Het jaarverslag VVTH maakt deel uit van de
zogenaamde Big 8. Dit is de beleidscyclus
volgens welke de gemeente werkt bij de
uitvoering van haar VVTH-taken. Voor meer
informatie over deze Big 8 wordt
kortheidshalve verwezen naar het beleidsplan
VVTH 2020-2024 waarin hierover meer uitleg
wordt gegeven.

Jaarverslag VVTH 2020

Bijvoorbeeld als gevolg van het verbod op
evenementen gedurende een groot deel van
2020, zijn er in verhouding tot voorgaande
jaren veel minder evenementenvergunningen
verleend.

Team VTH
De inzet bij VTH is vanwege de Covidpandemie afwijkend van de gemaakte
planning. De implementatie van de
maatregelen in de diverse opeenvolgende
noodverordeningen door het hele jaar heen
en vooral de controle daarop, heeft in 2020
een prominente rol gespeeld. Controle van de
Covid-pandemie heeft geleid tot een
grootschalige inzet van het team VTH.
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In dit jaarverslag is op de hoofdonderdelen
van het Uitvoeringsprogramma VVTH 2020
aangegeven hoeveel activiteiten er voor dat
onderdeel waren gepland. Tevens is
aangegeven wat de realisatie in 2020 is
geweest en wat er is/wordt opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma 2021. Zo wordt
inzichtelijk dat de realisatie over 2020 mede
bepalend is voor de planning voor 2021.
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De hiervoor vrijkomende tijd is ingezet voor
het project implementatie Squit 20/20 en zijn
enkele medewerkers opgeleid tot key-user.

Waar nodig worden afwijkingen toegelicht.
Jaarverslag VVTH 2020

Team Vergunningen
Als gevolg van de Covid-pandemie zijn er bij
diverse vergunning onderdelen veel minder
aanvragen binnengekomen.

De beoordeling van de aanvragen die wel zijn
ingediend hebben daarentegen veel meer tijd
gekost vanwege de toetsing van
coronaprotocollen (inzet maatregelen tegen
verspreiding van het covid-virus).

Voor u ligt het jaarverslag waarin verslag
wordt gedaan over de uitvoering van de
gemeentelijke taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving
(verder: VTH) binnen het fysieke domein.
Het jaarverslag wordt opgesteld om daarmee
verantwoording af te leggen over de mate
waarin het VVTH-uitvoeringsprogramma is
gerealiseerd. Tevens wordt het jaarverslag
gebruikt als een evaluatie om op basis daarvan
te bezien of en in welke mate de doelen uit
het beleidsplan VVTH 2020-2024 worden
gehaald en vormt het (mede) de basis voor het
op te stellen uitvoeringsprogramma voor het
nieuwe jaar.

Covid 19

De sturing op het aantal te nemen besluiten is
dus beperkt.
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Jaarverslag VVTH 2020

In 2020 zijn minder meldingen verleend
aangezien hieronder ook de meldingen inzake
de 12-dagenregeling voor de horeca onder
vallen. Per 1-1-2020 zijn de 12 dagen gewijzigd
naar 7 dagen en als gevolg van de Covidpandemie is de horeca een groot gedeelte van
2020 gesloten geweest. Ten tijde dat de
horeca in 2020 wel open mocht, was dit voor
een beperkt aantal personen en gold ook een
eerder sluitingsuur.

Milieuadviezen
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In 2020 zijn er minder vergunningen verleend
dan geraamd. Er zijn eenvoudigweg minder
aanvragen ontvangen. Dit is een tendens die
we al jaren zien. Meer en meer bedrijven
vallen onder algemene regels in plaats van
onder de vergunningplicht. Toch worden er
voor het Uitvoeringsprogramma 2021 (verder:
UP) weer meer vergunningen geraamd.

Meldingen
Prognose 2021

Het handelt hier om deeladviezen die
benodigd zijn voor de afgifte van een
omgevingsvergunning,
evenementenvergunningen en ruimtelijke
onderbouwingen.
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Er zijn veel minder deeladviezen geluid
gegeven, aangezien het geluidadvies sinds
2020 is geregeld in algemene regels voor
evenementen behoudens een aantal grotere
evenementen. Deze grotere evenementen zijn
echter wegens de Covid-pandemie niet
doorgegaan.

