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programma 

Bevraging vijfjaarlijkse individuele 
handhavingsprioriteiten 
handhavingsinstanties 

Toelichting overlegplatform omgevingshandhaving 
West-Vlaanderen 15 maart 2021
Marieke Kindt - BJO

Inleiding 

Overheveling taken VHRM (regeerakkoord en beleidsnota 
2019)

omgevingsraad: advisering
departement Omgeving: 

Handhavingsprogramma
Rapportering 

Overleg 
Ondersteuning lokale actoren 

Opmaak omgevingshandhavingsprogramma 
vervanging milieuhandhavingsprogramma (2015-2019) en 
handhavingsprogramma ruimtelijke ordening 2015
opdracht kabinet tegen zomer 2021
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Omgevingshandhavingsprogramma 

Beleidsdocument Vlaamse regering
Tijdshorizon: vijfjaarlijks document

loopt in principe samen met regeerperiode 
nu: tot vervanging 

Inhoud 
overkoepelend deel met strategische en operationele 
beleidsdoelstellingen en beleidsprioriteiten voor een 
gewestelijk omgevingshandhavingsbeleid
bundeling vijfjaarlijkse individuele handhavingsprioriteiten van 
de handhavingsinstanties 
aanbeveling over 
- handhaving op gemeentelijke en provinciaal niveau 
- samenwerking met en tussen betrokken beleidsniveaus

Doel
uittekenen geïntegreerd en coherent Vlaams 
Omgevingshandhavingsbeleid op langere termijn 

inbreng en samenwerking handhavingsactoren belangrijk
Lokale actoren: steden en gemeenten – politie – provincie 
Federale actoren: federale politie - parket 

kadert binnen een beleidscyclus 
Evalueren doelstellingen programma

Rapporteren 
Monitoring belangrijk
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Bevraging naar vijfjaarlijkse individuele 

handhavingsprioriteiten handhavingsinstanties 

Middel ifv opmaak bundeling  prioriteiten instanties
enquête 
per mail naar 

CBS en algemeen directeur
korpschef politiezone 

gouverneur

datum uitsturen verschoven naar 1 april – looptijd tot 30 april

Inhoud 
peilen naar huidige en toekomstige werking op langere termijn
bevraging naar noden 

4 grote blokken
inhoudelijke handhavingsprioriteiten
strategie en instrumenten

organisatie en samenwerking
monitoring en digitalisering

Daarmee wordt de indeling en strategische doelstellingen van het 
overkoepelend deel (1ste ontwerptekst) gevolgd

zie PPT infomoment 4/2/21:  
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/prese
ntatie%20Infomoment%204feb2021%20-
%20aangepast%20MB%203feb2021%2021u30.pptx
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Verwerking resultaten bevraging 
opmaak grafieken en tabellen voor bundeling 
doorwerking in overkoepelend deel en aanbevelingen 

Verder traject opmaak programma 
voorontwerp kabinet - streefdatum 23 juli 2021
consultatieronde bij (koepels van) handhavingsactoren: 
september 
adviesraden: oktober  
vaststelling Vlaamse regering – streefdatum: voor eind dit jaar 

Algemeen infomoment: juni 2021

Meer informatie 

webpagina
https://omgeving.vlaanderen.be/handhavingsbeleid

toelichtingen 
FAQ

e-mailadres
BJO.omgeving@vlaanderen.be

voor vragen m.b.t. omgevingshandhavingsprogramma
bij elke communicatie: onderwerp: 
OMGEVINGSHANDHAVINGSPROGRAMMA
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