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1. Aanleiding 
 
Voor u liggen de toezichtindicatoren die voor het thema Woon- en leefklimaat zijn 
vastgesteld voor het jaar 2013. De toezichtindicatoren op het thema Woon- en leefklimaat 
zijn de eerste set indicatoren ontwikkeld voor het nieuwe instrument toezichtinformatie op 
Waarstaatjegemeente.nl.  
 
Deze indicatoren bieden de basis voor horizontale verantwoording tussen college en raad.  
Ook dienen deze indicatoren als basis voor de verticale verantwoording. In het geval van het 
thema Woon- en leefklimaat is de verticale toezichthouder de provincie.  
 
De indicatoren zijn ontwikkeld op basis van de wetten Wabo, Wro, de Waterwet, de 
Monumentenwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. Om tot de definitieve indicatoren te 
komen zijn er twee trajecten gevolgd: één met gemeenten via VNG en één met de provincies 
via het IPO. Gevolg van deze twee trajecten is dat er overeenstemming is tussen beide 
partijen over de benodigde toezichtindicatoren. 
 
Het instrument toezichtinformatie wordt ontwikkeld naar aanleiding van de Wet revitalisering 
generiek toezicht (wet RGT) die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. De wet RGT zet in 
op het versterken van de horizontale verantwoording en een afbouw van de verticale 
toezichtlast. De gemeenteraad is in eerste lijn de instantie die toezicht houdt op de correcte 
uitvoering van medebewindstaken door het college. KING en VNG ontwikkelen hiervoor 
samen het instrument toezichtinformatie om gemeenten te ondersteunen gevolg te geven 
aan de wet RGT.  
Voor meer informatie over toezichtinformatie op Waartstaatjegemeente.nl kunt u kijken op 
www.waarstaatjegemeente.nl. 
 
  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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2. Leeswijzer 
 
De toezichtindicatoren voor het thema Woon- en leefklimaat vindt u samen met de wetten en 
artikelen waar de indicatoren van zijn afgeleid. 
 
De indicatoren hebben een volgnummer en heeft een code opgebouwd uit twee getallen. Het 
eerste getal staat voor de wet en het tweede getal staat voor de kernindicator. 
De naam van de wet staat hierachter, gevolgd door het artikel binnen die wet (indien van 
toepassing).  
Vervolgens is de definitie van de kernindicator opgenomen en omschreven wat relevant is en 
op welke manier deze geïnterpreteerd wordt. 
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3. Matrix Woon- en leefklimaat 

3.1. Wabo 

3.1.1  Wabo  2.1  Uitvoering takenpakket Wabo VTH taken conform kwaliteitscriteria 2.1  
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn 
bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) 
door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in 
de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Het 
voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste 
kwaliteit en continuïteit te leveren. 
 

- De huidige kwaliteit van de VTH-taken is goed te noemen. Het opleidingsniveau 
binnen de gemeente Bergen is zeer hoog.  
Wij hebben de zelfevaluatie-tool ingevuld en daaruit is naar voren gekomen dat op 
een aantal deskundigheidsgebieden de gemeente Bergen nh niet voldoet aan de 
kwaliteitscriteria. Er wordt op dit moment onderzocht of bepaalde knelpunten binnen 
de gemeente kan worden opgelost of dat samenwerking in welke vorm dan ook met 
andere gemeenten gezocht moet worden. Er vindt reeds overleg met de gemeenten 
Castricum, Heiloo en Uitgeest. Uit een nog op te stellen verbeterplan zal blijken waar 
de knelpunten zich bevinden en waar de oplossing ligt.   

3.1.2  Wabo  2.1  Mate van uitvoering achterblijvende taken Wabo VTH-taken in relatie 
tot kwaliteitscriteria (in procenten) 
De Kwaliteitscriteria 2.1 voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn 
bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) 
door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in 
de organisatie te borgen. De criteria gaan over proces, inhoud en kritieke massa. Het 
voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste 
kwaliteit en continuïteit te leveren. 
 

- Inschatting is dat nu aan 60 % van de criteria volledig wordt voldaan en aan de 
resterende 40 % wordt per criteria deels of niet voldaan. 

- Er zal een verbeterplan worden opgesteld om de vastgestelde knelpunten op te 
lossen. Dit zal deels binnen de organisatie van de gemeente Bergen NH opgelost 
kunnen worden en deels via samenwerking met andere gemeenten. Hiervoor zijn 
reeds gesprekken gevoerd met de gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest. 

- Wanneer er samenwerking met andere gemeenten zal worden aangegaan, wordt dit 
op een door de provincie goedgekeurde wijze gedaan.  

3.1.3  Wabo Omvang actuele vergunningen (in procenten) 
De uitvoering van de VTH Wabo taken in een gemeente is op orde als het 
vergunningenbestand actueel is. Als dit niet het geval is, kan dit negatieve gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van het ruimtelijk beleid. De gemeente loopt ook bestuurlijk-juridische 
risico's als het vergunningenbestand niet actueel is. 
 

