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Aan de raad van de gemeente Zuidplas 
 
Kernboodschap 
Het handhavingsbeleid van de drie voormalige gemeenten is verouderd en niet geharmoniseerd. 
Daarom is het noodzakelijk dat er nieuw handhavingsbeleid wordt ontwikkeld voor Zuidplas. De 
hoofdlijnen van het beleid zijn middels de Visienota integraal toezicht- & handhavingsbeleid op 19 april 
2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Ze zijn uitgewerkt in de Beleidsnota integraal toezichts- en 
handhavingsbeleid 2011 – 2015 en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (HUP), die door het 
college zijn vastgesteld. Het handhavingsbeleid van de voormalige gemeenten is tegelijk met de 
vaststelling van het nieuwe beleid ingetrokken. 
 
Inleiding 
De drie voormalige gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht 
hadden ieder eigen handhavings- en toezichtsbeleid. Sinds de fusie vormt dit beleid de kaders voor 
toezicht en handhaving in Zuidplas. Nieuwe ontwikkelingen nopen echter tot het vaststellen van nieuw 
beleid. 
 
Toelichting 
Ontwikkelingen 
In de eerste plaats is er natuurlijk de fusie zelf. Er is een nieuw college, een nieuwe raad en ook de 
ambtelijke organisatie van de drie gemeenten is samengevoegd. Door nieuw beleid vast te stellen kan 
het nieuwe bestuur van Zuidplas zelf bepalen waar het heen wil met toezicht en handhaving: welke 
doelen streeft het na en welke prioriteiten zijn er? Bovendien zorgt één nieuw beleid ook voor een 
uniforme aanpak van toezicht en handhaving binnen de vier dorpen en bevordert daarmee 
rechtsgelijkheid. Nu geldt voor iedere kern nog apart beleid met aparte doelstellingen en aparte 
prioriteiten.  
 
De tweede ontwikkeling die nieuw beleid noodzakelijk maakt is de invoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010. Zo zijn in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
kwaliteitseisen opgenomen waaraan handhavingsbeleid moet voldoen. De Wabo heeft ook gevolgen 
voor de uitvoering van toezicht en handhaving. De leidende gedachte van de Wabo is dat gedacht 
wordt vanuit burgers en bedrijven. Bij de Wabo gaan gedachten veelal direct uit naar integrale 
vergunningverlening, maar zeker ook handhaving moet integraal gebeuren. Verregaande afstemming 
en samenwerking in beleid en uitvoering zijn noodzakelijk om ook daadwerkelijk integraal te werken. Dit 
principe moet ook terugkomen in het toezichts- en handhavingsbeleid. 
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Kanttekening 
De langetermijndoelstellingen in de beleidsnota zijn nog niet concreet geformuleerd. Reden hiervoor is 
dat op dit moment de informatie voor een nulmeting ontbreekt. Een van de voornaamste doelstellingen 
uit het HUP 2011 is daarom om dit jaar de benodigde informatie te verzamelen, zodat de doelstellingen 
uit de beleidsnota volgend jaar kunnen worden aangescherpt 
 
Consequenties 
Door het nieuwe handhavingsbeleid zijn de kaders vastgesteld waarbinnen toezicht en handhaving in 
de periode 2011 – 2015 worden uitgevoerd. Met het HUP 2011 is vastgesteld welke activiteiten het 
college in 2011 gaat uitvoeren en welke operationele doelstellingen het in 2011 wil bereiken, om zo 
uiteindelijk de langetermijndoelstellingen uit de beleidsnota te realiseren. 
 
Vervolg 
� De vaststelling van de Beleidsnota integraal toezichts- en handhavingsbeleid 2011 – 2015 zal 

bekend worden gemaakt in het Hart van Holland. Pas na bekendmaking treedt de beleidsnota in 
werking. Tegelijk zal in Hart van Holland worden meegedeeld dat het oude beleid is ingetrokken. 

� De Beleidsnota integraal toezichts- en handhavingsbeleid 2011 – 2015 zal op de gemeentelijke 
website worden gepubliceerd. 

 
Bijlagen 
� Nota integraal toezichts- en handhavingsbeleid 2011 – 2015 (A11.001469) 
� Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (A11.001471) 
 
Met vriendelijke groet, 
college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
J. Brinkman,      K.J.G. Kats, 
gemeentesecretaris     burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