Vergunningverlening Bouwen en RO
In 2020 zijn er meer vergunningen en
afwijkingsbesluiten genomen dan geraamd.
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Het verlenen van milieuvergunningen vindt
plaats onder verantwoordelijkheid van de
RUD. Het afhandeling van milieumeldingen
gebeurt door de gemeente zelf. Zoals bij alle
VVTH-taken waarbij vergunningen worden
afgegeven en/of meldingen worden
afgehandeld is er sprake van vraaggerichte
dienstverlening. Dit betekent dat de
aanvrager bepaalt of een aanvraag wordt
ingediend. Soms is dat op aangeven of advies
van de gemeente
(bijvoorbeeld na een uitgevoerde controle),
maar meestal is dat op initiatief van een
burger of bedrijf. De gemeente kan dus maar
beperkt sturen op het aantal aanvragen dat zij
krijgt.
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Vergunningverlening Milieu

Vergunningverlening Brandveiligheid
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Als gevolg van de Covidpandemie zijn veel
kleinere verbouwingen aangevraagd, zoals
dakkapellen, gevelwijzigingen en aanbouwen.
Bovendien zijn als gevolg van de
inwerkingtreding van de BENG (Bijna Energie
Neutraal Bouwen) per 1-1-2021 in 2020 nog
veel aanvragen voor nieuwbouwwoningen
ingediend. De bouw- en economische crisis is
duidelijk ten einde en het aantal initiatieven
neemt zichtbaar toe. De prognose voor 2021
is hierop aangepast.
De aanvragen voor omgevingsvergunningen
zijn getoetst op het toets niveau zoals
vastgelegd in de Landelijke Toetsmatrix
Bouwen (LTB) echter niet in alle gevallen is de
toetsing schriftelijkvastgelegd.
Jaarverslag VVTH 2020
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Meldingen
Prognose 2021

Er zijn in 2020 geen reguliere meldingen
ingediend. De afgehandelde meldingen
kwamen allen voort uit het Project
Brandveiligheid Centrum.

Vergunningverlening Slopen
In 2020 zijn er 4 sloopvergunningen en 62
meldingen afgehandeld. Dit is conform het
uitvoeringsplan 2020.

Naast het beoordelen van aanvragen, het
geven van adviezen en de afhandeling van
meldingen worden burgers en bedrijven ook
geholpen en geadviseerd en worden er
veelvuldig vragen en informatieverzoeken
beantwoord. De gemeente investeert hier
veel tijd in om de dienstverlening aan haar
klanten optimaal te laten verlopen en in de
voorfase een aanvraag al dusdanig te
begeleiden dat deze bij definitieve indiening
van de aanvraag zo veel als mogelijk compleet
is.

Vergunningverlening
Omgevingsverordening en
Bijzondere wetten
In 2020 zijn er 218 aanvragen voor
vergunningen op grond van de
Omgevingsverordening afgehandeld. Dit zijn
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Bij de beoordeling van de aanvragen om een
omgevingsvergunning is getoetst of er wordt
voldaan aan de eisen op het gebied van
brandveiligheid. Waar nodig heeft de
Regionale Brandweer hierover geadviseerd.

Sloopmeldingen

minder vergunningen dan geraamd als gevolg
van de Covid-pandemie. Gedurende een groot
gedeelte van 2020 was het verboden om
evenementen te organiseren.
In de prognose voor 2021 houden we ook
rekening met een verbod op evenementen
gedurende een gedeelte van het jaar.

