Leeswijzer bij “Programma Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht 2020” en “Frequenties bij
Risicoanalyse basis en milieutaken”
Voor de ontwikkeling van de nieuwe financieringsstructuur ODG is een aantal bouwstenen nodig. Dit
zijn:
-

Een eenduidige afspraak over de basistaken
Een uniform Programma voor de Uitvoering en Handhaving van de basistaken
Een volledig en adequaat bedrijvenbestand
Een dekkende producten dienstencatalogus en bijbehorende transparante
kostprijssystematiek

De werkgroep Borging Procescriteria heeft de bouwsteen uniform Programma Uitvoering en
Handhaving van de basistaken uitgewerkt. Daarbij is in 2018 gestart met het ontwikkelen van een
risicoanalyse. Het DB en AB hebben in de zomer 2019 kennisgenomen van de opgestelde
risicoanalyse en ingestemd met ons voorstel deze informatie verder uit te werken.
Vervolgens hebben we in de werkgroep een invulling gegeven aan het benoemen van de frequenties
voor toezicht. Aan de risicoanalyse is een kolom met frequenties toegevoegd. Uitgangspunt is dat de
minimale frequenties voor alle deelnemers gelijk zijn. Voor iedere deelnemer is er desgewenst de
keuze om een hogere intensiteit te programmeren door het inkopen van extra controles. Met de tot
nu toe door de ODG opgebouwde ervaring over naleefgedrag (expert judgement) is een indicatie
gemaakt van gewenste frequenties. Die kunnen gelijk, lager of hoger zijn dan de huidige gangbare
frequenties. Frequenties van toezicht is een belangrijk sturingsmechanisme in de nieuwe
financieringsstructuur.
Het voorstel is om als minimum frequentie te kiezen voor de bestaande frequenties. En daar waar de
frequenties, op basis van expert judgement, lager zijn uitgevallen dan de huidige frequenties te
kiezen voor die (nieuwe) lagere frequentie. Dat voorstel staat in de laatste kolommen van de matrix
als 'voorstel Willem'
In 2020 zal er een rekenexercitie worden uitgevoerd om de financiële consequenties van de te
hanteren frequenties binnen de nieuwe financieringsstructuur in beeld te brengen.
In het document “Programma Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht” hebben we als werkgroep
een format ontwikkeld om jaarlijks de gezamenlijke opdracht aan de ODG in te vullen. De zogeheten
taakbladen waarin de uit te voeren toezichttaken worden benoemd vormen de kern van de
opdracht.

