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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1328639 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht Beemster 

 

Middenbeemster, 25 oktober 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Op 14 april 2016 is de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: Wet VTH) 

in werking getreden (opgenomen in een gewijzigde Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (hierna: Wabo)), waarmee de wettelijke basis is verankerd van het nieuwe 

VTH-stelsel.  

Samen met het kabinet werken gemeenten en provincies aan het verbeteren van de 

uitvoering van het omgevingsrecht. De verbeterpunten zijn terug te brengen tot drie 

hoofdpunten:   

1. De kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. 

2. Het verbeteren van de afstemming strafrecht-bestuursrecht. 

3. De bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte. 

 

Het IPO en de VNG hebben afspraken gemaakt met het kabinet over hoe zij gezamenlijk met 

het Rijk werken aan het verbeteren van deze punten. Deze afspraken zijn deels vastgelegd 

in de Package Deal (29 september 2009). Zo is er nu onder meer een landelijk stelsel van 

omgevingsdiensten, zijn de kwaliteitscriteria 2.1 voor de uitvoering van de Wabo in brede 

samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld en is er een 

landelijke handhavingsstrategie voor bestuurs- en strafrecht1. Een deel van de afspraken uit 

2009 is verankerd in de voorgestelde wijziging van de Wabo. 

Bij het verankeren van de afspraken in de wet zijn door de VNG en het IPO nieuwe 

afspraken gemaakt met het kabinet. De Wet VTH is geschreven vanuit een stelsel dat 

gebaseerd is op vertrouwen en decentralisatie. Dit betekent dat een belangrijk deel van de 

besluitvorming over de kwaliteit van de uitvoering decentraal plaatsvindt door de 

desbetreffende bevoegde gezagen. Leidend hierin is de afspraak met het kabinet dat er een 

landelijk kwaliteitsniveau moet worden gerealiseerd en behouden. Afgesproken is dat de 

VNG in samenwerking met het IPO op basis van de kwaliteitscriteria 2.1 een 

modelverordening zal opstellen, die door alle gemeenteraden en provinciale staten kan 

worden vastgesteld. Deze modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht is in 2015 gepubliceerd. Gedeputeerde Staten adviseert 

gemeenten gebruik te maken van deze modelverordening. Op deze wijze worden de regels 

                                                
1
 Daarnaast is er een informatiesysteem voor toezicht en handhaving, zijn de Brzo-taken gebundeld in zes 

omgevingsdiensten, is het interbestuurlijk toezicht vernieuwd, zijn de taken van de provincies naar de gemeenten 
gedecentraliseerd en is een nieuw vereenvoudigd VTH-stelsel ontstaan. 
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op het niveau van omgevingsdienst uniform en voldoen gemeenten aan hun zorgplicht voor 

een goede kwaliteit van de basistaken. De hierbij door de gemeenteraad vast te stellen 

verordening volgt de modelverordening. 

Voorafgaand aan het vaststellen van de verordening door de gemeenteraad dienen 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te worden gehoord. Op 23 juni 2016 zijn 

Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen de concepttekst van 

de verordening in te dienen. Bij brief van 26 juli 2016 heeft Gedeputeerde Staten 

aangegeven geen zienswijze in te dienen.  

 

Voor wat betreft de uitvoering van de overige VTH-taken die door de gemeente worden 

uitgevoerd, wordt de kwaliteit geborgd door middel van een sluitende beleidscyclus binnen 

de gemeentelijke organisatie. In het kader van het door de provincie Noord-Holland 

uitgevoerde interbestuurlijk toezicht voldoet de gemeente Beemster 2015 aan de landelijk 

door gemeenten breed toegepaste kwaliteitscriteria 2.1. Deze kwaliteitscriteria zijn geborgd 

in het door de afdeling VTH in 2016 opgestelde kwaliteitshandboek.  Naar verwachting zal de 

gemeente Beemster ook in 2016 voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. 

 

Oplossingsrichting 

De gemeenteraad stelt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders de 

verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Beemster 

vast. Deze verordening geldt voor de uitvoering van de taken die onder het basistakenpakket 

vallen en de overige milieutaken die door het college van burgemeester en wethouders aan 

de omgevingsdienst IJmond zijn op- of overgedragen.  

 

Meetbare doelstelling 

N.v.t. 

 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Overige consequenties 

N.v.t. 

 

Monitoring evaluatie 

N.v.t. 

 

Voorgesteld besluit 

De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

Beemster vast te stellen. 

 

Communicatie/Participatie 

Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd. 

 

  