Omgevingsverordening
UP2020
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2020 verplicht gesloten geweest als gevolg
van de Covid-pandemie. In de prognose voor
2021 houden we ook rekening met een
sluiting voor de horeca gedurende een
gedeelte van het jaar. In 2021 wordt gestart
met het project exploitatievergunningen
buitengebied als gevolg waarvan voor dit
project voor 2021, 2022 en 2023 100 extra
aanvragen worden geraamd.
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De in 2020 ontvangen leges van
omgevingsvergunningen zijn € 583.054 hoger
uitgevallen dan de geraamde inkomsten van €
297.950. De oorzaak hiervoor is gelegen in het
feit dat er een aantal grotere projecten zijn
vergund.
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In 2020 zijn er 150 aanvragen op grond van de
Bijzondere Wetten afgehandeld. Dit zijn er
265 minder dan geraamd maar daarin zijn de
geraamde aantallen bijzondere wetten
verkeer (121) niet meegenomen. Bovendien is
de horeca gedurende een groot gedeelte van
Jaarverslag VVTH 2020
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Kansspelen

Op basis van ervaringscijfers worden er in
2020 10 bezwaarschriften verwacht tegen
door de gemeente verleende of geweigerde
vergunningen, in 2 gevallen waarvan er ook
om een voorlopige voorziening wordt
gevraagd, 5 beroepsschriften worden
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ingediend en 2 gevallen waarin er hoger
beroep wordt ingesteld.
In de grafiek zijn het aantal bezwaarschriften
opgenomen die daadwerkelijk zijn doorgezet.
Het aantal lag hoger maar door het toepassen
van “pre-mediation” zijn een aantal
bezwaarschriften weer ingetrokken. Bij het
aantal beroepszaken zitten niet de beroepen
gericht tegen vaststelling van partiële
herzieningen van bestemmingsplannen.
Als er geen gebruik wordt gemaakt van een
verleende vergunning dan kan deze door de
gemeente weer worden ingetrokken. Dat
speelt bijvoorbeeld bij een verleende
bouwvergunning waarvan langdurig geen
gebruik is gemaakt. In 2020 hebben we hier
echter geen gebruik van gemaakt.
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Integrale controles
Er zijn in 2020 meer milieucontroles
uitgevoerd dan geraamd. Dat heeft te maken
met het project Brandveiligheid. Er is een
keuze gemaakt om de controles integraal uit
te voeren omdat de maatregelen die
voortvloeien vanuit het aspect
brandveiligheid, van invloed kunnen zijn op de
milieuaspecten. Deze controles waren niet
geraamd in de planning van 2020. De planning
van het aantal controles voor 2021 komt
ongeveer overeen met de realisatie in 2020.
Daarbij zal er extra capaciteit ingehuurd
worden omdat het project Brandveiligheid
tevens doorloopt in 2021.
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Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen besluiten die de gemeente in dit kader
neemt. Gebleken is dat de ramingen in het UP
2020 te hoog waren als dat wordt vergeleken
met de feitelijke bezwaren die zijn ingediend.

Toezicht Milieu

Vergunningverlening juridisch

Jaarverslag VVTH 2020

Klachtcontroles
Er zijn 25 klachtcontroles uitgevoerd. De
klachten hadden met name betrekking op het
aspect geluid (overlast installaties en
muziekgeluid afkomstig van inrichtingen).
Door de Coronaperiode zijn de hoeveelheid
klachten minder dan voorgaande jaren. De
hoeveelheid activiteiten zijn in het jaar 2020
aanzienlijk minder geweest.

Werkzaamheden RUD
Voor de basistaken leert de gemeente levert
haar inrichtingenbestand aan aan de RUD en
de RUD bepaalt vervolgens welke bedrijven er
feitelijk worden gecontroleerd.
Er zijn 7 controles uitgevoerd door de RUD in
2020. Deze zijn uitgevoerd zoals gepland in
het werkprogramma 2020. Daarnaast zijn er
van 10 MBA’s berekeningen gemaakt voor het
bepalen van de aandachtsgebieden voor de
Omgevingswet.
Jaarverslag VVTH 2020

Toezicht Sloop en asbest

In 2020 hebben zeven controles op de
maatwerkvoorschriften voor het geluid binnen
het centrumgebied plaatsgevonden. Dit in
verband met het vervolg van de controles in
2019. Alle centrumlocaties waarbij
maatwerkvoorschriften opgenomen zijn voor
het geluid zijn in kaart gebracht. Defecte of
limiters die niet correct waren geïnstalleerd
zijn vervangen geworden en voldoen op dit
moment aan de voorschriften. Team
Vergunningen gaat naar aanleiding van deze
controles de maatwerkvoorschriften updaten.

