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Voorgesteld besluit
1. De jaarrapportage 2019 van de OFGV voor Noordoostpolder vaststellen.
2. De raad informeren.
Doel
Beschikken over een vastgestelde jaarrapportage vergunningverlening toezicht en handhaving van de
milieutaken over het jaar 2019. De milieutaken (basispakket) worden door de OFGV uitgevoerd.
Inleiding
Het vaststellen van een jaarrapportage van de milieutaken is een wettelijke verplichting vastgelegd in
het Besluit omgevingsrecht. De OFGV voert voor de Noordoostpolder de taken uit op het gebied van
(milieu-)vergunningverlening, toezicht en handhaving. Jaarlijks wordt in onderling overleg tussen
OFGV en deelnemers een uitvoeringsprogramma opgesteld. Per trimester stelt de OFGV een
rapportage op. De derde trimesterrapportage is tevens jaarrapportage.
Samenvatting
In de rapportage is te lezen welke werkzaamheden de OFGV op het gebied van (milieu-)
vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft uitgevoerd. Door uitvoering van taken uit het VTHpakket en advisering droeg de OFGV in 2019 bij aan de doelstellingen van de gemeente
Noordoostpolder, de duurzame naleving van wet- en regelgeving, gericht op een schone, veilige en
gezonde fysieke leefomgeving. Dit onder andere door het verlenen van omgevingsvergunningen
(onderdeel milieu), het uitvoeren van actualisaties van vergunningen, het toezicht en de handhaving
bij inrichtingen Wet milieubeheer en bij het slopen en verwijderen van asbest. Hiermee is beoogd het
naleefgedrag van bedrijven en burgers te bevorderen, de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en
de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van Noordoostpolder te versterken. In de verschillende
hoofdstukken worden de voortgang en constateringen bij de uitgevoerde activiteiten en eventuele
bijzondere zaken en projecten toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s, bedrijven, bodem,
energie en duurzaamheid, asbest, geluid en overige taken en dienstverlening. De bijlagen bevatten de
realisatietabel en de uitgevoerde meerwerkopdrachten.
Gevolg/vervolg
Jaarlijks wordt geëvalueerd of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s zijn
uitgevoerd. Uit de realisatietabel blijkt dat niet alle taken getalsmatig als geprognotiseerd zijn
uitgevoerd. Dit heeft te maken met de overgang in 2019 binnen de OFGV naar een nieuw
zaaksysteem. Op enig moment zijn de zaken ‘bevroren’ om de conversie van het ene naar het andere
systeem mogelijk te maken. Dat heeft langer geduurd dan gewenst. In die periode zijn de controles
wel doorgegaan, maar in het nieuwe zaaksysteem krijgt men onvoldoende afgesloten zaken naar
voren. Vandaar dat de rapportages bij alle partners op papier wat achter blijven bij de prognoses. De
OFGV probeert nog te achterhalen of op andere wijze die informatie uit het nieuwe systeem gehaald
kan komen, maar bij de start met het nieuwe systeem is het goed mogelijk dat zaken niet op de juiste
wijze zijn afgesloten. Dan krijgen men die informatie dus niet meer uit het systeem.
Hierover wordt in de Lenterapportage 2020 verder gerapporteerd. Men kan nu niet meer de lijsten van
de jaarrapportage aanpassen. In de Lenterapportage zal de OFGV aangeven dat de overgang naar
een nieuw systeem, naar nu blijkt, verschillen heeft opgeleverd met de werkelijk uitgevoerde aantallen.

Kanttekeningen
N.v.t.
Planning/Uitvoering
Na besluitvorming de raadscommissie WO informeren.
Bijlagen
Jaarrapportage 2019 OFGV Noordoostpolder met bijlagen.

