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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Voorgesteld wordt om het omgevingsprogramma 2013 vast te stellen conform het hierbij
gevoegde ontwerp.
Vooraf
In uw vergadering van 26 februari heeft u opiniërend vergaderd over het Omgevingsprogramma
2013.
Naar aanleiding van de beraadslagingen zijn er enige aanpassingen aan het Omgevingsprogramma
2013 doorgevoerd. De inhoud en vorm van het programma zijn een uitvloeisel van veranderende
wettelijke regels en een samenwerking met de MAD (die op zal gaan in de FUMO). Het plan heeft
geen optimale vorm en moet gezien worden als een overgangsdocument. Het college streeft er naar
om vanaf 2014 een compact en leesbaar document aan uw raad aan te bieden.
Inleiding
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking
getreden. Hierdoor wordt het beleid en de uitvoering ten aanzien van milieu en bouwen geïntegreerd.
Veel soorten vergunningen zijn vervallen en de omgevingsvergunning is daarvoor de in de plaats
gekomen. In het verlengde hiervan is besloten om jaarlijks een omgevingsplan vast te stellen. In 2012
is dat voor het eerst gebeurd. Voorheen werd er een milieubeleidsprogramma vastgesteld. Het
omgevingsprogramma is breder dan het milieubeleidsprogramma. In het plan komen onder meer aan
de orde: milieu, bouwen, wonen, ruimtelijke ordening verkeer en vervoer, energie, communicatie en
samenwerking.
Opzet van het plan
Het plan bestaat uit 15 hoofdstukken. Per hoofdstuk wordt in het kort het beleid weergegeven en dit
wordt vervolgens vertaald in een programma. In het programma staat welke taken door wie worden
uitgevoerd en wie hiervoor verantwoordelijk is. Een groot deel van het programma kan in eigen
beheer worden uitgevoerd; voor een deel is externe ondersteuning nodig. Dit heeft vooral betrekking
op de toetsing van het onderdeel bouwen van de omgevingsvergunning en de handhaving. Jaarlijks
wordt het plan geactualiseerd.
Handhaving
In de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat het bevoegd gezag schriftelijk
handhavingsbeleid moet vaststellen. De speerpunten van het handhavingsbeleid komen terug in dit
omgevingsprogramma.
Uitvoering van het plan
De kosten van uitvoering van het plan zijn meegenomen in de begroting 2013.
Kosten die op dit moment niet kunnen worden voorzien zullen worden meegenomen in de
tussenrapportage.
Bijlagen bij het plan
Er zijn bijlagen bij het plan opgenomen waarin onder meer de prioriteiten van de milieu- en

brandweercontroles zijn weergegeven.
Bekendmaking
Het vaststellen van het programma omgeving en het daarin vervatte handhavingsbeleid zal worden
bekendgemaakt in de nieuwsbrief en op de gemeentelijke website, zodat belangstellenden kennis
kunnen nemen van het geldende beleid.
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