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1. Inleiding  
 

Dit is het jaarverslag omgevingsrecht 2016 van de gemeente Veere. Hierin doen wij verslag 

van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en bijzondere wetten. U 

kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend, hoeveel controles we hebben 

uitgevoerd en welke beleidsstukken we hebben aangepast.  

 

Doel van de uitvoering van de taken op het gebied van omgevingsrecht en bijzondere 

wetten is het waarborgen van een veilige en schone leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit in de gemeente Veere.  

 

Op grond van artikel 7.7 Besluit Omgevingsrecht moet het college jaarlijks verslag doen aan 

de gemeenteraad over het beleid met betrekking tot de uitvoering van onderdelen van deze 

wet, zoals vergunningverlening en bestuursrechtelijke handhaving. Met dit jaarverslag 

voldoen wij aan deze wettelijke plicht.  

 

Wij streven er naar om in dit jaarverslag een zo totaal mogelijk informatieoverzicht te 

geven. Een volledig uitputtend overzicht van bijvoorbeeld alle beleidsstukken, besluiten of 

controles, geeft dit jaarverslag echter niet.  

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring afkortingen gebruikt in dit jaarverslag: 

n.v.t.  : niet van toepassing 

n.g.  : niet (gestructureerd) geregistreerd 
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2. 2016 in vogelvlucht (samenvatting)  
 

Beleidsontwikkelingen 

Belangrijke beleidsontwikkelingen in 2016 waren het Duurzaamheidsplan 2017-2020, het 

Beeldkwaliteitsplan Domburg en de nota Grondbeleid. 

 

Vergunningen en besluiten 

In 2016 zijn er 364 vergunningen verleend, 397 meldingen ontvangen en 241 ontheffingen 

verleend. Meest verleende vergunningen zijn omgevingsvergunningen (49%) en 

evenementenvergunningen (24%). 

 

Bedrijvenbestand 

In het bedrijvenbestand van de gemeente Veere heeft slechts een aantal kleine wijzigingen 

plaatsgevonden. Het aantal inrichtingen daalde van 1277 in 2015 naar 1265 in 2016. 

 

Toezicht en handhaving 

We hebben een integraal handhavingsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het 

naleefgedrag in de gemeente Veere voldoet aan de norm van minimaal 75%. Alleen op het 

onderdeel periodieke milieucontroles was het naleefgedrag met 65% onder de norm. 

Aandachtspunt voor komend jaar zijn de geplande uit te voeren aspectcontroles.  

 

Milieucontroles 

We voerden de opleveringscontroles bij nieuwe of gewijzigde bedrijven naar planning uit. 

Het aantal periodieke milieucontroles valt hoger uit dan gepland, omdat we de achterstand 

van voorgaande jaren hebben weggewerkt. De geplande onaangekondigde aspectcontroles 

lichthinder en olietanks zijn niet uitgevoerd. Dit is het gevolg van de focus die gelegd is op 

de periodieke milieucontroles.   

 

Bouwcontroles 

We hebben het aantal geplande bouwcontroles uitgevoerd. In 2016 zijn de bouwcontroles 

op één post geschreven waardoor we geen uitsplitsing kunnen maken op nieuwbouw. De 

administratie behoeft verbetering. 

 

Brandveiligheidscontroles 

De brandveiligheidscontroles zijn op het onderdeel evenementen en markten na naar 

planning uitgevoerd. We voerden 80% van de geplande controles op evenementen en 

markten uit in 2016. Het naleefgedrag bij verpleeghuizen/logiesfuncties is lager dan 

gebruikelijk dit had te maken met brandmeldinstalaties die niet meer voldeden aan de 

nieuwste eisen. De zelfcontroles bij horeca zijn niet uitgezet, maar worden meegenomen bij 

de milieucontroles.  

 

Algemeen/APV controles 

We hebben voldoende controles op betaald parkeren en tweede woningen uitgevoerd. Aan 

enkele andere onderdelen, zoals voorlichting en communicatie, exploitatie vergunningen 

horecabedrijf, winkel uitstallingen en terrassen zijn minder uren besteed dan gepland.  

 

Klachten 

Het aantal klachten is in 2016 licht gedaald van 194 in 2015 naar 175 in 2016. In 102 

gevallen ging het om klachten gaan over verordeningen, bouwen en ruimtelijke ordening. 

Veel klachten bleken voort te komen uit burenruzies. We namen 4 besluiten op 

handhavingsverzoeken. 

 

Project kleine ergernissen 

In 2016 zijn extra controles uitgevoerd. Tijdens deze controles hebben we veel mensen 

gesproken, gewaarschuwd en wanneer nodig is er gehandhaafd. Dit heeft ongetwijfeld 
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geleid tot meer bewustwording bij ruiters/hondeneigenaren/foutparkeerders en fietsers. We 

zien dit als een eerste stap op weg naar verbetering. 

