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Aan de Gemeenteraad
Voorgesteld wordt om het omgevingsprogramma 2012 vast te stellen conform het hierbij
gevoegde ontwerp.
Inleiding
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht in werking getreden.
Hierdoor wordt het beleid en de uitvoering ten aanzien van milieu en bouwen geïntegreerd. Veel
vergunningen vervallen en de omgevingsvergunning is daarvoor de in de plaats gekomen.
Om deze reden is besloten om met ingang van 2012 jaarlijks een omgevingsplan vast te stellen;
voorheen was dit het milieubeleidsprogramma. Het gaat niet meer om milieu, maar het gaat om de
hele omgeving
In het plan komen diverse onderwerpen aan de orde zoals milieu, bouwen, wonen, ruimtelijke
ordening verkeer en vervoer, energie, communicatie en samenwerking.
Opzet van het plan
Het plan bestaat uit 13 hoofdstukken waarin het beleid en de uitvoering worden aangegeven.
Omdat het plan jaarlijks wordt vastgesteld kan worden ingespeeld op veranderingen en blijft het plan
actueel.
Per hoofdstuk wordt in het kort het beleid weergegeven waarna dit wordt vertaald in een programma.
In het programma wordt aangegeven welke taken worden uitgevoerd, wie hiervoor verantwoordelijk is
en welke inzet is vereist. Een groot deel van programma kan in eigen beheer worden uitgevoerd; voor
deel is externe ondersteuning nodig. Dit heeft vooral betrekking op de toetsing van het onderdeel
bouwen van de omgevingsvergunning en de handhaving.
Handhaving
In de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht is bepaald dat het bevoegd gezag schriftelijk
handhavingsbeleid moet vaststellen. In 2005 is door de gemeenteraad een handhavingplan
vastgesteld. Destijds was dit uitsluitend verplicht voor de uitvoering van de milieutaken van de
gemeente. Er is echter voor gekozen om een handhavingplan voor de gehele fysieke omgeving vast
te stellen. In feite werd hiermee vooruitgelopen op de verplichting die nu is ontstaan. Het doel van het
handhavingplan is om de handhaving op een adequaat niveau uit te voeren zulks in overeenstemming
met de landelijke kwaliteitscriteria.
Wij voldoen hiermee aan de verplichting dat handhavingbeleid schriftelijk moet worden vastgelegd.
Het plan van 2005 hebben wij voor u ter inzage gelegd bij de stukken.
Deel 3 van het handhavingplan, namelijk het Uitvoeringsprogramma, hebben wij geactualiseerd. Het
gaat daarbij met name om de doelen en de aanpak per taak. De actualisatie is weergegeven in
hoofdstuk 12 van het omgevingsprogramma.
Uitvoering van het plan
De kosten van uitvoering van het plan zijn meegenomen in de begroting 2012.
Kosten die op dit moment niet kunnen worden voorzien zullen worden meegenomen in de
tussenrapportage.
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