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Onderwerp 
Jaarverslag VTH 2020

Steenbergen; 2 maart 2021

Aan de Raad,

Dit jaarverslag geeft inzicht in hoeverre de geformuleerde taken uit het Uitvoeringsprogramma 
VTH 2020 zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken 
van onze doelstellingen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt het verplicht om de uitvoering van 
de VTH-taken jaarlijks te evalueren en het verslag van de evaluatie bekend te maken aan de 
gemeenteraad.

Onze doelstellingen zijn opgenomen in het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het 
Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020. Vanaf 2021 zullen beide beleidsplannen worden 
geïntegreerd in één VTH-beleidsplan 2021-2024.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Jaarlijks beoordeelt het IBT van de provincie Noord-Brabant de VTH-documenten, te weten het 
beleidsplan, het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag. Het IBT geeft een oordeel over de 
tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de VTH-documenten op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook beoordelen zij de naleving van een selectie uit 
de procescriteria VTH op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
Het samenvattend eindoordeel omgevingsrecht over het jaar 2020 was dat de gemeente 
Steenbergen "voldoet". Het eindoordeel op basis van punten was 96,15 (van de 100).
Als verbeterpunten gaf het IBT aan:
1. in het evaluatieverslag dient een apart onderdeel gewijd te worden aan de evaluatie van 

de kwaliteitscriteria VTH voor de eigen organisatie en de omgevingsdienst;
2. geef in het uitvoeringsplan aan dat de uitvoeringsprogramma's van de eigen organisatie 

en de omgevingsdienst zo nodig worden aangepast;
3. evalueer jaarlijks in hoeverre de activiteiten die zijn uitgevoerd door de eigen organisatie 

en de omgevingsdienst hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

Ad 1. In het jaarverslag vindt u een apart onderdeel Kwaliteitscriteria VTH, waarin een evaluatie 
is opgenomen in hoeverre aan deze kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Ad 2. Dit onderdeel heeft betrekking op het uitvoeringsprogramma VTH 2021 en is daarin 
verwerkt.

Ad 3. Middels dit jaarverslag wordt geëvalueerd in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen 
aan het bereiken van de gestelde doelen. Indien nodig worden de activiteiten, dan wel het 
beleid hierop aangepast. In 2021 zal een nieuw VTH beleidsplan worden opgesteld, 
waarbij de doelstellingen en de activiteiten om deze doelen te bereiken opnieuw zullen 
worden bepaald. Getracht zal worden om de activiteiten beter te laten aansluiten bij de 
praktijk, zonder hierbij de doelstellingen uit het oog te verliezen.
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Omdat het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 op 28 maart 2017 is vastgesteld en een looptijd 
van 4jaar heeft, in casu tot 28 maart 2021 en het Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020 op 
18 december 2018 is vastgesteld met een looptijd van 2 jaar, in casu tot 18 december 2020, 
hebben wij besloten om de looptijd van deze plannen te verlengen tot 28 maart 2022. In 2021 
zal het VTH-beleidsplan 2021-2024 ter vaststelling aan ons worden aangeboden, onder intrekking 
van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020.

De (VTH) taken die door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in 2020 zijn 
uitgevoerd, zijn opgenomen in bijgevoegde termijnrapportage 3 2020 van de OMWB.

Hoogachtend, ļ ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgermeester,
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