- Het vergunningenbestand is geheel op orde.(100 %) 
Alle omgevingsaanvragen en nog een gering aantal bouwaanvragen (vergunningen 
van vóór 1 oktober 2010) worden geheel digitaal verwerkt. Procesmatig wordt dit 
middels SBA uitgevoerd en in kaart gebracht. Dit is van toepassing op het gehele 
VTH-proces, zijnde Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.  
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3.1.4  Wabo     Omvang actuele vergunningen binnen risicogebieden (in procenten) 
De provincie heeft verschillende risicogebieden binnen het ruimtelijke beleid aangewezen. 
Deze zijn gekozen vanwege de grote maatschappelijke risico’s wanneer op deze gebieden 
iets mis gaat (bijvoorbeeld op het gebied van de (externe)veiligheid en de volksgezondheid). 
Deze indicatoren verschaffen de gemeenteraad inzicht in hoeverre de vergunningverlening in 
de gemeente plaatsvindt binnen risicogebieden.  
 
- Binnen gemeente Bergen vallen geen bedrijven onder de werkingssfeer van het Brzo.  

3.1.5  Wabo  3.9  Omvang Lex Silencio Positivo (LSP) bij projectbesluiten / 
omgevingsvergunningen (in procenten) 
Deze kernindicator zegt iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. Hoe meer 
projectbesluiten/omgevingsvergunningen volgens het principe van LSP worden afgegeven, 
hoe waarschijnlijker het is dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van 
het omgevingsbeleid kan hierdoor onder druk komen te staan.  
 

- Het vergunningenproces is goed op orde, De omvang LSP is 0 %, dus geen 
vergunningen van rechtswege. Aanvullend kan vermeld worden dat de gemeente ook 
niet voor te late beslissing in gebreke is gesteld. 

3.1.6  Wabo  3.12  Omvang bezwaar- en beroepsprocedures bij projectbesluiten / 
omgevingsvergunningen met een uitgebreide voorbereidingsprocedure (in procenten) 
Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin gebruik is gemaakt van een bezwaar - en 
beroepsprocedure. Dit is in het bijzonder interessant omdat dit de wat zwaardere en 
complexere vergunningen betreft. Als de omvang van bezwaar en beroep hoog is, kan dit 
erop wijzen dat de gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van het 
omgevingsbeleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Tegelijkertijd kan het leiden tot 
financiële risico's voor de gemeente in kwestie.  
 
In 2013 zijn er 14 omgevingsvergunningen verleend middels de uitgebreide procedure. In 
twee gevallen is een beroepschrift ingediend. Dat is 14,3%. 

3.1.7  Wabo 7.2 lid 1 en 2  Mate waarin risico thema's binnen probleem- of 
risicoanalyse van het handhavingsbeleid zijn verwerkt  en gebruik van een probleem- 
of risico analyse bij handhavingsbeleid 
Voor elk gebiedsdeel hebben wij geïnventariseerd welke overtredingen daar voorkomen en 
wat daarvan het risicoprofiel is. Daar komt een effectscore uit voort. Deze effectscore is de 
waardering van een bepaald risico (veiligheid 20 punten, vernieling natuurwaarden 10 
punten, overlast 7 punten en dergelijke) vermenigvuldigd met de impact die de overtreding 
op deze waardering heeft (op een schaal van 1 tot 5). Zo scoort illegale kap nul op veiligheid, 
maar drie op vernieling van natuurwaarden. Voor een volledig overzicht daarvan verwijzen 
wij naar bijlage 2 van onze beleidsvisie Toezicht en Handhaving. Aard en omvang van de 
risico’s in een gebied bepalen prioriteit en dus de intensiteit van het toezicht.  
De werklast op het gebied van handhaving varieert met de overtredingen in de gemeente. 
Onze capaciteit om overtredingen aan te pakken heeft echter grenzen. Daarom moet een 
afwegingskader voor prioriteitstelling worden gemaakt. De prioriteitstelling heeft tot doel om 
een rangorde aan te brengen in de werkvoorraad van controleurs en handhavingsjuristen. Dit 
is uitgewerkt in hoofdstuk 2.11 van onze Uitvoeringsnota. De praktische uitwerking hebben 
wij als bijlage twee bij dit stuk gedaan. 
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3.1.8  Wabo/BOR/MOR Mate waarin beleidsdoelen zijn geformuleerd met betrekking tot 
risicothema's (in procenten) 
In ons handhavingsbeleid hebben wij vastgesteld welke doelen wij onszelf stellen bij de 
handhaving en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. Bij bouwtoezicht ligt het accent 
bijvoorbeeld op constructieve-, brandveiligheid en bestemmingsplan. De wijze van toezicht 
met aandachtsgebieden is vastgelegd in het Plan van aanpak. 

3.1.9  BOR 7.2, lid 4 BOR Mate waarin risico thema's zijn ondergebracht in de toezicht 
en sanctiestrategie (in procenten)  
In hoofdstuk 6.2 van onze beleidsvisie en in de uitvoeringsnota hebben wij onze toezicht- en 
sanctiestrategie gespecificeerd.  

3.1.10  BOR 7.7 lid 1,  Jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma 
We moeten evalueren hoe het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Begin 2015 maken wij 
een jaarverslag over 2014. Over het jaar 2013 is gezien de ontwikkelingen waar we in zitten 
geen jaarverslag gemaakt. Wel informeren wij onze bestuurders en gemeenteraad:  De burgemeester wordt maandelijks geïnformeerd over de lopende handhavingszaken.  De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over het handbeleid en uitvoeringsprogramma 

(doelstellingen en resultaten). 

