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Geachte raadsleden, 
 
Sinds 2016 stelt de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) kwaliteitseisen aan de 
uitvoering van de VTH-Wabo-taken. Eén van de kwaliteitseisen betreft de invoering van een 
beleidscyclus. Het “Jaarverslag VTH-Wabo 2021” maakt deel uit van deze beleidscyclus. In de bijlage 
vindt u het jaarverslag. In deze bijbehorende informatiebrief hebben wij voor u de belangrijkste 
ontwikkelingen samengevat. 
 
Blijvend hoog aantal aanvragen 
Het aantal aanvragen dat in 2021 is behandeld, blijft hoog en is nagenoeg gelijk als in 2020. Vooral in 
2020 was een grote stijging zichtbaar. In dat jaar is het aantal aanvragen met 24% toegenomen. De groei 
is in 2021 afgevlakt en er is geen toename meer te zien ten opzichte van 2020.  

 

 
Figuur 1: Aanvragen 2016-2021 BAR-organisatie 

*Het behandelen van sloopmeldingen met een asbestcomponent is vanaf 2019 overgedragen aan de 
DCMR. Dit zijn er een paar honderd op jaarbasis. De weergave inclusief sloopmeldingen (blauw), geeft 
hierdoor een correctie weer vanaf 2019. 
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De toename van het aantal vergunningen is zichtbaar voor zowel voor de gehele gemeenschappelijke 
regeling als voor de gemeente Ridderkerk. De aanvragen bevatten zowel grote complexe projecten als 
kleinere aanvragen. Doordat het type aanvragen iets afwijkt van 2020 is de werklast in verhouding iets 
lager dan in 2020, maar nog steeds forser dan eerdere jaren.  
 
Capaciteitsvraagstuk tijdelijk ingevuld met zicht op structurele oplossing 
De tijd die besteed is aan de behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning en de neventaken 
oversteeg de beschikbare vaste capaciteit om de aanvragen te behandelen. Dit is opgelost door het 
inzetten van inhuur en uitbesteding van aanvragen aan marktpartijen.  
 

Opvallend, maar lastig te kwantificeren of vooraf in te schatten, is de tijd en aandacht die medewerkers 

aan Wob-verzoeken hebben besteed. Vanaf 1 mei 2022 vervangt de ‘Wet open overheid’ de ‘Wet 

openbaarheid van bestuur’. De verwachting is dat Wob/Woo-verzoeken ook de komende jaren meer tijd 

en aandacht gaan vragen.  

 

In 2021 is gewerkt aan een structureel formatievoorstel voor de VTH-taken. Deze uitbreiding is 

opgenomen in de 1e Tussenrapportage 2022. Het grotendeels incidenteel opvangen van het 

capaciteitsprobleem wordt hiermee teruggebracht. 

 

Omgevingswet en Wkb 
In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb zijn de processen voor het 
behandelen van en toezicht houden op vergunningen en meldingen in kaart gebracht. Er zullen grote 
procesmatige en inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden op het moment dat de wetten in werking treden. In 
het voorjaar van 2021 is de inwerkingtreding van beide wetten opnieuw uitgesteld. Met de voorbereiding 
zijn we gedurende het jaar verder gegaan. VTH-medewerkers maken deel uit van meerdere werk- en 
projectgroepen.  
 
Proefprojecten en regionaal oefenen 
Daarnaast is er in 2021 op grote schaal geoefend ter voorbereiding op zowel de Omgevingswet als de 
Wkb. Door middel van zogenaamde ‘’Wkb-proefprojecten’’ oefenen we samen met aannemers, 
opdrachtgevers en private kwaliteitsborgers met de nieuwe werkwijze onder de Wkb. Inmiddels hebben 
we vijf integrale proefprojecten lopen of in voorbereiding. We zijn hiermee koploper in de regio. Een groot 
deel van onze VTH-medewerkers heeft hierdoor de kans om praktijkervaring op te doen met het nieuwe 
stelsel. Daarnaast maken we ons sterk voor regionaal kennis-delen en oefenen. Verschillende 
medewerkers zijn betrokken bij het opzetten en geven van trainingen en oefensessies in regionaal en 
provinciaal verband. Ten slotte zijn we sinds 2021 ook betrokken bij het Ambassadeursnetwerk Wkb 
Rotterdam en de landelijke contactgroep bouwregelgeving van de VNG. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke drs.mw. A. Attema 
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