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TOELICHTING 

 

1. Algemeen 

 

Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het college van burgemeester 

en wethouders uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het 

omgevingsrecht. Daaronder vallen de “betrokken wetten” waarop de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van toepassing is: Flora- en faunawet, de Kernenergiewet, de Monumentenwet 

1998, de Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de Wet bescherming Antarctica, de 

Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet 

milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Woningwet (art. 2).  

In de nabije toekomst zullen de kwaliteitscriteria ook van toepassing zijn op de Omgevingswet en 

de Natuurwet.    

Er is geen belemmering om de systematiek ook toe te passen op andere taken, zoals openbare 

orde en veiligheid of Drank- en Horecawet.  

De manier waarop de uitvoering gedocumenteerd moet worden, is beschreven in  de Wabo en 

daarop gebaseerde regelgeving. Op operationeel vlak is er verband met de Gemeentewet, de 

Algemene wet bestuursrecht en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Bloemendaal heeft in het handhavingsbeleid de uitvoering van bijzondere wetten, de Algemene 

plaatselijke verordening en het toezicht door de gemeentelijke BOA’s opgenomen.   

Voor die uitvoering geldt dat burgemeester en wethouders doelen stellen, de activiteiten 

beschrijven en programmeren, de organisatie daarop inrichten en op het gewenste 

uitvoeringsniveau houden, en de gang van zaken jaarlijks evalueren (art. 4, lid 1). 

In elk geval moeten de dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en diensten en de 

financiën daarbij centraal staan (art. 4, lid 2).  

Het college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad (art. 5, lid 2 en lid 3). De leden 

van de gemeenteraad vormen ook een eigen oordeel "of het goed gaat” in het licht van de kwaliteit 
van de leefomgeving. De politiek-bestuurlijke overwegingen van de leden van de gemeenteraad 

zullen betrekking hebben op de meerjarige hoofdlijnen van het beleid, niet op  organisatorische 

kwesties als bezetting.  

De organisaties als de omgevingsdienst werken onder leiding van hun directie overeenkomstig de 

kwaliteitscriteria 2.1 met betrekking tot deskundigheid en beschikbaarheid, en leggen rekenschap 

af aan het college van burgemeester en wethouders, die hiervoor weer verantwoording afleggen 

aan de raad en aan de provincie. 

2. Achtergrond en aanleiding  

De overheid streeft naar verbeteren van de uitvoering van het omgevingsrecht, door:   

1. Kwaliteitseisen aan de uitvoering van de VTH-taken. 

2. Het verbeteren van de afstemming strafrecht-bestuursrecht. 

3. De bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte. 

 



Gemeenten zijn verplicht milieutaken onder te brengen bij een omgevingsdienst. Voor alle 

omgevingstaken zijn de kwaliteitscriteria 2.1 ontwikkeld. Landelijk is de nieuwe 

Handhavingsstrategie voor bestuurs- en strafrecht  vastgesteld.  

De kwaliteitscriteria zijn niet opgelegd door het rijk: de gemeente legt in een verordening vast dat 

die kwaliteitscriteria voor de taakuitvoering door of namens de gemeente gelden.  

De VNG heeft een modelverordening opgesteld. Om een uniforme toetsing van de kwaliteit van de 

VTH-taken mogelijk te maken, of de uitvoering nu betrekking heeft op de gemeente, de 

omgevingsdienst of de provincie, moet de model-verordening worden overgenomen.  

3. Reikwijdte: een brede verantwoordelijkheid voor kwaliteit 

Deze verordening geldt voor thuistaken, die het college “in eigen huis” verricht, de basistaken die 
krachtens de wet in opdracht van het college door omgevingsdiensten worden verricht en de 

plustaken, die het college naast de basistaken heeft belegd bij de omgevingsdienst. Voor elke 

organisatie geldt dat de uitvoering moet voldoen aan dezelfde criteria. Om die kwaliteit te halen, is 

samenwerking nodig.  

Toetsing aan de kwaliteitscriteria gaat volgens het principe “comply or explain”. Als de gemeente 
niet aan de criteria voldoet, is uitleg vereist waarom niet en hoe er dan wel aan wordt voldaan.  

Deze verordening stelt eensluidende regels. In alle gevallen zal het college van burgemeester en 

wethouders, als Wabo-bevoegd gezag, op grond van artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit 

omgevingsrecht beleid moeten voeren over de kwaliteit. Deze verordening regelt waarover de 

doelen van dit beleid ten minste moeten gaan. Deze verordening regelt bovendien dat de 

verrichtingen van de gemeentelijke organisaties en de omgevingsdiensten, waar het de VTH-taken 

betreft, in het licht van die doelen worden beoordeeld. Tot slot regelt het dat de gemeenteraad, elk 

in het kader van het horizontale toezicht, inhoudelijk debat voeren over de hoofdlijnen van het 

meerjarige kwaliteitsbeleid dat door het college wordt gevoerd. 

4. Spelregels 

Om een bodemniveau te waarborgen zijn de volgende spelregels geformuleerd. Deze zijn 

gebaseerd op de kwaliteitscriteria 2.1. 

