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Voorstel:

1. Vaststellen van Omgevingsprogramma 2010, bestaande uit Milieubeleidsprogramma en Integraal 
handhavingsplan. 

2. In 2010 nadere kaders op stellen over het handhavingsbeleid en de –prioritering ten behoeve van 
het Omgevingsprogramma 2011 e.v. 

 
 
Inleiding:
Op grond van de Wet milieubeheer hebben gemeenten de plicht tot het opstellen van een 
milieujaarprogramma. Het programma dient door de raad te worden vastgesteld en vervolgens te worden 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten en de VROM-Inspectie.  
De Woningwet verplicht gemeenten om jaarlijks een gemeentelijk bouwhandhavingsbeleid op te stellen en 
sinds de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening geldt eenzelfde soort verplichting voor de ruimtelijke 
regelgeving. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Rol gemeente 
De gemeente heeft krachtens Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving verplichte taken op 
het gebied van vergunningverlening, handhaving en overige uitvoeringstaken (waaronder beleid).  
Hierna wordt aangegeven om welke taken het gaat en welke speelruimte de gemeente daarbij heeft. Onder 
de kop “alternatieven” wordt vervolgens aangegeven waar de speelruimte voor de raad zit. 
 
Milieuprogramma 
Krachtens artikel 4.20 van de Wet milieubeheer moet de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk 
milieuprogramma vaststellen. Dit programma dient aan te geven welke activiteiten de gemeente ontplooit 
om de bij wettelijk voorschrift aan het gemeentebestuur opgedragen milieutaken uit te voeren. De 
voorbereiding van het programma ligt bij het college van B&W (art 4.21 Wet milieubeheer). 
Het beleidsprogramma uit hoofdstuk 2 bevat de activiteiten waar door de organisatie uitvoering aan wordt 
gegeven. Deze activiteiten vloeien voort uit landelijke wetgeving of eerder vastgesteld gemeentelijk beleid.  
In het milieuprogramma moet eveneens worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de wettelijke 
vergunningverlenings- en handhavingstaak. 
 



 
 
 

  

 
   

 

Integraal handhavingsplan 
Vergunningverlening 
Milieuvergunningverlening is een min of meer vaststaand gegeven. Ingediende aanvragen/meldingen 
moeten in behandeling worden genomen waarbij de gemeente geen speelruimte heeft en geen prioritering 
kan aangeven. Deze speelruimte is er wel voor de bouwvergunningverlening.  
Gemeenten moeten elke bouwaanvraag toetsen aan het Bouwbesluit. Er mag niet selectief of 
steekproefsgewijs worden getoetst. Wel mag worden gevarieerd in de mate van diepgang waarin op 
onderdelen aan het Bouwbesluit wordt getoetst. In het kader van het project collectieve kwaliteitsnormering 
bouwvergunningen (CKB) is een landelijk systeem ontwikkeld dat laat zien op welke wijze aanvragen om 
bouwvergunning worden getoetst. Op 15 augustus 2006 hebben burgemeester en wethouders van Dalfsen 
op basis van dit CKB-model voor de meest voorkomende aanvragen om bouwvergunning toetsingslijsten 
vastgesteld. 
 
