ANNOTATIE
Algemeen:
Vergadering:

Algemeen Bestuur

Datum vergadering: 12 juli 2019
Agendapunt:

nummer in te vullen door secretariaat

Onderwerp:

Risicoanalyse Fysieke Leefomgeving en Uniform beleid voor de uitvoering en

handhaving van de basistaken
Opsteller:

R. Brilhuis

Datum:

3-6-2019

Doel van agendering:
-

ter informatie en instemmen met de systematiek

Beschrijving:
In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) zijn in hoofdstuk 7 kaders gesteld voor de organisatie en
uitvoering van de Wabo handhavingstaken. De kaders zijn vastgelegd in de zogeheten procescriteria.
De uitvoering van de handhavingstaken dient gebaseerd te zijn op een probleemanalyse of
risicoanalyse. Voor zover de handhavingstaken basistaken betreffen die door de Omgevingsdienst
worden uitgevoerd, zorgen de betrokken bevoegde gezagen voor onderlinge afstemming en een
uniforme invulling van de risicoanalyse.
De risicoanalyse voor het inrichtinggebonden milieutoezicht is opgesteld voor de 12 bevoegde
gezagen B&W en het bevoegd gezag GS in de provincie Groningen. De invulling van de risicoanalyse is
door een werkgroep van vertegenwoordigers van bevoegde gezagen en de Omgevingsdienst
Groningen tot stand gekomen. Deze invulling heeft plaatsgevonden op basis van zogeheten expertjudgement omdat er op dit moment nog onvoldoende gegevens over naleefgedrag beschikbaar zijn. In
een later stadium zal de risicoanalyse aan de hand van monitoringsgegevens worden bijgesteld.
Met de ontwikkelde risicoanalyse is vervolgens Uniform beleid voor de uitvoering en handhaving van
de basistaken opgesteld. Het uniform beleid ziet op de wettelijke basistaken zoals deze zijn
ingebracht bij de ODG. Het uniform beleid legt het minimale (kwaliteits)niveau vast. In het uniform
beleid hebben we outputcriteria gedefinieerd voor onze doelen op het gebied van veiligheid &
gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid. Elke deelnemer kan aanvullend hierop eigen
bestuurlijke prioriteiten door de ODG laten uitvoeren. De kaders van het uniform beleid worden in
2020 gehanteerd in de pilot voor het ontwikkelen van een nieuw financieringsmodel van de ODG. Voor
de pilot wordt het uniform beleid gehanteerd binnen de mogelijkheden van de huidige financiële
kaders voor 2020. Het uniform beleid heeft een doorkijk voor de volgende 3 jaren 2021 - 2023. Met
de uitkomsten van de pilot wordt het uniform beleid afgestemd met de begroting voor 2021.

Advies:

Beide documenten zijn een bouwsteen in het ontwikkeltraject naar provinciebreed uniform beleid en
een andere, meer outputgerichte, financieringsstructuur van de ODG. Ze worden gebruikt in een pilot
voor de nieuwe financieringsstructuur. Daarom vragen we om een instemming voor de systematiek van
de risicoanalyse en het uniform beleid voor de uitvoering en handhaving van de basistaken. Definitieve
vaststelling vindt plaats door de colleges van de deelnemers in de ODG na de pilot.
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Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van en in te stemmen met:
-

de systematiek van de risicoanalyse Fysieke Leefomgeving,

-

het Uniform beleid voor de uitvoering en handhaving van de basistaken,
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