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Geachte raadsleden, 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) legt de verplichting op aan het college om één 
keer in de vier jaar een "Handhavingsbeleidsplan Wabo" vast te stellen. De gemeenteraad moet van het 
stuk in kennis worden gesteld. Met het versturen van deze brief geeft het college hier invulling aan. De 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft betrekking op het verlenen van (en toezicht houden op) 
omgevingsvergunningen voor bouw-, sloop-, en milieuactiviteiten. 

Bedoeling Handhavingsbeleidsplan Wabo 
Het Handhavingsbeleidsplan Wabo is bedoeld om beleidsmatig invulling te geven aan de 
handhavingstaken die zijn verbonden aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Veiligheid, 
leefbaarheid, gezondheid, milieu, planologie en cultuurhistorische waarden, zijn onderwerpen die op 
basis van de Wabo worden beschermd. Het Handhavingsbeleidsplan Wabo maakt deel uit van een 
beleidscyclus. Naast het Handhavingsbeleidsplan Wabo maken een jaarlijks op te stellen 
Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo en een jaarverslag Wabo deel uit van de beleidscyclus. 

Inhoud Handhavingsbeleidsplan Wabo 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stelt kwaliteitseisen aan de op te stellen beleidsstukken. 
Het Handhavingsbeleidsplan Wabo voldoet aan deze eisen. Onderwerpen zijn: de nalevingsstrategie, de 
handhavingsinstrumenten, de beleidsvelden, de risicoanalyse, de prioriteitenstelling, de wijze van 
monitoring en de aan handhaving verbonden processen. Het Handhavingsbeleidsplan Wabo geeft kaders 
op basis waarvan jaarlijks een Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo wordt opgesteld. Het 
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Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo legt de uit te voeren werkzaamheden voor het betreffende jaar 

vast. 

In het Handhavingsbeleidsplan Wabo worden, op basis van een risicoanalyse, de prioriteiten benoemd. 
Veiligheid is de belangrijkste prioriteit. In het bijzonder de constructieve veiligheid en de brandveiligheid. 

Omgevingswet 
Naar verwachting zal bij het opstellen van het volgende Handhavingsbeleidsplan (+/-2023) de 
Omgevingswet in werking zijn getreden. De Omgevingswet heeft waarschijnlijk forse invloed op de 
invulling van toezicht en handhaving (o.a. integraliteit, maatwerk, motivering). In het volgende 
Handhavingsbeleidsplan wordt de invloed van de Omgevingswet verwerkt. Het nu vastgestelde 
Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 is geactualiseerd met handhaving van het bestaande beleid. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Rid rkerk, 

mw. A Attema ( 

Bijlagen 
1. Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk. 


