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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 3 mei 2016  

Onderwerp: Vastellen VTH-beleidsplan 

2016-2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0092CBDFF1* 
 

Beslispunten 

1. Het VTH-beleidsplan 2016-2020 vast te stellen, waarin de beleidskaders zijn 
opgenomen voor Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het VTH-beleidsplan 2016-2020 omvat strategische en operationele beleidskaders die de 

gemeente hanteert bij het beheersen van de risico's en het stimuleren van het naleven van 

wettelijke regels en inhoudelijke beleidskaders in de fysieke leefomgeving binnen het 

regime van de Wabo. 

Binnen het sterk en snel veranderend VTH-werkveld vervangt dit VTH-beleidsplan niet 

meer relevante en onheldere bestaande beleidskaders. 

Dit VTH-beleidsplan geeft invulling aan het op 18 maart 2015 in het 

gemeentesecretarissenoverleg SP71-gemeenten vastgestelde "Verbeterplan Uitvoering 

Bouwtaken Leidse regio" en dient in dit kader te worden vastgesteld. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Dit VTH-beleidsplan is opgesteld omdat de gemeente haar VTH-taken deels uitvoert  

zonder heldere beleidskaders of op basis van niet meer relevante beleidskaders. De 

beleidskaders passen niet meer bij recente en verwachte ontwikkelingen die het werkveld 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving ingrijpend hebben veranderd of gaan 

veranderen.  

Ontwikkelingen die het stellen van prioriteiten extra noodzakelijk maken. De 

vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de gemeente maken dagelijks 

keuzen die voor een groter wordend deel niet meer passen binnen de oorspronkelijke 
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vastgestelde kaders. Het VTH-beleidsplan moet hierin verandering brengen en vervangt 

daarmee de volgende bestaande kaders: 

 

- Bouwbeleidsplan 2006 

- Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Wabo gemeente Leiderdorp 2011 

(vastgesteld door college op 15-2-2011) 

 

Daarnaast wordt met deze nota invulling gegeven aan een aantal criteria die landelijk aan 

VTH-organisaties worden gesteld. Deze criteria zijn deels in het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) vastgelegd, maar worden breder uitgewerkt in de binnenkort wettelijk verplichte door 

de gemeente op te stellen verordening over de borging van de kwaliteit van de VTH-

taakuitvoering. Van deze verordening wordt verwacht dat deze de landelijk vastgestelde 

Kwaliteitscriteria versie 2.1 (KC 2.1) van toepassing verklaart op de VTH-taakuitvoering 

door de gemeente. De KC 2.1 draagt de gemeente onder andere expliciet op om een 

aantal beleidsinstrumenten te hanteren binnen een dubbele cyclus van beleidsvorming en 

van uitvoering, de zogenaamde Big Eight cyclus. Door het vaststellen van dit VTH-

beleidsplan voldoet de gemeente aan een aantal van de belangrijkste procescriteria uit de 

KC 2.1 met betrekking tot de beleidsvorming: 

 

- Het hebben van een strategisch beleidskader (procescriterium 2): prioriteitstelling 

- Het hebben van een operationeel beleidskader (procescriterium 3): voor zover niet apart 

vastgesteld in bestemmingsplannen en ander specifieke domeingerichte beleidstukken. 

- Daarnaast omvat deze nota ook het procescriterium 1, Rapportage en evaluatie. De uit 

deze rapportage voortkomende probleemanalyse voor een aantal onderdelen is nog niet 

gemaakt. Op basis van deze nota (zie hoofdstuk 7 Kwaliteitsborging) zal de gemeente 

indicatoren gaan monitoren die een integrale probleemanalyse in de toekomst mogelijk 

moet maken. 

