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1. Inleiding 
 
Dit is het jaarverslag omgevingsrecht 2013 van de gemeente Veere. In dit jaarverslag 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. Dit jaarverslag vult deze 
wettelijke plicht in. 
 
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 
 
 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2013 in vogelvlucht 
(samenvatting)  

 



  

Beleid 

Belangrijke beleidsontwikkelingen in 2013 waren het Duurzaamheidsplan gemeente Veere 
"Op weg naar een Energieneutrale gemeente Veere", de Huisvestingsverordening tweede 
woningen 2013 en de Kampeerverordening 2013. 
 
De afvalinzameling is ten opzichte van de voorgaande jaren niet veel gewijzigd. De totale 
hoeveelheid ingezameld afval is ook dit jaar weer afgenomen. Met name de hoeveelheid oud 
gft. Mogelijke oorzaken zijn het koude voorjaar, een relatief droge periode in de zomer en 
de recessie. De afname van de hoeveelheid oud papier lijkt structureel. We zamelen 
gemiddeld 468 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. In 2013 zijn er 100 ondergrondse 
containers voor restafval in gebruik. 
 
Vergunningen en besluiten 

In 2013 zijn 729 vergunningen verleend, 580 meldingen ontvangen en 239 ontheffingen 
verleend. Meest verleende vergunningen zijn Omgevingsvergunningen (47%) en 
evenementenvergunningen (28%). In 2013 lag de nadruk bij een Omgevingsvergunning op 
de activiteit bouwen. Over het algemeen wordt niet vaak bezwaar ingediend tegen genomen 
besluiten. 
 
Bedrijvenbestand 

In het bedrijvenbestand van de gemeente Veere, voor zover wij dit registreren, hebben 
geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Wel zijn door deregulering van landelijke 
milieuregels een aantal bedrijven die eerst vergunningplichtig waren meldingsplichtig 
geworden. De gemeente Veere heeft 323 horecabedrijven, 195 (mini)campings en ongeveer 
1285 bedrijven waar milieuregels voor gelden, waaronder 5 IPPC bedrijven.  
 
Toezicht & handhaving 

Het geplande milieutoezicht is grotendeels uitgevoerd. Niet alle geplande categorie 4 
bedrijven zijn in 2013 gecontroleerd. Er zijn wel meer dan geplande categorie 2 bedrijven in 
2013 gecontroleerd. Op incidentele festiviteiten is wel op basis van klachten gecontroleerd. 
Tevens wordt dit niet apart geregistreerd. 
 
Bouwcontroles zijn voldoende uitgevoerd, zelfs 47 meer dan gepland. Niet alle controles op 
omgevingsvergunning aanleggen (3 te weinig) zijn uitgevoerd. De controles op slopen 
worden niet als zodanig geregistreerd. Deze worden meegenomen bij de controles op 
bouwen. 
 
In 2013 zijn 143 klachten gemeld. Deze klachten hebben veelal te maken gehad met de 
actie omwisselen afvalbakken. Ook heeft er een betere registratie plaatsgevonden op het 
gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Deze klachten richten zich onder andere op het 
gebruik van percelen, plaatsen van borden etc.. 
 
Er zijn meer zaken opgepakt voor Mooi Veere dan gepland. Dit komt met name door zaken 
die extra via oog-oor-functie bekend zijn geworden en zijn opgepakt en die passen binnen 
de doelstelling van Mooi Veere. Ook door communicatie naar buiten zijn vrij veel meldingen 
binnen gekomen waar we achteraan "moesten". 
 
De conclusies en bevindingen geven geen aanleiding om het toezicht- en handhavingsbeleid 
aan te passen. 
  
  
 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Beleid en uitvoering 
  



  

Beleidsontwikkeling algemeen 

Belangrijke beleidsontwikkelingen in 2013 waren het Duurzaamheidsplan gemeente Veere 
"Op weg naar een Energieneutrale gemeente Veere", de Huisvestingsverordening tweede 
woningen 2013 en de Kampeerverordening 2013. 
 
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 

In 2013 is besloten om samen met veertien andere organisaties deel te nemen aan de 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD). Vanaf 1 september 2013 (operationeel 1 januari 2014) 
neemt de RUD de taken op zich in het kader van het omgevingsrecht. Dit strekt zich tot 
algemene taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van de zwaardere 
milieubedrijven. Voor de milieutaken die niet vallen onder de RUD wordt er verder 
ingestoken op regionale samenwerking ter voorkoming van kwetsbaarheid en het zo 
efficiënt mogelijk voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

 
Welke beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering op het gebied van omgevingsbeleid 

en apv  en bijzondere wetten hebben plaatsgevonden? 

