tekst van het basisdocument van de LHS 
overgenomen. Ten opzichte van de basistekst zijn wijzigingen en aanvullingen aangebracht die 
dienen ter verduidelijking van de LHS, om interpretatieverschillen te voorkomen en de 
werkbaarheid met de LHS in de praktijk te verbeteren. In de tekst is het woord ‘normadressaat’ 
dat de LHS gebruikt vervangen door de meer gebruikelijke term ‘overtreder’. De basis voor de 
sanctiestrategie is de interventiematrix.  
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Stap 1 Positionering overtreding in de interventiematrix 
 
De handhaver bepaalt ten eerste in welk segment van de interventiematrix hij de overtreding 
positioneert door: (1) het beoordelen van de gevolgen van de overtreding voor milieu, natuur, 
water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie en (2) het typeren van de 
overtreder. 
 
Ad 1 
De gevolgen van de overtreding beoordeelt de handhaver als: 
1. vrijwel nihil; of 
2. beperkt; of 
3. van belang - er is sprake van aanmerklijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft 

en/of milieuschade, natuurschade, waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonen 
(mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of 

4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar - onder andere het geval als de overtreding 
maatschappelijke onrust en/of ernstige milieuschade, ernstige natuurschade, ernstige 
waterverontreiniging en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft. 

 
Daarbij gelden de volgende nadere criteria voor de termen ‘vrijwel nihil’, ‘beperkt’, ‘van belang’ en 
‘aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar’: 
▪ de gevolgen van de overtreding worden gekarakteriseerd als ‘vrijwel nihil’ als er naar het 

oordeel van de handhaver geen hercontrole binnen afzienbare tijd noodzakelijk is om te 
bepalen of de overtreding ongedaan is gemaakt; 

▪ de gevolgen van de overtreding worden gekarakteriseerd als ‘beperkt’ als naar het oordeel 
van de handhaver het regulier bestuursrechtelijke stappenplan kan worden gevolg om de 
overtreding te (doen) beëindigen; 

▪ de gevolgen van de overtreding worden aangemerkt als belang als de overtreding naar het 
oordeel van de handhaver binnen enkele weken moet zijn beëindigd; zo nodig wordt 
bestuursdwang toegepast indien de overtreding niet door de overtreder wordt beëindigd; 

▪ de gevolgen van de overtreding worden aangemerkt als ‘aanzienlijk, bedreigend en/of 
onomkeerbaar’ als naar het oordeel van de handhaver onmiddellijk of binnen enkele dagen 
bestuursdwang moet worden toegepast om de overtreding om te beëindigen indien de 
overtreding niet door de overtreder is beëindigd.  

 
Bij de beoordeling welke actie het meest wenselijk is, kan gebruik gemaakt worden van de 
onderstaande methode van risicobeoordeling, waarbij de ernst van de mogelijke gevolgen van de 
overtreding wordt afgezet tegen de kans dat die gevolgen binnen afzienbare tijd daadwerkelijk 
zullen optreden (zie het schema hieronder). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bijzondere situatie is het (tijdelijk) stilleggen van activiteit die plaatsvindt zonder of in afwijking 
van een verleende vergunning, om te voorkomen dat voortzetting van de activiteit leidt tot verdere 
afwijking van de legale situatie. Denk bijvoorbeeld aan een bouwstop. De stillegging vindt plaats 
zodat eerst beoordeeld kan worden of de situatie vergunbaar is. Zo’n situatie wordt ook 
aangemerkt als onomkeerbaar. 
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Ad 2 
De handhaver typeert de overtreder als: 
A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van 

onbedoeld handelen; of 
B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een 

overschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of 
C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van 

controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen 
worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of 

D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een 
criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen. 

