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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de vervanging van de Verordening VTH door de "Verordening uitvoering en 
handhaving omgevingsrecht Bloemendaal 2022".

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van februari 2022;

besluit:

1. de "Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Bloemendaal 2022" vast te 
stellen, en

2. deze in werking te laten treden op de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt,
3. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening VTH.
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Voorgesteld besluit

1. de "Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Bloemendaal 2022" vast te 
stellen, en

2. deze in werking te laten treden op de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt,
3. onder gelijktijdige intrekking van de Verordening VTH.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In 2016 stelde uw raad de Verordening VTH op. Daarmee nam u de kwaliteitscriteria voor de 
gemeentelijke organisatie over. De criteria stellen eisen aan deskundigheid, opleiding, ervaring, 
kennis en formatie die een organisatie nodig heeft om de omgevingstaken op een adequaat niveau 
uit te voeren.
De criteria hebben een wettelijke basis in het Besluit omgevingsrecht. Dat Besluit zal vervallen als 
de Omgevingswet in werking treedt. Daarom heeft de VNG een nieuwe modelverordening gemaakt 
met als basis de Omgevingswet.
Die verordening kunt u nu vaststellen, met een inwerkingtredingbepaling die gekoppeld is aan de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Gelijktijdig moet dan de huidige verordening VTH van 2016 worden ingetrokken.

Beoogd effect
De gemeente volgt de kwaliteitscriteria (inmiddels 2.2) om de organisatie voor de 
uitvoering van omgevingstaken op peil te brengen en te houden;
Hierover rapporteren wij aan de raad in de jaarlijkse bestuursrapportage;
De provincie controleert hierop in het kader van Interbestuurlijk Toezicht;
De gemeente weet waaraan de uitvoeringsorganisatie moet voldoen;
Het provinciale oordeel over 2021 is: adequaat (2021003499).

Politieke keuzeruimte
De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening hebben alleen betrekking op de wettelijke 
grondslag. De toevoeging in artikel 5, ” ...de actuele versie van de kwaliteitscriteria geldt...", 
betekent dat wijzigingen in de kwaliteitscriteria niet eerst worden voorgelegd aan de afzonderlijke 
gemeenten. De criteria worden immers op landelijk niveau bepaald in overleg met de VNG.

Gedachtegang

Argumenten
Invoering van de Omgevingswet vergt aanpassing van de wettelijke grondslag.
De nieuwe verordening verandert de basis voor de kwaliteitscriteria. Uw raad heeft die criteria al 
overgenomen in de Verordening VTH uit 2016.

Overwegingen van het college
De gemeentelijke organisatie voldoet in 2021 aan de Kwaliteitscriteria 2.2.

Middelen
Financiële middelen
Er zijn geen extra middelen nodig door het vaststellen van de verordening. Als extra middelen 
nodig zijn om te voldoen aan de kwaliteitscriteria maakt het geen verschil of dat voortvloeit uit de 
Verordening VTH of de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Bloemendaal 2022.
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Personele middelen 
n.v.t.

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
De gemeente Heemstede moet dezelfde verordening vaststellen.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
De Verordening treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar 
huidige verwachting is dat 1 oktober 2022.
Op hetzelfde moment treedt uw besluit in werking om de huidige Verordening VTH in te trekken. 

Evaluatie
Of de organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoet staat in de jaarlijkse bestuursrapportage.

Bijlagen
Verordening VTH (2016033959)
Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht (2021003453)
Interbestuurlijk toezicht door provincie: adequaat (2022000136)

Achterliggende documenten
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