 

Handhaving 

We hebben een integraal handhavingsbeleid en dit voldoet aan de wettelijke eisen. Op het 

gebied van milieu hebben we een inhaalslag gemaakt op de achterstand van de periodieke 

milieucontroles die in voorgaande jaren was opgelopen.  
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3. Beleid en uitvoering 
 

Beleidsontwikkelingen 

De belangrijke beleidsontwikkelingen in 2016 waren het Duurzaamheidsplan 2017-2020, 

het  Beeldkwaliteitsplan Domburg en de nota Grondbeleid. 

 

Welke beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering op het gebied van 

omgevingsbeleid en APV en bijzondere wetten hebben plaatsgevonden? 

 

Vakgebied Aanleiding wijzing/actie Wijziging/actie 

Algemeen Actualisatie Wijziging Algemene plaatselijke 

verordening 

Dienstverlening Actualisatie Beleidsnotitie wijzigingen 

evenementenbeleid Veere 2016 

APV verordening Actualisatie Beleid voertuigen op strand en duin 2016 

(RO) 

Ruimtelijke 

Ordening & 

bouwen 

nieuw Beeldkwaliteitsplan Domburg 

Ruimtelijke 

Ordening & 

bouwen 

Actualisatie Duurzaamheidsplan 2017-2020 

Ruimtelijke 

Ordening & 

bouwen 

Actualisatie Nota grondbeleid 

Ruimtelijke 

Ordening & 

bouwen 

Uitvoering bestaand beleid handhavings en uitvoerings programma 

 

 

Toelichting 

Beleid voertuigen op strand en duin 2016 (RO) 

In 2016 is het beleid voertuigen op strand, duin en dijk op een aantal punten aangepast.  

 

Beeldkwaliteitsplan Domburg 

Het Beeldkwaliteitsplan is een middel om te komen tot voor Domburg aangename, 

gevarieerde, duurzame, eigentijdse architectuur en inrichting van de buitenruimte, passend 

voor de locatie en karaktervol. Het BKP biedt richtlijnen voor nieuwbouw en aanpassingen 

aan bestaande gebouwen, herinrichting van de openbare ruimte en de onderhoudstoestand 

ervan. Het legt een verband tussen de historie van Domburg en de toekomst. Daarbij gaat 

het om het behouden en versterken van bestaande karakteristieken van de stad en het 

landschap. 

Het BKP doet uitspraken over monumenten en architectuur en houdt daarbij de praktische 

gebruikskwaliteit van gebouwen en openbare ruimte in het oog. 

 

Duurzaamheidsplan 2017-2020 

Het vorige duurzaamheidsplan is verlopen. We maakten een nieuw Duurzaamheidsplan 

2017-2020.  

 

Nota Grondbeleid 

De raad stelt op basis van  de nota Grondbeleid de kaders vast waarbinnen het college het 

grondbeleid uitvoert. Doel van de nota Grondbeleid is om een basis te leggen voor een 

transpartante werkwijze bij de uitvoering van het Grondbeleid binnen de Gemeente Veere. 
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Inzameling huishoudelijk afval 

 

Algemeen 

De afvalinzameling is ten opzichte van de voorgaande jaren niet veel gewijzigd. We zamelen 

gemiddeld 479 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. Dit is gelijk aan het gemiddelde 

aantal kg ingezameld afval per inwoner per jaar in Nederland.  

 

Hoe is de inzameling van huishoudelijk afval geregeld? 

 

Huishoudelijk restafval 

minicontainers 

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) 

huishoudelijk restafval 

verzamelcontainers 

contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) 

groente-, fruit- en tuinafval contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) 

papier contracten met charitatieve instellingen (actieve en 

passieve inzamelaars) 

glas contract met Van Gansewinkel via OLAZ 

kunstof verpakkingen contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) 

textiel twee rondes voor Kringloop Zeeland en twee rondes 

voor charitatieve inzamelaars 

klein chemisch afval contract met Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) 

 

Hoeveel huishoudelijk afval is ingezameld? 

 

  2014 2015 2016   

huishoudelijk afval 10309 10344 10406 ton 

grof huishoudelijk afval 89 72 74 ton 

Totaal 10398 10416 10480 ton 

          

per inwoner 468 474 477 kilo 

 

Wat voor soort huishoudelijk afval is ingezameld? (percentage van de tonnen 

ingezameld afval) 

  2014 2015 2016   

huishoudelijk restafval 

minicontainers 
36 37 36 % 

groente-, fruit- en tuinafval 30 30 30 % 

papier 16 15 14 % 

huishoudelijk restafval 

verzamelcontainers 
9 9 9 % 

glas 7 7 7 % 

kunststof verpakkingen 2 2 3 % 

textiel 0,5 0,5 0,6 % 

klein chemisch afval 0,005 0,003 0,003 % 

 

 

Hoeveel afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke? 

