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Aan de Raad, 

Op 6 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het handhavingsbeleidsplan 2012-2016 
deel 1 vastgesteld, waarna de Gemeenteraad in haar vergadering van 29 september 2011 het 
handhavingsbeleidsplan 2012-2016 deel 1 heeft vastgesteld. Gedurende de jaren 2012 en 2013 is 
gebleken dat het beleidsplan enige bijstelling vereist. Het hier voorliggende handhavingsbeleidsplan 
2012-2016 deel 1 is op een aantal punten, qua prioritering gewijzigd. 

Dit handhavingsbeleidsplan is nodig omdat alles handhaven niet mogelijk is. De verleiding om bij 
schaarse capaciteit alleen op inkomende externe verzoeken tot handhaving af te gaan en te handhaven is 
groot. Vandaar de wens om programmatische handhaving. 
Programmatisch Handhaven wil zeggen een structurele en integrale aanpak van de handhaving. Daarbij 
zijn prioriteiten gesteld en de handhavingsactiviteiten op elkaar afgestemd. Bij een programmatische 
aanpak worden beleid en uitvoering van beleid opgevolgd door evaluatie en bijsturing. Programmatisch 
handhaven is een cyclisch, democratisch, integraal en transparant proces. 

Daarmee is de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid gewaarborgd en voldoet het gemeentebestuur aan 
de wettelijke eisen uit onder andere de Algemene wet bestuursrecht, Wabo en Wet milieubeheer. 
In het beleidsplan is vastgelegd op welk niveau de handhaving van de geprioriteerde taken moet 
plaatsvinden. Het beleidsplan beschrijft vervolgens wat voor handhavingsinstrumenten daarbij worden 
ingezet en hoe de feitelijke controle in zijn werk gaat. 

Wat is er veranderd ten opzichte van het handhavingsbeleidsplan 2012-2016 deel 1 en deel 2. 
- De toezichtstrategie, zijnde de categorieaanduidingen, inzake toezicht op milieuvergunningen is 

veranderd. 
- De controlefrequentie van bepaalde categorieën is aangepast vanwege de komst OMWB. Over het 

algemeen is de toezichtsfrequentie omlaag gebracht. Zo worden de zware bedrijven nu nog maar 1x per 
1,5 jaar bezocht in plaats van 2x per jaar. 

- De prioriteitenlijst is gedeeltelijk aangepast, te weten: 
* illegale bouwactiviteiten is naar boven geplaatst vanwege de grote hoeveelheid aan overtredingen 

in de afgelopen jaren; 
* Brandveilig gebruik bouwen (zorginstelling, enz.) is naar boven geplaatst; 
* Grote en kleine evenementen zijn apart vernoemd omdat gebleken is dat er minder inzet behoeft te 

worden op de kleine evenementen; 
* De omschrijvingen zijn aangepast naar de nu geldende wettelijke omschrijvingen, bijvoorbeeld. 

Bouwvergunning is geworden omgevingsvergunning, onderdeel bouwen. 
* De inleidende regels met betrekking tot de nieuwe Drank- en Horecawet zijn toegevoegd. 



Hoe zijn de prioriteiten tot stand gekomen? 
Bij de vaststelling van het handhavingsbeleid op 29 september 2011 is aan de orde geweest dat 
prioriteitstelling noodzakelijk is. Toen is zelfs berekend dat we anders 22 fte nodig zouden hebben. 
Terecht heeft uw raad toen besloten dat het niet efficiënt zou zijn om zo veel middelen in te zetten. 
Bovendien past het niet in de handhavingsfilosofie om het naleefgedrag zelf te bevorderen. 

De prioritering is bepaald aan de hand van een aantal factoren zoals Veiligheid, Gezondheid, 
Leefbaarheid, Imagoschade, Financiële schade, Natuur en Publiek I politieke aspecten. Zowel de politiek 
als deskundigen I specialisten hebben alle overtredingen op deze aspecten beoordeeld. Deze scores zijn 
vermenigvuldigd met de risicofactor. Iets kan heel gevaarlijk zijn, maar als het risico dat het zich voordoet 
nihil is, heeft het toch geen zin daar veel inzet op te plegen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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