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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Vastgesteld Omgevingsvergunningenbeleid

Steenbergen; 18 december 2018

Aan de Raad,

Bij brief van 8 november 2018 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van het 
Interbestuurlijk toezicht haar toezichtoordeel omgevingsrecht over 2018 aan ons toegezonden. 
Middels de raadsmededeling van 4 december 2018 (corsanummer BM1805481) bent u hiervan al op 
de hoogte gesteld. Met deze - aanvullende -raadsmededeling wordt u geïnformeerd over het 
taakveld vergunningen en over het vastgestelde Omgevingsvergunningenbeleid 2019.

Interbestuurlijk toezicht
De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is een veilige en 
gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. En deze op een duurzame en doelmatige wijze te 
behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. De lokale overheden spelen daarbij een belangrijke 
rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als 
de overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en 
gezondheid van de leefomgeving.

Per 1 juli 2017 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor) gewijzigd, 
waarbij het toepassingsbereik van de kwaliteitscriteria VTH zijn uitgebreid. Op grond hiervan dienen 
wij als gemeente te beschikken over de volgende documenten: 

een actueel beleidsplan VTH;
jaarlijks uiterlijk 1 februari een uitvoeringsprogramma VTH; 
jaarlijks uiterlijk 1 mei: een evaluatieverslag VTH.

Dit betekent dat wij als college ervoor moeten zorgen dat het beleidsplan, het 
uitvoeringsprogramma en het evaluatieverslag betrekking hebben op alle VTH-taken die onder de 
Wabo vallen, dus ook de omgevingsvergunningen. In 2019 zal de provincie het onderdeel 
vergunningverlening uitdrukkelijk meenemen in haar Interbestuurlijk Toezicht.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze vereisten en de controle hierop door de provincie 
verwijzen wij naar de raadsmededeling d.d. 4 december 2018.

Kwaliteitscriteria VTH
Begin 2013 is Brabant breed een tweejarig implementatietraject gestart wat betreft de VTH- 
kwaliteitseisen, dat gezamenlijk is opgezet door provincies en gemeenten. In dit traject zijn 
gemeenten in de gelegenheid gesteld om te toetsen of zij kunnen voldoen aan de kritieke massa 
(voldoende gekwalificeerde medewerkers) en welke verbeterpunten eventueel nodig zijn. Om dit te 
kunnen bepalen is een zogenoemde zelfevaluatietool beschikbaar gesteld. De gemeenten 
Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom (Brabantse Wal gemeenten) hebben, ieder
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afzonderlijk, de zelfevaluatietool ingevuld. Hieruit is gebleken dat de gemeenten individueel niet 
volledig kunnen voldoen aan de kritieke massa, maar door samenwerking wel kunnen voldoen. De 
drie colleges en gemeenteraden hebben ingestemd met samenwerking zodat kan worden voldaan 
aan de kritieke massa. Daarnaast is ook een vervolg traject gestart tussen de drie gemeenten om op 
het gebied van de VTH procescriteria samen te werken.

Omgevingsvergunningenbeleid
Vanwege het door de provincie aangekondigde Interbestuurlijk Toezicht dat zich in 2019 ook zal 
richten op het onderdeel vergunningen, is het van belang dit Omgevingsvergunningenbeleid per 1 
januari 2019 in werking te laten treden. De gemeente Bergen op Zoom heeft het 
Omgevingsvergunningenbeleid reeds vastgesteld per 25 september 2018. Overigens is er per 
gemeente ruimte in het Omgevingsvergunningenbeleid voor een couleur locale.

Het uitvoeringsprogramma voor vergunningen zullen wij voor 1 februari 2019 vaststellen

Het Omgevingsvergunningenbeleid beslaat uitsluitend het proces vanaf indiening van de aanvraag 
tot en met besluitvorming op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Het proces toezicht 
tijdens de bouw maakt onderdeel uit van het Handhavingsbeleidsplan 2017-2020.

Met dit Omgevingsvergunningenbeleid wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente haar 
vergunningverlenende taken uitvoert, welke prioriteiten er gesteld zijn en met welke diepgang een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden getoetst. Doel is het verbeteren van de 
professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening voor de samenleving en het effect 
is verhoging van de veiligheid en leefbaarheid van onze woon- en werkomgeving. Op basis van dit 
Omgevingsvergunningenbeleid wordt jaarlijks (voor 1 februari) een uitvoeringsprogramma gemaakt, 
zodat de uitvoering van de VTH-taken de landelijke en gemeentelijke actualiteit en taakstellingen kan 
volgen.

Het Omgevingsvergunningenbeleid wordt vastgesteld voor de periode 2019-2020. Het 
Handhavingsbeleidsplan is vastgesteld voor de periode van 2017 tot en met 2020. Vanwege de 
samenvoeging van de taakvelden vergunningverlening, toezicht en handhaving sinds 1 mei 2018 in 
het team Wonen, Werken en Beleven, cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, zal aan het 
einde van de vastgestelde duur van de beleidsplannen worden gewerkt naar één gezamenlijk VTH- 
beleid voor de gemeente Steenbergen. Het jaar 2019 zal in het teken staan van de dóórontwikkeling 
van het VTH-cluster. Onderdeel daarvan zal ook zijn één gezamenlijk VTH-beleid vanaf 2021 voor de 
gemeente Steenbergen, met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma VTH en evaluatieverslag 
VTH. Hierbij zal de ketengedachte, waarbij het proces van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving als keten gezien wordt, voorop staan. Bij het vormen van het gezamenlijke VTH-beleid 
zullen de evaluaties van het Omgevingsvergunnigenbeleid 2019-2020 en het 
Handhavingsbeleidsplan 2017-2020 worden meegenomen.

Hoogachtend, )
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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