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Pre-adviesnr. 8 
Agendapunt  
Onderwerp Milieuhandhaving  

Jaarverslag 2006 en 2007 
 

Middenbeemster, 27 februari 2008 
 
Aan de raad 
 

> voorstel 
Wij verzoeken u het Milieuhandhaving Jaarverslag 2006 en 2007 conform vast te stellen. 
 
 

> toelichting 
Op grond van artikel 21.1 Wet milieubeheer moeten wij u jaarlijks verslag uitbrengen over de uitvoering 
van een aantal (wettelijke) milieutaken, waaronder hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (handhaving). 
Vorig jaar is, vanwege capaciteitsproblemen binnen het team Milieu en Beheer, geen jaarverslag 
verschenen. Daarom treft u hierbij het Milieuhandhaving Jaarverslag 2006 en 2007 aan. N.B. Over de 
uitvoering van de overige milieutaken zullen wij u separaat verslag doen. 
 
De hoofdpunten uit het verslag: 

• De beschikbare formatie (zowel technisch als administratief/juridisch) is voldoende gebleken 
om de controle- en handhavingstaken adequaat te kunnen uitvoeren. 

• In 2006 noch in 2007 is aanleiding geweest om de in het kader van het 
professionaliseringstraject vastgestelde documenten, protocollen en dergelijke te herzien. 

• Conform de Bestuursovereenkomst milieuhandhaving Noord-Holland zal de provincie vanuit 
haar regietaak ten minste één keer per vijf jaar een externe audit verzorgen om na te gaan in 
hoeverre we aan het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer voldoen. In 2006 noch 
in 2007 heeft een dergelijke audit plaatsgevonden. 

• In totaal zijn in 2006 en 2007 voldoende controles uitgevoerd. Hercontroles, 
opleveringscontroles en klachten zijn min of meer binnen de vooraf afgesproken termijnen 
opgepakt. 

• In 2006 is een nalevingspercentage behaald van 63% (dit betekent dat in circa twee van de 
drie controles géén overtredingen zijn geconstateerd). In 2007 bedroeg dit 
nalevingspercentage circa 86%, dus iets hoger dan de doelstelling die we reeds in 2004 
hebben geformuleerd. Maar ‘één zwaluw maakt nog geen zomer’! De komende jaren zal 
moeten blijken in hoeverre deze verbetering significant is. 

• Tijdens de controles zijn geen overtredingen geconstateerd die direct tot milieuverontreiniging 
hebben geleid. Het ontbreken van de voorgeschreven voorzieningen of een achterstallig 
onderhoud (keuring) ervan heeft het risico daarop wel verhoogd. 

• In de regel worden overtredingen binnen de afgesproken hersteltermijn opgeheven. Dit wijst 
erop dat het naleefgedrag voor een belangrijk deel wordt bepaald door een gebrek aan kennis 
en/of motivatie van de betrokken ondernemer en niet zo zeer door opzet. Elders is onder 
dergelijke omstandigheden de inzet van communicatie als handhavingsinstrument waardevol 
gebleken. In de toekomst zullen we dit aspect nader moeten onderzoeken en uitwerken. 

• We kunnen tevreden zijn met de samenwerking met onze directe handhavingspartners, de 
politie en het hoogheemraadschap. 
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Nadat u dit verslag heeft vastgesteld, zullen wij het voorleggen aan de VROM-Inspectie en Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. Ook zal het op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. 
 
 

> juridische consequenties 
Hiermee wordt aan de wettelijke verplichtingen voldaan. 
 
 

> financiële consequenties 

Niet van toepassing. 
 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 
de burgemeester, de secretaris, 