 

  2014 2015 2016   

afval milieustraat 10620 10289 10763 ton 

      

 

  

per inwoner 484 469 490 kilo 
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Wat voor soort afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke? 

 

  2014 2015 2016   

restafval niet brandbaar 5 7 4 % 

restafval brandbaar 7 4 4 % 

grond 8 7 7 % 

schoon puin 28 29 27 % 

groenafval (onverhakseld) 23 23 24 % 

hout 13 13 14 % 

overig 17 16 20 % 
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4. Vergunningen en besluiten 
 

Algemeen 

In 2016 zijn 747 vergunningen verleend, 379 meldingen ontvangen en 241 ontheffingen 

verleend. Meest verleende vergunningen zijn Omgevingsvergunningen (49%) en 

Evenementenvergunningen (24%) 

 

Hoeveel vergunningen zijn verleend?         

  2016 2015 2014   

Omgevingsvergunningen bouw  364 323 330   

-waarvan van rechtswege 4 *0 *0   

Drank- en horecavergunningen 27 29 25   

Exploitatievergunningen horecabedrijf 28 35 25   

Terrasvergunningen 5 5 14   

Evenementenvergunningen 178 167 230   

Standplaatsvergunning op markten 61 20 13   

Vergunning houden collecte of inzameling 35 35 37   

Overige 49 51 10   

Totaal 747 665 684   

          

  2016 2015 2014   

Aangevraagde omgevingsvergunningen 440 430 431   

-waarvan korte procedure 425 400 405   

-waarvan lange procedure 15 30 26   

-waarvan activiteit slopen (vergunning) 6 5 6   

-waarvan activiteit bouw 313 313 330   

-waarvan activiteit aanleg 25 15 20   

-waarvan activiteit veranderen monument 8 4 5   

-waarvan activiteit milieu (vergunning) 3 4 2   

-waarvan activiteit brandveilig gebruik 

(vergunning) 
4 10 10 

  

-waarvan activiteit kappen 66 59 59   

-waarvan activiteit uitweg maken 39 44 41   

          

Toelichting:  

Standplaatsvergunning op seizoensmarkten: In 2016 zijn er 61 nieuwe 

vergunningen verstrekt. Dit ging om 20 nieuwe standplaatshouders en 

administratieve inhaalslag.  

 

*De van rechtswege ontstane vergunningen werden niet geregistreerd in 

2014/15. 
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Hoeveel meldingen zijn ontvangen?         

  2016 2015 2014   

Milieumelding veranderen milieu-inrichting 50 63 74   

Gebruiksmeldingen brandveilig gebruik 4 10 13   

Sloopmelding (verwijderen asbest particulier) 147 255 248   

Melding toepassen grond 86 51 65   

Kennisgeving incidentele festiviteit (geluid) 44 29 54   

Drank- en horecamelding (wijziging leidinggevende) 18 16 16   

Overige 30 23 26   

Totaal  379 447 496   
 

 

Hoeveel ontheffingen zijn verleend?         

  2016 2015 2014   

Ontheffing verbranden afvalstoffen (stookontheffing) 217 161 189   

Overige 24 14 14   

Totaal 241 175 203   

          

 

 

Hoeveel vergunningen of ontheffingen zijn 

geweigerd? 
  

      

  2016 2015 2014   

Weigeringen  76 9 28   

          

Toelichting: 

We weigerden 3 drank- en horecavergunningen, 1 evenementenvergunning, 3 

exploitatievergunningen horecabedrijf en 69 aanvragen standplaatsvergunning op 

markten. De sterke stijging van het aantal weigeringen hangt samen met de 

overdracht van de standplaatsvergunningen markten naar de stichting markten 

en evenementen.    

 

 

Hoeveel besluiten zijn genomen?         

  2016 2015 2014   

Bestemmingsplannen vastgesteld (besluit Raad) 0 1 2   

Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan toegepast 0 4 4   

Besluiten op aanvragen vergunningen/ontheffingen 1064 849 915   

Handhavingsbesluiten 7 12 5   

Besluiten op handhavingsverzoeken 4 15 8   

Besluiten op Wob-verzoeken 35 36 42   

Totaal 1110 917 976   

          

Toelichting:  

We hebben in 2016 geen bestemmingsplannen vastgesteld. We hebben meer 

besluiten op aanvragen vergunningen/ontheffingen genomen. De toenamen in 

het aantal aangevraagde vergunningen en ontheffingen zou een samenhang 

kunnen hebben met het aantrekken van de economie.  
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Hoeveel bezwaren zijn ingediend?         

