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Adviesnota raad

Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving
(omgevingsrecht) gemeente Veldhoven en intrekken
Brabantse Verordening kwaliteit Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
Beslispunten
1. Vaststellen Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente
Veldhoven;
2. Intrekken Brabantse Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving Omgevingsrecht op het moment dat de Verordening uitvoering en
handhaving (omgevingsrecht) in werking treedt.
Inleiding
De huidige Brabantse Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving Omgevingsrecht (hierna: Verordening VTH) is door uw raad in 2016
vastgesteld. Deze Verordening regelt de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht
en handhavingstaken (hierna: VTH-taken) onder de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo).
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Hiermee
vervalt de Wabo en daardoor ook de grondslag voor de huidige Verordening VTH. Een
nieuwe verordening, de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)
(hierna: Verordening U&H), vervangt vanaf dat moment de Verordening VTH.
Ook deze nieuwe Verordening U&H regelt de kwaliteit van de VTH-taken, maar dan
onder de Omgevingswet. Het vaststellen van deze nieuwe Verordening U&H is een
wettelijke verplichting waar alle gemeenten aan dienen te voldoen (een van de
zogenoemde 'Minimale Acties' waaraan voldaan moet worden onder de
Omgevingswet). Deze verordening U&H is opgesteld overeenkomstig het VNG-model
en treedt pas in werking als de Omgevingswet in werking treedt.
Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke verplichting van de Omgevingswet.
Argumenten
1.1 Hiermee wordt voldaan aan een wettelijke verplichting van de Omgevingswet
De Omgevingswet verplicht gemeente tot het vaststellen van een Verordening U&H.
Door het vaststellen van de Verordening U&H wordt voldaan aan deze wettelijke
verplichting.
1.2 De bevoegdheid tot betreffende vaststelling ligt bij de gemeenteraad
U bent als gemeenteraad bevoegd tot vaststelling van de Verordening U&H.

2.1 De huidige Verordening VTH is niet meer rechtsgeldig onder de Omgevingswet en
dient hierdoor officieel ingetrokken te worden
De Verordening VTH is vastgesteld met als grondslag de Wabo. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wabo en daarmee dus ook de
grondslag van de huidige Verordening VTH. Het intrekken van de Verordening VTH is
hierdoor juridisch noodzakelijk.
Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico's aan dei voorstel verbonden.
Financiën
Er zijn geen financiële gevolgen aan de voorstel verbonden.
Communicatie en samenspraak
Over het vaststellen van de Verordening U&H en intrekken van de Verordening VTH
zal worden gecommuniceerd in het gemeentenieuws en op de gemeentelijke website.
Daar kan de tekst van Verordening U&H worden geraadpleegd.
Uitvoering / planning
De voorliggende Verordening U&H en intrekking van de Verordening VTH zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 21 juni 2022
(oordeelsvormend) en 12 juli (besluitvormend). Daarna wordt de vaststelling van de
verordening bekendgemaakt. De verordening U&H treedt pas in werking als de
Omgevingswet in werking treedt.
Bijlagen
Raadsbesluit Verordening Uitvoering en Handhaving (Omgevingsrecht) gemeente
Veldhoven.
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Dhr. E. Simonse (D66) vraagt zich af of Veldhoven nog wel uitvoering kan geven aan
de lokale beleids-en kwaliteitsdoelen.
Ook zal de oude verordening ingetrokken dienen te worden. Dit is als zodanig niet in
het besluit opgenomen
Wethouder Giesbertz zegt toe deze vragen mee te nemen in de besluitvorming en de
omissie te corrigeren.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Dhr. E. Simonse (D66) vraagt zich af:
1. Kan Veldhoven nog wel uitvoering geven aan de lokale beleids-en
kwaliteitsdoelen;
2. De oude verordening dient ingetrokken te worden. Dit is als zodanig niet in het
besluit opgenomen.
Ad. 1
Voor de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten heeft de gemeente
Veldhoven een Vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid.
In dit VTH-beleid wordt gekeken op welke manier de doelen op het gebied van onze
vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bereikt kunnen
worden.
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Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en
handhaving (UVTH) opgesteld waarin wij aangeven hoe we voor dat jaar VTH-taken
inzetten.
Dit UVTH wordt aan het einde van het betreffende jaar geëvalueerd. Hiervoor wordt
een evaluatie van het UVTH vastgesteld.
Deze documenten worden jaarlijks beoordeeld door het Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
van de provincie Noord-Brabant.
Voor 2021 is het eindoordeel van deze beoordeling dat de gemeente Veldhoven
‘voldoet’. Dit houdt in dat onze VTH-documenten voldoen aan de wettelijke eisen en
tijdig zijn vastgesteld. Hierdoor wordt op een adequate manier uitvoering gegeven aan
onze vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken.
IBT merkt wel op dat op een punt nog niet geheel voldaan wordt. Er dient namelijk
nog een evaluatie gemaakt te worden of wij als gemeente kunnen voldoen aan de
landelijke kwaliteitscriteria. Deze evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd. De
Omgevingswet en openstaande vacatures die ingevuld moeten worden hebben er
direct invloed op of wel of niet voldaan kan worden aan de kwaliteitscriteria.
Als uit de evaluatie naar voren komt dat niet voldaan kan worden aan de
kwaliteitscriteria, zal in een plan van aanpak opgenomen worden wat nodig is om wel
te kunnen voldoen. De evaluatie wordt einde van het jaar vastgesteld door het
college. Over de beoordeling van het IBT en de uitkomsten van de evaluatie wordt u
als gemeenteraad via een raadsinformatienota geïnformeerd.
Conclusie: Op dit moment wordt voldaan aan de lokale beleids- en kwaliteitsdoelen.
Dit wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld.
Er dient dit jaar nog wel geëvalueerd te worden of ook voldaan kan worden aan de
landelijke kwaliteitscriteria.’
Ad. 2
De huidige Brabantse Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving Omgevingsrecht (hierna: Verordening VTH) van 2016, dient inderdaad
ingetrokken te worden nadat de nieuwe Verordening uitvoering en handhaving
(omgevingsrecht) in werking treedt. Abusievelijk was dit niet in het raadsbesluit
opgenomen. Hierop is het raadsbesluit aangepast.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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