 

 

 

 

De gemeente heeft begin 2015 in regioverband een gezamenlijk verbeterplan opgesteld 

waarin staat hoe men in de komende periode wil werken aan de kwaliteit en het voldoen 

aan de eisen uit de Kwaliteitscriteria 2.1. Het opstellen van het VTH-beleidsplan is tevens 
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onderdeel van dit verbeterplan. De wijze waarop het VTH-beleidsplan past binnen de 

beleids- en uitvoeringscyclus is beschreven in hoofdstuk 7 van deze nota, waarin de 

kaders voor de kwaliteitsborging zijn vastgelegd. 

  

Met dit VTH-beleidsplan willen we inspelen op de onderstaande belangrijkste 

ontwikkelingen: 

 

- de komst van de Wabo in 2010 en de ervaringen die daar de afgelopen jaren mee is 

opgedaan;  

- de verplichte inbreng van het basistakenpakket milieutaken in de Omgevingsdienst West 

Holland; 

- de binnenkort in te voeren wet VTH-taken die onder andere veel hogere eisen stelt aan 

de kwaliteit van de Wabo vergunningverlening, het toezicht en de handhaving; 

- de invoering van de gecertificeerde bouwplantoets waarbij een deel van de toetsing niet 

meer door de gemeente mag/hoeft te worden gedaan, maar door de 

vergunningaanvragers zelf (wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw); 

- de financiële crisis, die niet alleen de gemeente dwingt veel gerichter met haar middelen 

om te gaan, maar ook de bedreigingen voor de leefomgeving doet toenemen. Het 

bedrijfsleven heeft namelijk ook minder middelen om aan alle regels en voorwaarden te 

voldoen; 

- de samenwerking die de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en 

Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland zijn aangegaan om de kwaliteit van het 

bouwtoezicht te verbeteren; 

- de verwachte invoering van de nieuwe Omgevingswet. 

 

Het gaat stuk voor stuk om ontwikkelingen die gezamenlijk het VTH-werkveld ingrijpend 

hebben veranderd of gaan veranderen. 

 

 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit VTH-beleidsplan geeft invulling aan regels vanuit : Wabo, Woningwet en 

bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening, Bouwbesluit, Wet Milieubeheer, 
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Monumentenwet 1988, Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet 2015 en de 

Algemene Plaatselijke Verordening voor zover vallend onder de Wabo. Er is een 

samenhang met Openbare Orde en Veiligheid en vanwege stijgende kwaliteitseisen en 

strakkere financiële kaders moeten we als gemeente steeds meer regionaal gaan 

samenwerken voor onze VTH-taken. Voor deze taken werken we samen met de 

Omgevingsdienst West-Holland, De Veiligheidsregio Hollands Midden, de dienst Erfgoed 

Leiden en omstreken en er is een regionale samenwerking bouwkwaliteit in de Leidse 

regio opgezet. 

 

2 Beoogd effect 

Het voeren van een actueel strategisch en operationeel beleid voor het beheersen van 

risico's en het stimuleren van de naleving van de wettelijke regels en inhoudelijke 

beleidskaders in de fysieke leefomgeving binnen het regime van de Wabo. 

 
3 Argumenten 

1.1 verouderde beleidskaders 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 

2010 is er, naast een wettelijke verplichting, binnen het cluster bouwen en wonen een 

grote behoefte aan een actueel beleidsplan met strategische en operationele 

beleidskaders. Het huidige Bouwbeleidsplan dateert al weer uit 2006 en is geschreven om 

te anticiperen op de komst van de Wabo en de omgevingsvergunningen. Het VTH-

werkveld is sindsdien sterk veranderd en zal de komende tijd nog veel meer veranderen 

met de komst van het wetsvoorstel private kwaliteitsborging in de bouw en de 

Omgevingswet. 

Het stellen van prioriteiten is in grote mate extra noodzakelijk geworden door alle 

veranderingen. De vergunningverleners, toezichthouders en handhavers voor het 

omgevingsrecht van de gemeente maken dagelijks keuzes die voor het grootste deel niet 

meer passen binnen de huidig vastgestelde beleidskaders. Dit nieuwe VTH-beleidsplan 

2016-2020 zal hierin verandering brengen. 