        

Vakgebied Beleidsstuk/verordening Aanleiding wijzing/actie Wijziging/actie 

Milieu & milieubeheer Geen Uitvoering wetgeving Voorbereiden opzetten Regionale 
Uitvoeringsdiest Zeeland 

Algemeen Jaarverslag 
Omgevingsrecht 

Uitvoering wetgeving Vaststellen jaarverslag 
Omgevingsrecht 2012 

Algemeen Handhavingsbeleid Uitvoering wetgeving Vaststellen handhavings- 
uitvoeringsprogramma 2013 
(IHUP2013) 

Ruimtelijke ordening 
& Bouwen 

Huisvestingsverordening 
tweede woningen beleid 

Actualisatie Wijziging tweede woningen beleid 

Milieu & milieubeheer Geen Anders Duurzaamheidsplan gemeente Veere 
"Op weg naar een Energieneutrale 
gemeente Veere" 

Ruimtelijke ordening 
& Bouwen 

Verordening Wijziging standpunt 

Kampeerverordening 2013 
Ruimtelijke ordening 
& Bouwen 

Kaderstellend Wijziging standpunt 

Kadernota kampeerterreinen 2013 
Ruimtelijke ordening 
& Bouwen 

Beleidsstuk Wijziging standpunt Nadere regels en beleidsregels 
kampeerverordening 

 
Afvalinzameling algemeen 

De afvalinzameling is ten opzichte van de voorgaande jaren niet veel gewijzigd. De totale 
hoeveelheid ingezameld afval is ook dit jaar weer afgenomen.  Met name de hoeveelheid 
oud gft. Mogelijke oorzaken zijn het koude voorjaar, een relatief droge periode in de zomer 
en de recessie. De afname van de hoeveelheid oud papier lijkt structureel. We zamelen 
gemiddeld 468 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. In 2013 zijn er 100 ondergrondse 
containers voor restafval in gebruik. 
 
  



  

Hoe is de inzameling van huishoudelijk afval geregeld?         

              

huishoudelijk restafval duobakken 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?       

 
        

  2011 2012 2013   

huishoudelijk afval 10889 10622 10187 ton 

grof huishoudelijk afval 84 88 75 ton 

Totaal 10973 10709,5 10262 ton 

          

per inwoner 500 488 468 kilo 

          

 
Wat voor soort huishoudelijk afval is ingezameld?     

          

  2011 2012 2013   

huishoudelijk restafval duobakken 42 45 46 % 

groente-, fruit- en tuinafval 23 22 21 % 

papier 19 17 17 % 

huishoudelijk restafval verzamelcontainers 8 7 8 % 

glas 6 6 7 % 

kunststof verpakkingen 2 2 2 % 

textiel 1 1 0,4 % 

klein chemisch afval 0,00 0,00 0,005 % 

          

 
Hoeveel afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke?   

          

  2011 2012 2013   

afval milieustraat 11298 11137 10444 ton 

          

per inwoner 516 507 477 kilo 

          

          

  



  

Wat voor soort afval is ingezameld op de milieustraat in Serooskerke?   

          

  2011 2012 2013   

restafval niet brandbaar 8 8 8 % 

restafval brandbaar 5 4 4 % 

grond 8 8 7 % 

schoon puin 28 28 27 % 

groenafval (onverhakseld) 21 23 24 % 

hout 13 13 13 % 

overig 17 16 17 % 

          

 
 
  



  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Vergunningen en besluiten 



  

Algemeen 
In 2013 zijn 729 vergunningen verleend, 580 meldingen ontvangen en 239 ontheffingen 
verleend. Meest verleende vergunningen zijn Omgevingsvergunningen en 
evenementenvergunningen. In 2013 lag de nadruk bij een Omgevingsvergunning op de 
activiteit bouwen. Over het algemeen wordt niet vaak bezwaar ingediend tegen genomen 
besluiten. 
 
Hoeveel vergunningen zijn verleend?       

