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Beleidskader 2019-2022 Omgevingsdienst lJmond en VTH- strategie milieu 2019-2022
Omgevingsdienst lJmond

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u het Beleidskader 2019-2022 Omgevingsdienst lJmond (hierna:
Beleidskader)en de VTH- strategie milieu 2019-2022 Omgevingsdienst lJmond (hierna:
WH-strategie) ter kennisname toekomen. Omgevingsdienst lJmond (hierna: ODIJ) voert al

enkele jaren de milieutaken uit voor de gemeente Beemster.

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de kwaliteitscriteria WH 2.1 zijn de
gemeente Beemster en ODIJ verplicht een op regionaal niveau afgestemd uitvoerings- en
handhavingsbeleid vast te stellen. Het huidig uitvoerings- en handhavingsbeleid
(Uitvoeringskader 2Q15-2Q18 en Handhavingsbeleid 2014 Milieudieñst lJmond) heeft een
looptijd tot en met 2018 en dient te worden geactualiseerd.

Het Beleidskader vervangt het Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst lJmond. Het
Beleidskader beschrijft de prioriteiten en doelstellingen voor de taken op het gebied van
WH die ODIJ voor de gemeente Beemster op milieugebied uitvoert. De hoofdlijnen van het
Beleidskader WH 2019-2022 zijn als volgt:

- De gebiedsgerichte aanpak dat is ingezet, wordt voortgezet en verder ontwikkeld.
- De programmatische en risicogerichte aanpak wordt doorontwikkeld. Branche- en

activiteitengericht werken vormt de basis voor VTH.
- Bedrijven die een hoge mate van naleving vertonen worden op een minder strikte

manier gecontroleerd. Extra aandacht gaat uit naar afval- en grondstromen, waar
veel overtredingen plaatsvinden (financieel gewin is groot).

- B¡j de aanpak van problemen wordt de integrale aanpak verbreed en ook
bijvoorbeeld gekeken naar ondermijning.

- Bij de verzameling van data en inspectiegegevens wordt rekening gehouden
met het gebruik van de te verkregen informatie binnen een breder kader
(Omgevingswet) en de visies en plannen van gemeenten.

- De driestappenharìdhaving (waarschuwing, vooraankondiging lastonder
dwangsom, last onder bestuursdwang) blijft uitgangspunt bij handhaving.

- De aanpak van asbestdaken wordt gekoppeld aan de ambities op
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duurzaamheidsvlak en krijgt prioriteit. ln samenspraak met onder meer
gemeenten, brancheorganisaties en andere partijen wordt bekeken hoe de
aanpak vorm kan krijgen.

De VTH-strategie vervangt het Handhavingsbeleid 2014 Milieudienst lJmond. ln de WH-
strategie wordt conform het Bor inzicht gegeven in de wijze waarop ODIJ het haar ter
beschikking staande instrumentarium ten aanzien van regulering (vergunningen en
meldingen) en toezicht en handhaving (wijzen van toezicht, bestuurlijke en strafrechtelijke
lastgeving en handhaving) daarbij hanteert. Hieronder staat een aantal belangrijke
veranderingen opgesomd ten opzichte van het bestaande beleid:

- Een substantiële verhoging van de basisdwangsombedragen in verband met de
gewenste prikkel daarvan.

- De toevoeging van naming and shaming als instrument om overtreders te bewegen
tot het ongedaan maken van overtredingen.

- Actiever inzet van communicatiemiddelen zowel voorafgaand activiteiten waarvan
omwonenden mogelijk hinder kunnen ondervinden, als over toezicht- en
handhavingsactiviteiten in het algemeen (en daarmee klachten te ondervangen).

Met de vaststelling van het Beleidskader en de WH-strategie door het college voldoet ODIJ
aan de voor haar geldende kwaliteitscriteria. Het Beleidskader en de WH-strategie voorzien
in een efficiënte, risico- en informatie gestuurde wijze van toezicht en handhaving, met als
uiteindelijke doel een verbetering van het naleefgedrag en de omgevingskwaliteit in de
gemeente Beemster.
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