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Betreft: Hernieuwde vaststelling Nalevingsstrategie omgevingsrecht

3 0 JAN. 2019
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis: de hernieuwde vaststelling van de Nalevingsstrategie
Omgevingsrecht. Wij hebben dit besluit genomen in onze vergadering
van 29 januari 2019.

1171501/1171632

Uw kenmerk

Wij hebben op 27 mei 2014 de Nalevingsstrategie Omgevingsrecht
201 4 201 7 vastgesteld. De nalevingsstrategie bestaat uit een
preventiestrategie (hoe overtredingen te voorkomen), een
toezichtstrategie (hoe zicht houden op naleefgedrag), een
gedoogstrategie (hoe actief handelen bij accepteren overtredingen) en
een sanctiestrategie (hoe repressief optreden). De strategie maakt
onderdeel uit van het handhavingsbeleid van de provincie en is als
uitvoeringskader meegegeven aan de omgevingsdiensten bij de
uitvoering van de gemandateerde taken.
-

Vorig jaar is artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht gewijzigd.
Hierdoor moeten de bevoegde gezagen (gemeenten en provincies)
gezamenlijk op het niveau van de omgevingsdiensten uitvoerings- en
handhavingsbeleid op- en vaststellen (de vth-strategieën). Voor de
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, de Omgevingsdienst
lJmond en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is dit
gebeurd. Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
loopt dit traject nog. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van
201 9 het gezamenlijke beleid voor deze dienst gereed is en door de
betreffende bevoegde gezagen kan worden vastgesteld. Tot dan blijven
de uitvoeringskaders van de provincie en gemeenten van kracht.
Gelet op het verlengingsbesluit van GS van 1 9 december 201 7 is de
Nalevingsstrategie Omgevingsrecht 201 4-201 7 op 1 januari 201 9
echter van rechtswege vervallen. Dit beleidsdocument kan alleen door
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hernieuwde vaststelling (met terugwerkende kracht) weer herleven. Dit
is voor dit moment nodig, zodat OD NZKG in het geval van sanctioneren
kan verwijzen naar onze nalevingsstrategie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

V’itter

R.M Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage(n)
Nalevingsstrategie omgevingsrecht
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Kopie aan
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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