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Onderwerp: Toezichtoordeel provincie Noord-Brabant VTH-documenten 2022

Steenbergen; 14 juni 2022 

Aan de Raad,

leder jaar beoordeelt de provincie Noord-Brabant via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) of 
gemeenten hun wettelijke taken op onder andere het domein Omgevingsrecht goed uitvoeren.
De prestatie van onze gemeente over 2022 treft uw raad bijgevoegd aan.

De provincie ziet met IBT erop toe dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed 
uitvoeren. Daardoor dragen zij bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar 
bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen en dat zelf het goede voorbeeld 
geeft. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.

Doelstelling omgevingsrecht
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. Op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) dient iedere gemeente te beschikken over de volgende documenten:
a) een actueel beleidsplan VTH met een geldige looptijd;
b) jaarlijks vóór 1 februari een uitvoeringsprogramma VTH;
c) jaarlijks vóór 1 mei een evaluatieverslag VTH.

Samenvattend eindoordeel omgevingsrecht: 'voldoet'
Er heeft een beoordeling plaatsgevonden over de prestaties van onze gemeente in 2022 op 
het gebied van:
a) tijdigheid bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de vergunningverlening-, toezicht- en 

handhavingsdocumenten (VTH-documenten) op basis van de Wabo (Wabo-beleidscyclus VTH);
b) naleving van een selectie uit de procescriteria VTH op basis van de Wabo met bijbehorende 

uitvoeringsbesluiten.
Van de 100 te behalen punten scoren we er 93,33. Dit mooie resultaat bevestigt dat we onze VTH-
taken op het terrein van het omgevingsrechuip-een goede wijze uitvoeren.
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