3.1.11  Wabo Omvang verleende Lex Silencio Positivo bij omgevingsvergunningen op 
risico thema's (in aantallen) 
Deze kernindicator zegt iets over de kwaliteit van het vergunningenproces. Hoe meer 
vergunningen volgens Lex Silencio worden uitgegeven, hoe waarschijnlijker het is dat de 
gemeentelijke processen niet op orde zijn. De kwaliteit van het omgevingsbeleid kan 
hierdoor onder druk komen te staan. Met name als het gaat om Lex Silencio Positivo op de 
risicogebieden.  
 

- Zie voorgaande onder punt 1.5 (omvang 0 %) 

3.1.12  BOR  7.3 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) taken is voor 1 januari aan de raad aangeboden en beschikbaar voor 
Gedeputeerde Staten 
De gemeente werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin 
wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten de gemeente het komend jaar 
uitvoert. Als dit later dan 1 januari van een jaar gebeurt, worden deze taken uitgevoerd op 
basis van het programma van het jaar hiervoor. Dit heeft nadelige gevolgen van de kwaliteit 
van de handhaving. Deze indicator biedt de gemeenteraad houvast om het college van B&W  
scherp te controleren. 
 

- Boven genoemde stelling wordt niet onderschreven omdat handhavingsprocedures 
meestal meer dan een jaar in beslag nemen en er dus geen scherpe jaarlijkse 
afbakening mogelijk is. 

- De raad wordt per deelveld geïnformeerd en niet middels een gezamenlijk rapport 
over de VTH-taken. De raad is geïnformeerd over de handhaving bij de vaststelling 
van het handhavingsprogramma november 2013 en over de Wabo 
vergunningverlening als onderdeel van het accountantsrapport van Deloitte. 

- Het toezicht is indirect opgenomen in het handhavingsprogramma 
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3.2. Wro     

3.2.1  Wro  3.1, lid 5 en 3.38 Dekking van het gemeentelijke grondgebied door 
bestemmingsplannen/ beheersverordeningen (in procenten) 
Bestemmingsplannen/beheersverordeningen bepalen wat er binnen een gemeente met de 
fysieke leefomgeving plaats mag vinden. Het gehele grondgebied van de gemeente Bergen 
is gedekt door bestemmingsplannen. Er zijn geen zogenaamde grijze vlekken. De 
rechtszekerheid van burgers voor wat betreft de fysieke leefomgeving is gewaarborgd. Deze 
indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de dekking van de 
bestemmingsplannen/beheersverordeningen.  
 

- Het hele gemeentelijk grondgebied is gedekt door bestemmingsplannen (100 %). 
Hiernaast heeft de gemeenteraad twee structuurvisies vastgesteld. Op 8 november 
2012 de structuurvisie voor Bergen aan Zee en op 9 december 2010 de structuurvisie 
voor het landelijk gebied. 

3.2.2  Wro  3.1, lid 5 en 3.38  Omvang bestemmingsplannen/beheersverordeningen 
ouder dan 10 jaar(in procenten) 
Bestemmingsplannen / beheers verordeningen moeten actueel zijn, dat wil zeggen jonger 
dan 10 jaar. Als ze ouder zijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 
ruimtelijke inrichting. De maatschappelijke realiteit sluit dan steeds minder aan bij wat is 
vastgelegd in de bestemmingsplannen/beheersverordeningen. Als gemeenten vanaf 1 juli 
2013 nog steeds bestemmingsplannen/beheers verordeningen hebben die ouder zijn dan 10 
jaar, mogen in gebieden waar deze bestemmingsplannen gelden geen leges meer worden 
geheven. Dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de financiële positie van een 
gemeente. Deze indicator biedt de gemeenteraad inzicht in de voortgang van de 
actualisering van de bestemmingsplannen / beheers verordeningen.  
 

- Voor bijna het gehele grondgebeid van de gemeente Bergen gelden 
bestemmingsplannen die jonger zijn dan 10 jaar. Alleen het bestemmingsplan 
Duingebied wordt op dit moment geactualiseerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat 
dit bestemmingsplan voor 2015 wordt vastgesteld (0 %). 

3.2.3  Wro  3.1, lid 5 en 3.38  Omvang digitale bestemmingsplannen/                               
beheersverordeningen (in procenten) 
Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de voortgang van de digitalisering van de 
bestemmingsplannen/beheers verordeningen. Per 1 januari 2010 is een nieuwe stap gezet  
in het digitaal ontsluiten van ruimtelijke plannen. Vanaf deze datum worden alle nieuwe 
ruimtelijke plannen volgens nieuwe digitale regels opgesteld en beschikbaar gesteld. Er 
worden strengere regels aan de vorm gesteld en een publicatie van een bestemmingsplan 
als PDF-bestand op de website is niet meer voldoende. De ruimtelijke plannen zijn in deze 
nieuwe digitale in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 