Bij de typering van de overtreder kijkt de handhaver dus verder dan de bevinding op zich en neemt 
hij diens gedrag en toezicht- en handhavingshistorie mee in beschouwing. Aan de indeling in een 
bepaalde typering dienen duidelijke en concrete feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen 
waaruit blijkt dat het gedrag van de overtreder als structureel gekenmerkt kan worden. Een 
willelkeurige andere handhaverzou tot dezelfde objectieve typering op basis van dezelfde feiten 
en omstandigheden moeten komen. Daarbij gaat het om feitelijke gedragingen van de overtreder 
met betrekking tot het naleven van voorschriften bij eerdere controles, de mate van een 
medewerking van de overtreder tijdens de controle, het aantal constateringen tijdens de controle 
of concrete mededelingen van de overtreder over het al dan niet bereid zijn tot beëindiging van 
een overtreding. De mening van een overtreder over nut en noodzaak van voorschriften en/of 
controles is een subjectief element dat niet in de typering wordt betrokken. 
 
Bij overtreders waar geen toezicht- en handhavingshistorie van bekend is (nieuw ondernemers die 
voor het eerst gecontroleerd worden; burgers waar geen eerdere overtredingen van bekend zijn) 
is typering A het vertrekpunt tenzij tijdens de controle duidelijk is gebleken dat de overtreder 
structureel tot een andere typering behoort. Als de handhaver niet in staat is om de overtreder 
eenduidig te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt. 
 
De handhaver bepaalt vervolgens of er sprake is van verzachtende of verzwarende argumenten. 
De mogelijkheid van legalisatie en overmacht zijn voorbeelden van verzachtende argumenten. 
Recidive is een voorbeeld van een verzwarend argument. 
 
Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één 
segment naar links verplaatst. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing 
één segment naar rechts. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit 
toch maar één verplaatsing op. Er wordt afgeweken van de LHS in die gevallen waarin gelijktijdig 
met een horizontale verplaatsing ook een verplaatsing naar boven, respectievelijk naar beneden is 
voorzien. In de LHS wordt die verplaatsing niet gemotiveerd. Een verzachtend of verwarend 
argument maakt nog niet dat de aard van de gevolgen van de overtreding wijzigt (wat een 
verplaatsing naar beneden of naar boven zou inhouden). Opgemerkt wordt dat recidive 
(vastgesteld tijdens deze controle) niet wordt aangemerkt als verzwarend argument, indien 
recidive (vastgesteld tijdens eerdere controle) al heeft meegespeeld in de typering van de 
overtreder. Ook eventuele andere aspecten die meegewogen zijn in de typering van de overtreder 
worden niet als verzwarend argument gebruikt. 
 
Als legalisatie van de bevinding mogelijk is, is dat de aangewezen weg gelet op de hieruit 
voortvloeiende rechtszekerheid voor alle betrokkenen. Dit laat het toepassen van de 
interventiematrix onverlet, omdat er maatregelen nodig kunnen zijn om de overtreding te 
beëindigen en de gevolgen te beperken of weg te nemen. Bij het toepassen van de 
interventiematrix is de mogelijkheid van legalisatie een verzachtende omstandigheid. Er kunnen 
tot slot omstandigheden zijn om bij een bevinding van handhaven af te zien op basis van een 
vastgestelde gedoogstrategie. Gedogen laat eventuele strafvervolgen door het OM onverlet. 
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Stap 2 Verzwarende omstandigheden 
 
De handhaver bepaalt vervolgens of er verzwarende aspecten zijn die moeten worden betrokken 
bij de afweging om het bestuurs- en/of strafrecht toe te passen. Deze stap leidt niet ot een andere 
positionering in de interventiematrix (die is in stap 1 al vastgesteld) maar is alleen van invloed op 
de keuze om al dan niet strafrecht toe te passen binnen het vastgestelde segment. Hoe meer 
verzwarende aspecten, des te groter de reden om naast bestuursrechtlijk ook strafrechtelijk te 
handhaven. Vooral voor bevindingen die na stap 1 in de middensegmenten van de 
interventiematrix zijn gepostioneerd (A4, B3, B4, C2 en D2), kunnen de verzwarende aspecten 
reden zijn om naast bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk op te treden. De volgende verzwarende 
aspecten worden afgewogen: 
▪ Verkregen financieel voordeel (winst of besparing). De overtreder heeft door zijn handelen 

financieel voordeel behaald of financieel voordeel halen was het doel. 
▪ De (schadelijke) gevolgen van een overtreding kunnen niet ongedaan gemaakt worden, 

waarvoor bestuursrechtelijk optreden (gericht op beëindiging van de overtreding en 
wegnemen van de gevolgen) niet oppertuun is. Dit aspect is een aanvulling op de aspecten die 
genoemd zijn in de LHS. 

