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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 51674-2021 
 
Medewerker : Arleta Karolak 
Team : Leefomgeving 
Datum : 15 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien en wethouder M. Blind 

      
 
BIJLAGEN: 

 Uitvoeringsprogramma 2022 thuistaken, zaak 53691-2021,  
 OD IJsselland VTH Uitvoeringsprogramma 2022, zaak 53691-2021, , 
 Jaaropdracht 2022 Olst-Wijhe, zaak 53692-2021,  

AFSTEMMING MET →  
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Uitvoeringsprogramma VTH  2022 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 vast te stellen; 
2. Het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan te bieden aan de raad, via de lijst van ingekomen 

stukken; 
3. Het Uitvoeringprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de provincie Overijssel; 

 
SAMENVATTING 
Elke gemeente is op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om een 
uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin moet de gemeente aangeven welke doelen zij zichzelf stelt bij 
de uitvoering en handhaving en welke activiteiten zij daartoe zal uitvoeren. Dit document gaat over de 
activiteiten in 2022 op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
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INLEIDING 
Het Uitvoeringsprogramma VTH is een wettelijk verplicht onderdeel van de beleidscyclus. Het toezicht op 
deze beleidscyclus en de processen van de gemeente wordt, in het kader van het interbestuurlijk toezicht, 
periodiek door de provincie uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma vormt de leidraad voor de uitvoering 
van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het beschrijft de wijze 
waarop de gemeente haar uitvoeringstaken voor de VTH-taken invult en welke capaciteit hiervoor wordt 
ingezet.  
Het uitvoeringsprogramma 2022 bestaat uit twee onderdelen:   

1. Het uitvoeringsprogramma voor “thuistaken”,  
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma OD IJsselland 2022 voor de milieutaken die door de 

Omgevingsdienst worden uitgevoerd. 
Beide documenten vormen samen het Uitvoeringsprogramma VTH 2022. 
Dit advies voorziet in het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 van thuis- en milieutaken. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 waarin de uit te voeren werkzaamheden en de 
daarvoor benodigde capaciteit staat vermeld. 
 
KADER 
Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) luidt: 
• De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.2, eerste en tweede lid, werken jaarlijks het uitvoerings- 
en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma voor de desbetreffende rechtspersoon waarin 
wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zullen uitvoeren. Daarbij 
houden ze rekening met de krachtens die leden gestelde doelen en de krachtens artikel 7.2, zesde lid, 
onder a, gestelde prioriteiten. 
• De bestuursorganen stemmen het uitvoeringsprogramma af met de organen die belast zijn met de 
strafrechtelijke handhaving. 
• De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, dragen zorg voor een uniform 
uitvoeringsprogramma voor de taken, bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, op het niveau van de met die taken 
belaste omgevingsdienst. 
• Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van een waterschap 
maken het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad, provinciale staten onderscheidenlijk het 
algemeen bestuur van het waterschap. 
 
Op grond van artikel 7.3 van het Bor dient het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen en 
ter kennisgeving aan de gemeenteraad voor te leggen.  
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) dient het eveneens ter kennisgeving te worden 
voorgelegd aan de provincie Overijssel. 
 
ARGUMENTEN 
De provincie Overijssel houdt interbestuurlijk toezicht op gemeenten. In dit kader is Olst-Wijhe in 2021 
positief beoordeeld door de provincie (het kleurbeeld groen). Wel heeft de provincie de volgende 
verbeterpunten aangedragen:  

➢ Stel voor de doelen binnen de thema’s veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid 
streefwaarden vast. 

➢ Laat in het jaarverslag 2020 zien of voldaan wordt aan de vastgestelde kwaliteitsverordening VTH 
en neemt het mee in het uitvoeringsprogramma 2022. 

➢ Stel in 2021 een geactualiseerde risicoanalyse (Wabo-breed) vast. 
➢ Maak voor de geplande regionale projecten inzichtelijk of hier capaciteit/budget voor is. 
➢ Geef in het uitvoeringsprogramma 2022 aan hoe de activiteiten die worden uitgevoerd door de 

omgevingsdienst bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen. 
Onze reactie 

Ad. 1  
Voor de doelen binnen de thema’s veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid hebben we 
de streefwaarden vastgesteld zie blz. 29 t/m 31 van dit uitvoeringsprogramma.  
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Ad.2  
In april 2021 heeft de provincie in het kader van IBT de VTH Tool met IJssellandse gemeenten gedeeld. 
Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of de gemeente Olst-Wijhe hieraan voldoet. In het jaarverslag 
2021 worden de resultaten bekend gemaakt en aan de gemeenteraad voorgelegd.   
 
Ad.3  
Inmiddels is uit een aanbestedingsproces de risicoanalyse tool van Antea naar voren gekomen. Deze 
tool zal worden gevuld en gebruikt door de Omgevingsdiensten in Overijssel voor de milieutaken en 
door alle gemeenten voor de zogeheten “thuistaken”, de taken die niet zijn opgedragen aan de OD.  
Het doel was om in de loop van 2021 dit nieuwe risicomodel voor de OD-taken en thuistaken te 
implementeren. Dat is niet geheel gelukt. Voor de milieutaken wordt de tool in Q4 van 2021 ingericht en 
gevuld. Voor de thuistaken is het de bedoeling dit te doen in Q1 van 2022. 
 
Ad.4  
Voor de regionale projecten zijn door de Omgevingsdienst 559 uren gereserveerd. Deze zijn in 
mindering gebracht bij de totale ingebrachte uren (zie jaaropdracht 2022). 

 

 

 
 

Ad.5 
Op dit ogenblik kan de Omgevingsdienst nog niet aangeven hoe de activiteiten aan het realiseren van 
de beleidsdoelen bijdragen.  
De Omgevingsdienst is met een verbetertraject bezig en naar verwachting zou deze volgend jaar 
inzichtelijker worden gemaakt. In het jaarverslag zal de omgevingsdienst inzicht geven hoe de 
activiteiten aan het realiseren van de beleidsdoelen bijdragen. 

 
DRAAGVLAK 
Het uitvoeringsprogramma VTH 2022 is tot stand gekomen in overleg met de Omgevingsdienst Overijssel 
en Veiligheidsregio. Daarnaast is het afgestemd binnen het team Leefomgeving en besproken met de 
portefeuillehouders. 
 
DUURZAAMHEID 
Onze ambitie is om de totale energievraag van bedrijven terug te dringen daarom is energiebesparing een 
integraal onderdeel bij vergunningverlening en toezicht. De komende jaren gaan we met name tijdens 
milieucontroles meer en nadrukkelijker aandacht geven aan energiebesparende maatregelen conform het 
Energieakkoord. 
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RISICO’S (financieel/juridisch) 
Er moeten keuzes worden gemaakt welke werkzaamheden een hoge, dan wel lagere prioriteit toebedeeld 
krijgen. De gemeente ziet steeds meer taken op zich afkomen, waar niet in alle gevallen van meet af aan 
budget/personele invulling tegenover staat. De inzet van capaciteit en middelen voor 2022 is afgestemd op 
het formatiebudget voor het team Leefomgeving. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Onderhavig voorstel heeft geen financiële consequenties. De benodigde capaciteit voor de thuistaken is 
aanwezig en wordt gedekt uit het formatiebudget team Leefomgeving. 
Voor de uitvoering van de OD-taken zijn  bewuste keuzes gemaakt.  
 
AANPAK/UITVOERING 
Na vaststelling door het college wordt het uitvoeringsprogramma ter kennisneming aan de gemeenteraad 
voorgelegd en ter beoordeling aan de provincie Overijssel verzonden. 




