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1. Het college besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2010 op grond van
artikel 5.1 juncto 5.10 lid 3 Wabo en op grond van artikel 95 Wet bodembescherming (Wbb)
categoraal aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar in het kader van de Wabo en de Wbb
degenen die werkzaam of gedetacheerd zijn bij de gemeente Haarlem, hoofdafdeling
Stadszaken, afdeling Milieu, bureau bodem en belast zijn met Bevoegd gezag taken Wbb en
Wabo.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen worden geïnformeerd
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DOEL: Besluiten
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met de
komst van de Wabo is de juridische grondslag waarop toezichthouders zijn aangewezen komen te
vervallen en moeten toezichthouders opnieuw worden aangewezen op grond van de Wabo en de Wet
bodembescherming (Wbb).

De bevoegdheid om toezichthouders aan te wijzen berust bij burgemeester en wethouders op grond van
de Wabo, de Wbb en het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.
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Onderwerp: Aanwijzen toezichthouders milieu op grond van de Wabo en de Wbb.
Reg. Nummer: STZ/Mil/2011/10831

1. Inleiding
Door de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) per 1 oktober 2010 moeten toezichthouders Wet bodembescherming
opnieuw worden aangewezen op grond van de Wabo. Dit wordt geregeld met een
categorale aanwijzing.

2. Besluitpunten college
1. Met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2010 op grond van artikel

5.1 juncto 5.10 lid 3 Wabo en op grond van artikel 95 Wet bodembescherming
(Wbb) categoraal aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar in het kader van
de Wabo en de Wbb degenen die werkzaam of gedetacheerd zijn bij de gemeente
Haarlem, hoofdafdeling Stadszaken, afdeling Milieu, bureau bodem en belast zijn
met Bevoegd gezag taken Wbb en Wabo.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen worden geïnformeerd

3. Beoogd resultaat
Na de aanwijzing zijn de ambtenaren van bureau Bodem die belast zijn met
Bevoegd gezag taken Wet bodembescherming en Wabo bevoegd om met
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2010, rechtsgeldig toezicht te houden in het
kader van de Wbb en de Wabo. Er zijn geen financiële consequenties.

4. Argumenten
Het Besluit is een voortzetting van het bestaande beleid.
De toezichthoudende ambtenaren bij de afdeling Milieu die belast zijn met Bevoegd
gezag taken zijn aangewezen op grond van de Wet milieubeheer en de Wbb. Vanaf
1 oktober 2010 is de toezichthoudende bevoegdheid voor alle toezichthouders bij de
afdeling Milieu vervallen door de inwerkingtreding van de Wabo. Hierdoor zijn de
activiteiten die de toezichthouders hebben uitgevoerd na deze datum juridisch niet
meer rechtsgeldig. Om dit juridisch weer recht te trekken en het bestaande beleid
voor te kunnen zetten regelt het voorliggende besluit de aanwijzing tot de
toezichthoudende bevoegdheid in het kader van de Wabo en de Wbb.

De gemeente Haarlem is wettelijk verplicht om toezicht te houden
De gemeente Haarlem is verplicht om in het kader van de Wabo en de Wbb toezicht
te houden op de uitvoering van deze wetten.

Categorale aanwijzing is effcient
Toezichthouders kunnen zowel individueel als categoraal worden aangewezen
(MvT, TK 1993-1994, 23700, p. 139). Bij een categorale aanwijzing hoeven bij
personele wijzigingen niet telkens individuele aanwijzingsbesluiten te worden
genomen of te worden ingetrokken. Een categorale aanwijzing is te beschouwen als
een besluit van algemene strekking (BAS).

5. Kanttekeningen
Geen kanttekening.

Collegebesluit



2

6. Uitvoering
Het besluit van het college wordt gepubliceerd in de Stadskrant. Na aanwijzing door
het college ontvangen de desbetreffende ambtenaren een legitimatiebewijs in het
kader van hun toezicht-en handhavingstaken.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


