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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van het vastgestelde ‘Uitvoeringsplan vergunningverlening
2019’ en de ‘evaluatie vergunningverlening 2018’.
Inleiding
Uit de Wet VTH en de bijbehorende AMvB VTH vloeit voort dat het vergunningenbeleid voor het
omgevingsrecht voortaan wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het plan wordt door het
college vastgesteld en ter kennis gebracht van de gemeenteraad. In het kader van het
Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht is het uitvoeringsplan vergunningverlening 2019 aan
Provincie Noord-Brabant toegezonden.
Ook wordt door de Wet VTH en de bijbehorende AMvB VTH bepaald dat het met vergunningen
belaste bestuursorgaan periodiek rapporteert aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde
Staten over de uitvoering van het vergunningenbeleid en het uitvoeringsprogramma.
Het bijgevoegde ‘Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019’ bestaat daarom uit twee
onderdelen, te weten;
• Evaluatie vergunningverlening 2018
• Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019
De stukken zijn op 30 augustus ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten toegezonden.
Gedeputeerde Staten hebben een integrale VTH beoordeling uitgevoerd. Naast het
‘Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019’ is daarom het, eerder toegezonden,
‘Handhavingsprogramma 2019’ betrokken. Bij brief van 23 september 2019 hebben
gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ons de eindbeoordeling toegezonden. Het
samenvattend eindoordeel luidt;
“Samenvattend eindoordeel omgevingsrecht: ‘voldoet’
Dit eindoordeel is op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT. Dit betekent dat uw
gemeente de kleur ‘groen’ krijgt op de kaart, die wij omstreeks december 2019 op onze website
www.brabant.nl/omgevingsrecht publiceren. ”
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GEMEENTE LANDERD

Communicatie
Het uitvoeringsplan is afgestemd met betrokken partijen en gezonden naar Gedeputeerde
Staten van Provincie Noord-Brabant.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
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C.C. Boode
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