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Geadviseerd besluit
1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 vast te stellen.

2. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Ridderkerk 2016 in te trekken op het moment dat de Verordening uitvoering en handhaving 
(omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 in werking treedt. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH; een wijziging van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Wabo) is 14 april 2016 in werking getreden. Het doel van deze wet is 
een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de 
uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet VTH wordt, als deel van de Wabo, via de 
Invoeringswet Omgevingswet onder de Omgevingswet gebracht. Gemeenten zijn naar aanleiding van 
de wet VTH verplicht om een lokale verordening VTH te hebben. Deze verordening regelt de kwaliteit 
van de door en in opdracht van het college van burgemeester en wethouders uitgevoerde 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht.

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Hiermee vervalt de huidige 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als grondslag voor de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). De Verordening 
Uitvoering en Handhaving (hierna: U&H) vervangt vanaf dat moment de Verordening VTH. De 
Verordening U&H heeft de artikelen 18.20 en 18.23 van de Omgevingswet als grondslag. Met het 
vaststellen van de Verordening U&H voor inwerkingtreding van de Omgevingswet verwijst de lokale 
verordening naar de nieuwe landelijke wetgeving.

Beoogd effect
Het beleidsneutraal aanpassen van de lokale verordening op basis van het VNG-model zodat deze 
verwijst naar de artikelen uit de Omgevingswet in plaats van de Wabo. 

Relatie met beleidskaders
Beleidsplannen, uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen voor de gemeentelijke VTH taken.

Argumenten
1.1 De verordening U&H is aangepast op basis van het VNG-model.
Met het vaststellen van de Verordening U&H voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwijst 
de lokale verordening naar de nieuwe landelijke wetgeving. De verordening bevat geen beleidsmatige 
wijzigingen ten opzicht van dit VNG-model of ten opzichte van de huidige verordening. Met het 
vaststellen van de Verordening geeft de gemeente daarnaast invulling aan één van de door de VNG 
geformuleerde ‘Minimale acties Omgevingswet’.

Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
1.1 De verordening treedt niet in werking op het moment van vaststelling maar op het moment dat de 
Omgevingswet in werking treedt. 
Vanwege de onzekere inwerkingtredingsdatum van de wet is in artikel 6.1 de bepaling opgenomen dat 
de verordening tegelijkertijd met de Omgevingwet in werking zal treden.

Uitvoering/vervolgstappen
Het besluit zal bekend worden gemaakt in het gemeenteblad en worden gepubliceerd op de website 
www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het opgenomen in het huis-aan-huisblad “De 
Blauwkai”. Dit gebeurt in aanloop naar de definitieve invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

Financiën
n.v.t.

Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
De verordening zal voor inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gepubliceerd via de daarvoor 
gebruikelijke kanalen. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022.docx  
2. Toelichting op de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
24 november 2022

Zaaknummer:
595836

Onderwerp:
Verordening uitvoering en 
handhaving (omgevingsrecht) 
Ridderkerk 2022 

Commissie samen wonen
10 november 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 september 2022,

gelet op 

Omgevingswet

BESLUIT:

1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 vast te stellen.

2. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Ridderkerk 2016 in te trekken op het moment dat de Verordening uitvoering en handhaving 
(omgevingsrecht) Ridderkerk 2022 in werking treedt. 


