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Advies 
1. Het bijgevoegde "Regionaal beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2019 - 2022" voor 

de door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek uit te voeren taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vaststellen. 

2. De door B&W van Huizen in 2008 vastgestelde nota "Actualisatie probleemanalyse en prioriteitstelling 2008 -
2012" als beleidskader voor het VTH-beleid op milieugebied met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 
intrekken. 
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Toelichting: 

Aanleiding 
Deelnemers aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben de 
gezamenlijke ambitie uitgesproken om een uniform beleid op te stellen voor de overgedragen 
taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTFI) aan de OFGV. Dit beleid 
beoogt een gelijk speelveld te creëren voor zowel ondernemers als inwoners in het werkgebied 
van de OFGV. Met de invoering van de wet VTFI in 2017 (en aanpassing van bijbehorende 
AMvB's) is het vaststellen van zo'n gezamenlijk kader ook verplicht geworden. 

Flet in bijlage 1 opgenomen "Regionaal beleidskader VTH 2019 - 2022, samen sterk voor 
kwaliteit" (in deze nota verder aangeduid met "beleidskader") is het resultaat van deze ambitie. 
Flet wordt met dit voorstel aan uw college ter vaststelling voorgelegd. 

Kaders 
• Gemeenschappelijke Regeling OFGV, opgericht per 1 januari 2013. 
• Wet VTFI en artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht. 

Argumentatie 
Met het vaststellen (beslispunt 1) en publiceren (beslispunt 2) van dit beleidskader, en intrekken van 
het oude beleid (beslispunt 3), worden meerdere doelen gediend. Deze doelen worden hieronder 
nader toegelicht. 

Gelijk speelveld 
Ftet beleidskader dient in de eerste plaats om een 'gelijk speelveld' te creëren voor zowel 
ondernemers als inwoners in het werkgebied van de OFGV (Flevoland en Gooi en Vechtstreek). 
Bedrijven kunnen met dit beleidskader uitgaan van eenzelfde wijze van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving door de OFGV, ongeacht waar het bedrijf in het werkgebied van de OGFV is 
gevestigd. Dat gelijke speelveld geldt ook voor inwoners, die kunnen rekenen op een omgevingsdienst 
die meldingen en klachten over hinder van bedrijven op een uniforme wijze behandelt. 

Kwaliteit 
Flet goed doorlopen van de beleidscyclus voor de VTH-taken draagt bij aan de proceskwaliteit die 
nodig is voor een adequate uitvoering van deze taken. Het beleidskader werkt verschillende 
onderdelen van de VTH-beleidscyclus uit. Zo bevat het beleidskader: 
• een gezamenlijke probleemanalyse en risicoanalyse; 
• een op de probleem- en risicoanalyse gebaseerde prioriteitstelling, nodig voor een risicogestuurde 

uitvoering van de VTH-taken, zodat capaciteit effectief en efficiënt worden ingezet; 
• een aantal richtinggevende doelstellingen; 
• een nalevingsstrategie, bestaande uit een preventiestrategie, een vergunningenstrategie, een 

toezichtstrategie en een handhavingsstrategie; 
• een beschrijving van de afstemming met externe partners, zoals de politie, het Openbaar 

Ministerie, andere omgevingsdiensten, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de GAD, 
Natuurmonumenten en het GNR. 

Deze elementen van het beleidskader geven daarmee richting aan het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma (en de tussentijdse en jaarrapportage daarover) van de OFGV, waarin de 
uitvoering wordt geconcretiseerd in aantallen controles, aantallen vergunningen en meldingen etc. 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen 
Het Besluit omgevingsrecht bevat de verplichting om te werken op basis van een gemeenschappelijk 
beleid voor de uitvoering van de zogeheten basistaken (vrijwel alle VTH-taken op milieugebied) die de 
omgevingsdienst uitvoert. Het beleidskader geeft invulling aan deze eisen, in het bijzonder de 
gezamenlijke probleemanalyse, de prioriteitstelling, de doelstellingen en de nalevingsstrategie. 
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Zowel de provincie Flevoland als de provincie Noord-Holland hebben in het kader van interbestuurlijk 
toezicht (IBT) aanbevelingen gedaan voor het beleidskader. Deze aanbevelingen zijn in het 
beleidskader verwerkt. In een brief van 23 januari 2019 (bijlage 2) vragen de beide gedeputeerden 
van Flevoland en Noord-Holland aan de AB-leden van de OFGV om het beleidskader in hun colleges 
vast te stellen. 

Het beleidskader vervangt de in 2008 door B&W van Huizen vastgestelde nota "Actualisatie 
probleemanalyse en prioriteitstelling 2008-2012". Deze nota heeft dus van 2008 tot en met 2018 
gediend als het vigerende beleidsdocument voor de uitvoering van de milieugerichte VTH-taken in 
Huizen. Dit beleidsdocument was een van de redenen om de uitvoering van VTH-taken in Huizen 
tijdens het interbestuurlijk toezicht (2012-2018) als adequaat te beoordelen. Dit in tegenstelling tot 
diverse regiogemeenten, die een dergelijk beleidsdocument niet hadden en - al jaren node wachtend 
op een regionaal beleidskader - daardoor slechts 'deels adequaat' of zelfs 'niet adequaat' scoorden. 

Alternatieven 
Wij beseffen dat het beleidskader een soms taai en lastig te doorgronden document is, dat niet overal 
uitblinkt in de beknoptheid en concreetheid die we in Huizen in de regel nastreven. Dat is het gevolg 
van onder meer de keuze om met alle partners tot één gezamenlijk document te komen. Dit is een 
lang en soms onwennig traject gebleken (getuige het driejaar lange totstandkomingsproces), waarbij 
de OFGV-deelnemers en de OFGV blij zijn dat er uiteindelijk een bruikbaar document is opgeleverd, 
dat bovendien op steun kan rekenen van de beide provincies. 

Het heeft daarom niet de voorkeur om voorstellen te doen het beleidskader op onderdelen te 
verbeteren of verduidelijken, of om het beleidskader nu niet vast te stellen. Dat zou voor vertraging in 
het besluitvormingsproces zorgen, hetgeen wij onwenselijk achten. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Communicatie 
Nadat het beleidskader door uw college is vastgesteld, informeren wij de OFGV daarover. De OFGV 
zendt het beleidskader na vaststelling in alle colleges ter kennisgeving naar de ketenpartners. 

Uitvoering en evaluatie 
Het beleidskader geldt voor een periode van 4 jaar (2019-2022). De uitvoering van het beleidskader 
wordt jaarlijks geëvalueerd, voor het eerste eind 2019. Indien nodig wordt het beleidskader bijgesteld. 

Bij het opstellen van het jaarlijkse VTH-jaarprogramma, waarvan het uitvoeringsprogramma van de 
OFGV een onderdeel vormt, zullen wij rekening houden met het beleidskader. Dat zal voor het eerst 
zijn voor het VTH-jaarprogramma 2019, dat ongeveer gelijktijdig met dit voorstel aan u wordt 
aangeboden. In de uitvoeringsprogramma's is overigens nog wel de nodige lokale afwegingsruimte 
aanwezig. 

Bijlagen 
1. Regionaal beleidskader VTH 2019 - 2022 
2. Brief provincie Flevoland en Noord-Holland Regionaal VTH-beleldskader d.d. 23 januari 2019 

Omgeving 
Beleid, 

E. Weyland 
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