De spelregels zijn:  

1. Het minimaal aantal werknemers met de omschreven deskundigheid waarover men 

moet kunnen beschikken om de noodzakelijke deskundigheid te kunnen borgen is altijd: 2. 

De gedachte hierachter is dat minder dan 2 personen de organisatie te kwetsbaar maakt. 

Het wordt aan de organisatie overgelaten hoe het minimale aantal medewerkers met de 

omschreven deskundigheid wordt geborgd.  

2. De minimale basisfrequentie (het aantal keren dat een bepaalde activiteit moet zijn 

uitgevoerd voordat deze activiteit 100% zelfstandig kan worden uitgevoerd) is ten minste 

1/3 van een fte. Tot het moment dat deze activiteit 100% zelfstandig kan worden 

uitgevoerd, vindt begeleiding plaats door medewerkers die wel voldoen.  

3. De minimale opleiding (het minimale denkniveau, uitgedrukt in termen van 

relevante MBO, HBO opleiding) is gerelateerd aan het onderscheid eenvoudig en complex. 

Voor het behandelen van eenvoudige situaties geldt een MBO werk- en denkniveau en voor 

het behandelen van complexe situaties geldt een HBO werk- en denkniveau. Dit geldt voor 

de deskundigheidsgebieden waarbij dit onderscheid in de kwaliteitscriteria 2.1 wordt 

gemaakt.    



4. Het minimale kennisniveau houdt in dat de organisatie een actualisatieplicht heeft 

ten opzichte van de medewerker om het kennisniveau op peil te houden indien nieuwe 

regelgeving dat vereist.  

5. Het minimale aantal jaren relevante werkervaring die men nodig heeft om de 

activiteit 100% zelfstandig uit te kunnen voeren is conform kwaliteitscriteria 2.1 behoudens 

de deskundigheidsgebieden waaraan een eis van 5 jaar is gesteld. De 5 jaar ervaringseis 

wordt vervangen door een eis van 3 jaar.  

Naast spelregels per factor zijn algemene uitgangspunten overgenomen vanuit de kwaliteitscriteria 

2.1 die ook als spelregel gelden:  

Complex versus eenvoudig  

1. Indien voldaan wordt aan de deskundigheidseisen voor complexere activiteiten, dan 

wordt automatisch voldaan aan de deskundigheidseisen voor dezelfde eenvoudige 

activiteiten.  

2. Het bevoegd gezag bepaalt zelf welke situaties complex zijn en welke situaties 

eenvoudig. Een senior medewerker beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van 

een complexe of eenvoudige situatie.  

3. Indien het bevoegd gezag kan aantonen dat complexe zaken niet aan de orde zijn, 

kan worden volstaan met de kritieke massa voor eenvoudige situaties.  

5. Doelen voor kwaliteit en kwaliteitscriteria 

Binnen een systeem van kwaliteit in het omgevingsrecht kan onderscheid gemaakt worden tussen 

inputcriteria, throughputcriteria, outputcriteria en outcomecriteria. Deze criteria zijn cyclisch met 

elkaar verbonden en hebben allemaal invloed op elkaar. Om bij de laatste te beginnen: outcome-

criteria zeggen iets over de omgevingskwaliteit, de veiligheid en gezondheid van de fysieke 

leefomgeving, etc. Het gaat om het maatschappelijke effect van beleid (dus het maatschappelijke 

effect van de geleverde Wabo-diensten). Deze criteria/doelstellingen moeten bepaald worden in 

samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Gemeenteraad en burgemeester en 

wethouders stellen kaders, bijvoorbeeld op basis van het collegeakkoord of het handhavingsplan. 

Outputcriteria zeggen iets over concrete prestaties die geleverd worden om het beleidsdoel te 

realiseren. In dit geval gaat het om aan de samenleving geleverde Wabo-diensten, bijvoorbeeld het 

aantal vergunningen, het aantal toezichtsacties, het aantal subsidies, voorlichtingen, etc. De 

throughputcriteria, ofwel procescriteria, beschrijft de processen die moeten leiden tot producten op 

het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Inputcriteria gaan over middelen, 

mensen en tijd. Voor outputcriteria en outcomecriteria zijn tot op heden nog geen concrete 

voorbeelden beschikbaar in tegenstelling tot throughputcriteria en inputcriteria die in 

kwaliteitscriteria 2.1 zijn beschreven. Het is aan elke organisatie zelf om output- en 

outcomecriteria te bepalen.  

6. Impact van deze verordening  

De kwaliteitscriteria 2.1 kunnen in de loop van tijd, gelet op wijzigingen in de wetgeving, de 

leefomgeving en met het oog op de brede reikwijdte die ze krijgen met deze verordening, een 

levend instrument blijven. Wijzigingen kunnen alleen van kracht worden op dezelfde wijze als 

waarop de criteria 2.1 tot stand zijn gekomen: in landelijk overleg, met vaststelling door de raad. 

 

 


