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Onderwerp: Vaststelling VTH-Omgevingsbeleidsplan Midden-Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2020 het “VTH-

Omgevingsbeleidsplan Midden-Groningen periode 2021-2024” vastgesteld. Hierbij ontvangt u het 

beleidsplan en de bijbehorende oplegnotitie. 

 

De gemeente Midden-Groningen verleent, net als iedere gemeente, vergunningen voor activiteiten 

in het ruimtelijk domein. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stelt regels over de wijze 

waarop dit moet plaatsvinden. Op 19 september 2019 heeft de gemeenteraad de “Verordening 

kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Midden-Groningen 

2019” vastgesteld. Met het vaststellen van deze verordening is de basis gelegd voor de kwaliteit 

voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna; VTH).  

 

Het Besluit omgevingsrecht bepaalt onder andere dat de bevoegde gezagen die belast zijn met de 

uitvoering van VTH hiervoor een uitvoerings- en handhavingsbeleid vaststellen. Hiervoor is het 

college het bevoegde gezag. Met dit beleid wordt beoogd de werkzaamheden die de gemeente 

verricht op het gebied van VTH inzichtelijk te maken. Verder is in het Besluit omgevingsrecht 

opgenomen dat het college de gemeenteraad kennis geeft van het beleid. 
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Het VTH Omgevingsbeleidsplan wordt vastgesteld voor vier jaar, waarbij een jaarlijkse evaluatie 

zal plaatsvinden op basis van de door de ODG aangeleverde jaarrapportage en met het overzicht 

van de eigen inzet van voor wat betreft de APV en de BOA’s. Deze evaluatie zal naar verwachting in 

februari aangeboden kunnen worden, waarbij ook de voortgang van de te bereiken doelen wordt 

meegenomen. Daarbij houden we rekening met de komende ontwikkelingen op het gebied van de 

Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en andere taakvelden. 

Voorts wordt aan de Omgevingsdienst Groningen een jaaropdracht verstrekt. In deze jaaropdracht 

wordt richting gegeven aan de inzet die moet worden gepleegd voor het bereiken van de doelen. 

 

In de bijlagen treft u het “VTH-Omgevingsbeleidsplan Midden-Groningen periode 2021-2024” en de 

“Oplegnotitie VTH-Omgevinsgbeleidsplan Midden-Groningen”. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


