
CONTROLEREN EN VERLENEN VAN
VERGUNNINGEN, TOEZICHTHOUDEN EN
HANDHAVEN

Om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren hebt u een
vergunning nodig of dient u hiervan een melding te maken. De
gemeente verleent en controleert aanvragen van vergunningen
en meldingen. Soms kunnen we bij deze vergunning of melding
ook voorwaarden stellen. Wij doen dit bij activiteiten op het
gebied van de APV (zoals kap- en snoeiwerk en evenementen),
milieu, bouw en sloop. Ook controleren wij of er wordt voldaan
aan wat er is vergund of gemeld, en zo niet, dan handhaven wij
daarop.

OMGEVINGSWET

Wij bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet per 1
januari 2022. De komende jaren gaan we aan de slag met het
verbeteren van de ruimte waar we wonen en werken. We kijken
niet alleen of plannen passen in de ruimte die beschikbaar is,
maar ook of dat aansluit bij de kwaliteit van de samenleving, op
het gebied van:
- Gezondheid en veiligheid
- Toegankelijke voorzieningen
- Effect op het woongenot
- Cultuurhistorische betekenis

VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN
HANDHAVING

Tot de taken van de gemeente horen het regelen en controleren
van vergunningen en ook de toezicht en handhaving door onze
opsporingsambtenaren (boa's). Wat we hier dit jaar voor doen,
hebben we beschreven in ons Uitvoeringsplan 2021. De
belangrijkste taken beschrijven we hieronder.

TOEZICHT OP DE OPENBARE ORDE EN
VEILIGHEID

Om de openbare orde en veiligheid te controleren, hebben we
regels gemaakt. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) en een aantal bijzondere wetten. We
controleren of u zich aan de regels houdt. Dit doen we
bijvoorbeeld bij evenementen, op terrassen en in de horeca. We
controleren dit jaar ook op het verbod op lachgas. En we letten
er op of onze inwoners zich houden aan de coronamaatregelen.

UITVOERINGSPLAN 
2021

CONTROLE OP WONEN IN EEN
VAKANTIEWONING

U mag vakantie houden in een vakantiehuis. Maar u mag hier
niet wonen. Wij controleren of u zich houdt aan dit verbod. Zien
we dat u woont in een vakantiewoning? Dan sturen we u een
waarschuwingsbrief.

Hebt u vragen over onze taken of ons uitvoeringsplan? Of wilt u meer weten
over de omgevingswet? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 

14 0523 of ga naar de contact knop op onze website www.hardenberg.nl

WILT U MEER WETEN?


