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Geacht college. 

De Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving) is op 9 december 2015 aangenomen door 
de Eerste Kamer (gepubliceerd in Staatsblad 2015, 521). Op grond hiervan dienen wij 
een verordening kwaliteit vast te stellen voor uitvoering en handhaving van de Wabo. 

Gelet op de artikelen 5.4 en 5.5 van deze wet zijn wij gehouden uw college te horen 
alvorens de verordening in werking kan treden. In de bijlage treft u het ontwerp voor de 
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Noordoostpolder (hierna ontwerpverordening) aan, waarover wij graag uw 
zienswijze ontvangen. 

De ontwerpverordening is tot stand gekomen door middel van afstemming op het niveau 
van de Omgevingsdienst Flevoland 8i Gooi en Vechtstreek met de daarin deelnemende 
gemeenten en provincies. Bij het opstellen van de ontwerpverordening is de model
verordening, welke is vastgesteld door het IPO en de VNG, nagenoeg volledig gevolgd. 
De reikwijdte van de ontwerpverordening beperkt zich, conform de mogelijkheden in de 
wet, tot de taken die wij bij de omgevingsdienst hebben neergelegd, de zgn. uittaken. 

Wij hebben gemeend regionaal maatwerk toe te passen ten aanzien van de dynamische 
verwijzing in de modelverordening naar de vigerende landelijke set kwaliteitscriteria 
(artikel 5) en het benoemen van onderwerpen, waarvoor wij in ieder geval doelstellingen 
in ons VTH-beleid op zouden moeten nemen (artikel 4, tweede lid). 
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Regionale afstemming heeft ertoe geleid dat eenduidige normstelling voor de omgevings
dienst voorop staat. Gelet daarop beperkt onze ontwerpverordening zich tot de uittaken 
(ook wel basis- en plustaken genoemd), die in onze opdracht worden uitgevoerd door de 
omgevingsdienst. In ons VTH-beleidskader zullen wij ingaan op de kwaliteit van de 
thuistaken (ook wel achterblijvende taken genoemd). In verband hiermee hebben wij de 
formulering van artikel 2 van de ontwerpverordening anders geredigeerd dan de model
verordening. 

Regionaal wordt als belangrijk nadeel gezien dat de constructie van de dynamische 
verwijzing geen recht doet aan de lokale autonomie. In de ontwerpverordening hebben 
wij de bevoegdheid bij het college gelegd om de vigerende landelijke set kwaliteitscriteria 
vast te stellen als nadere regels. Deze nadere regels treft u bijgaand ter informatie aan. 
Als op landelijk niveau een nieuwe set kwaliteitscriteria wordt vastgesteld c.q. de huidige 
landelijk set wordt gewijzigd dan zullen wij in het kader van besluitvorming over de 
vaststelling ervan als nadere regels zorgdragen voor afstemming op het niveau van de 
omgevingsdienst. 

Ten aanzien van de in artikel 4, tweede lid, van de modelverordening opgenomen 
onderwerpen (dienstverlening, uitvoeringskwaliteit en financiën) zijn wij van mening dat 
al in voldoende mate uit het Besluit omgevingsrecht voortvloeit dat wij hierover 
doelstellingen in ons VTH-beleid moeten opnemen. Uit oogpunt van het voorkomen van 
herhaalde normstelling hebben wij dit artikellid niet overgenomen in de 
ontwerpverordening. 

Wij ontvangen graag binnen 4 weken na dagtekening van deze brief uw zienswijze op de 
ontwerpverordening. Indien u niet binnen deze termijn reageert, gaan wij ervan uit dat u 
positief staat ten aanzien van de door de gemeenteraad vast te stellen Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Noordoostpolder. 
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