In het UP 2020 zijn 53 uit te voeren controles
op (asbest)sloop opgenomen. Gebleken is dat
99 zaken in 2020 feitelijk zijn afgehandeld. Om
de gegevens te actualiseren zijn er een groot
aantal zaken administratief afgehandeld.

Toezicht sloop en asbest
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Project Afvalwater
In 2020 is de gemeente Valkenburg aan de
Geul een campagne gestart met betrekking tot
de vetafscheiders. Hierbij hebben de
ondernemers een poster ontvangen met
daarop “Doe de Vetcheck”. Enkele weken na
het verspreiden van de posters hebben
steekproefsgewijs controles plaatsgevonden
naar de ledigingen van de vetafscheiders,
maar ook naar het gedrag bij de ondernemers.
Hierbij kun je als voorbeeld nemen; het
afvegen van een pan, voordat deze in de
vaatwasmachine wordt gezet. In het kader van
het Project Brandveiligheid zijn de bezochte
locatie tevens gecontroleerd op dit aspect.
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Dit betekent dat de werkvoorraad op 01-012021 nog 22 openstaande controle
hoofdzaken in het systeem zijn opgenomen.
In 2021 worden er volgens planning 83
controles uitgevoerd.
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De gemeentelijke systemen zijn nu nog niet
daarop ingericht. Dat gebeurt wel met de
ingebruikname van een nieuwe VTH-applicatie
begin 2021.

Project Geluidbegrenzers
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Naar de toekomst zal er in de
kwartaaldashboards en het jaarverslag ook
worden gerapporteerd over het resultaat van
de controles en het naleefgedrag.

Toezicht Bouwen en RO
In het UP 2020 zijn 265 uit te voeren controles
op de vakgebieden: Bouw, RO en
brandveiligheid opgenomen. Gebleken is dat
607 zaken in 2020 feitelijk zijn afgehandeld. Het
aantal fysieke controles (201) is lager dan
gepland. Oorzaak hiervan is hoofdzakelijk
Corona en wegvallen van capaciteit.

handelswijze is een toename geweest van het
aantal afgehandelde zaken. Het aantal
afgehandelde zaken is hierdoor groter dan het
opgenomen aantal in het
uitvoeringsprogramma 2020.

Toezicht Bouwen en RO
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Toezicht gebruik (brandveiligheid)
In 2020 zijn er 25 controles uitgevoerd op
brandveiligheid. Dat zijn er minder dan de 45
die in het UP 2020 waren geraamd. Voor een
deel is dit ook een van de redenen waarom er
minder reguliere bouwcontroles zijn
uitgevoerd omdat de controles op
brandveiligheid deels zijn uitgevoerd door
bouwinspecteurs van de gemeente en deels
door de (regionale) brandweer.
Naast deze controles door de brandweer zijn
er ook nog aspectcontroles uitgevoerd door
de bouwinspecteurs (58) en hebben er
controles plaats door de BOA’s op
brandveiligheid tijdens de feestdagen (86) en
bij overige evenementen (8).
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Opschonen Squit
Vanwege de invoering van Squit 2020 heeft er
een inhaalslag meten plaats vinden op de
achterstanden in onze digitale systemen.
Door extra inzet op een administratieve
Jaarverslag VVTH 2020

Werkvoorraad 2021
Dit betekend dat de werkvoorraad op 01-012021 nog 220 openstaande controle
hoofdzaken in het systeem zijn opgenomen.
Voor 2021 worden bovenstaande controles
niettemin ingepland, maar gaat er meer op
gestuurd worden dat de in het UP 2021
geplande activiteiten worden gerealiseerd.
Omdat er in 2021 minder projectmatige
controles plaatsvinden en meer reguliere

Toezicht brandveiligheid
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Aspectcontrole
brandveiligheid

UP2020

controles bij bouwwerken is het aantal uit te
voeren controles in 2021 hoger dan in 2020.

