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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 7 

Datum  7 februari 2022 

Onderwerp Verlenging gemeentelijke uitvoeringsbeleid  
VTH Milieu 

Kenmerk:  2021007594 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitvormend 

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 
e. Voorstel wijziging gemeentelijk uitvoeringsbeleid Vergunningverlening, 

Toezicht & Handhaving Milieu 2020 - 2021, Informatieplicht en 
energiebesparingsplicht 

 
Besluitpunt 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met  
a. de Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

Milieu 2020-2021 te verlengen tot de invoering van de Omgevingswet, doch uiterlijk tot 1 
januari 2023 

b. de wijziging in de Nota voor wat betreft de onderwerpen informatieplicht en 
energiebesparingsplicht toe te voegen 

c. opdracht te geven voor het maken van een plan van aanpak voor de Nota Gemeentelijk 
uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu onder de 
Omgevingswet. 

 
Aanleiding   
Het huidige Uitvoeringsbeleid VTH milieu loopt eind 2021 af. Het Uitvoeringsbeleid VTH milieu 
is eerder verlengd met het oog op de in werking treding van de Omgevingswet, destijds 
verwacht op 1 januari 2022. Omdat de kaders van de Omgevingswet en andere landelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het 
gebied van milieu nog onvoldoende duidelijk zijn, wordt voorgesteld om het huidige beleid te 
verlengen tot de invoeringsdatum van de Omgevingswet. 
 
(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’. 
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Toelichting bij besluitpunt a: Verlengen van de nota tot de invoering van de Omgevingswet, 
doch uiterlijk tot 1 januari 2023. 
De invoering van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld tot 1 juli 2022. De Omgevingswet 
vormt straks de basis voor de uitvoering van het gemeentelijk uitvoeringsbeleid voor VTH 
Milieu. Doordat de inwerkingtreding van de wet schuift, is het actualiseren van het 
gemeentelijk uitvoeringbeleid VTH Milieu nu onhandig. Het gemeentelijke beleid op het gebied 
van milieu is nauwelijks veranderd in de afgelopen twee jaar. De grote verandering komt pas 
als de Omgevingswet van kracht is. Ook de Provincie Zuid-Holland vernieuwt haar 
uitvoeringsbeleid als de Omgevingswet van kracht wordt. Daarom wordt voorgesteld nu te 
verlengen tot de invoering van de Omgevingswet, doch uiterlijk tot 1 januari 2023, en de 
actualisatie te gaan voorbereiden.  
 
Toelichting bij besluitpunt b: Toevoegen van wijziging informatieplicht en 
energiebesparingsplicht 
Het uitvoeringsbeleid VTH dient wel aangepast te worden voor het onderdeel informatieplicht 
en energiebesparingsplicht. Er is nieuwe wetgeving in het Activiteitenbesluit opgenomen, 
namelijk de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Hierdoor is de tekst in het 
uitvoeringsbeleid niet meer actueel. In bijlage e is een voorstel voor wijziging van de tekst 
opgenomen. 
Samengevat hebben de wijzigingen betrekking op: 
1. Toelichting op de klimaatwet 
2. Handhaving bij informatieplicht energiebesparende maatregelen bij bedrijven 
3. Hoogte dwangsom informatieplicht en energiebesparende maatregelen. 
 
Toelichting bij besluitpunt C: Gemeentelijke uitvoeringsbeleid onder de Omgevingswet 
Parallel aan de verlenging zal de dienst starten met het maken van een plan van aanpak voor 
het nieuwe beleid en de uitwerking daarvan ter hand nemen. Daartoe zal een ter zake 
deskundig projectteam worden opgericht. Dit projectteam krijgt de opdracht om uit te gaan 
van de wensen van onze deelnemers en optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring 
in andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland, om daarmee maatwerk voor onze regio te 
creëren. Het project wordt getrokken door de Portefeuillehouder Milieu.  
 
Besluit 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met  
a. de Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 

Milieu 2020-2021 te verlengen tot de invoering van de Omgevingswet, doch uiterlijk tot 1 
januari 2023 

b. de wijziging in de Nota voor wat betreft de onderwerpen informatieplicht en 
energiebesparingsplicht toe te voegen 

c. opdracht te geven voor het maken van een plan van aanpak voor de Nota Gemeentelijk 
uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu onder de 
Omgevingswet. 

 
Ingestemd in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 februari 2022, 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


