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Alleen actualisatie
(geen volledige herziening)



Andere artikelen en regels

Communicatie
Afstemming
Samenwerking
Voorlichting

Bestuurlijke boete
Bouw
Erfgoed

Benoemen toezichthouders



Art 18.1 OW. De bestuursrechtelijke handhavingtaak omvat: 
a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde 

bij of krachtens deze wet, met inbegrip van het verzamelen 
en registreren van gegevens die hiervoor van belang zijn, 

b. het behandelen van klachten over de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens deze wet, en 

c. het opleggen en ten uitvoer leggen van een bestuurlijke 
sanctie vanwege enig handelen of nalaten in strijd met het 
bepaalde bij of krachtens deze wet. 



Omgevingsvisie
al gereed



Omgevingsplan Lansingerland



Implementatie toepasbare regels volgt later



De Big 8 blijft



Taken weg
Andere rol en taken erbij
Saldo? 



Vergunningsgericht handhaven (Bouw- sloopfase) uitvoering door

Omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke kwaliteit)

Omgevingsplanactiviteit Wonen (cat III) woongebouwen hoog LL

Omgevingsplanactiviteit Bedrijf winkel, kantoor, bedrijf, stal, manege hoog LL

Omgevingsplanactiviteit Publiek (maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorginstellingen, 
logiesgebouwen, sportcomplex e.d.) hoog LL

Omgevingsplanactiviteit (cat. I) dakkapel, uitbouw, dakopbouw, optrekken achtergevel, bijbehorende bouwwerken laag LL

Technische bouwactiviteit (gevolgklasse 2)

Bouwtechnische regels Wonen (cat III) woongebouwen, appartementen (gevolgklasse 2) hoog LL

Bouwtechnische regels Bedrijf, winkel, kantoor, bedrijf, stal, manege (gevolgklasse 2) hoog LL

Bouwtechnische regels Publiek: maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorginstellingen, 
sportcomplex, logiesgebouwen e.d. (gevolgklasse 2) hoog LL







Aparte afspraken met Omgevingsdienst en Veiligheidsregio



Waar komt T&H 
(nog vaak niet) 
in beeld?

Evaluatie van het oude beleid/plan/visie: 

- Heeft het beleid/regels goed gewerkt? 
- Waar wel? Waar niet? En waarom? 
- Waar lopen jullie verder tegenaan? 

- Wat moet er verder nog in regels worden gevat?  

Opstellen nieuw beleid en regels
(omgevingsplan, beleid, projectbesluiten) 

- Zijn de regels uitvoerbaar en handhaafbaar?
- Nog meer regels om toezicht/handhaving te ondersteunen?  



De rol binnen de Wkb in het handhavingsbeleid

Optie 1 Niets doen
Optie 2  Risicogestuurd en samenwerken
Optie 3  Dubbel doen



n Risicobeoordeling en Borgingsplan

¨ Eerst worden de project specifieke risico’s in beeld gebracht in de risicobeoordeling
¨ Op basis van deze risico’s wordt het Borgingsplan opgesteld
¨ Risicobeoordeling en Borgingsplan zijn twee afzonderlijke documenten
¨ De risicobeoordeling gaat onder meer in op de volgende aspecten en onderwerpen

n De bouwtechnische voorschriften uit het Bbl én lokaal maatwerk in het Omgevingsplan
n De gelijkwaardige maatregelen die voldoende onderbouwd moeten zijn
n In lokaal beleid genoemde lokale omstandigheden met een relatie tot de bouwtechnische kwaliteit

¨ Zo nodig kan de gemeente extra informatie opvragen over specifieke 
risico’s en/of de momenten waarop bepaalde werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd

¨ De Risicobeoordeling kan door het bevoegd gezag worden gebruikt om zijn 
handhavende taak van waarnemen, beoordelen en interveniëren vooraf inhoud en 
richting te geven door informatiemomenten en stopmomenten op te leggen.