- In gemeente Bergen is ruim 60 % van de bestemmingsplannen/ 
beheersverordeningen digitaal. We hebben vier bestemmingsplannen die voor 1 
januari 2010 zijn vastgesteld, waardoor ze niet konden voldoen aan de 
digitaliseringsvereisten. Daarvan zijn twee bestemmingsplannen wel raadpleegbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl, maar die voldoen niet aan de digitaliseringsvereisten. 
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3.2.4  Wro  3.6, lid 1. 3.9a, lid 1,2 en 3 Mate waarin bevoegdheden rond 
bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke procedures 
zijn uitgeoefend (in procenten)  
Bevoegdheid van B&W (verkregen van de raad) om deel bestemmingsplan te wijzigen, ervan 
af te wijken, verder uit te werken of hieromtrent nadere eisen te stellen. Hier zitten zekere  
risico's aan vast omdat als dit vaak voorkomt onduidelijkheden kunnen ontstaan over de 
vorm en inhoud van het ruimtelijke beleid. De indicator maakt voor de gemeenteraad 
transparant in hoeverre van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt binnen de wettelijke  
termijnen en volgens de wettelijke procedures. 
 
Zie bijlage 1 Wabo-aantallen 2013. 

3.2.5  Wro  3.8, lid 3 en 4  Omvang vaststellingsbesluiten dat binnen de wettelijke 
termijn en volgens de wettelijke procedure is afgehandeld (in procenten) 
Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de kwaliteit van het ruimtelijke proces. De 
indicator gaat met name in op de communicatie rond het ruimtelijk beleid richting de burgers. 
 

- Alle vaststellingsbesluiten zijn binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke 
procedure afgehandeld (100 %). 

3.2.6  Wro  6.1, lid 1  Aandeel gehonoreerde aanvragen voor tegemoetkoming in 
schade (planschade) (in procenten)  
Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de mate waarin tegemoetkomingen in 
schade (planschade) zich voordoen. Dit is van belang om te weten omdat hoge 
tegemoetkomingen kunnen leiden tot grote financiële consequenties voor een gemeente.  
Er zijn in de periode tussen 2012 en heden ongeveer 40 aanvragen behandeld. Een aantal 
aanvragen lopen nog in hoger beroep. Het is zeer lastig om een juist beeld te schetsen voor 
de beantwoording van deze vraag. Een aanvraag om planschade heeft en 
behandelingstermijn van 48 weken en loopt dan ook vaak door in twee jaren. Ook qua 
financiële risico’s moet enige nuance worden aangebracht. Bij bepaalde ontwikkelingen 
worden vooraf planschadeovereenkomsten gesloten om juist de financiële risico’s van de 
gemeente bij de ontwikkelaar te leggen.   
 

- In 2013 heeft het college tien aanvragen voor tegemoetkoming in schade 
gehonoreerd, waarbij er in twee gevallen de schade in natura is vergoed (wijziging 
bestemmingsplan) (25 %). 

3.2.7  Wro  6.1., lid 1  Aandeel gehonoreerde bedrag voor tegemoetkoming in schade 
(planschade)  
Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de mate waarin tegemoetkomingen in 
schade (planschade) zich voordoen. Dit is van belang om te weten omdat hoge 
tegemoetkomingen kunnen leiden tot grote financiële consequenties voor een gemeente. 
Ook is in een dergelijk geval blijkbaar de dienstverlening richting burgers en bedrijven niet op 
de orde. 
 
In 2013 is ten laste van de gemeente 1 planschadebedrag uitgekeerd van euro 17.539,00 
i.v.m. de vaststelling van het bestemmingsplan Bregtdorp 1966. Daarnaast zijn er 
schadebedragen betaald aan zeven personen vanwege de vaststelling van het 
bestemmingsplan/verlenen vrijstelling voor het project de Bedriegertjes. Dat gaat om een 
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totaalbedrag euro 37.931,00. Dit bedrag kon worden verhaald op de ontwikkelaar ogv een 
planschadeovk. 

3.2.8  Wro  6.24  Aandeel grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de 
wettelijke procedurele verplichtingen (in procenten) 
De gemeenteraad heeft via deze indicator inzicht in hoeveel grondexploitatie-
overeenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen.  
 

- Gemeente Bergen heeft in 2013 3 exploitatieovereenkomsten gesloten, met een 
totaal bedrag van € 0,00. Dit voldoet 100 % aan de wettelijke procedurele 
verplichtingen. 
 

De gemeente Bergen stelt in overleg met de ontwikkelaar van de locatie een 

samenwerkingsovereenkomst (sok) op, een planschade verhaalsovereenkomst en soms een 

koop- of ruilovereenkomst voor de grond. 

Vanuit de wetgevende bepalingen (WRO 6.24) wordt een korte zakelijke inhoud van de sok 

ter inzage gelegd. 

Deze sok strekt zich tot het vastleggen van afspraken omtrent het kostenverhaal, de 

inrichting van de openbare ruimte, aspecten van volkshuisvesting en boeteclausules. 

In de sok is/wordt geen grondexploitatie opgenomen. 

De gemeente is veelal geen grondeigenaar en faciliteert de ontwikkelaar met de beschikbare 

instrumenten.  

