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Aan de Raad,

1. Inleiding
Vanwege het aflopen van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 en het Omgevingsvergunningen 
-beleid 2019-2020, waarvan de looptijd is verlengd tot 28 maart 2022, hebben wij een integraal 
VTH-beleidsplan 2022-2025 met bijbehorend uitvoeringsplan VTH 2022 vastgesteld.

2. Achtergrond
Op grond van het Besluit omgevingsrecht stellen B&W het VTH-beleid en het uitvoeringsplan vast 
op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in een of meer 
documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen en welke 
activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren. VTH-beleid bevat het geheel van prioriteiten, 
doelstellingen, strategie en werkwijze. Wij geven kennis van dit beleid en het uitvoeringsplan aan 
de gemeenteraad en provinciale staten.

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het Omgevingsrecht, zoals de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), verandert er de 
komende járen veel in de werkwijze van de VTH-taken. Dit beleid is de momentopname in 2021 
en in de beleidsperiode 2022-2025 zal er veel wijzigen. Voorlopig staat de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet en de Wkb gepland op 1 juli 2022, maar vanwege het vele uitstel van deze 
wetgeving is ervoor gekozen om hier niet op te wachten. Om deze reden is dit VTH-beleidsplan 
een dynamisch document dat tussentijds aangepast wordt indien de veranderende wet- en 
regelgeving hierom vraagt.

3. Overwegingen 

Waarom een VTH-beleid?
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn voor de overheid in relatie tot inwoners 
en bedrijven belangrijke instrumenten. Initiatiefnemers willen graag hun initiatieven en ideeën 
kunnen realiseren, terwijl omwonenden en andere belanghebbenden willen dat hun belangen 
worden beschermd.

De Wabo schrijft voor dat het college beleid opstelt voor de kwaliteit van de uitvoering van VTH- 
taken. Met dit VTH-beleidsplan geven wij invulling aan deze wettelijke verplichting.

Er bestaat daarnaast de wens om vanuit prioriteiten en doelen invulling te geven aan de VTH- 
taken, het om kunnen gaan met verzoeken uit de samenleving en een verschuiving te realiseren 
van reactief handhaven naar actief handhaven.
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In dit VTH-beleidsplan willen wij transparant zijn over wat we doen, waarom we het doen, welke 
keuzes we maken bij het uitvoeren van onze VTH-taken en hoe we dit hebben georganiseerd.

De "BIG 8"
In dit beleid volgen we de systematiek van de "BIG 8" cyclus uit de wet VTH. De verschillende 
stappen in de cyclus vormen samen het VTH-beleid en de uitvoeringsprogramma's. Ook geven de 
stappen richting aan de systematiek van doorwerking en evaluatie.

In dit VTH-beleidsplan is de BIG 8 cyclus weergegeven aan de hand van hoofdstukken, leder 
hoofdstuk staat voor een bepaalde stap uit de cyclus. De stappen van de BIG 8 cyclus zijn 
vetgedrukt weergegeven in een leeswijzer. Hierin wordt uitgelegd waar in welk hoofdstuk 
inhoudelijk op ingegaan wordt.

In hoofdstuk 1 van het beleidsplan wordt nader ingegaan op de typen beleidsevaluatie. Door het 
huidige VTH-beleid niet alleen door middel van type I te evalueren, zoals tot op heden het geval 
is, maar ook via type II en III, kan nieuw VTH-beleid opgesteld worden dat veel meer aansluit bij 
de wensen van de bij het beleid betrokken actoren en rekening houdt met wat in welke situatie 
voor wie geldt.

Op basis van deze evaluatie is een nieuw en bondig VTH-beleidsplan opgesteld, waarin nieuwe 
doelstellingen zijn geformuleerd die bijdragen aan de missie en visie voor de komende vier jaar.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op missie, visie en doelstellingen.

In hoofdstuk 3 wordt uitleg gegeven over de uitgevoerde risicoanalyse en het op basis daarvan 
bepalen van de prioriteiten. Ook is in dit hoofdstuk uitgelegd dat de milieutaken zijn 
gemandateerd aan de OMWB, die de activiteiten uitvoeren op basis van het vastgestelde 
gemeenschappelijk uitvoeringskader (GUK).

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de strategieën en werkwijzen, die in bijlage 2 van het 
beleidsplan, het operationeel kader, nader zijn uitgewerkt.

In hoofdstuk 5 is vervolgens aangegeven hoe de uitvoering, zowel financieel als qua capaciteit, is 
geborgd. Hierin is de koppeling gelegd met het uitvoeringsplan.

In hoofdstuk 6 is tenslotte beschreven op welke manier de evaluatie van de bereikte resultaten 
en de hiervoor uitgevoerde activiteiten plaatsvindt. Dit is tevens de laatste stap in de 
beleidscyclus.

4. Middelen
In het plan van aanpak om te komen tot dit beleidsplan is C 10.000,- van het Handhavingsbudget 
geresen/eerd voor externe ondersteuning. Dit beleidsplan is echter volledig in eigen beheer tot 
stand gekomen, met inbreng van de vergunningverleners en toezichthouders van het cluster VTH 
en onze interne en externe partners. De beschikbare capaciteit en middelen worden voldoende 
geacht om op adequate wijze invulling te geven aan het beleidsplan.

5. Risico's
Het niet of niet tijdig vaststellen van het beleids- en uitvoeringsplan leidt tot strijd met de 
wettelijke plicht tot het vaststellen van deze stukken. Dit kan leiden tot ingrijpen van de 
interbestuurlijk toezichthouder van de provincie Noord-Brabant.
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6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van het VTH-beleids- en uitvoeringsplan dient de raad en de provincie
geïnformeerd te worden. Ook dient het beleidş^^n uitvoeringsplan gepubliceerd te worden.

Hoogachtend, Z Z
burgemeester en wethouders van ^teenbergepf 
de secretaris, __— /de burļge/neester,
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