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Voorgesteld besluit
1. Het uitvoeringsprogramma OFGV 2022 voor Noordoostpolder vast te stellen.
2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma VTH 2022 bekend te maken aan de gemeenteraad.
Inleiding
De OFGV voert voor de gemeente taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening, het toezicht
en de handhaving. Net zoals de gemeente is ook de OFGV verplicht om ieder jaar een
uitvoeringsprogramma op te stellen en deze door de betreffende gemeente te laten vaststellen. In dit
programma staat welke activiteiten en taken de OFGV in 2022 gaat uitvoeren voor onze gemeente.
In het uitvoeringsprogramma OFGV 2022 is aangegeven dat 2022 een experimenteerjaar wordt voor
de OFGV. Dit omdat de invoering van de Omgevingswet ingrijpende effecten heeft op de
taakuitvoering van de OFGV. Een andere manier van denken en een andere manier van
toezichthouden. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlage Uitvoeringsprogramma OFGV 2022.
Doelstelling
De voor 2022 voorgenomen taken van de OFGV inzichtelijk maken en deze vast laten stellen.
Argumenten
1.1 Het is een wettelijke verplichting om jaarlijks een Uitvoeringsprogramma vast te stellen.
Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat de omgevingsdienst (OFGV) jaarlijks
het handhavingsbeleid uitwerkt en deze uitwerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarbij wordt
rekening gehouden met de gestelde doelen en de gestelde prioriteiten. Het uitgewerkte
uitvoeringsprogramma moet vastgesteld worden.
1.2 Het Uitvoeringsprogramma schept duidelijkheid.
Door vast te leggen welke taken de OFGV uitvoert binnen onze gemeente in 2022, wordt zowel
binnen als buiten de organisatie duidelijkheid geschapen over wat een ieder kan verwachten.
2.1 Burgemeester en wethouders zijn wettelijk verplicht het Uitvoeringsprogramma bekend te maken
aan de gemeenteraad.
Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat uw college het vastgestelde
uitvoeringsprogramma bekend maakt aan de gemeenteraad. Daarnaast neemt de betrokkenheid
van de gemeenteraad toe als men kennis neemt van het Uitvoeringsprogramma.
Kanttekeningen
1.1 Afwijkingen tussen prognosetabel en uitvoering
De prognosetabel voor 2022 is conform de KostenVerdeelsystematiek (KVS) 2021-2023 voor het
grootste deel gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren. Omdat de prognosetabel is
gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren kan dit leiden tot over- of onder productie t.o.v.
de prognostabel van 2022. Deze over- of onderproductie wordt over het algemeen door de OFGV
opgevangen.

1.2 Meerwerkopdrachten
Dit uitvoeringsprogramma bevat de structurele taakuitvoering. Wanneer wij extra taken willen laten
uitvoeren door de OFGV die niet binnen de reguliere uitvoering passen, dan vindt hierover overleg
plaats. Meerwerkopdrachten zijn niet opgenomen in de prognose- of realisatietabellen. Incidentele
meerwerkopdrachten worden via opdrachtverlening overeengekomen. In de trimesterrapportages
wordt seperaat gerapporteerd over de meerwerkopdrachten.
Planning/Uitvoering
Na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma:
▪ Het uitvoeringsprogramma bekend maken aan de raad.
▪ Opdracht geven aan de OFGV voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma OFGV 2022.
Bijlagen
▪ Uitvoeringsprogramma OFGV 2022 Noordoostpolder