Voor 2013 zijn voor de volgende locaties overeenkomsten ondertekend en gepubliceerd: 

- Magazijncomplex aan de Hoeverweg te Egmond; 
- Locatie Min aan de Jan Apeldoornweg te Bergen; 
- Locatie Tambach aan de Herenweg in Egmond. 

3.2.9  Wro  6.24  Gemiddeld bedrag per grondexploitatieovereenkomst die voldoet aan 
de wettelijke procedurele verplichtingen  
De gemeenteraad heeft via deze indicator inzicht in hoeveel grondexploitatie-
overeenkomsten er zijn gesloten, met welk bedrag en of is voldaan aan de wettelijke 
verplichtingen.  
 

- In 2013 is er niets afgesloten.2 

3.2.10  Wro  3.3  Aandeel projectbesluiten/omgevingsvergunningen die voldoen aan 
bestemmingsplan/beheersverordening (in procenten)  
Indicator geeft inzicht in welke mate projectbesluiten/omgevingsvergunningen voldoen aan 
het bestemmingsplan/ de beheersverordening. Als dit percentage laag is verliest het  
bestemmingsplan/ de beheersverordening aan kracht waardoor de kwaliteit van het 
ruimtelijke beleid onder druk kan komen te staan. 
 
- Zie bijlage 1 Wabo-aantallen 2013. 

3.2.11  Wro Aandeel bestemmingsplannen/beheersverordeningen die voldoen aan de 
provinciale ruimtelijke verordening (in procenten)  
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De Provinciale ruimtelijke verordening (Prvs) schrijft voor waaraan bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen moeten voldoen. Als deze plannen en verordeningen niet blijken te 
voldoen, is het ruimtelijk beleid niet goed op elkaar afgestemd. De kwaliteit van het 
ruimtelijke beleid kan hierdoor onder druk komen te staan. Burgers en bedrijven weten niet 
goed waar ze aan toe zijn. 
 
- De bestemmingsplannen en de beheersverordening van gemeente Bergen  
            voldoen aan de provinciale ruimtelijke verordening (100 %).  
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3.3. Huisvestingswet  

3.3.1  Huisvestingswet Hoofdstuk 5 60a sub b. en 60 b Taakstelling 
verblijfsgerechtigden voor afgelopen half jaar 
Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen 
taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele 
achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie  
opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) 
voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de 
stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De 
toezichthouder kan op basis van deze informatie zijn toezichthoudende taak goed uitvoeren. 
 

- Nog te realiseren plaatsing van 2 statushouders over 2012. Taakstelling voor de 
eerste helft van 2013 was de huisvesting van 8 statushouders. In totaal dus 10. 

 

 3.3.2  Huisvestingswet Hoofdstuk 5 60a sub b. en 60 b Taakstelling verblijfsgerechtigden 

voor komend halfjaar 

Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen 
taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele 
achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie  
opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) 
voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de 
stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De 
toezichthouder kan op basis van deze informatie zijn toezichthoudende taak goed uitvoeren. 
 

- Taakstelling voor de tweede helft van 2013 was de huisvesting van 12 statushouders. 

3.3.3  Regeling informatievertrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 
Hoogte achterstand taakstelling verblijfsgerechtigden 
Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen 
taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele 
achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie 
opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) 
voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de 
stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De 
toezichthouder kan op basis van deze informatie zijn toezichthoudende taak goed uitvoeren. 
 

- Nog te realiseren plaatsing over 2012      2 statushouders 
Taakstelling 2013     20 statushouders 
In totaal geplaatst in 2013    16 statushouders 
Nog te plaatsen op 1 januari 2014       6 statushouders 

3.3.4  Regeling informatievertrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 
Daadwerkelijk aantal gehuisveste verblijfsgerechtigden 
Elk half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd. De provincies kunnen 
taakstellingen onder condities wijzigen. De provincies willen inzicht in de eventuele 
achterstanden. Bij het niet voldoen aan de taakstelling kan de provincie nadere informatie  
opvragen en zo nodig overgaan tot indeplaatsstelling. Dit is een risico (politiek en financieel) 
voor de gemeente. De vier opgenomen indicatoren geven de gemeenteraad inzicht in de 
stand van zaken zodat de raad vroegtijdig weet wanneer er zich problemen voordoen. De 
toezichthouder kan op basis van deze informatie zijn toezichthoudende taak goed uitvoeren. 
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3.5. Woningwet 

3.5.1  Woningwet  12a  Welstandsnota door raad vastgesteld   
De raad is verplicht een welstandsnota vast te stellen. Als dit niet gebeurt, weten burgers en 
bedrijven niet goed waar ze aan toe zijn. De kwaliteit van het ruimtelijk beleid kan hieronder 
lijden.  
 

- De gemeente heeft al vele jaren een welstandsnota. De raad heeft op  2 juni 2004 de 
huidige welstandsnota vastgesteld. Het ligt in de lijn der verwachting dat er dit jaar 
een start wordt gemaakt met een nieuwe welstandsnota. 

