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Modelverordening kwaliteit VTH

Geachte mevrouw Mansveld,

Hierbij bieden wij u de modelverordening kwaliteit VTH aan. Met de verordening verankeren
gemeenten en provincies de door hen ingezette weg naar een landelijk kwaliteitsniveau voor de

uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In december 2014 hebben wij u

toegezegd op 1 juli 2015 deze modelverordening beschikbaar te hebben voor vaststelling in de
gemeenteraad en Provinciale Staten.

In de verordening wordt verwezen naar de voorgestelde wijziging van de Wabo, ook wel de wet
VTH genoemd, die ter vaststelling aan de Tweede Kamer is aangeboden en waarin deze afspraak
is opgenomen. Het wetsvoorstel is nog in behandeling, maar gemeenten en provincies kunnen nu

al aan de slag. In het najaar zullen de VNG en het IPO regionale bijeenkomsten organiseren voor
gemeenten, provincies en omgevingsdiensten om de modelverordening toe te lichten.

De verordening is Wabo-breed ingestoken. Dat sluit aan bij de ambitie om een sterk landelijk
speelveld te creëren. Het gebruik van de kwaliteitscriteria 2.1., waarnaar wij verwijzen, wordt
breed gedragen door gemeenten en provincies. Deze criteria zijn samen op de werkvloer
ontwikkeld en nog aangepast en vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad op 28 juni 2OL2
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Op basis van de ontwikkelingen in het veld en veranderende wet- en regelgeving zullen deze

criteria regelmatig moeten worden onderhouden. Daarover stemmen wij graag met u af.

Een eensluidende brief is verstuurd naar de minister van Veiligheid en Justitie, de heer mr. G.A.

van der Steur.

Met vriendelijke groet,

drs. G. Beukema
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