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Voorstel: 

1. Het uitvoeringsbeleid vergunningverlening vast- 

stellen voor het deel Bouw in het Vergunning- 

verlening, Toezicht en Handhavingsbeleid 

  
  

Argumenten 

1.1 Het vaststellen van het uitvoeringsbeleid voor 

het deel Bouw in het VTH-beleid, vooruitlopend op 

het volledig VTH-beleid. 

Op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving (VTH) eisen de kwaliteitscriteria een 

actueel en volledig VTH-beleid op het gebied van de 

fysieke leefomgeving. Hierin dient te worden 

opgenomen welke doelen de gemeente zichzelf stelt 

bij uitvoering van de VTH-taken, hoe deze doelen 

worden bereikt en op welke wijze de gemeente haar 

taken zal uitvoeren. Hieronder vallen taken op het 

gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en 

openbare orde. 

Het VTH-beleid is een groeimodel. Om aan onze 

verplichtingen te voldoen hebben we een VTH beleid 

opgesteld, dat met name in gaat op het uitvoerings- 

beleid vergunningverlening, deel bouw. Het komend 

jaar (in 2018) zal de nota verder worden aangevuld 

met de delen Milieu en APV, om op deze wijze tot 

een totaal VTH-beleid te vormen. Voor het deel 

milieu van het VTH-beleid dient regionaal uniform, 

afstemming plaats te vinden dit zal in 2018 zijn 

beslag vinden. Overige delen van het huidige Bouw- 

beleid (toezicht en handhaving) zullen in 2018 in het 

VTH-beleid worden geïmplementeerd. Hierdoor kan 

er geen volledig VTH-beleid worden vastgesteld. U 

zult dan ook zien dat meerdere hoofdstukken niet zijn 

ingevuld, zoals gezegd gebeurt dit op een later 

tijdstip. 



1.2 Het vaststellen van het uitvoeringsbeleid voor 

het deel bouw betreft een actualisatie van het bouw- 

beleidsplan 2003. Deze actualisatie is nodig om aan 

te sluiten bij de huidige wetgeving. Daarnaast is er de 

verplichting van Provinciaaltoezicht (IBT) om een 

geactualiseerd bouwbeleid vast te stellen. 

Op dit moment heeft de gemeente Hof van Twente 

geen geïntegreerd VTH beleid. Wel kent de 

gemeente een bouwbeleidsplan. Het huidige Bouw- 

beleidsplan met regels voor vergunningverlening, 

toezicht en handhaving voor bouwen, slopen, 

monumenten en aanleggen is op 16 december 2003 

door de raad vastgesteld. Het IBT (Interbestuurlijk 

Toezicht) is van mening dat dit beleid gedateerd is en 

geactualiseerd moet worden of in ieder geval 

opnieuw door de raad wordt vastgesteld. Daarnaast 

is de Nota Integrale Handhaving in 2008 vastgesteld. 

Door de inwerkingtreding van de Wabo in 2010, 

worden stringente eisen gesteld aan de inhoud van 

het handhavingsbeleid, zodat ook dit beleid niet meer 

actueel is. 

Om het IBT toezichtsbeeld positief te krijgen voor de 

Wabo taken, dient er onder andere dit jaar nog een 

VTH beleid te worden vastgesteld. 

1.3 Met het vaststellen van het uitvoeringsbeleid 

voor het deel bouw, wordt ingestemd met het zelfde 

toetsingsniveau als vastgesteld in 2003. 

Het Bouwbesluit 2012 voorziet in één set technische 

voorschriften voor het (ver)bouwen, gebruiken en 

slopen van gebouwen en andere bouwwerken (zoals 

tunnels, bruggen, overkappingen, schuttingen en 

straatmeubilair). Bovendien zijn deze voorschriften 

qua systematiek, begrippen en begripsbepalingen 

beter op elkaar afgestemd. 

Het uitvoeringsbeleid vergunningverlening van het 

Bouwbeleidsplan is geconverteerd naar het VTH- 

beleid. De overige delen van het huidige Bouwbeleid 

(toezicht en handhaving) zullen in 2018 in het VTH- 

beleid worden geïmplementeerd. De categorieën, de 

soorten bouwwerken, zijn geconverteerd naar de 

categorieën zoals deze zijn weergegeven in de 

Landelijke toetsingsmatrix Bouwbesluit (LTB 2012). 

De LTB 2012 is hierna ingevuld met het minimale 

toetsingsniveau waarop een vergunning wordt 

getoetst. Dit is hetzelfde toetsingsniveau de 

gemeenteraad in 2003 heeft vastgesteld. Dat 

betekent dat het vaststellen van het beleid dat nu 

voor u ligt, geen directe gevolgen heeft in de 

uitvoering van de werkzaamheden. Diepgang van 

toetsing blijft gelijk. 
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In 2018 wordt het toetsingsniveau geëvalueerd met 

als doel deze resultaten te gebruiken om in 2018 in 

gezamenlijkheid met de raad een nieuw toetsings- 

niveau vast te stellen. 

Het opschorten van de discussie met de raad over 

het toetsingsniveau geeft tevens de ruimte om beter 

op de aangekondigde (Wets) wijzigingen, zoals de 

aangekondigde Omgevingswet en de Wet private 

kwaliteitsborging, te kunnen anticiperen. 

Risico’s 

In 2003 heeft de raad er voor gekozen om het 

toetsingniveau op een minimaal niveau vast te stellen 

hiermee is de ondergrens van wat acceptabel wordt 

geacht vastgesteld. Dit vastgesteld niveau wijkt af 

van de Landelijke toetsmatrix Bouwbesluit (LTB 

2012) waarin adviesnormen zijn opgenomen. 

Afwijkend toetsingsniveau 

De kans bestaat dat er niet conform het Bouwbesluit 

wordt gebouwd (m.u.v. brandveiligheid). Dit kan 

leiden tot imagoschade en maatschappelijk en 

bestuurlijk risico. Risico's zijn beperkt omdat 

aspecten met hoge risico’s zoals veiligheid en 

gebouwen waar veel mensen samen komen wel 

worden getoetst. Als het aantal aanvragen toeneemt, 

kan hieraan echter ook niet meer worden getoetst en 

nemen de risico's toe. 

Bij geen beoordeling op constructieve en overige 

veiligheidsaspecten ontstaan risico's op lichamellijk 

letsel voor de gebruikers en op materiele schade 

voor de omgeving. Ook financieel risico als de 

gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor schade 

en een maatschappelijk risico als door een ongeluk 

ontwrichting in de samenleving ontstaat. 

Alternatieven 

Het alternatief is dat het toetsingsniveau in samen- 

spraak met de gemeenteraad opnieuw wordt vastge- 

steld. Dit heeft tot gevolg dat het geactualiseerde 

beleid niet voor het eind van het jaar kan worden 

vastgesteld. Hierdoor kan niet aan de gemaakte 

afspraak met IBT worden voldaan en zal IBT het 

kleurbeeld niet op “Groen” stellen. 



Uitvoering 

Na besluitvorming zal publicatie van het beleid 

plaatsvinden. Daarnaast wordt het besluit in de 

werkprocessen geïmplementeerd en uitgevoerd. 

Wij stellen voor om het toetsingsniveau in 2018 

opnieuw te laten vaststellen door uw raad. Om u 

goed te informeren over het toetsingsniveau en de 

gevolgen hiervan, stellen wij voor een of meerdere 

thema-sessies te organiseren. 
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