
 

Raadsstuk 
Onderwerp: vaststellen van de Verordening Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH) 
BBV nr: 2016/568002 

 

1. Inleiding 

Sinds begin 2016 is de wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) in werking. 

Deze wet beschrijft de kwaliteitscriteria waaraan een gemeente moet voldoen bij het 

uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht zoals 

vastgelegd in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Eén van eisen die de wet 

stelt, is het hebben van een verordening VTH. We volgen grotendeels de modelverordening 

van de VNG, maar voegen twee voor Haarlem belangrijke onderwerpen toe, namelijk 

veiligheid en duurzaamheid. Dat betekent concreet dat deze onderwerpen –zoals nu al gebeurt 

- terugkomen in de jaarlijkse beleidsplannen.  

 

Hiermee wordt geen nieuw beleid vastgesteld. Het gaat in deze verordening om reeds 

vastgestelde ambities voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op de deelgebieden 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, fysieke veiligheid, milieukwaliteit en 

duurzaamheid. Ambities op het gebied van (sociale) veiligheid (in de openbare omgeving) 

vallen buiten deze bundeling.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 De verordening VTH Haarlem 2016 vast te stellen conform de modelverordening, 

met als toevoeging de thema’s veiligheid en duurzaamheid. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met het vaststellen van de verordening VTH voldoet de gemeente Haarlem aan een wettelijke 

verplichting conform de wet VTH. 

 

4. Argumenten 

 

1. De verordening VTH is een wettelijke plicht op grond van de wet VTH 

Deze wet VTH is een van de bouwstenen binnen de stelselherziening die op komst is 

met de Omgevingswet. 

 

2. De verordening VTH vereist een beleidsprogramma 

Het beleid, waarop deze verordening is gericht, is recent gebundeld in het 

beleidsprogramma VTH (2016567942). Uiteraard zijn in die bundeling onze 

bestaande ambities niet verlaten. Zo blijft de beginselplicht tot handhaving 

bijvoorbeeld gewoon bestaan. Door een bundeling van het bestaande beleid, zoals 

verplicht gesteld middels de voorliggende verordening, wordt vooral verhelderd op 

welke wijze de gemeente bij de uitvoering van zijn (werk)processen op de VTH-taken 

voldoet aan de wettelijk verankerde kwaliteitscriteria. 

 

3. De regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving op de Wabo zijn 

helder en eenduidig. 

De gemeenteraad stelt in de verordening heldere eisen aan de kwaliteit van de 

uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen. 



 

 

 

 

 

 

Deze verordening vereenvoudigt de informatieoverdracht tussen de verschillende 

professionele partners. Provincies, gemeenten (omgevingsdiensten), waterschappen, 

het openbaar ministerie (OM), politie en de rijkstoezichtshouders worden verplicht 

wederzijds informatie uit te wisselen (waaronder toezichtsinformatie) en periodiek 

regionaal af te stemmen over handhavingsprioriteiten en programma’s. 

 

4. De wet VTH vereist, voor de uitvoering van het basistakenpakket, deelname aan de 

Gemeenschappelijke Regeling bij een Omgevingsdienst en via de verordening VTH 

eenzelfde kwaliteitsniveau van uitvoering 

De wet VTH is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een 

hogere kwaliteit van vergunningverlening en handhaving te komen. Zo wordt het 

basistakenpakket van de omgevingsdiensten en het kwaliteitsniveau wettelijk 

vastgelegd en worden gemeenten verplicht voor de uitvoering van al deze taken een 

verordening kwaliteit VTH te hebben en toe te treden tot een Gemeenschappelijke 

regeling. Haarlem is sinds 1 januari 2014 toegetreden tot de Omgevingsdienst IJmond.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Na de vaststelling van de verordening VTH door de raad wordt de verordening gepubliceerd. 

 

 

7. Bijlagen 

A. verordening VTH ( met aangehechte toelichting) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

  



 

 

 

 

 

 

8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 De verordening VTH Haarlem 2016 vast te stellen conform de modelverordening, 

met als toevoeging de thema’s veiligheid en duurzaamheid. 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

De griffier    De voorzitter 

 


