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Jaarverslag VTH 20171 Uitvoeringsplan VTH 2018

Geachte leden van de raad,
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht
(Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor), de Wet Kinderopvang en de Regeling Wet Kinderopvang,
ontvangt u hierbij het jaarverslag VTH 2017. Tevens is in dit document de programmering van de VTH
taakuitvoering voor het jaar 2018 verwerkt.
Beoordeling Interbestuurlijk toezicht 2016
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en de daarop gebaseerde provinciale verordening
systematische toezichtinformatie heeft de provincie de door ons aangeleverde VTH informatie over
het jaar 2016 beoordeeld op de uitvoering van de taken Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht,
Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Archeologie.
De provincie is van mening dat de gemeente Houten deze taken in 2016 wederom adequaat uitvoerde
(hoogste score). Ook voor de beoordeling van 2017 is het noodzakelijk dat de provincie over 2017 de
informatie ter beoordeling ontvangt.
Jaarverslag VTH 20171 Uitvoeringsplan VTH 2018
De vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH)-taken zijn grotendeels conform
de beleidsnotitie VTH 2013-2017 en het Uitvoeringsplan 2016/2017 uitgevoerd. Naast het bijgevoegde
Jaarverslag VTH 2017 en Uitvoeringplan 2018 is separaat een samenvatting toegevoegd. Daar waar
eerder geprognotiseerde taken niet of niet volledig conform het Uitvoeringplan 2016/2017 zijn
uitgevoerd ligt de oorzaak veelal in activiteiten en/of situaties die vooraf onvoorzien waren maar wel
de noodzakelijke inzet verdiende. Daar waar dit een structureel karakter heeft zijn in 2018 reeds
(deels) tijdelijke maatregelen getroffen. Dit geldt echter niet voor het gehele taakveld aangezien op
sommige onderdelen nog aanvullend onderzoek nodig is om te bepalen of capaciteitsuitbreiding
daadwerkelijk nodig is.
Uit de analyse van alle geconstateerde overtredingen in 2017 blijkt dat er geen aanleiding is tot het
aanpassen van prioriteiten en/of risicoanalyses. Deze worden voor het jaar 2018 dan ook vrijwel niet
aangepast.
Verlenging geldigheidsduur Beleidsnotitie VTH 2013-2017
Wij hebben besloten om de Beleidsnotitie VTH 2013-2017 met 2 jaar te verlengen. In deze periode
wordt toegewerkt naar een zoveel mogelijk regionaal geüniformeerd VTH-beleid dat Omgevingswetproof zal zijn. Gezien de goede beoordelingen vanuit het IBT op de uitvoering van de afgelopen járen
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vinden wij dit een prima basis om voort te zetten zolang de verplichte uniformering nog in volle gang is
en het huidige stelsel aan wet- en regelgeving nog niet vervangen is door de Omgevingswet.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met E. Koolhof via telefoonnummer (030) - 63 92 874
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

H.S. den bieman

Bijlagen(n):

W.M. de Jörag
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