
Agendapunt 12 4 november 2019: Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening,  
Toezicht & Handhaving Milieu 2020 - 2021 (2019195000) 

1 

 

Aanbiedingsformulier voor AB 
Bijlage bij agendapunt 12 

Datum  4 november 2019 

Onderwerp Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid 
VTH-Milieu 2020 - 2021 

Verseon:  2019195000 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter bespreking 

Toelichting door M.E. Krul-Seen  

Bijlagen  a. Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht &  
Handhaving Milieu 2020-2021 

b. Bijlage 1 t/m 5 
c. Bijlage 6: Gemeentelijk uitvoeringskader asbesttaken 
d. Bijlage 7: Gemeentelijk uitvoeringsbeleid (bestuurs-) strafrechtelijke 

handhaving milieu 
 

Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid 
Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu 2020-2021 vast te stellen. 
 
Aanleiding  
Het huidige Uitvoeringsbeleid milieu loopt eind 2019 af. Omdat de kaders van de 
Omgevingswet met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het 
gebied van milieu nog onvoldoende duidelijk zijn, wordt voorgesteld om het huidige beleid 
met twee jaar te verlengen en tevens te actualiseren.  
 
(Wettelijk) kader  
Artikel 7.2 van het Besluit Omgevingsrecht verplicht bestuursorganen tot het vaststellen van 
handhavingsbeleid, het regelmatig bezien van dat beleid en het zo nodig aanpassen.  
Artikel 6 lid 1 sub d van de Gemeenschappelijke Regeling stelt dat ‘de taken en bevoegdheden 
zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd met inachtneming van het door de 
betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst vastgestelde 
beleid’.  
 
Toelichting 
De Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu 
2020-2021 (hierna: Nota) is opgesplitst in twee delen: 
▪ Deel 1: Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening Milieu 2020-2021 
▪ Deel 2: Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Toezicht & Handhaving Milieu 2020-2021 
 
Het huidige Gemeentelijk uitvoeringsbeleid Vergunningverlening is als het Vergunningenplan 
vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2012. Dit vormt nog steeds de basis voor de 
uitvoering van de wettelijke vergunningentaken, maar is op een aantal onderdelen 
geactualiseerd.  
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Het huidige Gemeentelijk uitvoeringsbeleid Toezicht & Handhaving 2016 – 2019 wordt met 
twee jaar verlengd.  
 
Ter actualisering worden twee bijlagen toegevoegd aan de nota: 
▪ Bijlage 6: Gemeentelijk Uitvoeringskader asbesttaken  
Dit uitvoeringskader is reeds vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 9 
juli 2018. Het toezicht op asbestsaneringen is in 2018 en 2019 voor alle gemeentelijke 
deelnemers toegevoegd aan het (wettelijk) takenpakket van de dienst (voor zover deze taak 
nog niet was overgedragen). Om een uniforme uitvoering te bewerkstelligen is het 
Uitvoeringsbeleid asbesttaken opgesteld.   
▪ Bijlage 7: Gemeentelijk Uitvoeringskader (bestuurs)strafrechtelijke handhaving milieu 
In het huidige beleid is het onderdeel Bestuurlijke strafbeschikking milieu summier 
vormgegeven in paragraaf 6.2.4. Eind 2018 heeft de dienst dit beleid intern geëvalueerd en 
ervaringen uitgewisseld met andere omgevingsdiensten. Op basis van de resultaten is een 
nadere invulling gegeven aan het beleid. 
 
Voor een overzicht van alle veranderingen is een Nota van wijzingen toegevoegd in bijlage 1.  
 
Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid 
Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu 2020-2021 vast te stellen. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2019. 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 
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Bijlage 1: Nota van wijzigingen 
 

Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid  
VTH Milieu 2020 - 2021  

 
 
 
Deel 1: Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid vergunningen Milieu 2020 – 2021 
De Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid vergunningen is een geactualiseerde samenvatting 
van het Vergunningenplan uit 2012. Het beleid is op de volgende punten 
geactualiseerd/gewijzigd: 
▪ In het gemeentelijk uitvoeringsbeleid is vastgelegd dat 95 % van de bedrijven een actuele 

vergunning of melding heeft.  
▪ Binnen de Omgevingsdienst wordt gewerkt met kennisteams. Ook de medewerkers 

vergunningverlening maken deel uit van deze teams. 
 
Deel 2: Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid Toezicht & Handhaving Milieu 2020 – 2021 
Daar waar gesproken werd over het Uitvoeringsbeleid Toezicht & Handhaving is nadrukkelijk 
toegevoegd dat het om het gemeentelijk uitvoeringsbeleid gaat.  
Paragraaf 6.2.4 Bestuurlijke strafbeschikking milieu is komen te vervallen en vervangen door 
de uitgebreidere beschrijving in bijlage 7: Gemeentelijk uitvoeringsbeleid 
(bestuurs)strafrechtelijke handhaving milieu 2020-2021. 
 
Bijlage 6: Gemeentelijk uitvoeringskader Asbesttoezicht Basistakenpakket 
Daar waar gesproken werd over het Uitvoeringsbeleid Toezicht & Handhaving is nadrukkelijk 
toegevoegd dat het om het gemeentelijk uitvoeringsbeleid gaat.  
 
Bijlage 7: Gemeentelijk uitvoeringskader (bestuurs)strafrechtelijke handhaving milieu 2020-
2021 
Bijlage 7 is een uitgebreide invulling van hetgeen in het Gemeentelijk uitvoeringsbeleid 
Toezicht & Handhaving 2016 – 2019 was opgenomen in paragraaf 6.2.4 Bestuurlijke 
strafbeschikking milieu.  
 
 