 
2016 2015 2014   

Aantal ingediende bezwaren 53 60 43   
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5. Bedrijvenbestand  
 

Algemeen 

In het bedrijvenbestand van de gemeente Veere, voor zover wij dit registreren, hebben zich 

geen grote wijzigingen voorgedaan.  

 

Wat is het totaal aantal inrichtingen in het kader van de Wet 

milieubeheer binnen de gemeente Veere?  
    

 

              

De objecten die in het kader van de Wet milieubeheer gecontroleerd moeten 

worden noemen we inrichtingen.   

              Waarvan   

          2015 2016 uitvoering   

              RUD   

Categorie 1 - lage milieubelasting*     347 348 4 inrichtingen 

Categorie 2 - gemiddelde 

milieubelasting 
    770 758 163 

inrichtingen 

Categorie 3 - meer dan gemiddelde 

milieubelasting 
  143 142 33 

inrichtingen 

Categorie 4 - hoge milieubelasting     14 14 14 inrichtingen 

Categorie 5 - Zeer hoge milieubelasting     3 3 3 inrichtingen 

                  

    Totaal     1277 1265 217   

    

waarvan 

vergunningsplichtig   13 0 13  

 

 

 

Hoeveel IPPC-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?  

Dit zijn bedrijven die onder de IPPC-richtlijn (EU-richtlijn 96/61EEG van 24/9/1996) 

vergunningsplichtig zijn, zoals intensieve veehouderijen. Engels: Integrated Pollution Prevention 

and control (IPPC). 

            2015 2016 

        Aantal IPPC bedrijven 8 8 

              

 

Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?  

Dit zijn bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen vallen. Deze hebben risico 

op zware ongevallen.  

            2015 2016 

        

Aantal BRZO 

bedrijven 
0 0 
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Hoeveel panden in het kader van brandveilig gebruik zijn er binnen de gemeente 

Veere?  

            2015 2016   

Categorie 1            62 60 panden 

Categorie 2            108 112 panden 

Categorie 3            156 162 panden 

Categorie 4            78 65 panden 

            

 

 
 

  

      Totaal     404 399   

      

waarvan 

vergunningplichtig 
  

165 166 
  

      

waarvan 

meldingsplichtig 
  

192 196 
  

 

Hoeveel horecabedrijven heeft de gemeenten Veere? 

            2015 2016   

Horecabedrijven met een drank en 

horecavergunning 
    231 230 

bedrijven 

Horecabedrijven met een 

exploitatievergunning apv 
    300 310 

bedrijven 

Horecabedrijven met een 

terrasvergunning 
      58 58 

bedrijven 

 

 

Hoeveel campings heeft de gemeente Veere? 

            2015 2016   

Campings           31 31 campings 

Minicampings (max 15 standplaatsen)       161 161 campings 

 - waarvan met ontheffing tot 25 

standplaatsen 
    57 59 

campings 

Landschapscampings (max 60 

standplaatsen) 
    2 2 

campings 
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6. Toezicht en handhaving 
 

Algemeen 

We hebben een integraal handhavingsbeleid en dit voldoet aan de wettelijke eisen. De 

geplande toezichtcontroles voor 2016 zijn niet allemaal uitgevoerd. 

 

Op het gebied van milieu hebben we een inhaalslag gemaakt op de achterstand van de 

periodieke milieucontroles die in voorgaande jaren was opgelopen. Door de prioriteit te 

leggen bij het maken van een inhaalsalg op de periodieke milieucontroles zijn er geen 

aspectcontroles uitgevoerd. 

 

Bouwtoezicht is gedurende 2016 op één post geschreven waardoor we geen splitsing meer 

kunnen maken in afzonderlijke posten. We hebben in totaal 66% van het aantal geplande 

bouwcontroles behaald. 

 

De brandveiligheidscontroles zijn op 4 evenementen controles en 1 steekproefcontrole op de  

zelfcontroles van cafés, discotheken en restaurants na uitgevoerd.   

 

Het Algemeen/APV toezicht is redelijk naar planning uitgevoerd. Aan enkele onderdelen is 

mindertijd besteed dan gepland. Ook is aan enkele onderdelen meer tijd besteed dan 

gepland. Zo hebben we meer tijd besteed aan evenementencontroles en controles op de 

huisvestingsverordening tweede woningen 2015. Er is minder tijd besteed aan de controles 

op winkeluitstallingen en terrassen, stookontheffingen, exploitatievergunning Drank- en 

horeca-wet.  