▪ Status verdachte/voorbeeldfunctie. De overtreder is: een regionaal of landelijk 
maatschappelijk aansprekende of bekende (rechts)persoon, een overheid, een 
toonaangevend brancheonderdeel, een certificerende instelling, een persoon die een 
openbaar ambt bekleedt, de eigen organisatie.  

▪ Financiële sanctie heeft vermoedelijk geen effect. Een bestuurlijke boete kan waarschijnljk 
niet geïnd worden of is waarschijnlijk door de overtreder als (bedrijfs)kosten ingecalculeerd.  

▪ Combinatie met andere relevante delicten. Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling 
van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen. 

▪ Medewerking van deskundige derden. De overtreder is bij zijn handelen ondersteund door 
deskundige derden, zoals vergunningverlenende of certificerende instellingen, 
keuringsinstanties of brancheorganisaties. De handhaver moet onderbouwen op grond van 
welke aanwijzingen hij het vermoeden heeft dat de deskundige derde op de hoogte was en/of 
medewerking heeft verleend aan de geconstateerde bevinding(en). 

▪ Normbevestignig. Bij dit aspect geldt dat het doel van de handhaving ligt in het onder de 
aandacht brengen van het belang van een bepaalde norm bij de branche of bij het bredere 
publiek. Strafrechtelijke handhaving vindt mede plaats in het kader van normhandhaving of 
normbevestiging met het oog op grotere achterliggende te beschermen rechtsbelangen. 
Hierbij speelt de openbaarheid van het strafproces een grote rol. Als in het openbaar, door 
middel van een onderzoek ter terechtzitting of de publicatie van een persbericht bij een 
transactie of strafbeschikking, verantwoording wordt afgelegd van gepleegde strafbare feiten 
krijgt de normhandhaving of normbevestiging het juiste effect. 

▪ Waarheidsvinding. Soms kan strafrechtelijk optreden met toepassing van 
opsporingsbevoegdheden met het oog op de strafrechtelijke waarheidsvinding en afdoening 
aangewezen zijn. Bijvoorbeeld als een controle of inspectie aanwijzingen aan het licht brengt 
dat er meer aan de hand is, maar de bestuursrechtelijke instrumenten ontoereikend zijn om 
de waarheid aan het licht te brengen. 
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Stap 3 Bepalen of overleg met het bestuur met politie en OM, dan wel van politie en OM met 
het bestuur, over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd is 
 
De handhaver bepaalt of overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht geïndiceerd 
is op basis van de beoordeling van de bevinding met de interventiematrix (stap 1) en de afweging 
van verzwarende aspecten (stap 2). Dit overleg beoogt een weloverwogen inzet van het 
bestuursrecht, het bestuurs- én strafrecht of alleen het strafrecht. Dit overleg is derhalve 
tweerichtingsverkeer: bestuursrechtelijke handhavers zoeken indien noodzakelijk het overleg op 
met politie en OM en omgekeerd.  
 
Overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht is altijd noodzakelijk als de 
handhaver de bevinding na stap 1 heeft gepositioneerd in de middensegmenten (A4, B3, B4, C2, 
D2 en D1) of zware segmenten (C3, C4, D3 en D4) van de interventiematrix. Overleg kan ook zinvol 
zijn bij bevindingen die de handhaver weliswaar heeft gepositioneerd in de lichte segmenten van 
de interventiematrix (A1, A2, A3, B1, B2 en C1), maar waarbij er op grond van stap 2 sprake is van 
één of meer verzwarende aspecten. In situaties waarin een handhavingsinstantie een BSBm oplegt 
is overleg met het OM niet geïndiceerd en is strafrechtelijk optreden door het OM niet aan de orde. 
 
