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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-708248425 DOS-2017-
0001923

Onderwerp

Update Beleidsregel kwaliteitscriteria VTH

Advies

1 .  Vast te stellen de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving krachtens de Wabo’

2.  Vast te stellen het Besluit tot inwerkingtreding ‘Beleidsregel kwaliteitscriteria 2.2 voor

vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019’

3.  Te bepalen dat na vaststelling van de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor vergunningverlening,

toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ het inwerkingtredingsbesluit wordt gepubliceerd

in het Provinciaal blad.

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ‘Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor

vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

1 . Kwaliteitscriteria 2.2 deel B voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de

Wabo. 

2. Besluit tot vaststelling ‘Beleidsregel kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019’.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 10 december 2019
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1 Toelichting voor het College

 

GS hebben de Provinciale kwaliteitsverordening voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving op 16 december 2015 door PS laten vaststellen. Deze verordening regelt de kwaliteit

van de door en in opdracht van de colleges van Gedeputeerde Staten uitgevoerde

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. Deze kwaliteit is

beschreven in de landelijk opgestelde set van kwaliteitscriteria de “Kwaliteitscriteria 2.1 voor

vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo”. De criteria hebben GS

separaat in een beleidsregel vastgesteld. 

 

De kwaliteitscriteria bestaan uit drie delen (A,B en C). In 2019 is er een aangepaste set

kwaliteitscriteria 2.2 deel B opgeleverd, betreffende de kritische massa criteria. De onderdelen A

(Algemeen) en C (Procescriteria, inhoudelijke criteria en prioriteiten) zijn niet aangepast. Deze

aangepaste set (deel B) dient door GS te worden vastgesteld. In de IPO Bestuurlijke advies

Commissie VTH van mei 2019 is inmiddels ingestemd met de nieuwe set.

 

Financieel en fiscaal kader

- Bedrag ex BTW: N.v.t.

- Programma: De beleidsregel kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en

handhaving krachtens de Wabo, Zuid-Holland 2019 valt binnen het huidige

begrotingsprogramma 1 Groen, Waterrijk en Schoon, doel 1 .6 Een gezond(er) en

veilig(er) leefmilieu uitgevoerd.

- Financiele risico’s: N.v.t.

 

Juridisch kader

GS hebben in een beleidsregel de kwaliteitscriteria 2.1 vastgesteld. Met de update van de criteria

dient GS de nieuwe set vast te stellen en een deels gewijzigde beleidsregel vast te stellen en te

publiceren conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.4, eerste lid en art. 5.5.

 

Na vaststelling wordt het inwerkingstredingsbesluit gepubliceerd in het Provinciaal blad.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

IPO en VNG hebben in de zomer 2015 een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld.

Provinciale Staten hebben op 16 december 2015 de Verordening kwaliteit VTH vastgesteld. Bij

het vaststellen van de verordening hebben GS de kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening,

toezicht en handhaving vastgesteld en hebben dit via de beleidsregel kwaliteitscriteria 2.1

bekrachtigd door het te publiceren. De set 2.1 is van september 2012. In het Bestuurlijk

omgevingsberaad (BoB) van september 2017 is afgesproken de set technisch te actualiseren. Dit

heeft geresulteerd in een aangepaste set kwaliteitscriteria deel B.

3 Proces

 Zie deel 1 en 2 van het GS-voorstel. 
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4 Participatie

 

De kwaliteitscriteria zijn herzien door een landelijke werkgroep met deelnemers vanuit de VNG,

IPO en omgevingsdiensten. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een landelijke consultatieronde.

5 Communicatiestrategie

 

De kwaliteitscriteria 2.2 zijn reeds bekend bij de omgevingsdiensten. Dit besluit heeft geen

aanvullende communicatie nodig. 

 