 

Deze conclusies en bevindingen geven aanleiding om te kijken naar de registratie van 

bouwtoezicht.  

 

 

Legenda  

0-60%  niet tot slecht uitgevoerd 

60-99% matig uitgevoerd 

100% - >% doelstelling behaald 

ng niet geregistreerd 

 

         

Heeft de gemeente handhavingsbeleid? ja 

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit 

verplicht vanaf 1 oktober 2010.    

  

Wat is de titel van dit beleid? En op welke datum is deze vastgesteld?   

  

  
Titel rapportage 

datum 

vaststelling 

  Integraal toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Veere 10-3-2015 

                  

Toelichting                 

  

In het toezicht en handhavingsbeleid staat waarom en op welke wijze wij 

toezicht houden of regels worden nageleefd, wat we doen als we een overtreding 

constateren en in welke uitzonderlijke gevallen wij eventueel een overtreding 

gedogen. 
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Is een risicoanalyse voor de handhaving uitgevoerd? ja 

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit 

verplicht vanaf 1 oktober 2010. 

  

  

Wat is de titel van de rapportage waarin de prioriteiten zijn opgenomen? En op welke datum 

is deze vastgesteld? 

 

  
Titel rapportage 

datum 

vaststelling 

  Probleemanalyse Toezicht en Handhaving 2015-2018 10-3-2015 

                  

Toelichting 

 

              

  

Hierin staat welke toezichtstaken qua risico's belangrijk zijn en welke minder 

belangrijk. Het is een integrale risicoanalyse, dus voor alle toezichtstaken van de 

gemeente. Deze is vastgesteld voor 2015-2018 

 

 

Is er een handhavingsuitvoeringsprogramma? ja 

Voor milieutaken is dit sinds 2005 verplicht. Voor alle omgevingstaken is dit verplicht vanaf 1 

oktober 2010. 

  

Is deze gebaseerd op een actuele risicoanalyse en prioriteitenstelling? ja 

  

Wat is de titel van dit programma? En op welke datum is deze vastgesteld? 

  

  Titel rapportage datum vaststelling 

  

Integraal handhavings 

uitvoeringsprogramma (IHUP) 2016 
22-12-2015 

  

Toelichting 

  

Hierin staat gepland hoeveel controles dat jaar worden uitgevoerd voor welke 

toezichtstaken. Het is gebaseerd op de risicoanalyse. 

  

Welke top 10 prioriteiten zijn gesteld? 

  

1 Controle bedrijven categorie 4 hoge milieubelasting (uitvoering RUD) 

2 Controle noodverordening 

3 Controle op vuurwerk inrichtingen (uitvoering RUD) 

4 Controle evenementenvergunning Categorie C (APV) 

5 Controle monumentenvergunning 

6 Controle bouwvergunning publiek cat.III >€1.000.000 

7 Controle cat 1 (gebruiksbesluit) (uitvoering VRZ) 

8 Controle overlast/verontreiniging honden en paarden (APV) 

9 
Controle op strandbepalingen (APV, naaktrecreatie, vliegeren, paarden, honden, 

kampvuren) 

10 Controle melding opslag vaste mest buiten inrichting 
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Welke gemeentelijke, lokale, provinciale, landelijke prioriteiten zijn gesteld?       

  

  Gemeentelijk/lokale prioriteiten         Invulling 

  

Meer inzet op preventie en 

voorlichting 

* Extra inzet voor communicatie, preventie en 

voorlichting 

  

Verrommelling 

buitengebied/terreinen tegen gaan 

* Bestemmingsplan, controle gebruik buiten 

gebied prioriteitsstap opgehoogd. 

* Project 'Mooi Veere' 

  

Kleine ergernissen 

* Controle op overlast/verontreiniging honden 

en paarden prioriteitstap opgehoogd 

* Project kleine ergernissen 

  

  Landelijke prioriteit                           Invulling 

  

Asbest * Bij de controle van sloopvergunningen en -

meldingen geven we prioriteit aan sloop 

  

Brandveiligheid bij de opslag van 

gevaarlijke stoffen. 

Risicovolle inrichtingen 

* Controle bedrijven categorie 4 hoge 

milieubelasting prioriteitsstap opgehoogd 

* Controle op vuurwerk inrichtingen 

prioriteitsstap opgehoogd 

  

Constructieve veiligheid * Bij toezicht op nieuwbouw controleren we dit 

goed 

* Bij controle op bestaande bouw geven we 

prioriteit aan controle op gebouwen waar dit een 

groot risico is 

  

Brandveiligheid op het gebied van 

bouwen 

* Bij het toezicht controleren we dit goed 

  

  

We hebben per thema doelstellingen geformuleerd. Hierna achtereenvolgend de thema's 

bouwtoezicht, brandveiligheid, milieutoezicht en algemeen/APV toezicht 

 

Heeft de organisatie een bestuurlijke verantwoordingsrapportage (jaarrekening, 

marap) opgesteld? 