Als de handhaver concludeert dat overleg over de toepassing van het bestuurs- en/of strafrecht 
geïndiceerd is, wordt gehandeld op basis van vooraf tussen bestuursrechtelijke 
handhavingsinstanties, politie en OM gemaakte algemene afspraken over hun samenspel. Door 
deze algemene afspraken zal het in veel situaties niet nodig zijn daadwerkelijk fysiek overleg te 
voeren. Er vindt dan, indien uit de algemene afspraken mogelijk toepassing van strafrecht volgt, 
conform die afspraken een overdacht van het dossier plaats. Alleen zo kan accuraat en effectief 
optreden in voorkomende gevallen worden gewaarborgd, in het bijzonder als er sprake is van 
spoed en heterdaad.  
 
Situaties waarin de vooraf gemaakte algemene afspraken niet voorzien, zullen apart door 
handhavingsinstantie, politie en OM worden beoordeeld, in een regulier overleg of door middel 
van ad hoc overleg als snelheid vereist is. Uit het overleg volgt hoe de betreffende bevinding wordt 
opgepakt: alleen bestuursrechtelijk, bestuurs- én strafrechtelijk of alleen strafrechtelijk. Het 
laatste veelal met een opsporingsverzoek onder leiding van de Officier van Justitie.  
 
Ten slotte is, afgezien van de interventiematrix, aangifte bij het OM standaard als toezichthouders 
de volgende ernstige bevindingen doen. 
▪ Sitauties waarin bewust het toezicht onmogelijk word gemaakt, zoals het weigeren van 

toegang, intimidatie, geweldsdreiging, fraude, vernietiging van bewijs en poging tot omkoping. 
▪ Situaties waarin de toezichtouder constateert dat er opzettelijk mensen in gevaar worden 

gebracht, door onder andere: sabotage, vernieling of het bewust verstrekken van verkeerde 
informatie.  
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Stap 4 Optreden met de interventiematrix 
 
De sanctiestrategie gaat uit van het in principe zo licht mogelijk starten met interveniëren gericht 
op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere interventies las naleving uitblijft. 
 
In de interventiematrix zijn zowel de (bestuursrechtelijke) interventies gericht op herstel en 
naleving als de (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) interventies gericht op bestraffing 
opgenomen.  
 
De handhaver gebruikt de interventiematrix (zoals hierna weergegeven) als volgt: 
1. De handhaver kijkt naar de interventies in het segment van deze interventiematrix waarin hij 

de bevinding eerder met behulp van stap 1 heeft gepositioneerd.  
2. De handhaver kiest voor de minst zware (combinatie) van de in het betreffende segment 

opgenomen interventies, tenzij de handhaver motiveert dat een andere (combinatie van) 
interventie(s) in de betreffende situatie passender is. 

 
In de interventiematrix is bij de bestuursrechtelijke herstellende spoor ervoor gekozen om de in 
de provincie Groningen gebruikelijke terminologie van handhaving in 1, 2, of 3 stappen te hanteren 
voor last onder bestuursdwang (LOB) en last onder dwangsom (LOD). Hiermee wordt een 
eenduidige toepassing van deze instrumenten bevorderd. Uit de matrix volgt dat in de bovenste 
segmenten de ernst van de gevolgen van de overtreding leidend zijn voor het bestuursrechtelijke 
herstellende spoor; in de onderste segmenten is de typering van de overtreder leidend. 
 
Het bestuurlijke gesprek in de provincie Groningen slechts bij uitzondering toegepast. Het 
bestuurlijk gesprek is daarbij geen ‘extra stap’ in het bestuursrechtelijk herstellende spoor; maar 
kan plaatsvinden binnen de hersteltermijn die al in één van de stappen formeel is gegeven. 
Verscherpt toezicht is een bestuursrechtelijke maatregel die genomen kan worden om meer inzicht 
te krijgen in het patroon van de overtreding(en). Waar in deze matrix ‘PV’ staat betreft het de 
middelzware en zware segmenten die in stap 3 zijn afgestemd tussen handhavingsinstantie en OM. 
 
De handhaver zet de betreffende (combinatie van) interventie(s) in totdat sprake is van naleving. 
Als naleving binnen de door de handhaver bepaalde termijn uitblijft, pakt de handhaver direct 
door, en zet de volgende stap in de interventie. Dat kan ook zijn het inzetten van een zwaardere 
(combinatie van) interventie(s). In algemene zin geldt voor termijnen het volgende: 
▪ Gedragsvoorschriften dienen direct in acht genomen te worden. Hiervoor dient geen of 

hooguit een zeer korte termijn te worden gesteld om de overtreding te beëindigen en/of 
herhaling ervan te voorkomen. 

