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Doel 
In deze verordening is een aantal artikelen aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. De 
aanpassingen komen voort uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
 
Voorstel 
1. De Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Hof van 

Twente 2023 vaststellen. 
2. De huidige Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Hof 

van Twente 2017 intrekken 
 
 
Argumenten 
De raad ligt goed op schema voor de voorbereiding op de Omgevingswet die per 1 januari 
2023 in werking treedt. Ook in de vorige raadsperiode 2018-2022 heeft de raad al gewerkt 
aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Op 20 april 2021 heeft de raad het “Ambitie-
document Omgevingswet” vastgesteld. In het Ambitiedocument is op hoofdlijnen de 
gewenste “richting” qua voorbereiding op de Omgevingswet geschetst. Op de laatste pagina 
van het ambitiedocument staan de besluiten vermeld die de raad moet nemen vóór 
inwerkingtreding van de Omgevingswet (n.b.: dat zijn wettelijke verplichtingen). 
 
In de vorige raadsperiode heeft de raad al enkele van die verplichte besluiten genomen, 
waaronder de “Lijst van gevallen voor bindend adviesrecht bij initiatieven die niet in het 
omgevingsplan passen”, de “Verordening nadeelcompensatie” en het “Participatiebeleid”. 
Omdat de voorbereiding op de Omgevingswet veel besluiten omvat, gebeurt de 
besluitvorming gefaseerd en wordt niet alles in één keer aan de raad voorgelegd. Het is van 
belang verder te werken aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Daarbij hoort ook het 
tijdig nemen van de volgende drie besluiten (vaststellen verordeningen) door de raad, die 
aan de Omgevingswet moeten zijn aangepast: 
 
1. Algemeen Plaatselijke Verordening 
2. Kwaliteitsverordening VTH 
3. Legesverordening 
 
De Algemeen Plaatselijke Verordening en de Verordening Kwaliteitscriteria VTH worden nu 
tegelijkertijd ter behandeling aan de raad aangeboden. De legesverordening zal later dit jaar 
volgen. 
 
In dit voorstel gaat het om besluit 2, de Kwaliteitsverordening VTH. 
 
Risico’s 
Op voorhand zijn geen risico’s te benoemen. 
 



 

Alternatieven 
Niet akkoord gaan met het voorgestelde. Dit is echter niet wenselijk. Met de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet vervalt de Wabo als grondslag voor de huidige verordening.  
 
Vervolg 
Na vaststelling in de gemeenteraad en bekendmaking hiervan zal de Kwaliteitsverordening 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in werking treden zodra de Omgevingswet in 
werking treedt. 
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Bijlage(n) 
1. Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Hof van Twente 

2023. 
2. VNG Ledenbrief nieuwe model verordening uitvoering en handhaving 
3. Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) (nieuw model, November 

2021) 
 