In 2020 is het Project Brandveiligheid centrum
gestart. Het project heeft tot doelstelling dat
alle panden binnen het ‘centrumgebied’ op
een acceptabel niveau voldoen aan de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Controles Project
Brandveiligheid Centrum
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Jaarverslag VVTH 2020

Dossier gesloten

In 70% van de gecontroleerde panden was er
sprake van een ernstige overtreding. Bij 56% van
de gecontroleerde panden (adressen) heeft de
overtreding ertoe geleid dat een nieuwe melding
brandveilig gebruik of gebruiksvergunning
ingediend is of thans door een extern bureau in
voorbereiding is. Bij circa 20% van de
gecontroleerde panden is een nieuwe of wijziging
op de Drank- en horecavergunning aangevraagd.
Uit de hercontroles is gebleken dat veelal het
grootste gedeelte, circa 81% van de gecontroleerde
panden, gehoor heeft gegeven aan de bevindingen
tijdens de controle en/of 1e hercontrole. Daar waar
er zaken nog niet zijn afgesloten heeft dit veelal te
maken met het feit dat er ingrijpende maatregelen
getroffen dienen te worden welke planning
technisch nog niet gerealiseerd konden worden of
samenhangen met de COVID-19 maatregelen.
Tevens zijn er nog enkele panden waar nog kleine
zaken resteren als bijvoorbeeld een pictogram
en/of administratieve handeling (lees het NENrapport nog insturen) die afgehandeld dient te
worden. Tot heden is er (nog) geen gebruik
gemaakt hoeven te worden van sanctionerende
bevoegdheden.

Toezicht Omgevingsverordening,
Bijzondere wetten en Openbare
ruimte
Gedurende 2020 heeft de gemeente gekampt
met werkzaamheden rondom Covid-19.
Daarnaast is er in 2020 in het kader van het
project Verbetering Uitvoering VVTH gewerkt
aan de verbetering van de registratie van het
werk van de BOA’s. Medio 2020 is daartoe
een nieuwe geautomatiseerde tool in gebruik
genomen.
Aan de hand van deze tool registreren de
BOA’s registraties, waarnemingen,
waarschuwingen en Pv’s in het veld.
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Project Brandveiligheid Centrum

Uit de BAG (basis administratie gebouwen)
blijkt dat binnen het projectgebied sprake is
van 74 adressen. Tot heden zijn 69 panden
integraal gecontroleerd waarbij in 97% van de
gecontroleerd panden één of meerdere
overtredingen werden aangetroffen.
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Voor 2021 staan er meer controles gepland.
Veiligheid is een belangrijk thema bij de
gemeentelijke toezichtactiviteiten. Het gaat
hier om controles door de brandweer (50),
bouwinspecteurs (20), de Boa’s (150) en
tijdens feestdagen (20).

Jaarverslag VVTH 2020

Controles Nachtregister
In 2020 zijn er 6 controles Nachtregister
uitgevoerd op brandveiligheid. Deze controles
zijn uitgevoerd tijdens de Flexcontroles. Het
project is vanwege COVUD-19 nog niet
gestart.

Controles alcoholgebruik en drugs
Toezicht
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Alcoholgebruik
In 2020 zijn er 65 controles uitgevoerd op
wederrechtelijk alcoholgebruik. Er zijn
controles uitgevoerd op de verstrekking aan
minderjarigen door horeca- en
slijtersbedrijven; verboden drankgebruik op
straat; en het in bezit hebben van
alcoholhoudende drank door minderjarigen.
Doordat velen evenementen zijn afgelast door
COVID-19, zijn een aantal geplande controles
komen te vervallen. Denk hierbij aan Pop on
Top en de Amstel Gold Race. De verwachting is
dat er in 2021 minder controles kunnen
worden uitgevoerd op alcoholgebruik omdat
de evenementen rondom Carnaval 2021
komen te vervallen.
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Evenementencontroles
Er zijn in 2020 68 controles uitgevoerd op
zowel A-, B- en C- evenementen. Tijdens deze
controles zijn de BOA’s aanwezig geweest
tijdens de opbouw en/ of oplevering, zijn zij
aanwezig geweest ten tijden van het
evenement en hebben zijn een naschouw
uitgevoerd om te controleren of het
evenemententerrein veegschoon werd

