■SlichxsG
U/Gchi

ARCHEF

B&W Voorstel

Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Agendapunt nummer
11
Portefeuillehouder
E.R.M. Balemans
Registratienummer
VB/18/09474
Zaaknummer
Z/17/125963
Registratiedatum

Datum collegevergadering
6 maart 2018
Onderwerp
Vaststellen Handhavingsuitvoeringsprogramma fysiek domein 2018.

20 februari 2018
Uiterste datum behandeling in raad
Pers

Paraaf + datum:
Team
Omgevingskwaliteit
Opsteiier

Openbaar

Openbaar

Ondernemingsraad

nee

Jeroen Van Dam
Bijiagen
Programmamanager
Rend Jansen

Besluit college

1 .Handhavingsuitvoeringsprogramma
fysiek domein 2018
2.Raadsinformafiebrief HUP 2018

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018 vaststellen.
2. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018 in het kader van het
interbestuurlijk toezicht aan de provincie toezenden.
3. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018 ter kennisname aan de raad
aanbieden.
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TOELICHTING
Inleiding
Hierbij wordt het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2018 (HUP 2018) aan uw
college ter vaststelling aangeboden.
Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet het college jaarlijks een
handhavingsuitvoeringsprogramma voor de fysieke leefomgeving vaststellen. Met het vaststellen van
het HUP 2018 wordt aan deze verplichting voldaan.
Uw college heeft in de vergadering van 19 december 2018 de besluitvorming over het HUP 2018
aangehouden. Gevraagd is meer aandacht te besteden ten aanzien van parkeren. Het schuiven van
uren van Boa’s, die toezien op parkeerregels, gaat echter ten koste van de capaciteit die aan andere
handhavingstaken kan en moet worden besteed en hogere prioriteit heeft, waaronder de openbare
orde. Om deze reden wordt voorgesteld het HUP 2018 vast te stellen zoals in het eerdere voorstel is
voorgesteld. Het is aan een nieuw college om eventueel andere prioriteiten te stellen.
Argumenten
1. In het HUP 2018 wordt kenbaar gemaakt wat uw college in het jaar 2018 aan handhaving
gaat doen en hoe u dit gaat doen. Dit is uitgewerkt in productbladen, die onderdeel zijn van
het HUP. De handhavingstaken die de gemeente (programmatisch) uitvoert, hebben
betrekking op de ruimtelijke ordeningstaken (taken op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht), taken in het kader van de openbare ruimte (Algemene
Plaatselijke Verordening) en taken in het kader van de Drank- en Horecawet. In het HUP
2018 wordt verder aandacht besteed aan de taken die zijn uitbesteed aan de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (milieu) en de Veiligheidsregio Utrecht (brandveiligheid).
2. Het is een wettelijke verplichting van het college om jaarlijks een
handhavingsuitvoeringsprogramma voor de fysieke leefomgeving vast te stellen. Met het
vaststellen van het HUP 2018 wordt aan deze verplichting voldaan.
Kanttekeningen
1. Het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving voor het jaar 2017 (HUP 2017)
is in juli aan de provincie toegezonden in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De
provincie heeft het resultaat van de toetsing van het HUP 2017 nog niet bekendgemaakt,
zodat eventuele verbeterpunten niet kunnen worden verwerkt in het HUP 2018.
2. Door de sterke toename van het aantal aanvragen om omgevingsvergunningen en daarmee
ook de tijd die nodig is om deze aanvragen te behandelen, is in 2017 minder tijd besteed aan
de ambtshalve handhaving. In het teamplan Omgevingskwaliteit voor 2018 is opgenomen dat
in 2018 de aandacht van vergunningverlening ook zal verschuiven naar ambtshalve
handhaving.
3. Een nieuw college kan eventueel op basis van een nieuw collegeakkoord nieuwe of andere
prioriteiten stellen.
Uitvoering
1. Wat de uitvoering van het HUP 2018 zelf betreft, is in het HUP 2018 een capaciteitsplanning
opgenomen. Per productblad is aangegeven hoeveel uur er in 2018 voor de betreffende
handhavingszaak beschikbaar is.
2. Het HUP 2018 wordt in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan de provincie
toegezonden.
3. Het HUP 2018 wordt ter kennisname aan de raad toegezonden.
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Communicatie en Participatie
Van de vaststelling van het HUP 2018 wordt kennis gegeven in de Vechtstroom. De integrale tekst
van het HUP 2018 wordt beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website en op www.overheid.nl.
Raadsinformatiebrief
Nadat het HUP 2018 is vastgesteld, wordt deze ter kennisname aan de raad aangeboden. De raad
wordt tevens geinformeerd via een raadsinformatiebrief (zie bijiage).
Financiele paragraaf
De in het HUP 2018 opgenomen handhavingscapaciteit is afgestemd op de in 2018 beschikbare
budgetten.
Juridische paragraaf
Het vaststellen van het HUP 2018 is wettelijk verplicht. Daarnaast is het wettelijk verplicht het HUP
2018 aan de provincie als interbestuurlijk toezichthouder toe te zenden.
Risicoparagraaf
Het vaststellen van het HUP 2018 doet niet af aan het feit dat incidenten of actualiteiten vereisen af
te wijken van het vastgestelde kader.
Duurzaamheidsaspecten
Het HUP 2018 bevat diverse aspecten die zijn gerelateerd aan duurzaamheid. Zo wordt bij het
bouwen van nieuwe woningen en bedrijfspanden erop toegezien dat aan de in het Bouwbesluit 2012
gestelde eisen op het gebied van duurzaamheid wordt voldaan. Het milieutoezicht wordt door de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) uitgevoerd. De ODRU werkt volgens het zogenaamde
uitvoeringsprogramma 2.0, waarin wordt gerapporteerd over bereikte resultaten voor de
leefomgeving in plaats van rapporteren over behaalde aantallen, wat voorheen het geval was. Dit
leidt tot efficienter werken en een hogere kwaliteit van de leefomgeving. De ODRU ziet erop toe dat
bedrijven voldoen aan de regels voor de uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast dit toezicht kijkt
ODRU ook met bedrijven mee welke maatregelen in de bedrijfsvoering zij kunnen nemen om het
energieverbruik te beperken. Tot slot verdient opmerking dat in voorkomende gevallen bij
asbestsloop erop wordt toegezien dat het sloopafval en asbest op juiste wijze wordt afgevoerd.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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