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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
“Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2021 '’ 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
Het aantal aanvragen consolideert op het niveau van 2020-2021. De verwachte werkdruk komt in 2022
daardoor grofweg overeen met de aanwezige capaciteit. Deze capaciteit is de afgelopen jaren incidenteel
verhoogd om tegemoet te komen aan het blijvend hoge aantal vergunningen. 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 Wkb
In 2022 zullen werkzaamheden in het kader van de invoering van de Omgevingswet en Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen, net als in 2021, een kerntaak zijn. De vergunning-coördinatoren en
juristen zijn intensief bij de invoering van beIde wetten betrokken. 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 vergunningenbeleidsplan vastgelegd

Bouwveiligheid
De privatisering van het technische bouwtoezicht als onderdeel van de Wkb zorgt voor nieuwe
knelpunten op het gebied van veiligheid op en rond de bouwplaats. Wij nemen veiligheid serieus. Onze
ambitie is om veiligheid rond de bouwplaats een centraal onderdeel te maken van onze beoordeling
tijdens het vooroverleg en de aanvraagfase. In 2018 zijn naar aanleiding van het verschijnen van de
'Landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid’ onze procesafspraken op dit vlak geëvalueerd. In 2022 willen
wij deze procesafspraken opnieuw evalueren, eventuele verbeterpunten doorvoeren en bouw en
sloopveitigheid een prominente plek geven in de nieuwe beleidscyclus voor de VTH taken
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnOo mkerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van“Ridderkerk

de burgemeester,
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