opgeleverd. Deze controles zijn exclusief
controles op de Drank- en Horecawet en
alcohol-gerelateerde feiten uit de
Omgevingsverordening. Doordat het virus
COVID-19, en de daarbij getroffen
maatregelen, ervoor heeft gezorgd dat veel
evenementen geen doorgang konden vinden,
zijn het aantal vooraf geplande controles niet
haalbaar gebleken. Omdat er momenteel nog
steeds sprake is van een verbod op
evenementen, is het moeilijk om een
realistische schatting te maken met
betrekking tot het aantal geplande controles.
Het streven is om ieder evenement, ongeacht
de categorie waaronder het evenement valt,
te bezoeken voor een controle op de
vergunning. Vooral wanneer de
evenementenorganisaties rekening moeten
houden met door het RIVM opgelegde
(veiligheids-)maatregelen.

Pagina

Horecacontroles
Er zijn in 2020 183 horecacontroles
geregistreerd. Hierbij werden vooral controles
uitgevoerd op de voorschriften van de Dranken Horecawetvergunning en de
Exploitatievergunning. COVID-19 gerelateerde
controles bij horeca-inrichtingen zijn in grote
getalen uitgevoerd, maar werden
geregistreerd onder het project COVID-19. In
de praktijk zijn er dus veel meer controles
uitgevoerd binnen de horeca, maar is de wijze
van registratie gewijzigd. In 2021 worden er
minder controles gepland als in 2020. De
reden hiervoor is het (op het moment van
schrijven geldende) verbod op het
openhouden van horeca-inrichtingen voor het
gebruik van consumpties ter plaatse. Het is
momenteel nog onduidelijk wanneer
horecagelegenheden weer geopend mogen
worden voor de, normaliter, vergunde
activiteiten en wanneer Team Handhaving
controles binnen de horeca niet meer
registreert onder het project COVID-19.

Wegen, trottoirs en…
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Doordat de registratiesystemen in 2020 zijn
aangepast en de categorie indelingen zijn
gewijzigd is de toename in het aantal klachten
en meldingen in de openbare ruimte niet goed
inzichtelijk.

Jaarverslag VVTH 2020
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Waar het gaat om de inrichting gebonden
klachten en meldingen valt op dat er iets veel
meer klachten/meldingen zijn ingediend dan
geraamd. De toename van het aantal klachten
kan erin gelegen zijn, dat door de COVIDmaatregelen meer mensen thuis zijn en zaken
waarnemen in hun omgeving en dat er ook
meer werd gebouwd tijdens de COVIDperiode. Om die reden wordt de raming van
de niet- inrichting gebonden klachten in 2021
verhoogd. Verwachting is dat in 2021 ook
meer mensen thuis blijven en werken, zodat
zij meer in hun omgeving waarnemen.

Bestuursrechtelijke handhaving
Er zijn in 2020 iets minder
handhavingsverzoeken ingediend dan
geraamd. Er is geen groot verschil. De meeste
mensen volstaan eerste met een
klacht/melding, wanneer zij dan niet het
gewenst resultaat hebben wordt er een
handhavingsverzoek ingediend. De burgers
die direct een handhavingsverzoek indienen,
zijn op de hoogte van het juridisch proces. De
tendens binnen de gemeente is om de
burgers een platform te geven voor het
melden van (vermeende) overtredingen al
voordat een handhavingsverzoek wordt
ingediend. Om die reden wordt de raming
van ingediende handhavingsverzoeken niet
verhoogd in 2021.
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Drugs
In 2020 zijn er 43 controles uitgevoerd welke
drugs-gerelateerd waren, namelijk;
drugshandel- en gebruik op straat; dumpingen
van hennepafval; panden en voertuigen welke
aandacht behoeven. Deze gegevens zijn in
2020 voor eerst projectmatig geregistreerd.
In 2021 zullen er naar verwachting ongeveer
50 controles projectmatig worden uitgevoerd.
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Tijdens de zomerperiode (met name) zijn
meer bouwwerkzaamheden stilgelegd dan
geraamd. Dit had ermee te maken dat mensen
tijdens de COVID-periode thuis zaten en niet
op vakantie konden gaan, waardoor zij
behoefte hadden om thuis meer ruimte te
creëren of de ruimte anders in te richten.
Deze mensen gingen vaak aan de slag zonder
vereiste vergunning en er moest er direct
handhavend worden opgetreden in verband
met onomkeerbare gevolgen.
Jaarverslag VVTH 2020