Handhaving. 
Er is een wettelijke verplichting om toezicht te houden op vergunningen/meldingen. Daarbij is voor zowel 
milieu als bouw een prioritering noodzakelijk. Het is namelijk onrealistisch te veronderstellen dat op alle 
onderdelen die behoren tot het domein van de gemeentelijke handhavingstaken 100% toezicht kan worden 
gehouden. De prioriteringskeuzes die in het omgevingsprogramma 2010 zijn gemaakt, zijn gebaseerd op 
de in 2005 door het college vastgestelde gemeentelijke handhavingsprioriteiten, zoals opgenomen in de 
toen nog geldende nota ‘Dalfsen Stroomopwaarts’ (zie § 2.3).  
Er is voor gekozen om de prioriteringskeuzes in het omgevingsprogramma 2010 nog te baseren op 
genoemde handhavingsprioriteiten gelet op de vele komende wetswijzigingen vanaf 2010. Deze 
wijzigingen hebben gevolgen voor de aanpak en systematiek van de handhaving. Voorbeelden zijn de 
komst van de omgevingsvergunning, regionale uitvoeringsdiensten en nieuwe kwaliteitscriteria voor 
uitvoering van VROM-taken. 
De wijzingen zijn de gelegenheid bij uitstek om de prioritering uit 2005 opnieuw tegen het licht te houden. 
Dit is de verantwoordelijkheid van het college, echter gelet op het belang van de prioritering wil het college 
dit graag breder trekken en daarom ook de gemeenteraad actief betrekken bij het maken van nieuwe 
keuzes. Hiervoor zal in 2010 een aantal sessies worden georganiseerd. 
 
Integrale aanpak 
Belangrijke ontwikkelingen als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), het 
Activiteitenbesluit, de Drank- en horecawet (2011) drukken alle hun stempel op de handhaving en de 
daarvoor beschikbare capaciteit. De trend in landelijke wetgeving is namelijk om steeds meer over te gaan 
tot integraal werken tussen verschillende vakgebieden, o.a. bij vergunningverlening en handhaving.  
De komende wetswijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de fysieke leefomgeving.  
M.n. de WABO zou naar verwachting per 01-01-2010 in werking treden (wordt nu mogelijk 01-07-2010). 
Voor 2010 heeft het college er daarom voor gekozen een integraal programma te maken van de 
werkvelden milieu, bouwen, brandweer, ruimtelijke ordening, APV en de overige voor de fysieke 
leefomgeving relevante wetten en regels.  
  
Beleidskader 

- Wet milieubeheer 
- Woningwet 
- Wet ruimtelijke ordening 
- APV 
- Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (= Gebruiksbesluit) 
- Het professionaliseringstraject geeft sinds januari 2005 verplichtende randvoorwaarden voor de 

invulling van het milieuhandhavingsprogramma. Het milieuhandhavingsprogramma 2010 maakt 
deel uit van het milieuprogramma 2010.  



 
 
 

  

 
   

 

- In het VOGM-tijdperk heeft de gemeente keuzes gemaakt uit een lijst met VOGM-taken. Sindsdien 
geldt voor de gekozen taken een inspanningsverplichting. 

- Verdrag van Aarhus betreffende communicatie over milieubeleid. 
 
In het Omgevingsprogramma, bestaande uit het Milieubeleidsprogramma en het Integraal 
handhavingsplan, wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten er uitgevoerd gaan worden op het gebied 
van vergunningverlening, handhaving en overige taken (m.n. milieubeleid). 
 
Alternatieven:
In het programma is op basis van de prioritering op thema’s uit 2005 door B&W een keuze gemaakt voor 
inzet van de handhavingsuren milieu. 
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te bepalen dat er binnen deze prioritering/ureninzet moet worden 
geschoven. 
Concreet betekent dit bepalen welke wijziging moet worden doorgevoerd : 

- in de topprioriteiten milieuhandhaving (bijlage A, § A1); 
- in de niet-topprioriteiten (bijlage A, § A3 t/m A6). 

  
 
Financieel kader:
Het jaarprogramma geeft concrete invulling aan de begrote uren voor de taken uit de begroting van 2010. 
 
Communicatie:
De vaststelling van het jaarprogramma dient te worden bekendgemaakt in één of meer nieuwsbladen die in 
de gemeente verspreid worden. Hierbij dient te worden aangegeven hoe kennis kan worden genomen van 
de inhoud van het programma. Deze communicatie vindt plaats via Kernpunten. Het milieuprogramma 
wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Het verdrag van Aarhus stelt overheden verplicht om actief 
milieu-informatie te communiceren, met name via internet. In het kader van het verdrag van Aarhus zal het 
jaarprogramma tevens op de gemeentelijke website worden geplaatst.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


