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Geachte Raad, 

Graag willen wij u informeren over de beleidscyclus voor Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

VTH-beleidsplan 2021 – e.v. 

In 2016 is de “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

Wassenaar” door uw raad vastgesteld en in werking getreden. Deze verordening regelt de 

gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover die gestalte krijgt 

in de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. 

Om deze kwaliteit te kunnen beoordelen verplicht artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht het 

college, als bevoegd gezag, om beleid vast te stellen. In 2016 is daarom een VTH-beleidsplan 

vastgesteld voor de periode 2016-2019. Voor de periode 2020-2023 had dan ook eind 2019/begin 

2020 een nieuw beleidsplan vastgesteld moeten worden. Deze vaststelling heeft echter later 

plaatsgevonden dan oorspronkelijk gepland. Met het opstellen van een nieuw VTH-beleidsplan is 

eind 2019 namelijk niet begonnen omdat, door het toen nog geplande inwerking treden van de 

Omgevingswet op 1 januari 2021, het beleidsplan dan vervangen zou worden door het 

Omgevingsprogramma. De keuze om in het zicht van Omgevingswet geen nieuw sectoraal beleid te 

maken heeft hierbij uiteraard ook belangrijke een rol gespeeld. 

Echter naar aanleiding van het verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet hebben 

wij op 23 februari 2021 toch een nieuw VTH-beleidsplan vastgesteld en is er ook gestart met het 

opstellen van een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Vastelling van dit programma staat gepland 

voor 1 juni 2021. Daarover zal -evenals over het beleidsplan- zowel intern als extern worden 

gecommuniceerd. Goede communicatie is een belangrijke succesfactor in de nalevingsstrategie. 

Een goede inzet van communicatiemiddelen kan het naleefgedrag aanzienlijk verbeteren en is dus 

een belangrijke preventiestrategie. Pas als wet- en regelgeving bekend is, kan deze worden 

nageleefd. Daarbij is het van belang duidelijk te maken dat het bevoegd gezag actief handhaaft en 

waarom het actief handhaaft. 
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Het beleidsplan en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s vormen de basis voor vergunningverlening 

en de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


