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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Uitvoeringsplan VTH 2023

Steenbergen; 31 januari 2023

Aan de Raad,

Bijgevoegd treft uw raad aan het vastgestelde Uitvoeringsplan VTH 2023, met als bijlage het 
werkprogramma OMWB 2023. In deze stukken is aangegeven welke werkzaamheden het cluster 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de Omgevingsdienst Midden- en West- 
Brabant (OMWB) in 2023 gaan uitvoeren.

Op grond van het Besluit omgevingsrecht werkt het bestuursorgaan het VTH-beleid jaarlijks uit in 
een uitvoeringsprogramma, waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten 
het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het college rekening met de in het 
VTH-beleidsplan 2022-2025 gestelde doelen en prioriteiten. Het college stemt het 
uitvoeringsprogramma af met de andere betrokken bestuursorganen. Het college maakt het 
uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad en provinciale staten.

De provincie Noord-Brabant ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat lokale 
overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. De provincie heeft in 2022 de VTH- 
documenten van Steenbergen beoordeeld met 'voldoet' en hier een 93,330Zo score aan toegekend.

Doel van het uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan VTH 2023 vloeit voort uit het Beleidsplan VTH 2022-2025. De prioriteiten, de 
doelen en het beleid, zoals vastgesteld in het beleidsplan, vormen de basis voor dit 
uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan bouwt hier voor het jaar 2023 op voort. Het uitvoeringsplan 
beoogt de voorgenomen activiteiten, doelen en prioriteiten, die voor 2023 zijn vastgesteld, 
inzichtelijk te maken. Tevens leest u hoe de uitvoering, onder meer qua financiën, 
personeelsformatie, vastgestelde werkwijzen en kwaliteit, wordt geborgd.

Inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wat op dit 
moment gepland staat op 1 juli 2023, is van invloed op de werkzaamheden van VTH. Mochten 
deze wetten daadwerkelijk op 1 juli 2023 in werking treden, zal het uitvoeringsplan tijdig 
geactualiseerd worden.
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Werkprogramma OMWB 2023
Belangrijke thema's
Binnen het werkprogramma spelen de volgende vier thema's in 2023 een belangrijke rol:
- Omgevingswet
- Overdracht bodemtaken
- Energie
- Van Goed naar Beter

Overige aandachtsgebieden in 2023
- Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS)
- Toename inzet strafrecht
- Geluid in omgevingsvisie en omgevingsplan

Voor 2023 worden de onderstaande branches opgepakt:
- Risicorelevante bedrijven; (doorlopend)
- Afval(beheer)bedrijven (doorlopend).
- Veehouderij - Informatie Gestuurd Werken (IGW)
(voorheen Intensivering Toezicht veehouderijen ITv) (doorlopend).

- Vuurwerk (doorlopend).
- Glastuinbouw (vervolg).
- Metaal-elektro (vervolg).
In het werkprogramma wordt nader op bovenstaande zaken ingegaan.

Uitgangspunt voor het werkprogramma OMWB 2023 is de goedgekeurde OMWB begroting voor 
2023, zijnde C 564.175,-. Dit bedrag is opgehoogd met C 29.691,- voor bodem- en geluidstaken en 
deelname aan het project Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het totaalbedrag voor het 
werkprogramma komt dan op C 593.866,-. Het totaal geraamde bedrag van het werkprogramma 
bedraagt C 596.445,-. Aan de hand van tussenrapportages kan de vinger aan de pols gehouden 
worden in 2023 en kan tijdig beoordeeld worden of een bijstelling van het budget benodigd is.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locob emeestei
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