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Onderwerp
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader VTH 2018 voor de regio Midden- en West-Brabant

Steenbergen; 30 oktober 2018

Aan de Raad,

Op 30 oktober 2018 hebben wij het besluit van het algemeen bestuur van de OMWB van 12 oktober 
2018 tot vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader bekrachtigd. Middels deze 
raadsmededeling informeren wij uw raad hierover.

Op grond van artikel 7.2, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (het Bor) dragen de bevoegde gezagen 
die deelnemen in de omgevingsdienst er gezamenlijk zorg voor dat voor de basistaken die moeten 
worden ingebracht een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid wordt vastgesteld. Hierin wordt 
gemotiveerd aangegeven welke doelen de omgevingsdienst moet behalen bij de uitvoering en welke 
activiteiten daartoe door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. Op 12 oktober 2018 is hiertoe het 
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader door het algemeen bestuur van de OMWB vastgesteld. Gelet 
op het bepaalde in het Bor dient het besluit van het algemeen bestuur bekrachtigd te worden door 
de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeentes. Het 
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader zoals nu is bekrachtigd geeft niet alleen invulling aan de 
wettelijke verplichting in het Bor, maar biedt vooral een basis voor meer (risico)gericht werken en 
programmeren en een effectievere en doelmatige uitvoering van VTH-taken.

Dit uitvoeringskader gaat over de inrichtinggebonden en niet-inrichtinggebonden taken waarvoor 
gemeenten bevoegd gezag zijn en waarvan de uitvoering is overgedragen aan de OMWB.

Het gemeenschappelijke uitvoeringskader beschrijft de algemene uitgangspunten en de strategieën 
die door de OMWB worden gehanteerd bij de uitvoering van de VTH-milieutaak 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied) voor de gemeenten in de regio 
Midden- en West-Brabant.
Risicogericht werken en programmeren is hierbij het centrale uitgangspunt. De OMWB en de 
deelnemers maken de beweging van taakgericht naar probleem- en risicogericht werken; 'van 
vinken naar vonken'. Dit houdt in dat de OMWB en de deelnemers op grond van een risicoanalyse 
inhoudelijke keuzes maken en de beschikbare middelen inzetten waar de risico's voor veiligheid, 
gezondheid, milieu en leefbaarheid hoger zijn. Op grond van deze analyse wordt in dit 
uitvoeringskader een risicozwaarte toegekend aan de branches die onder de VTH-taak van de 
OMWB vallen.
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Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader zal als hulpmiddel worden gebruikt voor het opstellen 
van de werkprogramma's van de deelnemers voor het uitvoeren van de basistaken. Op die manier 
sluiten het gemeenschappelijke uitvoeringskader en de werkprogramma's aan bij de systematiek 
voor de budgettering (MWB-norm), zoals die op 15 december 2017 door het algemeen bestuur van 
de OMWB is vastgesteld.
Met dit uitvoeringskader wordt beoogd om een gemeenschappelijke benadering tot stand te 
brengen voor het risicogericht uitvoeren van de VTH-milieutaken op basis van dezelfde 
uitgangspunten die gelden voor de gehele werkgebied en alle deelnemers.

Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en de Omgevingsanalyse zijn bij deze raadsmededeling 
gevoegd. Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader is door ons bekrachtigd. Dat geldt niet voor de 
Omgevingsanalyse. Die is ter kennisname bijgevoegd, omdat de Omgevingsanalyse is gebruikt bij 
het opstellen van het GUK. Voor een volledig beeld en een inhoudelijke verantwoording van het 
kader wordt verwezen naar bijgevoegde documenten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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