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Onderwerp: Kwaliteitsverordening Vergunning- 

verlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Hof van 

Twente 2017 

Registratienummer: 650164 

Voorstel: 

1. De kwaliteitsverordening Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving Hof van Twente 2017 

vaststellen 

    

Argumenten 

1.1 Het opstellen van de kwaliteitsverordening vloeit 

voort uit wet- en regelgeving over de kwaliteit van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 

De ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo) 

en het ‘Besluit omgevingsrecht’ vragen van gemeente- 

raden dat zij kwaliteitscriteria vastleggen voor uitvoering 

van Wabo-gerelateerde VTH-taken. Deze criteria 

worden ingegeven door landelijke afspraken tussen Rijk 

en overkoepelende organisaties. Gemeenten moeten 

deze nog vertalen naar de lokale situatie. 

1.2 Landelijk zijn kwaliteitscriteria opgesteld voor 

uitvoering van VTH-taken. Deze (landelijke) 

kwaliteitscriteria zijn vaste eisen voor de uitvoering van 

de wettelijke VTH-taken. Deze kunnen als referentie 

worden gezien voor de uitvoering van niet-wettelijke, 

lokaal in te kleuren VTH-taken. 

1.3 De provincie Overijssel heeft ingestemd met de 

ontwerp-kwaliteitsverordening. Gemeente Hof van 

Twente heeft op basis van de landelijke eisen een 

ontwerp-kwaliteitsverordening opgesteld; deze is 

volgens protocol opgestuurd ter goedkeuring aan de 

provincie Overijssel. Gedeputeerde Staten van 

Overijssel hebben geen opmerkingen over de inhoud 

van de ontwerp-kwaliteitsverordening. 

1.4 Eris een verband met de besluitvorming over 

de Omgeving Dienst Twente . Het Algemeen Bestuur 

van de Omgeving Dienst Twente i.o. heeft op 

6 september 2017 besloten dat ‘variant 4’ uiterlijk 

1 januari 2019 operationeel moet zijn. Hierin wordt 

gesteld dat de uitvoering van alle Wabo-milieutaken 

bij de Omgeving Dienst Twente i.o. komen te liggen. 



Formele besluitvorming hierover door de afzonder- 

lijke colleges van burgemeester en wethouders vindt 

momenteel plaats. Tot 01-01-2019 wordt er gewerkt 

vanuit de bestaande regeling: netwerk-RUD. De 

eerder genoemde kwaliteitsverordening bepaalt de 

criteria voor de wettelijke basistaken en enkele aan- 

vullende(lokale) taken. De partners binnen de 

Omgevingsdienst i.o. werken samen aan de totstand- 

koming van een Twentse Norm. NB: Dit kan ertoe 

leiden dat de verordening op termijn aanpassing 

behoeft. 

1.5 De kwaliteitsverordening is ten opzichte van de 

ontwerp-kwaliteitsverordening aangepast. De lande- 

lijke kwaliteitscriteria zijn als ‘harde’ kwaliteits-criteria 

van toepassing verklaard op de over te dragen, 

lokale basistaken. Wij stellen voor om de landelijke 

kwaliteitscriteria ook als harde criteria vast te leggen 

voor de over te dragen lokale (niet-wettelijke) basis- 

taken. Dit om transparantie te geven en zekerheid te 

borgen. 

1.6 Vanuit het Inter Bestuurlijk Toezicht zijn 

afspraken gemaakt met de provincie Overijssel 

Met het vaststellen van de kwaliteitsverordening 

wordt invulling gegeven aan deze afspraken vanuit 

het Interbestuurlijk Toezicht. Dit moet leiden tot 

verbeteringen om te komen tot een ‘groen’ eindbeeld 

voor uitvoering van vergunningsverlening- toezicht- 

en handhavingstaken. 

Risico’s 

Er zijn geen risico’s te verwachten bij het vaststellen 

van deze verordening. 

Alternatief 

A: De landelijke kwaliteitscriteria niet als harde norm 

vastleggen voor de overgedragen lokale taken. 

Dit alternatief bevordert niet de beoogde uniforme 

aanpak en vermindert de transparantie. Andere 

partners (provincie, waterschap, politie en Openbaar 

Ministerie), betrokken burgers en bedrijven hebben 

daardoor minder inzicht in hoe de uitvoering van VTH 

over de betreffende taken gaat plaatsvinden binnen de 

gemeente Hof van Twente. Het geeft minder 

rechtszekerheid. 

B: De bevoegdheid tot het vaststellen van landelijk 

gewijzigde kwaliteitscriteria niet aan ons overlaten. 

Dit alternatief brengt met zich mee dat bij elke wijziging 

van de landelijke kwaliteitscriteria aan u een voorstel 

moet worden voorgelegd, tot aanpassing van de 

verordening. In bijgevoegde kwaliteitsverordening is 

een bepaling opgenomen die erop neer komt dat wij de 

gewijzigde kwaliteitscriteria kunnen vaststellen. Dit 

vergroot de slagvaardigheid voor ons college. 



Uitvoering 

Na vaststelling van de Kwaliteitsverordening 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Hof van 

Twente 2017 wordt deze bekendgemaakt via de 

gebruikelijke kanalen (w.0. Hofweekblad, websites 

www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl ). Hiermee 

treedt de verordening in werking. 

  

De Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving Hof van Twente 2017 is de 

basis voor de beleidsnota ‘Uitvoering VTH-taken’en het 

Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP). 

Beide zijn in voorbereiding en worden te zijner tijd 

voorgelegd aan uw raad. Ons streven is om dit te doen 

voor 31-12-2017. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 

  

(geanonimiseerd)

drs. D. Lacroix .A.M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


