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Aan de Raad, 

Uw raad heeft op 29 september 2011 het handhavingsbeleidsplan 2012-2016 vastgesteld. 
Bij het handhavingsbeleidsplan hoort een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks door het college wordt 
opgesteld. Nu bieden wij u dit uitvoeringsprogramma 2013 aan. In dit programma staat concreet welke 
acties op basis van prioriteit zullen worden uitgevoerd in het komende begrotingsjaar. 

Samenwerking in de uitvoering wordt op veel beleidsterreinen steeds belangrijker. Een aantal taken 
zullen dus samen met andere handhavingspartners worden uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen in 
Hoofdstuk 11 van het beleidsplan. 
Vanaf 2013 zullen een 100-tal bedrijven (van de ca. 1300) worden gecontroleerd door de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Ook de strategie is in samenwerking bepaald in onze 
provincie. Op die manier worden mensen in onze gemeente gelijk behandeld aan die in de buurgemeente 
en ontstaat er meer rechtszekerheid. Inwoners (zowel vragers als overtreders) kunnen weten waarop ze 
kunnen rekenen. Dat is van belang om een betrouwbare overheid te kunnen zijn. De strategie die wij 
hanteren is vastgelegd in het rapport "Zo handhaven wij in Brabant". 

Achtergrond 
Hoewel tegenwoordig steeds minder, wordt nog weieens de vraag gesteld of al die handhaving wel nodig 
is. Als we er vanuit gaan dat alle regels die we nu hanteren van belang zijn voor de ordening en 
bescherming van de samenleving zal iedereen het ermee eens zijn dat het naleven ervan een hoge 
prioriteit heeft. Regels die geen draagvlak (meer) hebben zouden moeten worden geschrapt. Toch lukt 
het ook niet om alle regels door middel van handhaving af te dwingen. Dit is ook niet het uitgangspunt. Er 
moeten keuzes worden gemaakt I prioriteiten worden gesteld. Het uiteindelijke doel is het naleefgedrag te 
verhogen. Handhaving draagt dus bij aan een stukje opvoeding I normbesef. 

In het licht van het bovenstaande (prioriteitstelling en keuzes) kan worden gehandhaafd op verschillende 
niveaus. Voor milieuvergunningplichtige inrichtingen (veelal bedrijven) zou dit zich bijvoorbeeld kunnen 
uiten in de controlefrequentie. In het handhavingsbeleidsplan is vastgelegd wat het adequate niveau is 
voor de gemeente Steenbergen. 



Toezicht milieuvergunningen en meldingen 
Bedrijven zijn ingedeeld in milieuklasse A t/m D2. De milieuklasse houdt direct verband met de zwaarte 
van het bedrijf voor wat betreft de milieubelasting. 

Vanaf 1 januari 2013 zal de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een aantal taken 
overnemen van de gemeente. De gemeente Steenbergen behoudt wel de regie maar is verplicht om 
toezichthoudende taken, in het kader van milieutoezicht, onder te brengen in de OMWB. Voor ons als 
gemeente betekent dat de inrichtingen B2, C1, C2, D1 en D2 zullen worden ondergebracht bij de OMWB. 
Dit houdt in dat er in totaal 101 inrichtingen naar de OMWB gaan. Deze bedrijven hebben een 
gemiddelde controlefrequentie van eens in de vier jaar, dus zullen er ongeveer 25 inrichtingen per jaar 
worden gecontroleerd. 
Verder is er, om onnodige lastenverzwaring te voorkomen, voor gekozen om de gemalen (met 
uitzondering van de grotere pompgebouwen), nog maar eens in de tien jaar te controleren, mede omdat 
deze gemalen geen gevaar vormen voor de omgeving en bovendien eigendom zijn van de overheid is 
er geen behoefte aan een hogere controlefrequentie . 

Toezicht vergunning of melding Categorie B1 
Dit betreft een prioriteit gemiddeld. In 2013 is de toezichttaak op 14^o van de verleende vergunningen of 
meldingen gezet. De afgelopen jaren, met uitzondering van 2012, zijn dit soort bedrijven elke 5 jaar 
bezocht en is een adequaat handhavingsniveau bereikt. Door het toezichtspercentage te verlagen naar 
14 0Z0 (eens in de 7 jaar) wordt op een volgens ons verantwoorde methode C 58.000 euro bespaart. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, fì de burgemeester, secretaris, 

mr. J.M Léoux drs. S.C.C.M. Bolten 

2 