3.5.2  Woningwet   12c  Uitvoering welstandsbeleid voldoet aan afspraken in 
welstandsnota.  
Het college van B&W legt de raad eenmaal per jaar een verslag voor over de uitvoering van 
het welstandsbeleid. Dit document geeft inzicht in hoeverre de uitvoering voldoet aan de 
gemaakte afspraken. Als beleid en uitvoering ver uit elkaar liggen worden gemaakte 
afspraken onvoldoende nagekomen. Daardoor weten burgers en bedrijven niet goed waar ze 
aan toe zijn. De uitvoering wordt onberekenbaar. De gemeenteraad kan aan de hand van 
deze indicator beoordelen of de welstandsnota die zij heeft vastgesteld in de praktijk goed 
functioneert.  
 

- Jaarlijks doet de welstandscommissie als ook het college verslag aan de raad. 

3.5.3  Woningwet   12, lid 2  Gebruik van bevoegdheid van welstandsvrij verklaren 
specifieke gebieden (aantallen) 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om gebieden welstandsvrij te verklaren. Dit is 
gunstig om bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen. Als een gemeente zeer veel gebieden 
welstandsvrij verklaard kan de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving echter onder druk 
komen te staan. Burgers en bedrijven hebben dan zoveel vrijheid dat het moeilijk is om als 
overheid grip te houden op de kwaliteit van de bebouwde omgeving. 
 

- De raad heeft in de welstandsnota geen welstandsvrije gebieden aangewezen (0).  

3.5.4  Woningwet   13, 13a en 14  Toepassing bestuursdwang om bouwwerken aan de 
regels te laten voldoen (aantallen) 
De gemeenteraad wil weten hoe het college van B&W de handhaving heeft georganiseerd 
en met welk resultaat. Als er veel bestuursdwang nodig is zegt dit iets over nalevingsgraad 
(die is laag). Dit kan verschillende oorzaken hebben. Handhaving in het kader van de 
woningwet is van belang omdat de veiligheid van mensen in het geding kan zijn als niet 
wordt ingegrepen. Delen van een gebouw kunnen bijvoorbeeld instorten als niet aan de 
regels is voldaan. Bestuursdwang is in dat kader een belangrijk middel. 
 

- In de 5e trance van de Crisis en herstelwet heeft de gemeente Bergen toestemming 
slechts aan een deel van de regelgeving te toetsen. Dit is van toepassing op het 
bouwbesluit voor het particulier opdrachtgeverschap. 

- Op de veiligheid (constructief en brand) wordt toezicht gehouden zoals vastgelegd in 
het Bouwbeleidsplan 

- De organisatie van de handhaving is vastgesteld in het handhavings- 
uitvoeringsprogramma. 

- Jaarlijks komt hier gemiddeld 1 juridische handhavingszaak uit voort, welke nog niet 
tot bestuursdwang hebben geleid. 
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3.6. Monumentenwet      

3.6.1  Monumentenwet 1988 Omvang rijksmonumenten in een gemeente (aantallen) 
Deze drie indicatoren geven inzicht hoe gemeenten omgaan met rijksmonumenten binnen 
hun grenzen. Het risico dat ontstaat als zaken niet goed worden geregeld is dat 
onherstelbare) schade kan worden aangericht aan rijksmonumenten. 
 

- Er zijn in de gemeente Bergen 136 rijksmonumenten aanwezig. 

3.6.2  Wabo  Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning 2.1 lid 1  Omvang vergunningen die 
gemeente heeft verleend voor wijziging aan/van rijksmonumenten (aantallen)  
De indicator geeft de gemeenteraad informatie over de omvang van de verleende 
vergunningen voor wijzigingen aan/van monumenten. Bij een veelomvattende ingreep in een 
rijksmonument (sloop, reconstructie, nieuwe bestemming) moet advies worden ingewonnen 
bij de erfgoedinspectie maar dat kan ook in minder omvattende ingrepen. De toezichthouder 
heeft op basis van deze gegevens (aantal vergunningen en aantal adviezen) een beeld van  
de zorg waarmee de gemeente monumentenzorg heeft opgepakt. 
 

- In het verslagjaar (2013) zijn er in totaal 10 vergunningen verleend voor het wijzigen 
van een beschermd rijksmonument. 

3.6.3  Monumentenwet 1988 Hoofdstuk II. Beschermde monumenten § 2. 
Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering 15 lid 1 en 2  Omvang adviezen die 
door de Monumenten-commissie zijn afgegeven met betrekking tot rijksmonumenten 
(aantallen) 
Deze indicator is in samenhang met de twee voorgaande indicatoren erg interessant voor 
zowel de gemeenteraad als de toezichthouder. De indicator geeft een beeld van de zorg 
waarmee de gemeente werk maakt monumentenzorg. 
 

- Er zijn in het verslagjaar in totaal 10 adviezen gevraagd aan en uitgebracht door de 
adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
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3.7. Waterwet      

3.7.1  Waterwet  H 3. § 2. Artikel 3.8 Omvang bestuurlijke afspraken tussen gemeente 
en waterschap (in procenten) 
De gemeente is verplicht om bestuurlijke afspraken te maken met het waterschap in het 
belang van een samenhangend waterbeheer. Samenwerking is essentieel om zo 
doeltreffend mogelijk op te kunnen treden. Deze indicator geeft de gemeenteraad inzicht in 
de mate van deze bestuurlijke samenwerking.  
 

- Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 – 2018 is in overleg met het 
hoogheemraadschap en de provincie opgesteld. 

- Het Regionaal Waterplan Bergen, en Heiloo 2012 – 2016 (vastgesteld juli 2012) is 
een samenwerkingsverband tussen drie gemeenten en het waterschap. 

- Het Convenant Samenwerken in de  Afvalwaterketen Regio Noord-Kennemerland 
Noord is op 26 januari 2012 ondertekend  door het HHNK, Bergen, Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Schermer en Heiloo. 

3.7.2  Waterwet  H 6. § 2. Artikel 6.13  Omvang correct afgehandelde  
          watervergunningen (in procenten)  
De gemeente is verantwoordelijk voor correcte afhandeling van watervergunningen. Als deze 
taak niet goed wordt uitgevoerd zegt dit iets over de kwaliteit van de interne processen. Dit 
kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het waterbeheer. De indicator geeft de 
gemeenteraad inzicht in de kwaliteit van de vergunningverlening.  
 

De watervergunning kan bij de gemeente, maar ook rechtstreeks bij het bevoegde 
gezag, worden aangevraagd. Als ook een omgevingsvergunning nodig is, kan die 
samen met de watervergunning, bij hetzelfde gemeente loket worden aangevraagd. 
De gemeente zorgt vervolgens voor doorzending van de aanvraag watervergunning 
naar de juiste bevoegde instanties en dat is meestal het waterschap en soms de 
provincie als het een omvangrijke grondwater onttrekking betreft. Het bevoegde 
gezag zorgt voor correcte afhandeling van de watervergunningen.  

3.7.3  Besluit lozen buiten inrichtingen  Artikel 3.14, 3.15 en 3.16  Omvang illegale  
          lozingen die bij gemeentelijk toezicht zijn geconstateerd (in aantallen) 
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving ten aanzien van lozing van 
onder meer afvalwater. Als toezicht tekort schiet kan ernstige vervuiling optreden met onder 
meer gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu.  
 

- In 2013 zijn geen illegale lozingen bij gemeentelijk toezicht geconstateerd. 

3.7.4  Waterwet  H 3. § 1. Artikel 3.5 en 3.6 Gemeentelijke zorgplichten verankerd in  
       rioleringsplan (in procenten) 
De gemeente heeft zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Als dit niet of 
deels is geborgd ontstaan risico's op het gebied van het waterbeheer. Het niet naleven van 
Europese regels (NErpe) kan leiden tot ingebrekestelling door de Europese Commissie of 
een proces bij het Europese Hof. Dit kan voor de gemeente grote financiële gevolgen 
hebben.  
 

- In het vastgestelde GRP 2010 – 2015 beschrijven wij hoe wij onze verbrede 
zorgplicht invullen voor het stedelijk afvalwater, het regenwater en het grondwater.  
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- Het vastgesteld GRP 2010-2015 is in het bezit van de provincie en kan ook via de 
website van de gemeente Bergen-nh worden ingezien. 

3.7.5  Wet Milieubeheer  H 4. Titel 4.6, Artikel 4.22 Gemeentelijke zorgplichten in 
          rioleringsplan afgestemd met milieubeleidsplan (in procenten) 
De gemeente heeft zorgplicht voor afvalwater, grondwater en hemelwater. Als dit niet of 
deels is geborgd ontstaan risico's op het gebied van het waterbeheer. Het niet naleven van 
Europese regels (NErpe) kan leiden tot ingebrekestelling door de Europese Commissie of 
een proces bij het Europese Hof. Dit kan voor de gemeente grote financiële gevolgen 
hebben.  
 

- Voor Bergen wordt jaarlijks een milieuprogramma opgesteld voor de uitvoering de 
(milieu)taken door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna: RUD 
NHN). Per 1 januari 2014 voert de RUD NHN de basistaken uit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, voor zover het taakveld milieu betreft. 
De RUD NHN dient te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor de 
taakuitvoering (voor het onderdeel Milieu).  

- Voor Bergen is een Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 opgesteld. Hierin is 
vastgesteld hoe Bergen invulling geeft aan haar verbrede zorgplicht voor het stedelijk 
afvalwater, het regenwater en het grondwater.  

3.7.6  Waterwet     Financiële meerjarenraming ten behoeve van rioolheffing 
Het risico bestaat dat als dit niet is geregeld het beleid niet of onvoldoende kan worden 
uitgevoerd. De indicator geeft de gemeenteraad inzicht in de financiële degelijkheid van het  
rioleringsplan.  
 

Het vastgestelde GRP 2010 – 2015 bevat tevens een financiële meerjarenraming met 
bijbehorende ontwikkeling van de rioolheffing, deze wordt jaarlijks in de begroting 
bijgesteld en vastgesteld. 

3.7.7  Wet milieubeheer  H 12. Titel 12.1, Artikel 12.10  Aandeel registers op de KRW 
          gebieden (in procenten) 
De gemeente moet rapporteren over de staat van de KRW wateren die onder hun 
gemeentelijke beheer vallen, conform de Europese wet- en regelgeving. De gemeenteraad 
krijgt met deze indicator inzicht of hieraan wordt voldaan. 
 

