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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
Het door het college vastgestelde Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 gemeente
Zwolle

4

voorstel

Datum

14 maart 2019

Inleiding
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 gemeente Zwolle
(VTH jaarverslag 2018) aan. Met dit jaarverslag kijkt Zwolle terug op het VTH programma van 2018.
Wij leggen hiermee tevens verantwoording af over de inzet op het gebied van vergunningverlening en
toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving en hoe deze inzet heeft bijgedragen aan de in het
programma gestelde doelen. Deze doelen zijn een uitwerking van doelen uit het collegeprogramma en
de begroting en zijn vooral gericht op het leveren van een bijdrage aan de veiligheid en de leefbaarheid
van de fysieke leefomgeving.
Met de vaststelling van het VTH jaarverslag 2018 en de informatienota aan de raad voldoen we aan
wettelijke verplichtingen uit het Besluit omgevingsrecht.
Kernboodschap
Met dit jaarverslag sluiten we de cyclus van programmatische vergunningverlening en handhaving.
In het programma laten we zien dat we onze capaciteit inzetten waar dit het meest aan dit doel
bijdraagt. Het laat ook zien dat er keuzes zijn gemaakt om tot een reeele planning te komen die past bij
de capaciteit en middelen die hiervoor in de begroting is geborgd. In het jaarverslag laten we zien in
hoeverre de beschikbare capaciteit daadwerkelijk is ingezet op de gemaakte keuze en hoe dit heeft
bijgedragen aan de gestelde doelen.
We concluderen dat we de gestelde doelen en planning grotendeels gehaald hebben. Daar waar
doelen niet (volledig) zijn gehaald geven wij daar een verklaring voor en we geven inzicht in de
concequenties en de gevolgen voor de doelen en keuzes ten aanzien van de inzet voor 2019.
Daarmee vormt dit jaarverslag zowel een sluitstuk als een beginstuk in de beleidscyclus.
Samenvatting van de resultaten
We kunnen constateren dat zowel bij de vergunningverlening als toezicht en handhaving de gestelde
doelen zoals het tijdig en adequaat verlenen van vergunningen en uitvoeren van reguliere controles op
de thema’s die veel bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid, en voldoende capaciteit reserveren voor
controles naar aanleiding van meldingen, in het algemeen zijn gehaald conform voorgenomen
planning. De taken zijn ook uitgevoerd op een wijze die aansluit bij onze organisatieprincipes van
Zwolle op Koers: gastvrij, vernieuwen, opgavegericht en professioneel. We denken mee met
initiatiefnemers, sluiten aan bij hun initiatieven en zoeken mee naar oplossingen en alternatieven.
Enkele specifieke taken en projecten hebben in 2018 extra aandacht gekregen op basis van actuele
ontwikkelingen en urgentie. Het betrof onder meer de volgende taken:
-

-

Stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen: In 2018 is gestart met het stimuleren van
duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en warmtepompen bij nieuwbouw van
woningen en bij het verduurzamen van monumenten. De vorm die daarvoor is gekozen is een
korting op de leges (groene leges regeling). Sinds 13 maart 2018 is de korting van toepassing
en is voor negen bouwplannen een korting gegeven op de leges. Omdat dit aantal helaas
achterblijft bij de verwachting, hebben wij recent via sociale media bouwers nogmaals
gewezen op het bestaan van deze regeling.
Terrassen: In 2018 hebben we een herstart gemaakt met het terrassenproject nadat het project
in 2017 was gestagneerd door een omissie in de APV. We hebben daarom een groot deel van
de gesprekken met ondernemers in 2018 opnieuw gevoerd om zeker te weten of hun wensen
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in de loop van de tijd niet waren veranderd en om, waar mogelijk goed bij de wensen aan te
kunnen sluiten. Er zijn in 2018 94 vergunningen verleend.
Digitaal opkopers register en meevoeren inbrekerswerktuigen: het doel van controle en
handhaving hierop is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal
(woning-) inbraken. In 2018 heeft de gemeente de toezichtstaak op het DOR zelfstandig
opgepakt en op verzoek van de politie 4 keer een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd wegens
meevoeren van inbrekerswerktuigen..
Ontwikkelen visie toezicht openbare ruimte/openbare orde: In 2018 zijn stappen gezet om te
komen tot een nieuwe visie, die duidelijkheid moet bieden over wat we willen bereiken met
toezicht in de openbare ruimte, wat daarvoor nodig is en hoe de beschikbare capaciteit zo
effectief mogelijk kan worden ingezet. De raad wordt bij de totstandkoming van deze nieuwe
visie betrokken, door met de raad in gesprek te gaan om de uitgangspunten voor de visie
scherp te krijgen. Het streven was om dit gesprek te plannen in het eerste kwartaal van 2019,
inmiddels is de afspraak gepland op 28 mei 2019.
Opstellen uniform VTH Beleid OD taken: Sinds de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit
omgevingsrecht (Bor) geldt niet alleen de verplichting om een uitvoerings- en
handhavingsbeleid op te stellen, maar ook dat dit voor het beleidsdeel milieu, binnen de
omvang van de omgevingsdienst, uniform moet zijn. Dit is daarom gezamenlijk opgepakt met
de andere gemeenten binnen de omgevingsdienst en de provincie. Het college heeft op 13
november 2018 ingestemd met het uniform beleid voor de uitvoering van VTH 2019 – 2021
(taken OD).

Concequenties
We voldoen aan de huidige landelijke kwaliteitseisen voor uitvoering en handhaving
Met het vaststellen van het jaarverslag voldoet het college aan haar wettelijke verplichting om inzicht te
geven in de resultaten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving.
Communicatie
In het kader van de eisen van de professionalisering van de milieuhandhaving moet het jaarverslag
naar de provincie worden gestuurd. Daarnaast zenden wij het jaarverslag naar de
samenwerkingspartners, zoals de brandweer, politie en waterschap. Het verslag wordt op de website
van de gemeente Zwolle geplaatst.
Vervolg
De uitkomsten en ervaringen die in dit jaarverslag zijn verwoord, worden betrokken bij de toekomstige
VTH programma’s die door het college worden vastgesteld.

Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,
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de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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