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Aan de raad, 

Inleiding 

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (Wet VTH) aangenomen en op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. De Wet 
VTH wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de daarbij behorende besluiten 
(amvb's). De Wet VTH bevat afspraken over de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
van alle Wabo-taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Daarnaast wordt door middel van de 
Wet VTH het landsdekkend netwerk van de inmiddels opgerichte regionale uitvoeringsdiensten (voor ons 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) vastgelegd. 

Achtergrond 
De Wet VTH draagt gemeenten op om een verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Omgevingsrecht vast te stellen die zien op de borging van de kwaliteit van alle Wabo-taken. 
Landelijk zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld (Kwaliteitscriteria 2.1). Van deze kwaliteitscriteria kan 
gemotiveerd worden afgeweken. Het doel van de kwaliteitscriteria is dat elke gemeente, omgevingsdienst 
en provincie beschikt over voldoende deskundigheid en capaciteit voor de uitvoering (kritieke massa 
genoemd) van de Wabo-taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Daarnaast 
dienen zij zorg te dragen voor de implementatie van opgestelde procescriteria, waarmee de kwaliteit 
duurzaam wordt gewaarborgd. De overige procesmatige kwaliteitscriteria worden landelijk via een nog 
vast te stellen algemene maatregel van bestuur vastgesteld en hoeft dus niet in de verordening te worden 
opgenomen. 

Overwegingen 
Brabantbrede verordening 
In de provincie Noord-Brabant is een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van 18 
gemeenten, provincie en 3 omgevingsdiensten die een Brabantbrede Verordening Kwaliteit 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht (verder genoemd: Brabantbrede 
Verordening) hebben opgesteld voor alle Wabo-taken. Uitgangspunt voor de criteria uit de Brabantbrede 
Verordening vormen de landelijke Kwaliteitscriteria 2.1. Van bepaalde criteria is in de Brabantbrede 
Verordening gemotiveerd afgeweken. Deze afwijking betreft dan met name de wijze waarop de 
benodigde kritieke massa wordt bepaald (zie hiervoor de handreiking Brabantbrede Verordening, 
bijgevoegd). De kwaliteitscriteria staan niet in de voorgestelde verordening zelf genoemd, maar 
burgemeester en wethouders dragen zorg voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering en 
handhaving waarbij de Brabantbrede Verordening als ondergrens geldt. 

Verschillen Brabantbrede verordening en modelverordening VNG 

Ter inzage ligt: Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Steenbergen 



Ook de VNG heeft een modelverordening VTH gemaakt. Het verschil tussen de VNG verordening en de 
Brabantbrede verordening zit enerzijds in de spelregels en anderzijds in de explainmodules. Deze 
verschillen worden hier verkort uitgelegd. 

Spelregels Brabantbrede verordening 
Brabantbrede verordening VNG model (kwaliteitscriteria 2.1) 
Het minimaal Aantal werknemers met de 
omschreven deskundigheid waarover men moet 
kunnen beschikken om de noodzakelijke 
deskundigheid te kunnen borgen is altijd 2. 

Het minimaal aantal werknemers per groep 
activiteiten binnen een deskundigheid is 
minimaal 2. Dit betekent dat er per 
deskundigheidsgebied soms wel 4 of 6 
medewerkers benodigd zijn. 

De Brabantbrede verordening geeft meer ruimte omdat er minder medewerkers per deskundigheid 
nodig zijn. Overigens is er met de eis van 2 medewerkers een minimale bezetting geborgd. 

De minimale basisFrequentie (Het aantal keren 
dat een bepaalde activiteit moet zijn uitgevoerd 
voordat deze activiteit 100o7o zelfstandig kan 
worden uitgevoerd) is tenminste 1/3 van een fte. 

De minimale basisFrequentie (Het aantal keren 
dat een bepaalde activiteit moet zijn uitgevoerd 
voordat deze activiteit lOfP/o zelfstandig kan 
worden uitgevoerd) is tenminste 2/3 van een fte. 

In de Brabantbrede verordening is de eis aan inzet de helft van de inzet in de VNG-model. 
Het minimale Kennisniveau houdt in dat de 
organisatie een actualisatieplicht heeft ten 
opzichte van de medewerker om het 
kennisniveau op peil te houden indien nieuwe 
regelgeving dat vereist. 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij de 
kennis die uit de genoten opleidingen 
voortkomt, altijd actueel houden. Voor 
bijscholing zijn daartoe (nog) geen criteria 
opgenomen. 

In de Brabantbrede verordening wordt geen onderscheid gemaakt tussen kennis en opleidingen en 
overige kennis. 

Het minimale aantal jaren relevante werk 
Ervaring die men nodig heeft om de activiteit 
KW/o zelfstandig uit te kunnen voeren is 
conform Kwaliteitscriteria 2.1 behoudens de 
deskundigheidsgebieden waaraan een eis van 5 
jaar is gesteld. De 5 jaar ervaringseis wordt 
vervangen door een eis van 3 jaar. 