  2013 2012 2011 

Omgevingsvergunningen  342 377 438 

-waarvan van rechtswege 0 2 NG 

Drank- en horecavergunningen 56 55 32 

Exploitatievergunningen horecabedrijf 30 57 34 

Terrasvergunningen 19 12 9 

Evenementenvergunningen 203 225 210 

Standplaatsvergunning op markten 17 20 49 

Vergunning houden collecte of inzameling 0 31 NG 

Overige 62 14 21 

Totaal 729 791 793 

        

  2013 2012 2011 

Aangevraagde omgevingsvergunningen  372 403 438 

-waarvan korte procedure 347 277 418 

-waarvan lange procedure 25 28 20 

-waarvan activiteit slopen (vergunning) 6 53 92 

-waarvan activiteit bouw 290 276 316 

-waarvan activiteit aanleg 13 16 10 

-waarvan activiteit veranderen monument 7 10 12 

-waarvan activiteit milieu (vergunning) 5 1 7 

-waarvan activiteit brandveilig gebruik (vergunning) 7 8 3 

-waarvan activiteit kappen 52 57 49 

-waarvan activiteit uitweg maken 28 32 34 

        

! In 2013 zijn minder omgevingsvergunningen aangevraagd. De oorzaak ligt 
in het feit dat sinds 1 april 2012 de sloopmelding is ingevoerd, waardoor veel 
sloopvergunningplichtige werken sinds die tijd meldingplichtig zijn. Daarnaast 
zien wij dat sinds de invoering van de Wabo steeds meer mensen (met name 
architecten en adviseurs) thuisraken in het aanvragen van meerdere 
activiteiten in één aanvraag.  Het zwaartepunt ligt nog wel steeds op de 
activiteit bouwen. Door een wijzing in de Drank- en Horecawet zijn er 
meldingen ontvangen voor het wijzigingen van de leidinggevenden. Er zijn 
geen Omgevingsvergunningen van rechtswege verleend. 

  

 
Hoeveel meldingen zijn ontvangen?       

  2013 2012 2011 

Milieumelding veranderen milieu-inrichting 55 67 82 

Gebruiksmeldingen brandveilig gebruik 12 6 5 

Sloopmelding (verwijderen asbest particulier) 256 210 141 

Melding toepassen grond 67 89 91 

Kennisgeving incidentele festiviteit (geluid) 110 49 89 

Drank- en horecamelding (wijziging leidinggevende) 35 nvt nvt 

Overige 45 36 36 

Totaal  580 457 444 

        



  

Hoeveel ontheffingen zijn verleend?       

  2013 2012 2011 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (stookontheffing) 212 196 152 

Overige 27 16 78 

Totaal 239 212 230 

        

Hoeveel vergunningen of ontheffingen zijn geweigerd?     

  2013 2012 2011 

Weigeringen  40 91 138 

        

! Jaarlijks worden er vele standplaatsvergunningen geweigerd (40 in 2013). 
Dit komt omdat het  maximum aantal beschikbare plaatsen minder is dan het 
aantal aanvragen.  

  

  

  

  

 
Hoeveel besluiten zijn genomen?       

  2013 2012 2011 

Bestemmingsplannen vastgesteld (besluit Raad) 5 11 13 

Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan toegepast 6 3 NG 

Besluiten op aanvragen vergunningen/ontheffingen 1008 1094 1160 

Handhavingsbesluiten 6 5 8 

Besluiten op handhavingsverzoeken 16 9 5 

Besluiten op Wob-verzoeken 84 52 7 

Totaal 1125 1174 1193 

        

Hoeveel bezwaren zijn ingediend?       

tegen: 2013 2012 2011 

Omgevingsvergunningen 38 38 156 

Apv besluiten 2 3 1 

Kleinschalig kamperen 15 19 7 

Handhavingsbesluiten 6 3 3 

Besluiten op Wob-verzoeken 11 7 5 

Overig 27 0 14 

Totaal 99 70 186 

        
! Over het algemeen wordt niet vaak bezwaar ingediend tegen genomen 
besluiten. Bij de overige zaken is het heel divers waar tegen een 
bezwaarschrift wordt ingediend. Hier is geen vaste lijn in te constateren.  

