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Onderwerp
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 
Neerijnen

Beslispunten
De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 
van de gemeente Neerijnen verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West 
Betuwe.

Inleiding
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. Aan de verordening ligt een beleidsplan VTH-taken ten 
grondslag dat door B&W zal worden vastgesteld (en tot die tijd gelden de 
beleidsplannen van de voormalige gemeenten). Deze verordening regelt waarover de 
doelen van dit beleid ten minste moeten gaan. 

De landelijke kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld en worden toegepast met als doel de 
kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te waarborgen en te 
bevorderen. Of dat het geval is, moet jaarlijks worden beoordeeld door het colleges van 
burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten. Hiervoor is input nodig van de 
omgevingsdiensten en van de interne gemeentelijke of provinciale organisatie. 
Burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten zullen dus beoordelen "of het 
goed gaat" op basis van de door henzelf geformuleerde beleidsdoelen

De gemeenteraad en Provinciale Staten oefenen horizontaal toezicht uit op “hun” 
colleges en gebruiken waar nodig de krachtens de organieke wetten de aan hun 
toekomende mogelijkheden met het oog op de hoofdlijnen en de continuïteit het beleid 
over de kwaliteit van VTH, als belangrijk onderdeel van de zorg voor een veilige en 
gezonde leefomgeving.

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
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Harmonisatie verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Omgevingsrecht.

Argumenten
1.1 De verordeningen voor Neerijnen en Lingewaal zijn inhoudelijk identiek;
De afgelopen jaren hebben de gemeenten een VTH- beleidskader opgesteld 
(collegebevoegdheid), conform de landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. In het 
verlengde daarvan hebben Neerijnen en Lingewaal in 2016 een inhoudelijk identieke 
verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 
vastgesteld.

1.2 Geldermalsen heeft gewacht op vaststelling in West Betuwe verband
Enige tijd geleden werd de gemeente Geldermalsen er door de Provincie op gewezen dat 
de verordening in Geldermalsen nog niet was bekrachtigd (het college heeft wel eerder 
VTH-Beleid vastgesteld). Met in gedachte de voorgenomen fusie van West Betuwe is met 
de Provincie besproken dat vaststelling in de nieuwe gemeente West Betuwe meer voor 
de hand lag (dan voor enkele maanden nog voor Geldermalsen apart vast te stellen).

1.3 Er zijn geen belemmeringen 1 van de huidige verordeningen bindend te verklaren
Aangezien de verordeningen voor Neerijnen en Lingewaal inhoudelijk identiek zijn, en 
Geldermalsen dezelfde verordening vastgesteld zou hebben, zijn er geen 
belemmeringen om 1 van de huidige verordeningen bindend te verklaren.

Kanttekeningen
1.1 Wet Arhi biedt overgangstermijn harmonisatie tot 1-1-2021;
Er is geen ‘verplichting’ om voor 1-1-2019 te harmoniseren. De Wet Arhi stelt met 
betrekking tot de harmonisatie van verordeningen de volgende eisen: Gemeentelijke 
voorschriften van de voormalige gemeenten dienen binnen twee jaar na de ingang van 
herindeling te zijn bekrachtigd dan wel aangepast. Zo niet, dan vervallen ze van 
rechtswege (art. 28-31). Het gaat hier om alle beleid- wet en regelgeving van 
gemeenten zoals verordeningen, besluiten van de raad en van het college, beleidsregels 
en dergelijke. Tot die tijd blijven de regelingen voor het grondgebied waarvoor ze zijn 
vastgesteld van kracht. 

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Planning
-
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Evaluatie
-

Communicatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 20 november 2018,

besluit:

de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 
van de gemeente Neerijnen verbindend te verklaren voor de gehele gemeente West 
Betuwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 18

De griffier,                                  De voorzitter,
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