Het minimale aantal jaren relevante werk 
Ervaring die men nodig heeft om de activiteit 
lOOTo zelfstandig uit te kunnen voeren zijn 2, 3 
of 5 jaar 

In de Brabantbrede verordening is de werkervaringseis minder streng. 

Explainmodules 

Deskundigheidsgebieden 8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening en 9.Behandelen 
juridische aspecten handhaving 
Brabantbrede verordening VNG verordening 
Deze deskundigheidsgebieden zijn 
samengevoegd tot 1 deskundigheidsgebied. 

Deze deskundigheidsgebieden mogen worden 
gecombineerd. 

3 medewerkers die ieder 1/3 fte besteden 4 medewerkers die ieder 2/3 fte besteden 
De betreffende 3 medewerkers dienen te 
voldoen aan de eisen voor beide 
deskundigheden 

Twee moeten voldoen aan de eisen voor „8. 
Behandelen juridische aspecten 
vergunningverlening" en twee aan de eisen voor 
„9. Behandelen juridische aspecten toezicht en 
handhaving". 

2 



10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten 
Brabantbrede verordening VNG verordening 
De activiteiten 1, 2, 3 en 4 van het 
deskundigheidsgebied 10. kennen een overlap 
met de activiteiten 2 en 3 van 
deskundigheidsgebied 2 . ' Vergunningverlening 
Bouwen en RO'. Als voldaan wordt aan 
activiteiten 2 en 3 van deskundigheidsgebied 2. 
dan wordt voor wat betreft de frequentie 
waarmee de taak uitgevoerd dient te worden, 
ook aan deskundigheidsgebied 10. 

13. Bouwfysica en 16. Bouwakoestiek 
Brabantbrede verordening VNG verordening 
De activiteiten die behoren bij de 
deskundigheidsgebieden 13. en 16. kennen 
geen onderverdeling meer, maar worden binnen 
het betreffende deskundigheidsgebied volledig 
samengevoegd. 
2 medewerkers die ieder 1/3 fte besteden aan 
deskundigheidsgebied 13 en 2 medewerkers die 
ieder 1/3 fte besteden aan 
deskundigheidsgebied 16 

6 medewerkers die ieder 1/3 fte besteden aan 
deskundigheidsgebied 13 en 4 medewerkers die 
ieder 1/3 fte besteden aan 
deskundigheidsgebied 16 

15. Constructieve veiligheid 
Brabantbrede verordening VNG verordening 
Besteden 1/2 fte aan de activiteiten Besteden van 2/3 fte aan de activiteiten 

17. Sloop en asbest 
Brabantbrede verordening VNG verordening 
Voor het deskundigheidsgebied 17. geldt dat er 
aan de frequentie-eis is voldaan indien de 
organisatie volledig voldoet aan alle criteria van 
deskundigheidsgebied 2 . ' Vergunningverlening 
Bouwen en RO, activiteit 4'en 
deskundigheidsgebied 4. 'Toezichten 
Handhaving Bouwen en RO'. 

Naast het voldoen aan de frequentie-eisen uit 
de criteria van deskundigheidsgebied 2. 
' Vergunningverlening Bouwen en RO, activiteit 
4'en deskundigheidsgebied 4. 'Toezichten 
Handhaving Bouwen en RO'moeten er 
minimaal 2 medewerkers zijn die 1/3 fte aan 
deskundigheid 17. besteden. 

De gemeente Bergen op Zoom is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Brabantbrede 
verordening en hierover is in de regio consensus bereikt. De Brabantbrede verordening gaat uit van een 
basisniveau dat lager is dan het kwaliteitsniveau zoals vastgelegd in de modelverordening VNG. De 
overheid toetst verordeningen van gemeenten niet, dus er is geen risico dat deze verordening niet in 
stand blijft. Wel dient de verordening nog te worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant. Na vaststelling van de verordening door de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht zullen de verordeningen gezamenlijk worden aangeboden ter goedkeuring. 

Argumenten voor: 
Door het vaststellen van deze verordening is voldaan aan een wettelijke verplichting. In artikel 5.4. lid 1 
van Wet VTH is opgenomen dat iedere gemeente een verordening dient vast te stellen om de kwaliteit 
van de uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht te regelen. 

Met het vaststellen van de Brabantbrede Verordening wordt gemotiveerd afgeweken van de landelijke 
Kwaliteitscriteria 2.1. Deze afwijking betreft dan met name de wijze waarop de benodigde kritieke massa 
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wordt bepaald. Dit kan inhouden dat de eerdere verwachting dat samenwerking binnen de Brabantse Wal 
een verplichting is om te voldoen aan de benodigde kritieke massa niet meer geldt voor Bergen op Zoom, 
maar nog wel voor Steenbergen en Woensdrecht. Ook geldt nog steeds dat samenwerking binnen de 
Brabantse Wal op het gebied van VTH-taken in de vorm zoals eerder beschreven voordelen oplevert in 
de vorm van doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit voorstel gaat uit van een voortzetting van de 
ingeslagen weg tot een praktische manier van samenwerking binnen de Brabantse Wal. 