 

 

1.2 verbetering regionale samenwerking VTH-taken 

Er is begin 2015 in regioverband een gezamenlijk verbeterplan opgesteld waarin staat hoe 

we de komende tijd willen werken aan de kwaliteit en het voldoen aan de landelijk 
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opgestelde kwaliteitscriteria VTH 2.1. Uit het invullen van de door het Rijk aangeleverde 

“zelfevaluatietool” VTH-taken is gebleken dat wij als VTH-organisatie met onze huidige 

personele bezetting en werkvoorraad niet kunnen voldoen aan de landelijke 

kwaliteitscriteria. Regionale samenwerking is steeds belangrijker geworden. Om deze 

reden is op 18 maart 2015 door de gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten 

en de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland het “Verbeterplan Uitvoering 

 Bouwtaken Leidse regio” vastgesteld. Het vaststellen van dit VTH-beleidsplan geeft 

invulling aan dit verbeterplan en zorgt voor een borging van de kritieke massa in 

regioverband zodat aan de kwaliteitscriteria kan worden voldaan. 

 

1.3 bevorderen van naleving door het maken van keuzes 

De gemeente heeft de taak om de fysieke leefomgeving veilig, gezond, aantrekkelijk en 

duurzaam te houden. Hiervoor zijn wetten en beleidskaders opgesteld waaraan gebruikers 

van deze leefomgeving zich dienen te houden. Men wordt geacht alle regels na te leven en 

dit gaat niet vanzelf. De regels zijn vaak onbekend, of te complex of vragen om 

investeringen. Van de gemeente wordt verwacht dat zij een inspanning levert om naleving 

van de regels te stimuleren. De gemeente kan echter nooit 100% alles vooraf toetsen of 

controleren. Dit kost teveel tijd en geld en ook veroorzaakt toezicht en handhaving vaak 

overlast voor de gebruikers. Als gemeente moeten we dan ook keuzes maken met 

betrekking tot hoe men de beperkt beschikbare mensen en middelen het best denkt te 

kunnen inzetten. Op basis van een risico inventarisatie worden in dit VTH-beleidsplan 

prioriteiten gesteld die door de gemeente worden gehanteerd bij vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. Het stellen van prioriteiten is per definitie een bestuurlijke keuze 

en door het vaststellen van dit VTH-beleidsplan worden deze keuzes voor de periode van 

2016 tot 2020 vastgelegd. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen 

 

5 Duurzaamheid 

Geen raakvlak met duurzaamheid. 
6 Communicatie en participatie 

Er is geen sprake van een IBO-procedure. Wel zal het vaststellen van dit beleidsplan 

worden bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website en in het Leiderdorps 
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Weekblad. Betrokken externe partijen en regionale samenwerkingspartners zullen van dit 

besluit op de hoogte worden gesteld. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties omdat er  invulling aan het VTH-

beleidsplan zal worden gegeven binnen de huidige capaciteit en formatie. Indien 

wijzigingen hieraan noodzakelijk zijn zal dit via de begroting worden aangevraagd. 

 

8 Evaluatie 

Het VTH-beleidsplan zal éénmaal in de vier jaar aan de raad worden voorgelegd als 

update van de voorliggende versie. Deze update wordt gedaan op basis van een grondige 

evaluatie en probleemanalyse m.b.t de risico’s die de fysieke leefomgeving bedreigen. 

Eénmaal per jaar zal het college het VTH jaarplan vaststellen en ter informatie aan de raad 

sturen. Dit plan omvat concrete doelstellingen en speerpunten die in dat jaar zullen worden 

uitgevoerd. In de begroting zal op programmaniveau jaarlijks worden stilgestaan bij de 

resultaten en speerpunten uit het jaarplan en zal worden gerapporteerd over de VTH-

resultaten van het voorgaande begrotingsjaar. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. VTH-Beleidsplan 2016 - 2020, docnr. Z/16/029425/56324 
2. Verbeterplan uitvoering bouwtaken Leidse regio, docnr. Z/16/029425/56778 