- Wij hebben geen KRW wateren in eigen gemeentelijk beheer. De KRW maatregelen 
worden door het hoogheemraadschap uitgevoerd en bekostigd, maar onze steun 
daarbij is soms nodig, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Het HHNK 
organiseert regelmatig terugkoppelingsdagen voor de gemeenten, waarbij zij de 
voortgang van de  KRW maatregelen toelicht. 
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Bijlage 1: Wabo aantallen 2013 

 

Ontvangen soort: 2011 2012 2013 

- behandeldtermijn verlengd 104 179 174 

- complex enkelvoudig - 9 9 8 

- complex meervoudig - 25 19 12 

- regulier enkelvoudig - 244 358 290 

- regulier meervoudig - 69 91 117 

- zonder activiteit 5 1 2 

Meldingen 0 72 130 

Overige 11 7 4 

Principeverzoeken 0 56 112 

  363 613 675 

 

 

Ontvangen soort: 2011 2012 2013 

Akkoord 0 65 156 

Buiten behandeling 0 1 0 

Foutief ingevoerd 39 45 43 

Geweigerd 13 14 13 

Ingetrokken aanvraag 5 35 16 

Niet akkoord 0 20 53 

Niet ontvankelijk 27 47 55 

Vergunning van rechtswege 15 0 0 

Vergunningsvrij 6 13 23 

Verleend 183 449 350 

  288 689 709 
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Bijlage 2: Prioriteitenmatrixen APV en bouwen/brandveiligheid 

 

<datum>

adres:

omschrijving: Toelichting:

strijdig gebr. gebouw voor wonen 5

Bouwen zonder vergunning 5

strijdig gebr. gebouw voor bedrijf 5

strijd bouwbesluit/ bouwverord 5

strijdig gebruik onbeb grond 5

bouwen  nieuwbouw > 30m2 6

bouwen nieuwbouw < 30m2 4

bouwen in afw. van verl. verg. 4

intern verbouwing zonder verg. 3

sloop zonder melding 3

sloop in afwijking van melding 3

achterstallig onderhoud 1

G
B

V

GBV noodzakelijk 10

illegale reclame zonder vergunning 2

reclame in strijd met verg. 1

terrassen en uitstallingen 7

strandregelgeving 8

evenementen 4

dierenoverlast 5

gevaarlijk groen/kapvergunning 4

overig gebruik openbare ruimte 6

illegaal afval 5

alsnog te legaliseren -2

0

woongebied 4

winkelgebied 4

bedrijventerrein 2

buitengebied 6

beschermd dorpsgezicht 8

strand 8

zichtbaar vanaf de openbare weg 3

0

levensbedreigende situatie 10

concrete overlast derden 4

verzoek om handhaving derden 6

gevaar (niet levensbedreigend) 3

gezamenlijke actie 5

bestemmingsplan < 2 jaar 5

bestemmingsplan 2-5 jr 4

bestemmingsplan 5-10 jaar 2

bestemmingsplan > 10 jr. 1

precedentwerking 6

welstand negatief 3

monument/beeldbepalend pand 3 score prioriteit

illegale situatie > 5 jaar -3 < 20 4

bestuurlijke opdracht 8 20 t/m 29 3

strijd met vastgesteld beleid 4 30 t/m 40 2

herhaalde overtreding 4 > 40 1

0

Totaal score 0 prioriteit: 4

APV

Handhavingsmatrix 
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<datum>

adres:

omschrijving: Toelichting:

strijdig gebr. gebouw voor wonen 5

Bouwen zonder vergunning 5

strijdig gebr. gebouw voor bedrijf 5

strijd bouwbesluit/ bouwverord 5

strijdig gebruik onbeb grond 5

bouwen  nieuwbouw > 30m2 6

bouwen nieuwbouw < 30m2 4

bouwen in afw. van verl. verg. 4

intern verbouwing zonder verg. 3

sloop zonder melding 3

sloop in afwijking van melding 3

achterstallig onderhoud 1

G
B

V

GBV noodzakelijk 10

illegale reclame zonder vergunning 2

reclame in strijd met verg. 1

terrassen en uitstallingen 7

strandregelgeving 8

evenementen 4

dierenoverlast 5

gevaarlijk groen/kapvergunning 4

overig gebruik openbare ruimte 6

illegaal afval 5

alsnog te legaliseren -2

0

woongebied 4

winkelgebied 4

bedrijventerrein 2

buitengebied 6

beschermd dorpsgezicht 8

strand 8

zichtbaar vanaf de openbare weg 3

0

levensbedreigende situatie 10

concrete overlast derden 4

verzoek om handhaving derden 6

gevaar (niet levensbedreigend) 3

gezamenlijke actie 5

bestemmingsplan < 2 jaar 5

bestemmingsplan 2-5 jr 4

bestemmingsplan 5-10 jaar 2

bestemmingsplan > 10 jr. 1

precedentwerking 6

welstand negatief 3

monument/beeldbepalend pand 3 score prioriteit

illegale situatie > 5 jaar -3 < 20 4

bestuurlijke opdracht 8 20 t/m 35 3

strijd met vastgesteld beleid 4 36 t/m 50 2

herhaalde overtreding 4 > 50 1

0

Totaal score 0 prioriteit: 4
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