Argumenten tegen, alternatieven en risico's: 
Het vaststellen van een Verordening VTH is een wettelijke verplichting. Als achteraf blijkt dat de 
bevoegde gezagen het gekozen kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in deze verordening hiermee 
onvoldoende hebben ingevuld, kan de staatssecretaris een algemene maatregel van bestuur opleggen 
waarin de kwaliteitscriteria 2.1. (en haar rechtsopvolgers) alsnog in de wet verankerd kunnen worden. 

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling 
Professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de 
samenleving, waardoor gedeputeerde staten en colleges van burgemeester en wethouders, evenals 
provinciale staten en gemeenteraden, beter kunnen sturen op de kwaliteit van de uitvoering. Het 
uitgangspunt is daarom dat de drie gemeenten in de Brabantse Wal streven naar een optimale en 
hoogwaardige uitvoering van VTH-taken. Hierbij zijn de uniform opgestelde Kwaliteitscriteria als maatstaf 
genomen. 

In artikel 5.4. lid 1 van Wet VTH is opgenomen dat iedere gemeente een verordening dient vast te stellen 
om de kwaliteit van de uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht 
te regelen. Door het vaststellen van deze verordening is voldaan aan een wettelijke verplichting. 

Het verbeterplan inzake de zelfevaluatie Brabantse Wal gemeenten, zoals eerder ter kennisname aan u is 
gezonden, is opgesteld aan de hand van de Kwaliteitscriteria 2.1 maar niet op basis van de Brabantbrede 
Verordening. Ten tijde van de zelfevaluatie was de Brabantbrede Verordening immers nog niet 
beschikbaar. Met het vaststellen van de Brabantbrede Verordening gelden andere criteria ten aanzien 
van de kritieke massa. Dit kan inhouden dat de eerdere verwachting dat samenwerking binnen de 
Brabantse Wal een verplichting is om te voldoen aan criteria niet meer geldt voor Bergen op Zoom, maar 
wel voor Steenbergen en Woensdrecht. Ook geldt nog steeds dat samenwerking binnen de Brabantse 
Wal op het gebied van VTH-taken, in de vorm zoals eerder beschreven, voordelen oplevert in de vorm 
van doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit voorstel gaat uit van een voortzetting van de ingeslagen weg 
tot een praktische manier van samenwerking binnen de Brabantse Wal. 

Consequenties van het voorstel 
Het vaststellen van deze verordening is een volgende stap voor de implementatie van de VTH-criteria. 
Samen met de Brabantse Wal gemeenten maken we afspraken hoe de samenwerking verder vorm te 
geven, zodat we gezamenlijk aan de VTH-criteria voldoen. Elke gemeente stelt de komende periode 
afzonderlijk deze verordening vast. De volgende stap is om de procescriteria verder uit te werken. De 
jaren 2016 en 2017 worden hiervoor gebruikt. Voorbeelden van de uitwerking van de procescriteria zijn 
onder meer een gezamenlijk vergunningenbeleid, het invoeren van een monitorsysteem etc. De 
samenwerkingsafspraken tussen de drie gemeenten zullen op een later moment met het college en de 
Raad gedeeld worden. 

4. Middelen 
In de begroting 2016 is rekening gehouden met kosten voor deze vorm van samenwerking d.m.v. het 
inhuren van een extern projectleider. Uit de offerte van de firma (Senze) die ons begeleid blijkt dat deze 
kosten hoger zijn dan onze raming. In de perspectiefnota is hiervoor extra C 10.000,- opgenomen. 

5. Risico's 
Het vaststellen van een Verordening VTH is een wettelijke verplichting. Als achteraf blijkt dat de 
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bevoegde gezagen het gekozen kwaliteitsniveau dat is vastgelegd in deze verordening hiermee 
onvoldoende hebben ingevuld, kan de staatssecretaris een algemene maatregel van bestuur opleggen 
waarin de kwaliteitscriteria 2.1. (en haar rechtsopvolgers) alsnog in de wet verankerd kunnen worden. 

6. Communicatie/Aanpak 
Deze verordening is opgesteld in samenspraak met 18 gemeenten, Provincie Noord-Brabant en de drie 
Omgevingsdiensten in Noord-Brabant. De verordening zal ook aan het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdiensten ter kennisgeving worden aangeboden. 

7. Voorstel 
De Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Steenbergen 
vast te stellen. 

Hoogachtend, 

e lo de burgemeester ris 
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