Handhavingsbeleid :

Risicogestuurd toezicht op basis van de locatie specifieke aspecten

Indien bij een bouwmelding locatie specifieke risico’s aanwezig zijn en deze in de risicobeoordeling zijn 
opgenomen, wordt er tijdens een al regulier uit te voeren toezichtmoment op de 
omgevingsplanactiviteit gecontroleerd of de locatie specifieke aspecten voldoende geborgd zijn. Is er 
rond de bouwperiode van het locatie specifieke risico (bijvoorbeeld de fundering) geen toezichtmoment 
dan kan er specifiek op dit risico toezicht worden gehouden.

Indien op basis van het toezicht op het locatie specifieke risico onvoldoende duidelijk is geworden dat 
aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan, dan zal extra (technische) informatie worden 
ingewonnen op grond van artikel 2.20 Bbl.



Locatie specifieke risico’s gemeente …..
Binnen de gemeente Lansingerland zijn de volgende onderwerpen als locatie specifieke risico’s aangeduid waardoor in de 
risicoanalyse met onderstaande bijzondere lokale omstandigheden rekening dient te worden gehouden, en deze specifiek dienen 
te worden geborgd door de Kwaliteitsborger.

Bodemkwaliteit

Binnen de gemeente Lansingerland zijn er gebieden met een slechte draagkracht van de ondergrond, waarbij het niet juist 
funderen op die locatie een groot risico heeft waardoor het gebouw na verloop van tijd kan verzakken.

Wij zien funderen als locatie specifiek risico bij bouwwerken met 3 of meer bouwlagen binnen de op de kaart in bijlage 1 
aangegeven gebieden.

Geluid

Binnen de gemeente Lansingerland zijn er verschillende locaties waarbij het niet behalen van het binnengeluidsniveau
volgens het Bbl een risico vormt, omdat in deze gebieden een verhoogd geluidsniveau op de gevel komt. Het gaat hier om 
zone’s langs spoor, Rijkswegen en andere op de kaart in bijlage 1 aangegeven zone’s. 



Risicoanalyse



Risicoanalyse



n Informatieplicht Kwaliteitsborger

n Art. 3.27 lid 1 Bkl; Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft 
voor dat de kwaliteitsborger zijn opdrachtgever, de andere bij de 
bouwwerkzaamheden betrokken partijen, voor zover van 
toepassing, onverwijld informeert over bij de kwaliteitsborging 
geconstateerde afwijkingen van voorschriften als bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, 
en dat de kwaliteitsborger ook het bevoegd gezag informeert als 
de afwijkingen het afgeven van een verklaring als bedoeld in het 
tweede lid in de weg staan.





Handhavingsbeleid Lansingerland:

Risicogestuurd toezicht op basis formulier ‘informatieverstrekking strijdigheid Bbl’
Op basis van deze onderbouwde toelichting heeft de gemeente twee mogelijkheden: 
Zij kan de overtreding gedogen of zij kan tegen de overtreding handhavend optreden. 
Waarvoor de gemeente kiest, is afhankelijk van de ernst van de strijdigheid en de 
prioriteit die deze overtreding heeft in de risicomatrix.
De gemeente …… heeft als uitgangspunt bij de keuze om te handhaven of om af te zien 
van handhaving, de prioritering aan te houden zoals in het uitvoeringsprogramma is 
vastgesteld. Dit houdt in dat in ieder geval zal worden gehandhaafd op overtredingen 
met een hoge prioriteit. Handhaving op overtredingen met een gemiddelde of lage 
prioriteit zijn afhankelijk van de specifieke casus.
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Toezicht op Op, en
Afst. kwaliteitsborger

Toezicht
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verbeteren kwaliteit
Bestaande voorraad 
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Fysieke leefomgeving

handhaving

Verschuiving capaciteit van V naar VO en T&H



Handhaving in de Omgevingswet

Hoofdstuk 18 Ow

Hoofdstuk 13 Ob

Hoofdstuk 11 Mr

Grondslag

Beleid

Kwaliteit



Het organiseren van handhavingstaken
Is bestuurlijke keuzes maken



Het organiseren van handhavingstaken
Is bestuurlijke keuzes maken



Zoeken naar optimaal efficiënte inzet met een 
zo effectief mogelijk resultaat



Link naar Essay

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ervaringen/essays/toezicht-handhaving-omgevingswet-mits-regels-houdt/?utm_source=hootsuite&utm_medium=linkedin&utm_campaign=essay_wicoankersmit


Toezicht en handhaving: 3 smaken

Risicogestuurd
• Gevolgklasse 1 -> Kwaliteitsborger

• Specifieke risico’s
• Technische fouten
• Melding strijdigheid

-
Risicogestuurd locatie specifiek

• Bodem
• Bodemverzakking o.a.