 

ja 

Is een evaluatie van de handhavingsresultaten uitgevoerd? 

 
ja 

Heeft evaluatie van de handhavingsresultaten geleid tot een gewijzigde toepassing 

van het beleid? 

 

nee 

Welke elementen van het beleid zijn aangepast? 

  

1 nvt   

  

Milieutoezicht 

Zijn er actuele doelstellingen voor wat we met de handhaving willen bereiken?  

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld 

                      behaald 

1 Er zijn geen incidenten of ongelukken ja 

2 bij meer dan 75% van de controles zijn er geen overtredingen nee 

3 we ontvangen minder dan 100 klachten en/of handhavingsverzoeken ja 
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Hoeveel milieucontroles zijn uitgevoerd? 

Wat deden wij daar dit jaar 

zoal voor?  

    
aantal   

gepland 

aantal 

gerealiseerd 

%    

gerealiseerd 

aantal 

hercontroles 

naleef-    

gedrag 

Voorlichtingsbijeenkomst 

organiseren over milieuregels  
1 1 100% nvt - 

Voorlichting en 

communicatie (in uren) 
    80 ng - nvt - 

Periodieke milieucontroles 
    84 107 127% 38 64% 

Opleveringscontroles bij 

nieuwe of gewijzigde 

bedrijven 

    10 10 100% ng - 

Onaangekondigde 

aspectcontroles op lichthinder 20 0 - ng - 

Onaangekondigde 

aspectcontroles op keuring 

olietanks 
20 0 - ng - 

Controles op horecageluid 
    45 15 33% ng - 

 

Toelichting:    

Het aantal periodieke milieucontroles valt hoger uit dan gepland, omdat we de achterstand 

van voorgaande jaren hebben weggewerkt. We hebben in 2016 wel uren gemaakt voor 

'voorlichting en communicatie'  maar deze zijn niet apart geregistreerd. De 

onaangekondigde aspectcontroles zijn niet uitgevoerd. We hebben te weinig controles 

horecageluid uitgevoerd. We hebben de nadruk gelegd op het inhalen van de achterstand op 

de periodieke milieucontroles. Het naleefgedrag ligt onder onze doelstelling van 75%. Dit 

kan een gevolg zijn van onze beleidskeuze een aantal jaren geleden om de controle 

frequentie te verlagen. We monitoren of dit structureel is/wordt.  

 

Door de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland: 

 

Wat deden wij daar dit jaar 

zoal voor? 

aantal   

gepland 

aantal 

gerealiseerd 

%    

gerealiseerd 

aantal 

hercontroles 

naleef-    

gedrag 

Periodieke milieucontroles 34 13 38% 

26 

ng 

Controles bij 

vuurwerkverkooppunten 

5 13 260% ng 

Opleveringscontroles bij 

nieuwe of gewijzigde 

bedrijven 

2 1 50% ng 

Controles op 

grondtransport 

16 4 25% ng 

 

De planning van 2016 door de RUD is bepaald op basis van onze deelnemersbijdrage 

destijds. Wij voerden het benodigde toezicht altijd uit binnen deze bijdrage. De RUD gaf aan 

minder controles dan gevraagd binnen de bijdrage uit te kunnen voeren. Het aantal 
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controles kwam niet overeen met onze eigen planning (Ihup 2016) en handhavingsbeleid. 

De verreken systematiek PXQ is nu vastgesteld. Onze bijdrage en aantal controles is 

inmiddels hoger. We groeien in twee stappen naar het niveau van PXQ.  

 

 

 

Bouwtoezicht 

Zijn er actuele doelstellingen voor wat we met de handhaving willen bereiken?  ja  ja 

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld 

behaald 

1 Er zijn geen incidenten of ongelukken ja 

2 Bij meer dan 75% van de controles zijn er geen overtredingen ja 

3 
we ontvangen minder dan 30 klachten en/of 

handhavingsverzoeken       
ja 

 

Wat deden wij daar dit jaar zoal voor?  

