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Geachte raad- en burgerleden,
Op 25 juni 2019 hebben wij het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019 vastgesteld.
In dit uitvoeringsprogramma worden doelen en taken vertaald naar een concreet programma
waarin staat wat wij dat jaar gaan doen aan vergunningverlening.
Voor 2019 krijgen de volgende onderwerpen prioriteit:
-

-

-

-

In 2019 mogen er geen vergunningen van rechtswege ontstaan;
Te bouwen en verbouwen bouwwerken in Boekel zijn veilig, gezond en bruikbaar;
Activiteiten en bouwwerken in Boekel zorgen voor zo min mogelijk overlast bij
omwonenden;
De ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving blijven behouden;
Project ‘intrekken oude bouwvergunningen’.
In dit project wordt beoordeeld of verleende omgevingsvergunningen voor het
bouwen van een bouwwerk, waarbij nog geen gereed melding is gedaan,
daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Vergunningen die niet zijn uitgevoerd worden
ingetrokken. De gerealiseerde bouwwerken worden gereed gemeld. De verdere
uitwerking van dit project wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma toezicht.
Project ‘beoordelen vergunningsvrije bouwwerken’
In dit project wordt beoordeeld of gerealiseerde bouwwerken die zonder
omgevingsvergunning zijn opgericht nog vergunningsvrij. Dit project betreft een
combinatie van toezicht en (indien mogelijk/wenselijk en nodig) legalisatie middels
vergunningverlening. De verdere uitwerking van dit project wordt opgenomen in het
uitvoeringsprogramma toezicht.
Project ‘inventarisatie erfbeplantingsplannen n.a.v. vergunningverlening’
In dit project wordt beoordeeld of aan vergunningen verbonden
erfbeplantingsplannen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De verdere uitwerking van
dit project wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma toezicht.
Project ‘Balieomgevingsvergunningen’.
Veel balieomgevingsvergunningen worden nog ‘ouderwets’ op papier ingediend. In
2019 willen toe naar een digitalisering van de balieomgevingsvergunningen. Het is
op dit moment nog niet duidelijk hoe dit exact uitgevoerd gaat worden.
Tevens willen we een strikte controle uitvoeren op de kwaliteit van de aanvragen
voor balieomgevingsvergunningen. Hiertoe wordt in 2019 10% van alle aanvragen
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-

-

-

volledig getoetst aan de voorschriften. De uitkomst van deze toetsing en mogelijke
verdere acties worden in samenspraak met het college uitgewerkt.
Project ‘Borgen kwetsbaarheid’
Op het vakgebied vergunningverlening is de organisatie op dit moment kwetsbaar.
Er is maar één allround vergunningverlener beschikbaar binnen de organisatie. Om
de kwaliteit en voortgang te borgen worden vanaf augustus 2019 twee allround
vergunningverleners opgeleid.
Project ‘Optimaliseren werkprocessen’
In 2019 gaan we maatregelen nemen zodat we (ontwerp) besluiten digitaal ter inzage
kunnen leggen. Op dit moment kunnen de dossiers nog alleen analoog worden ingezien.
Het is echter de bedoeling om dit onderdeel van het besluitvormingsproces gelijk met de
overige delen te digitaliseren. Hiervoor is een rechtstreekse koppeling nodig tussen ons
procesmanagement systeem (Openwave) en het documentmanagementsysteem (JOIN).
Daarnaast zijn we ook bezig om de balieomgevingsvergunningen te digitaliseren zoals al
eerder benoemd.
Project ‘Bibob voor de activiteit bouwen’
Op dit moment is er alleen Bibob beleid op de exploitatievergunning voor horeca en op
de drank en horeca vergunningen. Het is echter wenselijk om ook voor de
vergunningverlening in het kader van bouwactiviteiten advies te vragen over het gevaar
van misbruik. Hiervoor zal vooraf een kader geschetst moeten worden in welke gevallen
een advies bij het bureau (zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) opgevraagd wordt.
In 2019 zal er Bibob-beleid worden vastgesteld voor omgevingsvergunningen bouw.

Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019 is als bijlage bijgevoegd.
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