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Betreft:  KopKwaliteitsCriteria 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Bij raadsbesluit RB16.0095 heeft u op 19 december 2016 de Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (Verordening VTH-kwaliteit) vastgesteld. Op basis van 

deze verordening zijn voor de uitvoering van de basis VTH-taken, de zgn. complexe milieutaken, de 

kwaliteitscriteria 2.1 van toepassing. 

 

De kwaliteitscriteria 2.1 zijn bedoeld om de uitvoering van de VTH-taken door de gemeenten en 

provincies in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De 

criteria gaan onder andere over het proces, deskundigheid, onderlinge vervangbaarheid, inhoud en 

kritieke massa. Dit stuitte op breed verzet vanuit de gemeenten als meest betrokken gezagen. Het 

bottom-up proces van vorming omgevingsdiensten zou hiermee worden doorkruist met een top-down 

voorgeschreven kwaliteit die bovendien sterk zou ingrijpen in de bij gemeenten achtergebleven taken. 

Om deze reden zijn de kwaliteitscriteria 2.1 niet dwingend in de wet VTH opgenomen. 

 

Op basis van artikel 5, Kwaliteitsborging, van de Verordening VTH-taken stellen burgemeester en 

wethouders voor de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten nadere kwaliteitseisen waarbij 

invulling wordt gegeven aan de zorgplicht die burgemeester en wethouders voor deze taken hebben.  

 

In samenwerking met de gemeenten Schagen en Texel zijn voor de niet basis taken hiertoe 

KopKwaliteitsCriteria ontwikkeld opdat in de Noordkop een eenduidige bestuurlijke visie op de borging 

van de kwaliteit voor de niet basis taken worden gehanteerd. Ten opzichte van de kwaliteitscriteria 2.1 

wordt slechts op een tweetal punten afgeweken: 

- de eis van 5 jaar ervaring is voor de niet-basis taken teruggebracht naar 3 jaar; 

- bij combinatie van specialismen is de minimale frequentie teruggebracht van 0,33 fte naar 

0,25 fte. 

 

Het college heeft de KopKwaliteitsCriteria vastgesteld voor de uitvoering van de bij de gemeente 

achtergebleven taken. De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid van de kwaliteit van 

de uitvoering en handhaving van de van de betrokken wetten voor de fysieke leefomgeving.  

Op basis van artikel 5 van de Verordening VTH-Kwaliteit zal het college jaarlijks aan de gemeenteraad 

mededeling doen over de naleving van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken.  
 
 
Den Helder, 31 oktober 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
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