  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bedrijvenbestand  



  

Algemeen 

In het bedrijvenbestand van de gemeente Veere, voor zover wij dit registreren, hebben 
geen grote wijzigingen plaatsgevonden. Wel zijn door deregulering van landelijke 
milieuregels een aantal bedrijven die eerst vergunningplichtig waren meldingsplichtig 
geworden. De gemeente Veere heeft 323 horecabedrijven, 195 (mini)campings en ongeveer 
1285 bedrijven waar milieuregels voor gelden, waaronder 5 IPPC bedrijven.  
 

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 miliebeheer gecontroleerd moeten worden noemen we inrichtingen.   

              2012 2013   

  
Categorie 1 - lage 
milieubelasting* 

      324 314 
inrichtingen 

  Categorie 2 - gemiddelde milieubelasting     867 873 inrichtingen 

  Categorie 3 - meer dan gemiddelde milieubelasting   82 84 inrichtingen 

  Categorie 4 - hoogste milieubelasting     15 14 inrichtingen 

                    

        Totaal     1288 1285   

        waarvan vergunningplichtig 13 16   

        waarvan meldingsplichtig 951 845   

* werkelijk aantal is hoger, door vervallen meldingsplicht zijn deze niet meer volledig inzichtelijk     

                    

  

! Door deregulering van landelijke milieuregelgeving zijn een aantal bedrijven die eerst vergunningplichtig 
waren meldingsplichtig geworden.   

                    

Hoeveel IPPC-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?           

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

  

intensieve veehouderijen. Engels: Integrated Pollution Prevention and control.       

              2012 2013   

          Aantal IPPC bedrijven 5 5   

                    

Hoeveel BRZO-bedrijven zijn er binnen de gemeente Veere?           

Dit zijn bedrijven die onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen vallen. Deze bedrijven hebben risico op zware 
ongevallen. 

  

              2012 2013   

          Aantal BRZO bedrijven 0 0   

 

Hoeveel  panden in het kader van het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken zijn er  binnen de gemeente Veere? 

      

      

              2012 2013   

  Categorie 1          69 66 panden 

  Categorie 2          204 108 panden 

  Categorie 3          208 173 panden 

  Categorie 4          43 79 panden 

                
 

  

        Totaal     524 426   

        waarvan vergunningplichtig 167 164   

        waarvan meldingsplichtig 357 201   

                

 

  

  

! Bij categorie 2 zijn vanaf 2013 niet meer de panden meegenomen met recreatieve 
kamerverhuur (kamer met ontbijt). Daarnaast zijn er een paar nieuwe pandent oegevoegd 
vanwege nieuwe gebruiksmeldingen. Dit heeft tevens gevolg voor de cijfers van 
meldingsplichtige panden. Omdat gebleken is dat deze niet meer meldingsplichtig zijn. 

  

 



  

 

Hoeveel horecabedrijven heeft de gemeente Veere?           

              2012 2013   

  Horecabedrijven met een drank en horecavergunning   231 233 bedrijven 

  Horecabedrijven met een exploitatievergunning apv   321 323 bedrijven 

  Horecabedrijven met een terrasvergunning     56 58 bedrijven 

                    

Hoeveel campings heeft de gemeente Veere?           

              2012 2013   

  Campings           31 31 campings 

  Minicampings (max 15 standplaatsen)     163 162 campings 

   - waarvan met ontheffing tot 25 standplaatsen     56 56 campings 

  Landschapscampings (max 60 standplaatsen)     2 2 campings 

 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Toezicht en handhaving 



  

Algemeen 
Het geplande milieutoezicht is grotendeels uitgevoerd. Niet alle geplande categorie 4 
bedrijven zijn in 2013 gecontroleerd. Er zijn wel meer dan geplande categorie 2 bedrijven in 
2013 gecontroleerd. Op incidentele festiviteiten is wel op basis van klachten gecontroleerd. 
Tevens wordt dit niet apart geregistreerd. 
 
Bouwcontroles zijn voldoende uitgevoerd, zelfs 47 meer dan gepland. Niet alle controles op 
omgevingsvergunning aanleggen (3 te weinig) zijn uitgevoerd. De controles op slopen 
worden niet als zodanig geregistreerd. Deze worden meegenomen bij de controles op 
bouwen. 
 
In 2013 zijn 143 klachten gemeld. Deze klachten hebben veelal te maken gehad met de 
actie omwisselen afvalbakken. Ook heeft er een betere registratie plaatsgevonden op het 
gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Deze klachten richten zich onder andere op het 
gebruik van percelen, plaatsen van borden etc.. 
 
