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uw brief van uw kenmerk

Onderwerp: Uitvoeringsprogram ma 2017 Omgevingsdienst lJmond

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma 2017
Omgevingsdienst lJmond (hierna: uitvoeringsprogramma lJmond).
Het uitvoeringsprogramma lJmond is het kader van de uitvoering van de Omgevingsdienst
lJmond. Het is de fijnmazige vertaling van de taken welke bij de omgevingsdienst zijn
belegd. Het programma is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke wensen en
vigerende wetgeving, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle relevante
nieuwe ontwikkelingen.
Op 31 januari 2017 heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma lJmond geeft het dagelijks bestuur, algemeen bestuur, de
gemeentebesturen en het provinciebestuur inzicht in wat zijin2017 van de omgevingsdienst
mogen ven¡rachten. ln het uitvoeringsprogramma staat een goede omgevingskwaliteit
centraal, met als vaste thema's omgevingsveiligheid, milieukwaliteit, duurzaamheid en
beperking van hinder.

Uitgangspunt van dit uitvoeringsprogramma is dat de Omgevingsdienst lJmond helder is

over de wensen en eisen van de gemeenten op het gebied van de bij de omgevingsdienst
ondergebrachte taken, zowel wat betreft de te leveren kwaliteit en kwantiteit. De

omgevingsdienst stelt daarom per vier maanden tertaalrapportages (viermaandenverslagen)
op die aan het bestuur van gemeenten en provincie worden aangeboden.
ln 2017 wordt verder gewerkt aan een verbetering van de verslaglegging en rapportage.
ln de programmering en verslaglegging probeert de omgevingsdienst, conform wet- en
regelgeving en het vastgestelde "Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst lJmond", de
vertaalslag te maken naar het effect van de uitvoering in de buitenwereld.
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Waar dit op nu vooral op projectmatige wijze gebeurt, zal dit in de toekomst veel verder
moeten gaan. Bij klachten kunnen bijvoorbeeld reeds analyses gemaakt worden over
hoeveelheid, aard, herkomst en oorzaak. Op basis hiervan kan gericht geacteerd worden

Op grond van artikel 7.2 en 7.3 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor), heeft ons college de

bevoegdheid tot het vaststellen van het uitvoeringsprogramma. Tevens dient het college
het uitvoeringsprogramma aan u bekend te maken. Met het vaststellen van het
uitvoeringsprogramma en de kennisgeving hiervan aan de raad, wordt invulling gegeven

aan deze wettelijke verplichting.
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