
Z.18 91 9/ INT. 06 73 0  

 

 

 

   

  

*Z0040B9E7CC* 
  

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 12 maart 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 26 maart 2018 

Nummer :  3 

Onderwerp :  Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Groningen 

Bijlage(n) :  1.  Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Groningen 

(het ter vaststell ing aangeboden document)  

2.  Handreiking (uit leg bij ‘Groninger maat)  

3.  Jaarprogramma VTH 2018 

Steller advies :  Mw. P. Mooi i.o.m. dhr. R. Berkhof  

   

   

   

Samenvatting :  De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handha-

ving voor de wabo wordt middels vaststell ing van de Veror-

dening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Groningen geborgd. 

   

Voorgestelde beslissing :  * De Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Groningen 

vast te stellen en kennis te nemen van de bij lagen;  

* Kennis te nemen van het jaarprogramma 2018 VTH Wabo, 

APV en bijzondere wetten. 

 

 

 Nee      Ja 

Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 

van de prov inc ie Groningen op grond van ar t ike l 21, eer-

ste en tweede l id ,  van de Wet a lgemene regels her inde-

l ing. Het beslu it  t reedt  pas in werk ing a ls het  is  goedge-

keurd. 

 

   -  
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Aanleiding en doelstelling 

In  2009 hebben Ri jk,  IPO en VNG een bestuur l i jk  akkoord ges loten met  als  doel de kwa-

l i te i t  van vergunningver lening, toez icht  en handhav ing (h ierna VTH)  voor de Wabo te 

verbeteren.  Deze kwal i te itss lag heeft  dr ie speerpunten:  

  De kwal i te it  van de u itvoer ing van de VTH-taken;  

  Het verbeteren van de afstemming s trafrecht -bestuursrecht ;  

  Het profess ional iseren van het  toezicht op d e meest r is icovol le  bedr i jven.  

Met de wijz ig ing van de Wabo op 14 apr i l  2016, z i jn bovenstaande speerpunten wet te l i jk  

geborgd. Het is  wet tel i jk  verp l icht geworden de kwal i te it  van VTH -taken Wabo middels 

een verordening vast  te leggen.  

De prov inc ie heef t  i n i t iat ief  genomen om te komen tot een uni forme verordening . Wabo-

taken.  Voor de ontwikkel ing van deze Groningse Verordening VTH is  een werkgroep sa-

mengeste ld bestaande ui t  een aanta l gemeenten,  prov incie en de omgevingsdienst  Gro-

ningen. Het resultaat  is  een a lgemeen geaccepteerde verordening d ie inmiddels door  

prov inc ie en nagenoeg al le Groninger gemeenten is vastgeste ld.  Wi j s te l len uw raad voor  

deze Verordening Kwal i te it  VTH Groningen ook voor gemeente Haren vast  te s te l len.  

 

Argumenten 

Bi jgaand vindt  u de volgende documenten:  

1.  Verordening (b i j lage 1; het ter  vasts te l l ing aangeboden document) ;  

2.  Toel icht ing op de verordening (  b i j lage 2);  

3.   Handreik ing (b i j lage 3: u it leg b i j  ‘Groninger  maat’ ) ” .  

 

Deze documenten z i jn  gebaseerd op de modelverordening die de VNG heeft  opgesteld 

en op de landel i jke  Kwali tei tscr i ter ia 2.1. .  De bovenstaande documenten z i jn  aangepast,  

zodat z i j  representat ie f z i jn  voor  de u i tvoer ingsprakt i jk  in  de prov incie Groningen. Op 

bas is  van een provinc ia le inventar isat ie  is  inzichte l i jk  gemaakt  op welke deskundig-

heidsgebieden deze prakt i jk  afwi jkt  van de kwal i te itscr i ter ia .  Per deskundigheidsgebied  

wordt  onderbouwd waarom de afwi jk ing geen negat ief  ef fec t op de kwali tei t  u itoefent .  Di t  

is  gedaan volgens de methode van het “comply or expla in” -pr inc ipe (voldoe of leg u i t)  

zoals  is  omschreven in de handreik ing in b i j lage 3.   

 

Kwal i te itscr i ter ia  

De kwal i te itscr i ter ia betref fen zowel de medewerkers (aantal ,  ople iding,  frequent ie 

waarmee zi j  taken u i tvoeren),  als  de organisat ie ( jaarprogramma, s trateg iën, adequate 

inr icht ing).  Daarnaast  is  het  u i tbesteden van het  zogenaamde bas istakenpakket  mi l ieu 

aan de omgevingsdiensten,  wette l i jk  verp l icht geworden.  Binnen het bas is takenpakket  

val len de meest r is icovol le  inr icht ingen en bovenregionale mi l ieuaspecten  a ls  asbest  en 

bepaalde bodemaspecten.  De verordening moet uniform z i jn  voor  het  bas istakenpakket.  

 

Hoe scoren wi j  nu ten opz ichte van de kwal i te itscr i ter ia?  

De gemeente Haren heeft  s inds 2013 d iverse act ies u itgevoerd om beter  aan de cr i ter ia 

te voldoen.  Zo z i jn naast  het verp l ichte bas istakenpakket ,  ook de over ige  VTH-taken 

voor  Wabo mi l ieu  en bodem overgedragen aan de Omgevingsdienst Groningen.  De taken 

voor  brandvei l igheid z i jn extern belegd bi j  de Vei l igheidsregio en de toets op construc-

t ieve vei l igheid b i j  de gemeente Groningen. Deze instant ies voldoen aan de kwali tei tscr i-

ter ia.  De over ige Wabo-taken (bouw, s loop, ru imtel i jke ordening, monumenten)  voeren 

wi j  b innen de e igen organisat ie u it .  De organisat ie voldoe t n iet op a l le gebieden aan de 

cr i ter ia.  Di t  geldt  met name voor de robuustheid van de organisat ie en ook voor  de in-

r icht ing van de organisat ie.  Om het gebrek aan robuustheid op te vangen hebben wi j  een 

overeenkomst met de Omgevingsdienst voor  eventuele achtervang. En met het  inmiddels  

vastgeste lde jaarprogramma VTH 2018 (bi j lage 4) doen wi j  een stap in de goede r icht ing  

naar  een adequaat  inger ichte organisat ie .  Onderdeel  van het  jaarprogramma 2018 is de 

prov inc iale toez icht -en handhavingsstrategie (THS Groningen 2016) .  
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Deze s tukken z i jn ter  kennisname bi jgevoegd.  De verdere weg naar het  voldoen aan het  

kwal i te itsn iveau zoals bepaald in de Verordening zal worden u itgezet  zodra er  helder-

heid is  over  de bestuur l i jke toekomst van de gemeente Haren.  

 

Risico’s en alternatieven  

Het niet vaststellen van een uniforme verordening voor kwaliteit van de uit te voeren Wabo 

taken is str i jdig met artikel 5.4 van de Wabo en dus geen alternatief.  

 

Communicatie 

De vastgestelde Verordening Kwaliteit VTH wordt gepubliceerd op de website van de ge-

meente Haren en op de landelijke regelingenbank. Ook zal de Verordening Kwaliteit VTH 

worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten in het kader van de hoorplicht.  

 

Vervolg 

Binnen de cyclus voor planning en control wordt verslag gedaan van de kwaliteit inzake uit-

voering van de Wabo. 

 

Voorgestelde beslissing 

 De Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht Groningen vast te stellen en kennins te 

nemen van de bij lagen; 

 Kennis te nemen van het jaarprogramma 2018 VTH Wabo, APV en bijzondere wetten.  

 

Haren, 21 februari 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 
  

 

 

 

 