Er zijn meer zaken opgepakt voor Mooi Veere dan gepland. Dit komt met name door zaken 
die extra via oog-oor-functie bekend zijn geworden en zijn opgepakt en die passen binnen 
de doelstelling van Mooi Veere. Ook door communicatie naar buiten zijn vrij veel meldingen 
binnen gekomen waar we achteraan "moesten". 
 
Onderstaande conclusies en bevindingen geven geen aanleiding om het toezicht- en 
handhavingsbeleid aan te passen. 
 
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 

  7-9-2010 

                    

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. 

 
 
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 

    
Uitvoeringsnota handhavingsbeleid 2011-
2014 

22-3-2011 

                    

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 2011-2014. 



  

 
  



  

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) 2013 18-12-2012 

                    

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 cat 4 - omgevingsvergunning brandveilig gebruik 

  2 Controle cat 3 - omgevingsvergunning brandveilig gebruik 

  3 Controle milieu op categorie 4 bedrijven 

  4 Controle cat 2 -  melding gebruiksbesluit 

  5 Controle op vuurwerk inrichtingen 

  6 Controle op noodverordening 

  7 Opleveringscontrole omgevingsvergunning milieu 

  8 Controle op sloopmelding Bouwverordening (asbest particulieren) 

  9 Controle op verleende omgevingsvergunning slopen 

  
10 

Controle op strandbepalingen (naaktrecreatie, vliegeren, paarden, honden, 
kampvuren) (Afdeling 10 APV)) 

                    

Welke gemeentelijke, lokale, provinciale, landelijke prioriteiten zijn gesteld?       

                    

    Gemeentelijk- Verrommeling in het buitengebied tegen gaan 

    Landelijk - Asbest-, bouw- en sloopafval 

    Landelijk- Bodem- en grondstromen 

                    

                    

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

De volgende doelstellingen zijn door ons gesteld           

  1  95% uitvoeren van het gestelde percentage of aandeel controles 

  2 
 65% van de bedrijven voldoet bij periodieke controle (eerste controlebezoek) 
aan de milieuwetgeving 

  3  +HW�XLWYRHUHQ�YDQ�KHW�SURMHFW�µ0RRL�9HHUH¶�YROJHQV�SODQQLQJ 

                    

                    

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   

 
  



  

Hoeveel milieucontroles zijn uitgevoerd?   aantal aantal % aantal  aantal naleef- 

    
      

geplan
d gerealiseerd gerealiseerd uren hercontroles gedrag 

Periodiek categorie 4 - hoogste milieubelasting 15 13 86,67% 240 2 85% 

Periodiek categorie 3 - meer dan gemiddelde 
milieubelasting 

17 17 100,00% 186,75 8 53% 

Periodiek categorie 2 - gemiddelde milieubelasting 86 97 112,79% 861 40 59% 

Opleveringscontrole omgevingsvergunning milieu 5 5 100,00% 50   100% 

Opleveringscontrole milieumelding   30 40 133,33% 300 8 80% 

Controle op vuurwerk inrichtingen 5 11 220,00% NG   100% 

Controle op incidentele festiviteit 40 0 0,00% 200   0% 

Controle op horecageluid 52 uren 0 0,00% 52   0% 

Controle op, op of in de bodem brengen van 
afvalstoffen 

52 uren uitgevoerd via project 'Mooi Veere'   0% 

Aspectcontroles milieu opslag mest veehouderijen 20 29 145,00% 

189 

  100% 

Aspectcontroles afvalscheiding en gev. stoffen 
bouwbedrijven 

20 20 100,00%   100% 

Aspectcontroles vetafscheiders horeca 20 20 100,00%   100% 

NG = niet (apart) geregistreerd Totaal   252   2078,75 58 77% 

                      

                      

                      
! Het geplande milieutoezicht is grotendeels uitgevoerd. Niet alle geplande categorie 4 bedrijven zijn in 2013 gecontroleerd. Er 
zijn wel meer dan geplande categorie 2 bedrijven in 2013 gecontroleerd. Op incidentele festiviteiten is wel op basis van klachten 
gecontroleerd. Tevens wordt dit niet apart geregistreerd. 

