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Geachte dames en heren, 

 

Kennisnemen van  

De verlenging van het Beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving tot de datum 

waarop de Omgevingswet in werking treedt, uitgaande van de maximum duur van 1 jaar.  

 

Inleiding  

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleid voor Veiligheid, Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving Schagen 2019-2022 vastgesteld. Er is indertijd voor gekozen om een 

gecombineerd beleid op het gebied van Veiligheid en van Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving in de fysieke leefomgeving op te stellen. Hierin heeft het bestuur van de gemeente 

keuzes gemaakt voor de jaren 2019 t/m 2022 op deze vakgebieden. Dit VVTH beleid is afgelopen 

en nieuw VTH beleid moet worden opgesteld.  

 

Vanwege wetswijzigingen en nieuwe inzichten is het noodzakelijk een nieuw beleidsplan vast te 

stellen. Op basis van artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van 

burgemeester en wethouders het bevoegde orgaan voor het vaststellen van een VTH-

beleidsplan. Dit beleid zal wederom voor de duur van 4 jaar worden vastgesteld. Mede door de 

komst van de Omgevingswet moet nieuw VTH beleid die gebaseerd is op deze wet opgesteld 

worden. Vooruitlopend hierop zullen de aanpassingen voldoen aan de eisen die ook de 

Omgevingswet hieraan stelt.  

 

Om in de tussenliggende periode in de uitvoering en handhaving te kunnen terugvallen op 

vigerend VTH beleid, wordt het huidige beleid verlengd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 7.2 

van het Bor. 

Daarnaast wordt in 2023 beleid voor Veiligheid opgesteld die voldoet aan de wensen en eisen 

van een integraal veiligheidsplan. Daarmee wordt voldaan aan artikel 38b van de Politiewet.   
 

Kernboodschap  

Met de komst van de omgevingswet zal het nieuwe voor Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving gebaseerd zijn op de Omgevingswet. Tot dit tijd wordt het huidige VTH beleid 

verlengd tot de Omgevingswet is ingegaan en voor de duur van maximaal 1 jaar.   
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Communicatie  

In het kader van horizontale verantwoording wordt de verlengen van het Beleid voor 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving middels deze Raadsinformatie memo kenbaar 

gemaakt. 

  

Vervolg 

In 2023 wordt conform het door het college vastgestelde plan van aanpak nieuw VTH beleid 

opgesteld die voldoet aan de wetgeving en nieuwe inzichten. Planning is dit beleid door het 

college voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet vast te laten stellen en ter kennisgeving 

voor te leggen aan de gemeenteraad, 

In 2023 wordt eveneens beleid voor Veiligheid opgesteld die voldoet aan de wensen en eisen 

van een integraal veiligheidsplan. In het tweede kwartaal wordt deze aan de raad ter 

vaststelling voorgelegd.   

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

Marjan van Kampen 

 

  

 


