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Beste dames/heren,
Uit het besluit omgevingsrecht volgt dat er jaarlijks een jaarverslag in het kader van handhaving en
vergunningverlening vastgesteld moet worden door het college van burgemeester en wethouders en ter
kennisname moet worden toegezonden aan de provincie.
Hierbij bieden wij u ter informatie het Jaarverslag 2018 Integrale Handhaving en Vergunningverlening
aan. Dit jaarverslag is door ons vastgesteld op 28 mei 2019.
Algemeen

Door het grote aantal vergunningaanvragen, het nog steeds toenemen van vergunningvrij bouwen en de
daarmee gepaard gaande toezicht- en handhavingstaken, blijft de druk op de uitvoering van de VTH-taken
onverminderd hoog.
Bijzonderheden

In 2018 is het project Intensivering toezicht veehouderijen (ITV) uitgevoerd. De provincie wil met dit
project alle veehouderijen in Brabant in 3 jaar controleren. In Cranendonck hebben we ervoor gekozen
om alle veehouderijen in 1 jaar in plaats van 3 jaar te controleren.
In 2018 zijn er vergeleken met voorgaande jaren veel meer constateringen gedaan ten aanzien van strijdig
gebruik met het bestemmingsplan. Als gevolg hiervan is er een toename van het aantal controles dat
hieraan is gewijd. Deze trent zal zich in 2019 voortzetten.
Het aantal controles inzake reactief handhaven is ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor (201 7). We
verwachten dat dit in 2019 hetzelfde zal zijn.
Inzet middelen

Voor de uitvoering is inzet geweest vanuit de gemeentelijke VTH-formatie.
Daarnaast zijn taken uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), Veiligheidsregio
(VRBZO) en MB4-all.
Voor uitbesteding van taken is het budget ten behoeve van MB4-all (inhuur BOA's) conform planning
benut (€ 15.000,-).
Het budget binnen de gemeentelijke begroting voor de ODZOB bedraagt € 387.000. Dit budget is niet
overschreden.
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Klachten

Op milieugebied is het grootste deel van de klachten nog steeds geur gerelateerd (58%). Het merendeel
van deze klachten wordt veroorzaakt door veehouderijen. Met name 3 locaties zijn de veroorzakers van
deze geurklachten. Ook geluidsoverlast maakt een aanzienlijk deel (28%) van de klachten uit. Daarnaast
geven burenruzies vele klachten die duidelijk invloed hebben op het aantal klachten.
Uitvoeringsprogramma 2019

In het uitvoeringsprogramma 2019 is rekening gehouden met de resultaten uit dit jaarverslag. Weliswaar
was het jaarverslag nog niet gereed, echter de cijfers waren al wel bekend. Zo zal er extra inzet zijn op
handhaving met betrekking tot evenementen, horeca en Apv-gerelateerde zaken. Ook geur- en
geluidsklachten zullen onverminderd aandacht vragen. In 2018 is deelgenomen aan het provinciale
project Intensivering toezicht veehoüderijen (ITV). In 2019 zullen de resultaten van het ITV project hun
uitwerking vinden. Dit kan resulteren in extra meldingen of vergunningaanvragen, maar ook in meer
hercontroles.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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