▪ In alle andere gevallen – waaronder ook plannen of voorzieningen waarvoor investeringen 
vereist zijn – geldt: hoe urgenter de situatie des te korter de termijn. Daarbij rekening houdend 
met de technische en organisatorische realiseerbaarheid in die termijnen. 

 
Het optreden in stap 4, zoals tot nu toe beschreven, heeft betrekking op gedane bevinding(en) die 
op grond van de interventiematrix worden aangepakt. Uiteraard kunnen handhavingsinstanties 
aanvullend ook hun toezichtstrategie bij het betreffende bedrijf aanpassen, bijvoorbeeld door het 
verhogen/verlagen van de toezichtfrequentie, het initiëren van de herijking van de 
vergunningensituatie, etc. 
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Stap 5 Vastlegging 
De doorlopen stappen, waaronder de motivering voor de beoordeling van de gevolgen van de 
overtreding en de motivering voor de typering van de overtreder, en genomen beslissingen 
worden verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de handhavingsinstantie 
geldende administratieprocedure en –systemen, zodanig dat hieruit kan worden afgeleid dat is 
voldaan aan: het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur en 
het verbod van misbruik van bevoegdheid. 
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Bijlage III Overzicht handhavingsinstrumenten 

[dit overzicht van handhavingsinstrumenten uit het ‘Toezicht- en handhavingsstrategie Wabo in 
de provincie Groningen’] 
 
Ter bevordering van het naleven van het omgevingsrecht zijn bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, 
privaatrechtelijke en overige instrumenten beschikbaar. Alle instrumenten zijn bedoeld om 
naleving van het omgevingsrecht op lange termijn te bevorderen. Bestuursrechtelijke 
instrumenten zijn daarnaast primair gericht op het herstellen van de onwenselijke situatie die is 
ontstaan met het overtreden van een voorschrift. Strafrechtelijke instrumenten zijn ook gericht op 
genoegdoening aan de maatschappij na verontwaardiging over het overtreden. De 
privaatrechtelijke instrumenten hebben het vergroten van het draagvlak tot naleven als 
nevendoel. Een overzicht van de handhavingsinstrumenten is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Tabel bestuursrecht herstellend 

Instrument Omschrijving 

Aanspreken/informeren Aanspreken/informeren is een informele interventie (geen wettelijke basis) naar aanleiding van een 
inspectie die ertoe moet leiden dat de overtreder naleeft of in staat is na te leven. 
Aanspreken/informeren gebeurt mondeling, door het verstrekken van schriftelijke informatie of 
door verwijzing naar websites. Aanspreken/informeren is vooral aan de orde bij goedwillende 
overtreder die onbedoeld niet naleven en die gemotiveerd zijn de niet naleving zo snel mogelijk zelf 
op te lossen. 

Controlebrief De overtreder ontvangt naar aanleiding van een inspectie een controlerapport/ brief/ 
email waarin de geconstateerde overtredingen zijn vastgelegd en welke afspraken er zijn 
gemaakt over het treffen van maatregelen of voorzieningen om na te leven en binnen 
welke termijn dat moet gebeuren. 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Bestuurlijk waarschuwen betekent dat de overtreder naar aanleiding van een inspectie 
een waarschuwingsbrief ontvangt. Daarin is opgenomen welke maatregelen of voorzieningen 
getroffen moeten worden om na te leven en binnen welke (redelijke) termijn. 
Verder bevat de brief het bekend maken van het voornemen om een last onder 
dwangsom op te leggen indien een overtreding niet binnen de aangegeven termijn wordt 
beëindigd plus de termijn om zienswijzen bekend te maken. 

Bestuurlijk gesprek Een bestuurlijk gesprek met (de leiding van) de overtreder in kwestie is een aanvullende 
escalerende interventie op waarschuwen. 

Verscherpt toezicht Verscherpt toezicht als interventie betreft het naar aanleiding van een inspectie meer of 
intensiever toezicht houden op de overtreder. 

