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Programma milieu en bouwen 2009

Voorstel:
Vaststellen van programma milieu en bouwen 2009
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.
Voor 2009 is gekozen om het milieuprogramma te integreren met het bouwprogamma en zo een
programma milieu en bouwen te maken. 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. Het programma bestaat voor 2009 nog uit afzonderlijke delen voor milieu en bouwen. In
volgende jaren zal dit verder samengevoegd worden.
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).
Beleidskader
- Art. 4.20 Wet milieubeheer
- Woningwet
- Het professionaliseringstraject geeft sinds januari 2005 verplichtende randvoorwaarden voor de
invulling van het milieuhandhavingsprogramma. Het milieuhandhavingsprogramma 2009 maakt
deel uit van het milieuprogrmama 2009.
- 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.
- Adequate bedrijfsvoering bij de uitvoering van de taken.
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Met het milieuprogramma wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten er uitgevoerd gaan worden op het
gebied van vergunningverlening, handhaving en overge milieutaken (o.a. milieubeleid).
Met het bouwprogramma wordt uitvoering gegeven aan de verplichting om aan te geven op welke wijze het
toezicht op de naleving en de verdere handhaving van de bouwregelgeving wordt georganiseerd
Alternatieven:
Alternatieven bestaan uit het verschuiven van een hoeveelheid uren van de ene taakstelling naar een
andere taakstelling, het formuleren van nieuwe taakstellingen en niet uitvoeren van bepaalde
taakstellingen.
De taakstellingen kunnen niet zonder meer worden gewijzigd, omdat deze taakverdeling is gebaseerd is op
een vastgestelde prioriteringsmethodiek welke voldoet aan de eisen die de professionalisering aan
gemeentelijke handhaving stelt. Wel kunnen weegfactoren welke bepalend zijn voor de urenverdeling
worden aangepast.
Financieel kader:
Het jaarprogramma geeft concrete invulling aan de begrote uren voor de taken uit de begroting van 2009.
Communicatie:
De vaststelling van het jaarprogramma dient bekend te worden gemaakt 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.
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