• Geluid
• Binnenklimaat (bijv. onderwijs, zorg) 
• HSL

Risicogestuurd:
• Eigen waarneming (gebiedsgericht)
• Melding derden (signaaltoezicht) 

Vergunninggericht 
toezicht

Toezicht na verleende 
vergunningen voor 

bouw, sloop en aanleg 
en evenementen

Objectgericht 
toezicht

Controle inrichtingen 
tijdens gebruiksfase 

(bijv. horeca) en 
brandpreventie

Gebiedsgericht 
toezicht

Controles 
toezichthouders, BOA’s

en andere collega’s 

Signaaltoezicht

Klachten, meldingen, 
signaleringen burgers, 

bedrijven, 
belangenorganisaties, 

politiek, 
handhavingspartners 

collega’s







Prioriteiten
Vergunningsgericht handhaven (Bouw- sloopfase) uitvoering door

Omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke kwaliteit)
Omgevingsplanactiviteit Wonen (cat III) woongebouwen hoog LL

Omgevingsplanactiviteit Bedrijf winkel, kantoor, bedrijf, stal, manege hoog LL

Omgevingsplanactiviteit Publiek (maatschappelijke gebouwen, 
(kinder)dagverblijven, scholen, zorginstellingen, logiesgebouwen, 
sportcomplex e.d.) 

hoog LL

Omgevingsplanactiviteit (cat. I) dakkapel, uitbouw, dakopbouw, optrekken 
achtergevel, bijbehorende bouwwerken laag LL

Technische bouwactiviteit (gevolgklasse 2)

Bouwtechnische regels Wonen (cat III) woongebouwen, appartementen 
(gevolgklasse 2) hoog LL

Bouwtechnische regels Bedrijf, winkel, kantoor, bedrijf, stal, manege 
(gevolgklasse 2) hoog LL

Bouwtechnische regels Publiek: maatschappelijke gebouwen, 
(kinder)dagverblijven, scholen, zorginstellingen, sportcomplex, 
logiesgebouwen e.d. (gevolgklasse 2)

hoog LL



Toezichtprotocol Bouwactiviteit



Urenraming

https://www.bwtinfo.nl/dossiers/toezichtsprotocol-bouw

https://www.bwtinfo.nl/dossiers/toezichtsprotocol-bouw


Checklist onderwerpen T&H Beleid Omgevingswet Wkb

Omgevingswet Wetten en artikelen: link met Omgevingsvisie, Omgevingsplan Algemene landingspagina iplo: 
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/

Big 8 (dubbele PDCA) Basis zelfde: andere wet- en regelgeving (Omgevingswet/Omgevingsbesluit) https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-
toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-vth-taken/

Bruidsschat en toepasbare regels - Rijksregels overnemen? 
- Eigen regels bepalen? Of deels? Zo niet, wanneer dan wel? 
- Bestaande regels laten bestaan (nog niet in Omgevingsplan)

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/hoo
fdlijnen-invoeringsbesluit/bruidsschat/

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/hoo
fdlijnen-invoeringsbesluit/bruidsschat/animatie-bruidsschat/

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-
aanleveren/minimale-eisen/

Wkb Over de Wkb
Hoe ziet dat er uit? (voorbeeld formulieren)
Alleen gevolgklasse 1 (nieuwbouw/bestaande bouw) 
Wat valt onder gevolgklasse 1? 