Last onder dwangsom 
(LOD) 

Een ‘Last onder dwangsom’ is een geldbedrag dat moet worden betaald wanneer de in de 
beschikking gegeven last, om na een bepaalde datum aan zekere verplichtingen te voldoen, niet is 
uitgevoerd. Doel daarvan is de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of herhaling 
te voorkomen. De hoogte van het geldbedrag in de last onder dwangsom is gerelateerd aan het 
economisch voordeel dat ontstaat door het niet-naleven van betreffende voorschriften. Daarnaast 
mag er een prikkelende werking uitgaan. Het is noodzakelijk de hoogte van het geldbedrag en de 
termijn te motiveren!  
 
Het opleggen van een last onder dwangsom gebeurt volgens zorgvuldig te volgen stappen. In het 
algemeen worden de volgende stappen onderscheiden: 
Controlebrief; → indien niet tijdig hersteld: 
Bestuurlijke waarschuwing; → indien niet tijdig hersteld: 
Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het opleggen van een last onder dwangsom met een 
hersteltermijn. Na afloop van de hersteltermijn volgen hercontroles en indien de overtreding 
voortduurt (of herhaald wordt) verbeuring van dwangsommen. Het is mogelijk, afhankelijk van de 
positionering in de interventiematrix, de eerste en eventueel ook de tweede stap over te slaan. In 
dat laatste geval kan de overtreder, voorafgaand aan de oplegging van de beschikking zonodig 
mondeling gevraagd worden een zienswijze te geven. 
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Last onder 
bestuursdwang (LOB) 

Een last onder bestuursdwang is feitelijk handelend optreden tegen dat wat in strijd is (wordt 
gedaan, gehouden of nagelaten) met het omgevingsrecht. Als de overtreder de overtreding niet 
binnen een gestelde termijn beëindigt of de schade herstelt, kan het bestuursorgaan dit - zonder 
tussenkomst van de rechter - zelf doen op kosten van de overtreder. 
 
Voor de last onder bestuursdwang gelden dezelfde zorgvuldig te doorlopen stappen als voor de last 
onder dwangsom. In het algemeen worden de volgende stappen onderscheiden: 
1. Controlebrief; → indien niet tijdig hersteld: 
2. Bestuurlijke waarschuwing; → indien niet tijdig hersteld: 
3. Sanctiebeschikking, dat wil zeggen: het aankondigen van bestuursdwang met een 
hersteltermijn. 
 
Na afloop van de hersteltermijn volgt een hercontrole. Indien de overtreding voortduurt, wordt de 
bestuursdwang uitgevoerd. Het is mogelijk, afhankelijk van de positionering in de 
interventiematrix, de eerste en eventueel ook de tweede stap over te slaan. In dat laatste geval kan 
de overtreder, voorafgaand aan de oplegging van de beschikking zonodig mondeling gevraagd 
worden een zienswijze te geven. In spoedeisende situaties is het ook mogelijk de 
sanctiebeschikking op te leggen zonder hersteltermijn of zelfs de bestuursdwang uit te voeren 
zonder dat de beschikking vooraf op schrift is gesteld. 

Tijdelijk stilleggen Tijdelijk stilleggen is een ‘spoedeisende last onder bestuursdwang’. Bij het tijdelijk stilleggen 
hoeven, gezien de spoedeisende aard van de maatregel, de ‘bijzondere omstandigheden’ minder 
uitvoerig meegewogen te worden. Het tijdelijk stilleggen kan worden opgelegd als voldoende 
aannemelijk is gemaakt dat de activiteiten zonder vergunning uitgevoerd worden, los van de 
mogelijkheden tot legalisatie met een beperkte toets aan het evenredigheidsbeginsel. 