 

Hoeveel bouwcontroles zijn uitgevoerd?   aantal aantal %     naleef- 

          gepland gerealiseerd gerealiseerd uren hercontroles gedrag 

Controle op omgevingsvergunning bouwen 228 275 120,61% 1406 NG NG 

Controle op omgevingsvergunning veranderen 
monument 

6 12 200,00% 100 NG NG 

Controle op omgevingsvergunning aanleggen 4 1 25,00% 16 NG NG 

Controle op sloopmelding / omgevingsvergunning 
slopen 

200 26 13,00% 660 NG NG 

Controle op bestemmingsplan (gebruik)     
zie project 
Mooi Veere 

        

Totaal   314   2182   100% 

                    

 ! Bouwcontroles zijn voldoende uitgevoerd, zelfs 47 meer dan gepland. Niet alle controles op omgevingsvergunning aanleggen (3 
te weinig) zijn uitgevoerd. De controles op slopen worden niet als zodanig geregistreerd. Deze worden meegenomen bij de 
controles op bouwen. 

 
Hoeveel brandveiligheidscontroles zijn 
uitgevoerd?             

          aantal aantal %     
naleef

- 

          
geplan

d 
gerealiseer

d 
gerealiseer

d 
ure
n 

hercontrole
s 

gedra
g 

Controle cat 1 - zeer hoog risico 67 44 65,67%   3 93% 

Controle cat 2 - hoog risico 125 63 50,40%   4 94% 

Controle cat 3 - gemiddeld risico 155,25 102 65,70%   4   

Controle cat 4 - beperkt risico 16,6 20 120,48%       

Controle brandveiligheid (mini)campings 131,25 5 3,81%       

Controle op tijdelijke gebruiksvergunning 
(evenement) 

40 25         

Controle op brandveiligheid/bereikbaarheid markten 52 
uren 

NG         

        Totaal 535,1 259     11   

                    

 



  

! Het brandveiligheidstoezicht is grotendeels uitgevoerd als we uit gaan van de nieuwe situatie van het bedrijven 
bestand. Er zijn wel minder panden dan gepland in het IHUP 2013 gecontroleerd. Dit komt doordat men in 2013 
druk bezig is geweest met de vorming van de VeiligheidsRegio Zeeland. Indeling en uitvoering van enkele 
werkzaamheden zijn hierdoor niet volgens de planning gegaan. Ook de brandveiligheid controles op de 
(mini)campings zijn hierdoor niet voldoende uitgevoerd.  

 

Hoeveel algemeen toezichtscontroles zijn uitgevoerd?           

NG = niet geregistreerd, het aantal uren voor de specifieke taak zijn niet afzonderlijk geregistreerd       

            uren uren       

            gepland 
gerealiseer

d %     
Illegaal gebruik 2e woningen 475 610,3 128%     
Onveilig/verkeerd parkeren (Mulderfeiten) 1300 1248,15 96%     

Controles betaald parkeren (excl inhuur zomer) 0 145,6 
> 

100% 
    

Controles betaald parkeren door inhuur zomer 2500 4041,5       
Controles markten 68 61,3 90%     
Controles uitstallingen/terrassen 70 287 410%     
Controles kamperen en toeristenbelasting 173,2 111,3 64%     
Controles belastingen huis-aan-huis 300 283,3 94%     
Controles WOZ (visueel) 146 0 0%     
Controles drank- & horeca 276 92,3 33%     
Controles sluitingstijden winkels/horeca 72 NG       
Controles op evenementen 176,6 213,8 121%     
Controles op stoken / verbranden afvalstoffen 52 35,3 68%     
Controles op strandbepalingen 40 37,3 93%     
Controle op noodverordening 108 17 16%     
Controles bodem/toepassen grond 184 10 5% 

 
  

Controles Project Surveillances Veerse Meer  120 NG   

 
  

Diverzen  360,2 1421 395%     
NG = niet (apart) 
geregistreerd Totaal   

6421 8615,15       

                      
! Er was onvoldoende capaciteit om de visuele controles i.h.k.v. de WOZ te verrichten. Het onderhoud van de 
parkeerautomaten is ook meer in eigen hand. Ook hiervoor zijn uren gebruikt die anders voor toezicht ingezet 
kunnen worden. Het gaat om een totaal van 410 uren in 2013 die niet verwerkt staan in bovenstaand schema. 

