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2023 

Gevraagd besluit: 

1. De Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 vast te stellen ter 

vervanging van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie 

Utrecht 2017 en deze te publiceren in het Provinciaal Blad. 

2. De Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 van kracht te laten 

worden zodra de Omgevingswet in werking treedt. 

 

Inleiding: 

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2017 

vormt het juridische kader voor het beoordelen, borgen en verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, vervalt de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) als grondslag voor deze verordening. Op grond van artikelen 18.20 en 18.23 van de 

Omgevingswet dient een nieuwe kwaliteitsverordening te worden vastgesteld.  

 

Juridische en andere relevante kaders: 

Deze verordening kwaliteit vindt zijn grondslag in artikelen 18.20 en 18.23 van de Omgevingswet. Provinciale 

Staten hebben een zorgplicht voor een goede kwaliteit van de uitoefening van uitvoering en handhaving en kunnen 

hierover regels stellen. Voor de uitoefening van de zogenoemde basistaken door de omgevingsdienst(en) geldt er 

een wettelijke plicht om een verordening kwaliteit U&H vast te stellen. 

 

Argumentatie: 

De wettelijke eisen voor de verordening wijzigen niet onder de Omgevingswet. De nieuwe verordening kwaliteit 

VTH leidt daarom niet tot een andere werkwijze maar betreft een technische wijziging. De teksten van de 

bestaande verordening kwaliteit VTH zijn gemoderniseerd en aangepast aan de terminologie van de 

Omgevingswet.  

 

Door de Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 vast te stellen, 

vervullen Provinciale Staten hun zorgplicht voor de VTH-taken die onder hun bevoegdheden vallen. Daarnaast zijn 
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Provinciale Staten verplicht om voor de taken die onder het basistakenpakket te vallen, het kwaliteitsniveau via een 

verordening vast te leggen. De basistaken zijn (verplicht) ondergebracht bij de RUD. Daarom zijn er afspraken 

gemaakt over de formulering van de kwaliteitscriteria.  

 

In de vast te stellen Verordening kwaliteit wordt verwezen naar de meest actuele versie van de kwaliteitscriteria. 

Deze criteria adresseren onder meer wat voor vakmanschap er nodig is voor de uitvoering van U&H. Dit wordt 

uitgedrukt in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Berenschot 

(2019) heeft geadviseerd om aan deze criteria competenties toe te voegen zoals bestuurlijke sensitiviteit, 

procesvaardigheid, advisering en redenering vanuit de maatschappelijke opgave. In gezamenlijkheid met 

gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en rijks partners is de set 2.3 tot stand gekomen 

waarin deze competentieprofielen zijn opgenomen. 

 

Doelen en brede welvaart indicatoren: 

De voorliggende concept verordening gaat over de (uitvoerings)kwaliteit van de VTH-taken. VTH is een instrument 

dat kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de Omgevingsvisie en bijbehorende programma’s. 

 

Participatie: 

Niet van toepassing.  

 

Financiële consequenties: 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg: 

Bij vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie 

Utrecht 2023, zal deze gepubliceerd worden in Provinciaal Blad.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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Ontwerp-besluit 

 

 

Besluit op 14‑12‑2022 tot vaststelling van Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie 

Utrecht 2023 ter vervanging van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht provincie Utrecht 2017, en deze te publiceren in het Provinciaal Blad. De Verordening kwaliteit 

uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 wordt van kracht zodra de Omgevingswet in 

werking treedt. 

 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 14‑12‑2022. 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 08‑11‑2022 

met nummer UTSP-2136820789-6338, 

van afdeling SLO, team MIL. 

 

Overwegende dat: 

− Dat gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten die in hun opdracht werken, zich (bij de zorg voor 

een gezonde en veilige fysieke leefomgeving, waar die zorg gestalte krijgt uitvoering en handhaving van het 

omgevingsrecht), voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van deze 

uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen en dat het met het oog daarop wenselijk is 

om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, door de deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht;  

− Dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de 

Omgevingsbesluit, in ieder geval de in landelijke samenwerking opgestelde actuele kwaliteitscriteria zijn, die op 

basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen (wanneer daartoe aanleiding is) met betrokken 

partijen in landelijke afstemming zullen worden aangepast; 

 

Besluit: 

1. De Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 vast te stellen ter 

vervanging van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie 

Utrecht 2017 en deze te publiceren in het Provinciaal Blad. 

2. De Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht provincie Utrecht 2023 van kracht te laten 

worden zodra de Omgevingswet in werking treedt. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Griffier, 

mr. J.H. Oosters mr. C.A. Peters 

 

 

 