 
Tabel bestuursrecht bestraffend 

Instrument Omschrijving 

Bestuurlijke boete Een bestuurlijke boete is een bestuurlijke bestraffende sanctie die door de handhavingsinstantie 
zonder tussenkomst van het OM of een rechter kan worden opgelegd. Het CJIB verzorgt de inning 
en incasso van bestuurlijke boetes van diverse overheidsdiensten, waaronder de NVWA, de 
Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Een bestuurlijke boete houdt de 
onvoorwaardelijke verplichting in tot betaling van een geldsom en kan naast een last onder 
dwangsom of een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Het opstellen van het boeterapport 
gebeurt door de toezichthouder/handhaver, maar de kennisgeving, beschikking en inning gebeuren 
door het boetebureau (o.a. CJIB). De maxima en bandbreedtes van boetebedragen zijn veelal 
vastgelegd in de wetgeving. Een belangrijk verschil met de BSBm is dat bezwaar en beroep bij het 
bestuursorgaan dienen te worden aangetekend, terwijl de overtreder tegen de BSBm in verzet kan 
komen bij het OM. 

Schorsen of intrekken 
vergunning, certificaat 
of erkenning 

Als de overtreder houder is van een vergunning of ontheffing, dan kan het geheel of gedeeltelijk 
intrekken van dat besluit een passende interventie zijn. Deze interventie is met name passend als 
de overtreder niet in actie komt naar aanleiding van eerdere correctieve interventies, zoals een last 
onder dwangsom. Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een begunstigend besluit is een 
vergaande interventie die zorgvuldig moet worden voorbereid. 

Exploitatie-verbod, 
sluiting 

Voor niet vergunningsplichtige overtreders bestaat de mogelijkheid op basis van de Fraudewet om 
het bedrijf te sluiten of de exploitatie ervan te verbieden. Ook dit zijn vergaande interventies die 
zorgvuldig moeten worden voorbereid en waarbij het informeren van beleid en politiek 
noodzakelijk is. 

 
Tabel strafrecht 

Instrument Omschrijving 

Bestuurlijke 
strafbeschikking milieu 
(BSBm) 

De bestuurlijke strafbeschikking milieu is een op het strafrecht (artikel 257ba Wetboek van 
strafvordering) gebaseerde interventie die daartoe bevoegde handhavingsinstanties zonder 
tussenkomst van het OM kunnen opleggen. Voor feiten uit het zogenoemde ‘Feitenboekje 
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu- en Keurfeiten’ wordt een combi-bon uitgeschreven 
(geldboete) die ter afdoening wordt gezonden aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De 
BSBm kan los van (óf óf), parallel met (én én) of volgtijdelijk aan (eerst…dan…) op herstel gerichte 
interventies worden ingezet. De BSBm is bedoeld voor relatief eenvoudige overtredingen, waarbij 
er over de schuldvraag geen twijfel bestaat. De ‘Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid 
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milieu- en keurfeiten’ geeft in paragraaf 2.7 de beleidsvrijheid binnen gestelde grenzen aan en in 
paragraaf 2.8 de contra-indicaties voor het uitvaardigen van een BSBm. Als geen BSBm kan worden 
uitgevaardigd is in veel gevallen overleg met het OM noodzakelijk. 

Proces verbaal Bij het constateren van een overtreding kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie 
proces verbaal opmaken. Het is aan de officier van justitie om te bepalen hoe de zaak zal worden 
afgedaan. Dat kan zijn met een schikkingsvoorstel, een dagvaarding of een (voorwaardelijk) sepot. 

Voorlopige maatregel Als onmiddellijk ingrijpen nodig is kan de officier van justitie of de rechter bij economische delicten 
een voorlopige maatregel opleggen. De voorlopige maatregel kan zijn (1) het onthouden van 
bepaalde handelingen of (2) zorgen dat bepaalde voorwerpen, die vatbaar zijn voor 
inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden. 

 
Tabel overig 

Instrument Omschrijving 

Subsidie Met inzet van subsidie kan voor doelgroepen op projectbasis nalevingondersteuning plaatsvinden. 
de subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zelfcontroles door de branche uit te (laten) 
voeren of andere gezamenlijke investeringen. 

Mediation Mediation is een alternatieve wijze van geschillenbeslechting om conflicten te voorkomen of op te 
lossen door het inzetten van een onafhankelijke derde (de mediator). Randvoorwaarden bij 
mediation zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, beslotenheid en onderhandelingsruimte. Niet de 
formeel-juridische standpunten van partijen, maar de onderliggende belangen die partijen 
verdeeld houden, spelen een rol. Het op deze wijze oplossen van het conflict kan tot een groter 
draagvlak leiden. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 

 
 
 
 