à gevolgklasse 2 en 3 blijft bij gemeente

https://www.stichtingibk.nl/bouwen/
https://www.stichtingibk.nl/formulieren/

https://www.bwtinfo.nl/documenten/2021/5/visualisatie-van-
alle-soorten-bouwwerken 
https://www.youtube.com/watch?v=MXxJHitOh2E

Impactanalyse Wkb: 
Taken weg – gevolgen? 
Taken nieuw: 
Saldo onder de streep? 

https://vng.nl/nieuws/impactanalyse-wkb-voor-gemeenten-
beschikbaar

Capaciteit 1. Gevolgen aanpassingen Wkb
taken extern 
andere rol gemeente

2. Omgevingswet (andere werkzaamheden, wennen aan nieuwe werkwijzen, 
uitdenken nieuwe werkwijze, kennis in eigen organisatie en (keten)partners)?  

Impactanalyse Wkb + processen Omgevingswet en Wkb
+ afstemming FO/Balie
+ samenwerking externe partners (OD/VR) 
+ itbestede taken (bijv.  constructies)
+ evt. samenwerking (met andere gemeenten)

Risicoanalyse Uitgebreid (veel nieuwe ontwikkelingen, wisseling college/raad?) 
Beperkt (beleid en prio werken goed en weinig veranderingen)

https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-vth-taken/
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/hoofdlijnen-invoeringsbesluit/bruidsschat/
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/totstandkoming/hoofdlijnen-invoeringsbesluit/bruidsschat/animatie-bruidsschat/
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/minimale-eisen/
https://www.stichtingibk.nl/bouwen/
https://www.stichtingibk.nl/formulieren/
https://www.youtube.com/watch?v=MXxJHitOh2E
https://www.youtube.com/watch?v=MXxJHitOh2E
https://vng.nl/nieuws/impactanalyse-wkb-voor-gemeenten-beschikbaar


Checklist onderwerpen T&H Beleid Omgevingswet Wkb

Prioriteiten Blijven hetzelfde? 
Beperkte wijzigingen? 
Over de kop (uitgebreide toetsing: raad, inwoners, organisatie à
nieuwe prio’s? 

Prioriteiten
Actualisatie bestaande prio’s

Proces Viel buiten opdracht –
wel van belang voor brieven, 
integrale interne samenwerking
Externe samenwerking (met o.a. ketenpartners)

https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/hoofdlijnen-
procedures-omgevingswet/

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevings
wet

LHS Blijft gehandhaafd https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-
handhaving/landelijke-handhavingstrategie/

Kennis medewerkers Cursus Wkb
VV, TH, Beleid, Juridisch
Balie/Frontoffice
Bestuur/Raad

Diverse cursussen

Brieven Aanpassing standaardbrieven
Van Wabo naar OW en Awb
Vooraankondiging, LOD/LOB incl. kostenverhaal, inning (Tip: 
Standaardbrieven Ijsselland VNG-site 
+ Brieven Wkb

https://vng.nl/publicaties/vth-standaardbrieven-voor-de-omgevingswet-
van-regio-ijsselland

Voorlichting Balie/KCC/VV/TH: 
1. informatie verstrekken
2. specialistische vragen
3. eerste indruk – globale toetsing aan regels: en dan? Wat zeg je 

dan? Leg je dat vast?
4. Vergunningvrij: Deze keer op 3 plekken(!) toetsen

https://vng.nl/artikelen/interviews-over-wkb-proefprojecten
Voorbeeld: https://vng.nl/artikelen/gemeente-ermelo-geeft-tips-voor-
de-wkb

Leges Aanpassingen leges (Tip: nieuwe leges https://vng.nl/nieuws/model-verordening-leges-omgevingswet

https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/hoofdlijnen-procedures-omgevingswet/
https://www.gemmaonline.nl/index.php/Bedrijfsprocessen_omgevingswet
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/landelijke-handhavingstrategie/
https://vng.nl/publicaties/vth-standaardbrieven-voor-de-omgevingswet-van-regio-ijsselland
https://vng.nl/artikelen/interviews-over-wkb-proefprojecten
https://vng.nl/artikelen/gemeente-ermelo-geeft-tips-voor-de-wkb
https://vng.nl/nieuws/model-verordening-leges-omgevingswet

