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Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2018

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen het Uitvoeringsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Beemster 201 I (hierna:
uitvoeringsprogramma). Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke activiteiten de
gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2018 zal
uitvoeren. Dit uitvoeringsprogramma hebben wijop 20 maart 2018 vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma
Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de nota WH en het collegewerkprogramma
waarin de koers is uitgezet voor de inspanningen op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving. Het college wil een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en
leefomgeving voor haar burgers en bedrijven. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de taken
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op kwalitatief hoog niveau
worden uitgevoerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de unieke waarden van
de Beemster als werelderfgoed en de Omgevingsnota. Dit wordt onder andere bereikt door
kwalitatief goede vergunningen te verlenen en er op toe te zien en zo nodig te handhaven
dat in overeenstemming met de verleende vergunningen wordt gehandeld. Het toezicht en
de handhaving wordt op een eenduidige en uniforme wijze uitgevoerd en de zichtbaarheid
van toezichthouders in de fysieke leefomgeving wordt vergroot.
De activiteiten zijn in het programma als volgt onderverdeeld:

. Vergunningverlening

. Vergunningsgericht toezicht

. Gebiedsgerichttoezicht

. Programmatischtoezicht

. Themagerichttoezicht

. Toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen
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De taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van
mílieu worden vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door de Omgevingsdienst lJmond. Voor de
uitvoering van deze taken wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma van de
Omgevingsdienst lJmond. Dit uitvoeringsprogramma wordt u door de omgevingsdienst
separaat ter kennisname aangeboden.

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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