aantal   

gepland 

aantal 

gerealiseerd 

%    

gerealiseerd 

aantal 

hercontroles 

naleef-    

gedrag 

Voorlichtingsbijeenkomst organiseren over 

bouwregels 
1 0 - nvt - 

Voorlichting en communicatie (in uren)     80 ng -  nvt - 

Bouwcontroles     188 275 146% ng  - 

Controles op uitzetten nieuwbouw     135 ng -  ng - 

Controles op sloopwerkzaamheden 125 31 25%  ng - 

controles op aanlegvergunningen     2 ng -  ng - 

Controles op monumentenvergunningen     10 ng -  ng - 

Gebiedsgericht toezicht       110 91 - ng  - 

  

Toelichting: 

De bouwcontroles zijn onder één post geschreven en daarom niet meer uit te splitsen naar soort 

bouwwerk. We hebben voldoende bouwcontroles uitgevoerd. Controles op uitzetten nieuwbouw zijn 

ook uitgevoerd, maar niet geregisterd. De registratie behoeft verbetering. We hadden meer 

administratieve controles op sloopmeldingen asbest particulieren moeten uitvoeren. Op 

bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden is wel voldoende gecontroleerd.  

 

Brandveiligheid 

 

Zijn er actuele doelstellingen voor wat we met de handhaving willen bereiken? Ja 

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld 

 

  behaald 

1 Bij meer dan 75% van de controles zijn er geen overtredingen  ja 

2 we ontvangen minder dan 5 klachten en/of handhavingsverzoeken ja 
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Wat doen wij daar dit jaar zoal 

voor?  

aantal   

gepland 

aantal 

gerealiseerd 

%    

gerealiseerd 

aantal 

hercontroles 

naleef-    

gedrag 

Periodieke 

brandveiligheidscontroles bij 

bedrijven die vallen onder het 

thema:   

          

Wonen met zorg, 

Verpleegtehuizen, Logies 

functies (nogmaals inspecteren 

van objecten met meerdere 

tekortkomingen tijdens controle 

in 2015) 

27 27 100% 11 59% 

Kinderdagverblijven 
7 7 100% 0 100% 

Bevibedrijven (geen 

vuurwerkopslag) 4 0 0% 0 100% 

controles op brandveiligheid bij 

evenementen en markten 20 16 80% 0 100% 

104 zelfcontroles uitzetten bij 

cafés, discotheken en 

restaurants icm 25 fysieke 

steekprofcontroles 

25 24 96% 7 71% 

 

Toelichting 

Bevi (besluit externe veiligheid inrichtingen).  

De in 2016 geplande controles zijn gehaald op het onderdeel brandveiligheid bij 

evenementen en markten na. Het naleefgedrag bij verpleeghuizen/logiesfuncties is lager 

dan gebruikelijk dit had grotendeels te maken met brandmeldinstalaties die niet meer 

voldeden aan de nieuwste eisen. De zelfcontroles bij horeca zijn niet uitgezet, maar worden 

meegenomen bij de milieucontroles.  
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Algemeen/APV toezicht               

Zijn er actuele doelstellingen voor wat we met de handhaving willen bereiken?  ja 

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld 

                behaald 

1 Er zijn geen grote incidenten of ongelukken ja  

2 bij meer dan 75% van de controles zijn er geen overtredingen ng 

3 we ontvangen minder dan 200 klachten en/of handhavingsverzoeken ja  

 

Wat doen wij daar dit jaar zoal voor?  

aantal   

gepland 

aantal 

gerealiseerd 

%    

gerealiseerd 

aantal 

hercontroles 

naleef-    

gedrag 

Bijwonen van stads- en 

dorpsraadsvergaderingen door de Boa's  13 7 54% ng - 

Voorlichting en communicatie (in uren)  160 ng 0% ng - 

Controle op betaald parkeren(in uren)  3700 3798 103% ng - 

Controle op onveilig/verkeerd parkeren 

(in uren)  
1606 1686 105% ng - 

Controle op 2e woningen gebruik (in 

uren)  
475 666 140% ng - 

Evenementencontroles  41 131 320% ng - 

Controle op drank en horeca wet  70 60 86% ng - 

Controles op exploitatievergunningen 

horecabedrijf  
65 41 63% ng - 

Controles op winkeluitstallingen en 

terrassen  
71 25 35% ng - 

Controles op standplaatsvergunningen 

markten  
85 0 0% ng - 

Controles bij (mini) campings 19 25 132% ng - 

Controles op stookontheffingen 40 24 60% ng - 

Gebiedsgericht toezicht (in uren)  410 385 94% ng - 

 

Toelichting:  

In 2016 is ongeveer 800 uur meer gecontroleerd op betaald parkeren dan gepland. Dit is 

het gevolg van een overgebleven budget voor toezicht. We hebben minder uren controles 

op drank en horeca wet uitgevoerd dan gepland. Dit is het gevolg van een lage bezetting en 

een late start van het voor deze taak ingehuurde bureau. In afwachting van nieuw beleid 

zijn alleen de excessen winkeluitstallingen en terrassen gecontroleerd. Ook door 

onderbezetting konden deze controles standplaatsvergunningen markten niet verder 

uitgevoerd worden.  

