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1. Voorstel 

 De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

gemeente Midden-Groningen 2019 vast te stellen.  

 

2. Inleiding 

Op 14 april 2016 is de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in werking getreden. 

De wet is een aanpassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de 

randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van VTH te komen. 

Het vaststellen van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht gemeente Midden-Groningen 2019 (kwaliteitsverordening VTH) is verplicht op grond 

van deze wet. Het voorliggende voorstel voorziet in de vaststelling van deze verordening. De 

gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van de verordening.  

 

Het betreft een standaard verordening, zoals de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Slochteren en Menterwolde ook hadden vastgesteld. Inhoudelijk is er geen verschil tussen deze 

verordeningen en de onderhavige. Met de provincie Groningen heeft hierover afstemming 

plaatsgevonden. Gelet op het feit dat het gaat om het samenvoegen van de drie verordeningen tot 

één verordening voor de gemeente Midden-Groningen, heeft de provincie geen opmerkingen.  

3. Publiekssamenvatting 

Op grond van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn gemeenten verplicht om een 

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen. Deze 

verordening regelt de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

van het omgevingsrecht. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
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Menterwolde hadden deze verordening al vastgesteld. Voor de gemeente Midden-Groningen is deze 

verordening opgesteld. Tussen de oude verordeningen en de nieuwe zit geen verschil.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 147 van de Gemeentewet is uw raad bevoegd om verordeningen vast te 

stellen. De Wet VTH verplicht gemeenten om een kwaliteitsverordening VTH vast te stellen.  

5. Beoogd effect 

Een kwaliteitsverordening VTH waarmee de kwaliteit van uitvoering van taken op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo-staken wordt geborgd. Deze taken 

worden door de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd.  

6. Historische context 

De Wet VTH is de wettelijke basis voor het nieuwe VTH-stelsel geworden. Dit nieuwe VTH-stelsel 

wordt gevormd door alle provincies, gemeenten en alle regionale uitvoeringsdiensten (waaronder 

de Omgevingsdienst Groningen). Onderdeel van dit nieuwe stelsel vormt de verbetering van de 

afstemming en informatie-uitwisseling tussen provincies, gemeenten, waterschappen, het openbaar 

ministerie, de politie en de rijkstoezichthouders. Verder is in deze wet onder meer het 

basistakenpakket van de regionale uitvoeringsdiensten wettelijk vastgelegd. Daarnaast worden  

gemeenten verplicht om een kwaliteitsverordening vast te stellen.  Hierdoor komt de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij het bevoegd gezag 

te liggen. 

7. Argumenten 

De voorliggende verordening moet worden vastgesteld in het kader van de harmonisatie 

voortvloeiend uit de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. De voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hadden alle drie deze kwaliteitsverordening 

VTH vastgesteld. Inhoudelijk zijn er onderling geen verschillen. Het betreft vaststelling van 

zogenaamd bestaand beleid.  

 

Met de provincie Groningen heeft afstemming plaatsgevonden over de kwaliteitsverordening VTH. 

Gelet op het feit dat geen inhoudelijke wijziging plaatsvindt ten opzicht van de drie verordeningen 

van de voormalige gemeenten heeft de provincie geen opmerkingen gemaakt.  

 

Ons college kan besluiten om een ontwerp van de kwaliteitsverordening VTH voor inspraak ter 

inzage te leggen. Dit is niet verplicht. Wij hebben besloten om geen gebruikt te maken van de 

inspraakmogelijkheid. De reden hiervoor is dat het gaat om vaststelling van een nieuwe 

kwaliteitsverordening VTH als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Het gaat om bestaand 

beleid. Bovendien betreft het een zuiver formele verordening die niet gericht is op directe 

rechtsgevolgen voor burgers en bedrijven.  

 

De kwaliteitsverordening VTH is het kader voor het vaststellen van kwaliteitscriteria. Deze 

kwaliteitscriteria vormen de basis voor de wijze waarop de vergunningverlening, toezicht en 

handhaving van de Wabo-taken worden uitgevoerd. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) voert de 

Wabo-taken voor de gemeente Midden-Groningen uit. In de dienstverleningsovereenkomst is 

overeengekomen dat de medewerkers van de ODG voldoen aan de landelijk vastgestelde 
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kwaliteitscriteria. In de kwaliteitscriteria is beschreven waaraan medewerkers die worden ingezet 

op VTH minimaal moeten voldoen. Dit betekent dat zij onder andere regelmatig (bij)scholing 

volgen en dat een evenwichtige samenstelling van medewerkers wordt bewaakt. 

 

Inmiddels zijn nieuwe kwaliteitscriteria opgesteld. Nadat de kwaliteitsverordening VTH is 

vastgesteld door uw raad moet ons college de nieuwe kwaliteitscriteria vaststellen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Het vaststellen van de kwaliteitsverordening VTH is een wettelijke verplichting op grond van de 

Wet VTH. Tevens worden de drie verordeningen van de voormalige gemeente ingetrokken.  

9. Financiële paragraaf 

Aan de vaststelling van de kwaliteitsverordening VTH zijn geen financiële gevolgen verbonden.  

10. Communicatie 

Na vaststelling door uw raad moet de kwaliteitsverordening VTH worden gepubliceerd op de 

gebruikelijke wijze. Tevens wordt de verordening op de gemeentelijke website bekend gemaakt en 

geplaatst. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na vaststelling vindt publicatie plaats en treedt de verordening in werking.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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