 
Hoeveel controles openbare ruimte zijn 
uitgevoerd?             

          aantal aantal %     
naleef

- 

          
geplan

d 
gerealiseer

d 
gerealiseer

d 
ure
n 

hercontrole
s 

gedra
g 

Controle op verleende omgevingsvergunning kappen 14 14 100,00%     100% 

Controle op verleende uitritvergunning 13 8 61,54% 4   100% 

        Totaal 27 22     0   

 
  



  

Hoeveel klachten zijn gemeld?                 
      2009 2010 2011 2012 2013       
Milieu Afval   9 12 9 12 28 Klachten     
  Geluid   26 18 53 36 31 Klachten     
  Geur   20 7 10 9 7 Klachten     
  Licht   0 1 1 2 ng Klachten     
  Overig   27 8 12 17 32 Klachten     
Bouwen en ruimtelijke ordening ng ng 17 23 37 Klachten     
Brandveilig gebruik   ng ng ng ng 8 Klachten     
Eigen verordeningen   ng ng ng ng ng Klachten     
Overige     ng ng 2 0 ng Klachten     
  Totaal   82 46 104 99 143 Klachten     
                      

              2013       

Uren besteed aan klachten, surveillance en oog-oor-functie     353,3       

                      
! In 2013 zijn er meer klachten ontvangen. Deze klachten hebben veelal te maken gehad met de actie omwisselen 
afvalbakken. Ook heeft er een betere registratie plaatsgevonden op het gebied van bouwen en ruimtelijke 
ordening. Deze klachten richten zich onder andere op het gebruik van percelen, plaatsen van borden etc.. 

 
 
Hoeveel overtredingen zijn opgelost of aangepakt voor het project Mooi Veere?       
Uren besteed aan Mooi Veere vallen ook onder bovenstaande uren/taken, er zijn dus 
werkelijk meer uren aan besteed dan hier aangegeven. 

                      

            Aantal Aantal %     

            gepland gerealiseerd gerealiseerd uren   
Aantal zaken nieuw opgepakt in 2012 voor Project Mooi Veere 15 45 300% 531   
      

 
    

! Er zijn meer zaken opgepakt voor Mooi Veere dan gepland. Dit komt met name door zaken 
die extra via oog-oor-functie bekend zijn geworden en zijn opgepakt en die passen binnen de 
doelstelling van Mooi Veere. Ook door communicatie naar buiten zijn vrij veel meldingen 
binnen gekomen waar we achteraan "moesten". 

 
            2011 2012 2013 

Hoe vaak is bestuursrechtelijk gehandhaafd?   8 5 5 

                  

Hoeveel besluiten op handhavingsverzoeken zijn 

genomen?   
5 9 16 

 
Hoeveel processen-verbalen en bestuurlijke strafbeschikkingen zijn opgemaakt?         
                      
      2009 2010 2011 2012 2013       

Kleine ergernissen   15 25 29 13 59 
Bestuurlijke 
strafbeschikkingen 

Fiscaal parkeren   3851 3255 6999 3416 4133 Processen-verbalen 

Fout parkeren   1287 1573 2004 1244 1134 Processen-verbalen 

Overige      NG NG NG 56 293 Processen-verbalen 

  Totaal   5153 4853 9032 4729 5619 
Processen-
verbalen/bestuurlijke 
strafbeschikkingen 

                      
! Het aantals pv's voor fiscaal parkeren in 2013 was hoger dan in 2012. Het mooie weer heeft hier aan bijgedragen. Voor het 
fout parkeren was in 2013 een vergelijkbaar aantal met 2012. Voor deze zaken worden nog steeds Boa's ingehuurd op 
'piekmomenten'. Daarnaast zijn er meer pv's uitgeschreven vanwege overlast, stoken, plassen, illegale recreatie en rijden in 
strijd met geslotenverklaring. 

 

In hoeverre is samen gewerkt met andere handhavingspartners?         



  

Welke gezamenlijke activiteiten zijn samen met andere handhavingspartners uitgevoerd 
(brandweer, arbeidsinspectie en/of andere partners)? 

    

    

                    

  Milieucontroles zijn samen met Waterschap en Brandweer uitgevoerd. 

  Controles samen met Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 

  Controles en surveillance samen met Staatsbosbeheer 

  Controles samen met Politie 

                    

Hoe verliep de samenwerking met andere externe handhavingspartners?         

  
In zijn algemeenheid goed. Echter de planning en afstemming met de Brandweer is niet altijd 
afgestemd. 

 

 
 