In slechts zeer uitzonderlijke situaties kan de
gemeente actief gedogen door middel van het
nemen van een gedoogbeslissing. In één
uitzonderlijk geval is na een
bezwaarprocedure een gedoogbeslissing
genomen. Gelet op de zeer uitzonderlijke
situatie waarin de gemeente kan kiezen voor
actief gedogen, zal de in 2021 gelijk blijven
aan die van 2020.
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Het aantal bestuursrechtelijke
handhavingsprocedures zijn lager dan
geraamd. Dat heeft enerzijds ermee te maken
dat deze een uitvloeiing zijn van besluiten die
in 2019 zijn genomen, waar in 2020 pas
beroep tegen kon worden ingesteld. Door
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Ook zijn er meer dwangsombesluiten
genomen. Dat had ook met het voorgaande te
maken. Indien er zonder of in afwijking van
een vergunning wordt gebouwd, volgt er vaak
een bestuursrechtelijke handhavingstraject.
Wanneer het niet gaat om onomkeerbare
gevolgen wordt en dwangsombesluit
opgesteld in plaats van stilleggen bouw. De
meeste dwangsombesluiten gaan over
Bouwen en RO.

Besluiten handhaving

In één procedure zijn 2 ingebrekestellingen
gestuurd door 2 verschillende
belanghebbenden. Om die reden blijf de
raming van voor ingebrekestelling in 2021
gelijk aan die van 2020.

Strafrechtelijke Handhaving

Strafrechtelijke handhaving
Het doel van het bestuursrecht is het
opheffen van de overtreding. Het strafrecht
daarentegen is de spreekwoordelijke “tik op
de vingers”. De strafrechtelijke handhaving
wordt uitgevoerd door de gemeentelijke
BOA’s, samen met de andere
Jaarverslag VVTH 2020
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De raming voor 2021 is niet aangepast naar de
realisatie in 2020.

34
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In de VTH kwartaaldashboards die worden
ontwikkeld zal op termijn ook opgenomen
worden welk aandeel van die bezwaren
overeind blijven bij de rechter. Dit als
indicator voor de kwaliteit van de primaire
besluiten.

WOB-verzoeken
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WOB-verzoeken
vergunningverlening en handhaving
Tot slot de WOB-verzoeken (Wet
Openbaarheid van Bestuur). Er is slechts een
WOB-verzoek ingediend dat waarbij de inzet
van VTH noodzakelijk was om de stukken te
inventariseren en beoordelen.
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De voorlopige voorzieningen in 2020 zijn
vrijwel gelijk zoals geraamd. Dat zal in 2021
ook gelijk blijven.

opsporingsdiensten. Zoals al aangegeven
heeft de gemeente gekampt met een tekort
aan personele capaciteit. Dat is ook terug te
zien in het aantal Pv’s dat beduidend lager ligt
dan de raming.
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vertraging bij de rechtbanken door
achterstallige werkzaamheden en de COVIDperiode duren procedures langer. Daar komt
nog bij dat de verwachting is dat de meeste
bezwaarprocedures uit 2020 ook zullen leiden
tot beroepsprocedures. Om die reden wordt
de raming van beroepsprocedures in 2021
gelijkgesteld aan 2020. Datzelfde geldt ook
voor de hoger beroepen.

