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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 31 oktober 2016  

Onderwerp: Vaststellen van de Verordening 

kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving 

omgevingsrecht Gemeente 

Leiderdorp 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00AF6F35AC* 
 

Beslispunten 

     1. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving  

         omgevingsrecht Gemeente Leiderdorp 2016 vast te stellen.   

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Sinds de inwerkingtreding van de wet VTH op 14 april 2016 dienen alle gemeenten en 

provincies een verordening vast te stellen waarin staat hoe men de kwaliteit van de Wabo-

taakuitoefening - zowel binnen de eigen organisatie als van de aan de omgevingsdiensten 

overgedragen taken - van plan is te borgen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarvoor een modelverordening 

ontwikkeld. Deze verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Leiderdorp 2016 moet bestuurlijk worden vastgesteld. 

 

Aan deze verordening wordt invulling gegeven door het op 10 oktober 2016 door de 

gemeenteraad vastgestelde VTH-beleidsplan 2016-2020.  Nu dit beleidsplan door de raad is 

vastgesteld kan deze verordening ook worden vastgesteld . 
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1.b Voorgeschiedenis 

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

het omgevingsrecht. De visie van het kabinet over de verbetering staat beschreven in het 

kabinetsstandpunt (november 2008) waarin het kabinet reageert op de analyses en voorstellen 

van de commissie Mans, Oosting, Lodders, d’Hondt en de invoering van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 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 de 

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

in de Package Deal (29 september 2009). Hiertoe is een gezamenlijk programma (PumA, 

programma uitvoering met ambitie) opgezet, dat inmiddels is afgerond. 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 strafrecht . Een deel van de afspraken uit 

2009 is verankerd in de voorgestelde wijziging van de Wabo (Kamerstukken II 2014/15, 33 872, nr. 

2). 

 

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

gemaakt met het kabinet. Het nieuwe wetsvoorstel 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(en) zal opstellen, die door alle 

gemeenteraden en provinciale staten kan worden vastgesteld.  
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De hierbij door de gemeenteraad vast te stellen verordening volgt deze modelverordening, die 

voor gemeenten en provincies gelijkluidend door VNG en IPO is opgesteld. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Deze verordening stelt eensluidende regels. In alle gevallen zal het college van 

burgemeester en wethouders, als Wabo-bevoegd gezag, op grond van artikel 7.2, eerste lid, 

van het Besluit omgevingsrecht beleid moeten voeren over de kwaliteit. Deze verordening 

regelt waarover de doelen van dit beleid ten minste moeten gaan. Deze verordening regelt 

bovendien dat de verrichtingen van de gemeentelijke  organisaties en de 

omgevingsdiensten, waar het de VTH-taken betreft, in het licht van die doelen worden 

beoordeeld. Tot slot regelt het dat de gemeenteraad, elk in het kader van het horizontale 

toezicht, inhoudelijk debat voeren over de hoofdlijnen van het meerjarige kwaliteitsbeleid 

dat door het college wordt gevoerd. 

 

Onderwerpen die tot het bereik van de verordening behoren, kunnen onderdeel blijven 

uitmaken van andere thema's dan die van de fysieke leefomgeving alleen. De verordening 

belemmert bijvoorbeeld niet dat onderwerpen met betrekking tot fysieke veiligheid ook 

aan de orde kunnen komen in beoordelingen of rapportages op andere domeinen, zoals dat 

van de openbare orde en veiligheid binnen gemeenten, waar raakvlakken bestaan tussen 

bijvoorbeeld de Wabo en de Drank- en Horecawet, Bibob (Wet bevordering 

integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) en andere bijzondere wetten.  

 

De eensluidende regeling van de verordening betekent ook dat voor bijvoorbeeld Brzo 

(Besluit risico’s zware ongevallen) geen specifieke, aanvullende eisen worden gesteld. Ook 

hier is het relevante kader breder dan de Wabo alleen en vindt taakuitoefening plaats in 

samenwerking met andere bevoegde gezagen. De basis van de kwaliteitscriteria blijven ook 

hier de afspraken die in het kader van het Programma Uitvoering met Ambitie (PUMA) zijn 

gemaakt. De criteria voor de Omgevingsdiensten met ’Brzo-taken zijn in Nederland 

hetzelfde. In afstemming met de andere Brzo-bevoegde gezagen kunnen aanvullende 

afspraken gemaakt worden. 
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2 Beoogd effect 

Deze verordening is een blijvend kader voor het bevorderen, beoordelen en borgen van de 

kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 
3 Argumenten 

1.1 wettelijke verplichting 

Sinds de inwerkingtreding van de wet VTH op 14 april 2016 dienen  alle gemeenten en provincies 

een verordening vast te stellen waarin staat hoe men de kwaliteit van de Wabo-taakuitoefening - 

zowel binnen de eigen organisatie als van de aan de omgevingsdiensten overgedragen taken - van 

plan is te borgen. Met de vaststelling van deze verordening w ordt aan deze verplicht ing 

voldaan. 

 
1.2 VTH-beleidsplan 2016-2020 

Het vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2016 - 2020 als op 10 oktober 2016 

door de gemeenteraad vastgesteld geeft nadere invulling aan deze verordening kwaliteit. In dit 

beleidsplan is uitgewerkt hoe de gemeente de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en 

handhaving gaat borgen in samenwerking met diverse regio gemeenten en de Omgevingsdienst 

West-Holland. 

 

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 deze verordening worden 

bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website en in het Leiderdorps Weekblad. 

Betrokken externe partijen en regionale samenwerkingspartners zullen van dit besluit op de 

hoogte worden gesteld. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties omdat het een juridisch kader betreft dat ten 

grondslag ligt aan bijvoorbeeld het VTH-beleidsplan. Financiële consequenties zullen dan ook voor 

de uitvoering van dit beleidsplan worden beoordeeld en via de begroting worden behandeld.  

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. Nader uitgewerkt in het VTH-beleidsplan 2016 – 2020. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Leiderdorp, docnr. Z/16/037561/72432 
2. Bijlage A: Toelichting op Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht gemeente Leiderdorp, docnr. Z/16/037561/72433 

 