 

  gepland gerealiseerd       

Controle op verleende uitritvergunning 6 23 383,33% ng - 
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Hoeveel klachten zijn gemeld? 

      2012 2013 2014 2015 2016   

Milieu Afval   12 28 5 2 18 Klachten 

  Geluid   36 31 40 8 8 Klachten 

  Geur   9 7 2 12 10 Klachten 

  Licht   2 ng 1 0 0 Klachten 

  Overig   17 32 21 20 26 Klachten 

Bouwen en ruimtelijke ordening 23 37 10 2 11 Klachten 

Brandveilig gebruik   ng 8 ng ng ng Klachten 

Eigen verordeningen   ng ng 156 150 102 Klachten 

Overige     0 ng 0 0 0 Klachten 

  Totaal   99 143 235 194 175 Klachten 

 

Toelichting:  

Door de oog- en oor-functie van de buitendienst en bewustwording onder burgers zijn er 

meer meldingen over afval binnengekomen.  

 

Hoeveel overtredingen zijn  opgelost of aangepakt voor het project Mooi Veere? 

  Aantal 

gepland 

Aantal 

gerealiseerd 

% 

gerealiseerd   

Aantal bedrijventerreinen opgepakt in 2016 voor Project 

Mooi Veere 
2 2 100% 

  

Toelichting:  

In het kader van het project Mooi Veere pakten we in 2016 het bedrijventerrein De Zompe en 

het Karreveld aan. We hebben vier kleine verrommelingen aangepakt en één grote.  

 

Project kleine ergernissen  

 

Zijn er actuele doelstellingen voor het project kleine ergernissen?  ja 

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld. 

 

  behaald 

  
1 De informatie van stad- en dorpsraden gebruiken om te bepalen tegen welke 

kleine ergernissen we extra optreden ja 

  

2 

we maken jaarlijks minder bestuurlijke strafbeschikkingen op voor kleine 

ergernissen (aantal bestuurlijke strafbeschikkingen afgezet tegen de tijd die 

geïnvesteerd is in controles)  ja 

  3 we krijgen jaarlijks minder klachten over kleine ergernissen ja 

 

 

Toelichting: 

In 2016 zijn extra controles uitgevoerd. Tijdens deze controles hebben we veel mensen 

gesproken, gewaarschuwd en wanneer nodig is er gehandhaafd. We merken in gesprekken 

dat de bewustwording bij ruiters/hondeneigenaren/foutparkeerders en fietsers toeneemt. 

We zien dit als een eerste stap op weg naar verbetering. We bezochten 7 stads- en 

dorpsraden.  
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Hoeveel processen-verbalen en bestuurlijke strafbeschikkingen zijn opgemaakt? 

  

  2013 2014 2015 2016   

Kleine ergernissen 59 159 36 8 
Bestuurlijke 

strafbeschikkingen 

Fiscaal parkeren 4133 5484 4232 5105  Processen-verbaal 

Fout parkeren 1134 1252 1913 1516 Processen-verbaal 

Overige    293 0 0 116 Processen-verbaal 

  Totaal 5619 6895 6181 6745 PV/BSB 

  

Toelichting: Het aantal pv's voor fiscaal parkeren was in 2016 hoger, omdat er veel 

weekenden met mooi weer waren. Hierdoor kwamen er veel dagjes mensen naar de kust. De 

daling bij de kleine ergernissen is het gevolg van het project kleine ergernissen. In 2016 zijn 

alleen de bestuurlijke strafbeschikkingen die binnen het project kleine ergernissen zijn 

uitgeschreven op deze post geregistreerd. Op de post overige zijn zaken geschreven die in 

voorgaande jaren onder kleine ergernissen behoorden maar ook de processen-verbaal controles 

2e woningen.   

 In hoeverre is samen gewerkt met andere handhavingspartners? 

Welke gezamenlijke activiteiten zijn samen met andere handhavingspartners uitgevoerd  

(brandweer, arbeidsinspectie andere partners)? 

  

  Milieucontroles zijn samen met Waterschap en Brandweer uitgevoerd 

  Controles Veerse Meer met andere handhavingspartners samen 

  Controles samen met Politie 

  

Hoe verliep de samenwerking met andere externe 

handhavingspartners? 
        

  
In zijn algemeenheid goed. De planning en afstemming kost alleen wel meer tijd 

en moeite. 
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7. Bijlage 1 Foto’s project Mooi Veere 
 

 

Foto voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na: 


