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Het Regionaal beleidskader VTH binnen de procescriteria
De omgevingsdiensten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van
de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH). Deze rol is vastgelegd in de Wet VTH en het Besluit
omgevingsrecht (Bor). Aangezien de VTH-taken door de
omgevingsdiensten in mandaat worden uitgevoerd, blijft de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken bij ons college.
Uw Staten houden hier horizontaal toezicht op. In dit kader wordt u
lopende het jaar door ons college op verschillende momenten
geïnformeerd.
De kwaliteit van de uitvoering van het VTH-stelsel wordt enerzijds
geborgd door de verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht,
vastgesteld door uw Staten op 27 juni 2016, en anderzijds door de
procescriteria die in het Bor zijn opgenomen.
De procescriteria zijn eisen die worden gesteld aan de beleidscyclus van
de VTH-taken (de zogenaamde BIG-8). Door de criteria te volgen, wordt
de cyclus, die begint met het opstellen van het beleid en via de
uitvoering uiteindelijk leidt tot het bijstellen van het beleid, gesloten. Er
zijn zes procescriteria:
1. het uitvoerings- en handhavingsbeleid;
2. het uitvoeringsprogramma;
3. de uitvoeringsorganisatie;
4. het borgen van de middelen;
5. monitoring van de voortgang; en
6. rapportage over de inspanningen.
Als bijlagen zenden wij u het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022,
als bedoeld onder punt 1, van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek toe. Op basis van dit kader kan het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma worden opgesteld (punt 2) en uitgevoerd (punt
3). Dit wordt geborgd door onze deelname aan de besturen van de
omgevingsdiensten en door de mandaatregelingen. In de begroting van
en de dienstverlenings- of uitvoeringsovereenkomsten met de
omgevingsdiensten, worden de benodigde en beschikbare financiële en
personele middelen (punt 4) opgenomen voor de
uitvoeringsprogramma’s. Gedurende het jaar worden de inspanningen
voor het uitvoeringsprogramma gemonitord (punt 5). De rapportage van
de monitoring (punt 6) wordt meegedeeld aan uw Staten in het jaar
volgend op het jaar waar het uitvoeringsprogramma betrekking op
heeft.
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Het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 vormt het uitvoerings- en
handhavingsbeleid zoals bedoeld in 7.2 van het Besluit omgevingsrecht
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Met de VTHstrategie wordt vastgelegd welke strategie wordt gehanteerd bij het
gezamenlijk realiseren van de meerjarige doelen en prioriteiten in het
werkgebied van de Omgevingsdienst met de partners.
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