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Geachte raad en burgerleden,
Inleiding
Door ons college is op 31 januari 2017 het ‘uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving
fysieke leefomgeving 2017’ vastgesteld. Dit is een jaarlijkse uitwerking van het ‘Beleidsplan
toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2015-2019’.
Prioriteiten per taakveld in het kort
Taakveld bouw en ruimtelijke ordening
Door uw raad is op 13 oktober 2016 de ‘Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten’ vastgesteld.
Om te voorkomen dat er wanordelijke toestanden ontstaan zijn er voorwaarden gesteld. Zo is
huisvesting op het bedrijventerrein niet toegestaan en dient in de bebouwde kom de afstand
tussen woningen minimaal 200 m te bedragen.
Taakveld milieu
Net als in 2016 richten de milieucontroles zich in 2017 op de zwaarste categorie agrarische
bedrijven, waaronder ook het Stoppersbesluit. Asbest is en blijft uiteraard ook een belangrijk
thema.
Nieuw is dat de controles zullen gaan plaats vinden op basis van een pilot toezicht- en
handhavingsstrategie. Met als doel het vergroten van het naleefgedrag en dus verminderen van
het aantal hercontroles.
Taakveld brandveiligheid
Op 17 oktober 2016 heeft ons college ingestemd met de ‘Toezichtstrategie Brandveiligheid
2017-2021’.
Met deze strategie wordt primair beoogd het toezicht in het kader van de brandveiligheid
zodanig in te richten dat er een maximale veiligheidswinst wordt behaald op de bestuurlijke
doelstelling: ‘het voorkomen van slachtoffers’. Secundair gaat de aandacht uit naar het
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voorkomen van onherstelbare schade bij brand en het voorkomen van grootse
maatschappelijke ontwrichting bij brand.
Taakveld APV en bijzondere wetten
Belangrijkste speerpunt in 2017 is de aanpak gemeentebreed van illegaal gebruik van
gemeentegronden. Ons college heeft op 6 december 2016 aan een deskundig bureau opdracht
verstrekt op basis van de uitkomsten van inventarisatie en vooraf bekende beleidsregels over te
gaan tot ‘verkoop’,’ gebruiksovereenkomsten’, (eventueel nog teruggave grond), en
‘handhaven’.
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