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Betreft: Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2022

Geachte raadsleden ,

Sinds 2016 stelt de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) kwaliteitseisen aan de
uitvoering van Wabo-taken. Eén van de kwaliteitseisen betreft de invoering van een beleidscyclus. Het
“HandhavingsuItvoeringsprogramma Wabo 2022“ maakt deel uit van deze beleidscyclus. Uw
gemeenteraad moet van het Uitvoeringsprogramma in kennis worden gesteld. Met het versturen van
deze brief geven wij hier invulling aan

Extra formatie en blijvend hoog aantal vergunningen
De toename van het aantal aanvragen is geconsolideerd op het niveau van 2020-2021. De berekende
werkdruk komt in 2022 grofweg overeen met de aanwezige capaciteit. Deze capaciteit is de afgelopen
jaren incidenteel verhoogd om tegemoet te komen aan het blijvend hoge aantal vergunning aanvragen. In
2022 wordt deze tijdelijke verhoging deels omgezet in vaste formatie. Op die manier worden de Wabo-
taken ook in de toekomst uitgevoerd op het gewenste kwaliteitsniveau en bouwen we verder aan een
robuust team met zoveel mogelijk kennis in eigen huis

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Ook in 2022 blijft voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb noodzakelijk.
De inwerkingtreding van de wetten staat vooralsnog voor 1 juli 2022 op de planning. Een aantal in 2021
genomen tijdelijke maatregelen worden daarom ook in 2022 voortgezet:
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Tijdelijke inzet van bouwinspecteurs en constructief adviseurs blijft nodig tot aan de geleidelijke
afname van de werkzaamheden door de Wkb. Het gaat hier om het deel van de formatie wat in
de periode 2022 tot 2024 wordt afgebouwd als gevolg van de Wkb
Het in 2021 tijdelijk aangepaste toetsniveau voor constructief advies handhaven we ook in 2022

Na invoering van de Omgevingswet en de Wkb zullen de werkzaamheden op het gebied van toezicht en
handhaving veranderen. Deze wijzigingen worden in een nieuw handhavingsbeleidsplan vastgelegd. Dit
beleidsplan zal in de loop van 2022 worden vastgesteld.
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