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Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bergen 
NH. 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
- wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of 
krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is; 
- kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en 

beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving 

inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en 
handhaving van de betrokken wetten zijn belast; 
- uitvoering: vergunningverlening; 
- basistaken: taken van gemeenten en provincie met een bovenlokale dimensie die verplicht door 
een Regionale Uitvoeringsdienst moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van de BRIKS-taken 
voor activiteiten waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen;  

- kwaliteitsdoelen: de doelen die bestuursorganen (zichzelf) opleggen voor de uitvoering en 
handhaving van de Wabo-taken en welke activiteiten ze daartoe zullen uitvoeren. 

 
Artikel 2. Reikwijdte 

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht 
van burgemeester en wethouders. 

 
Paragraaf 2. Kwaliteit 

 
Artikel 3. Betrokkenheid van de raad 

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van 
de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke 
leefomgeving. 
 
Artikel 4. Kwaliteitsdoelen  

Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten 
in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, gestelde 
doelen. 

 
Artikel 5. Kwaliteitsborging 

1. Op de uitvoering en handhaving van de basistaken door een Regionale Uitvoeringsdienst door of in opdracht 
van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.  
2. Voor de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en 
wethouders, met uitzondering van de taken genoemd in artikel 5.1, stelt burgemeester en wethouders nadere 
kwaliteitseisen waarbij invulling wordt gegeven aan de zorgplicht die burgemeester en wethouders hebben voor 
deze taken.  
3. Over de naleving van de kwaliteitscriteria en de nadere kwaliteitseisen zoals bedoeld in artikel 5.2, doen 
burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.  
4. Voor zover de kwaliteitscriteria en de nadere kwaliteitseisen zoals bedoeld in artikel 5.2 niet zijn of niet konden 
worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave. 
 
Paragraaf 3. Slotbepalingen 

 
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking na bekendmaking. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht Bergen NH. 

(verkort: verordening VTH) 


