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Beoordeling Interbestuurlijk toezicht vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht 2018  

 

 

Geacht college, 

 

Op 20 februari jl. heeft u de toezichtbrief Interbestuurlijk toezicht vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) van het omgevingsrecht over 2018, met kenmerk 2343533, ontvangen. 

 

In deze brief heeft ons college u geïnformeerd over zijn bevindingen inzake de uitvoering van uw 

VTH-taken in 2018 op het gebied van omgevingsrecht voor ruimtelijke ordening (RO), bouw- en 

woningtoezicht (BWT) en milieu. Ons college heeft uw prestaties inzake de uitvoering van VTH-

taken op het gebied van het omgevingsrecht voor RO, BWT en milieu over 2018 beoordeeld als niet 

adequaat (rood). Deze niet adequate beoordeling kwam mede doordat er geen uniform uitvoerings- 

en handhavingsbeleid voor de taken die ondergebracht zijn bij de Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi- en Vechtstreek (OFGV) was opgesteld. In de brief is aangegeven dat geconstateerd is dat het 

proces van totstandkoming van het Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 lang heeft geduurd. 

Hierdoor hadden de Flevolandse colleges op omgevingsdienstniveau nog geen gezamenlijk uniform 

uitvoerings- en handhavingsbeleid kunnen vaststellen. In de brief is aangegeven dat dit niet 

verwijtbaar is. Inmiddels is het uniform beleidskader opgesteld en door alle colleges vastgesteld. 

 

Gezien het feit dat is aangegeven dat het niet hebben van een uniform uitvoerings- en 

handhavingsbeleid niet verwijtbaar is, had deze buiten de beoordeling moeten blijven. Hierdoor 

wordt ons oordeel over 2018 van niet adequaat (rood) aangepast naar redelijk adequaat (oranje). 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen met Xxxxx Xxxxxxxx. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

namens deze, 

het hoofd van de afdeling Strategie en Beleid 

 

 

 

Ir. P. Spapens   


