
 

   
 

Bestuurlijke samenvatting Integrale VTH-nota ODMH 2023-2026  
 

Inleiding 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zet zich in voor een veilige, gezonde en duurzame 

fysieke leefomgeving. De ODMH voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH). De ODMH doet dit namens de colleges van de aangesloten gemeenten. Dit 

gebeurt op een effectieve, efficiënte en innovatieve wijze. Voor de VTH-taken is de doelstelling dat de 

uitvoering altijd op adequaat niveau is, dat wil zeggen dat de inzet voor de VTH-taken zodanig efficiënt 

en effectief is ingericht, dat het risico op overlast, onveilige situaties of calamiteit voor de leefomgeving 

wordt geminimaliseerd. 

 

De (beleidsmatige) kaders voor de uitvoering van die taken worden vastgelegd in een Nota 

vergunning, toezicht en handhaving.  

Gezamenlijk is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe, integrale nota, de nota Vergunning-

verlening, Toezicht en Handhaving ODMH, 2023-2026 (hierna VTH-nota). De gemeenten en partners 

(o.a. VRHM, GGD HM, ILT, de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, politie, bedrijfsleven) zijn 

betrokken geweest bij het opstellen van de nota. Zij hebben inbreng geleverd in de vorm van reacties 

op een conceptversie en tijdens besprekingen en overleggen. Een samenvatting van de reacties is 

apart toegevoegd. Alle reacties zijn beantwoord en waar nodig verwerkt in de nota. 

 

De nota moet worden vastgesteld en bekendgemaakt door de colleges van de  aangesloten 

gemeenten.  

 

Kader 

Met deze VTH-nota wordt invulling gegeven aan artikel 13.5 van het Besluit Omgevingsbesluit.  

Daarin is bepaald dat de colleges die deelnemen in een omgevingsdienst gezamenlijk een uniforme 

uitvoerings- en handhavingsstrategie vaststellen voor de werkzaamheden van de omgevingsdienst. 

 

In de VTH-nota zijn de lokale en regionale prioriteiten (waar van toepassing), doelstellingen en 

werkwijzen opgenomen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht, handhaving en 

samenwerking voor wat betreft de gemeentelijke bouw- en milieutaken. De VTH-nota omvat zowel het 

strategische beleidskader (de doelen in de vorm van gezamenlijke prioriteiten, aangevuld met de 

lokale prioriteiten uit de bestuursakkoorden/collegeprogramma’s) als de uitvoeringsstrategie (de 

werkwijze) en vormt daarmee de basis voor de uitvoeringsprogramma’s die jaarlijks door de colleges 

worden vastgesteld (jaarprogramma’s). 

 

De nota is geldig van 2023 tot en met 2026 voor de milieubelastende activiteiten die onder de 

bevoegdheid van de colleges vallen en voor de taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht, 

voor zover deze aan de ODMH zijn gemandateerd.  

Voor de provinciale taken die de ODMH uitvoert, geldt de provinciale VTH-nota. De voorliggende nota 

sluit aan op die provinciale VTH-nota.   

 

Uitgangspunten 

Uitgangspunten van deze nota zijn: 

• Deze nota is gebaseerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2023. Omdat de wet 

nieuw is zal een aantal processen gedurende de looptijd van deze nota nog verder geoptimaliseerd 

worden. Ook de verdergaande ontwikkelingen op gebied van energiebesparing en duurzaamheid 

kunnen invloed hebben op onze werkzaamheden. Wanneer dat nodig is worden wijzigingen 

voorgelegd via het besluitvormingstraject. 



 

   
 

• Voldoen aan de kwaliteitseisen ingevolge de Verordening Uitvoering en Handhaving 

Omgevingsrecht. 

• De ODMH voert de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

onafhankelijk uit. De ODMH heeft daarvoor het mandaat. 

• Naleving van wet- en regelgeving is primair de verantwoordelijkheid van bedrijven, burgers en  

instellingen;  

• Voor het toepassen van sancties wordt de bestuurlijk vastgestelde Landelijke Handhavingsstrategie 

Omgevingsrecht (LHSO) gevolgd; 

• De voorliggende nota is een voortzetting van het VTH-huidige beleid;  

• Vergunningen en maatwerk zijn actueel, van goede kwaliteit en worden op grond van een 

zorgvuldige en transparante afweging van belangen tijdig verleend of afgewezen;  

• Toezicht wordt risicogericht en informatiegestuurd uitgevoerd;  

Dit betekent dat toezichthouders daarheen gaan waar het risico op en de gevolgen van  

niet-naleving het grootst is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende toezichts- en 

analyse-instrumenten, bijvoorbeeld het gevalideerde risicomodel. 

• Lokale prioriteiten worden meegewogen in de prioriteitsbepaling; 

• Handhaving geschiedt op een open, eenduidige en voortvarende wijze, waarbij het doel is om 

middels een afgestemde, passende interventie een blijvende gedragsverandering bij de 

overtreder te bewerkstelligen;  

De ODMH investeert continu in de kennis en kunde van de medewerkers en zoekt waar en wanneer 

nodig de samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners. 

• De ODMH legt alle, voor de risicoanalyse en verantwoording benodigde, data vast in het 

registratiesysteem; 

• De communicatie naar opdrachtgevers, bedrijven en inwoners is duidelijk, begrijpelijk en eenduidig. 

De ODMH sluit in zijn dienstverlening aan bij de maatschappelijke beweging naar een participatieve 

en laagdrempelige overheid; 

• Bij het vastleggen van gegevens en bij het delen van informatie is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) leidend. 

 

Wat verandert er? 

In de periode 2023-2026 wil de ODMH een aantal zaken op gebied van VTH verbeteren/ aanpassen. 

In hoofdlijnen gaat het daarbij om: 

 

Toezicht en handhaving 

• Adequaat niveau blijft uitgangspunt; wel aandacht voor gedragsbeïnvloeding en vernieuwende 

vormen van toezicht; 

• Aansluiten bij technische innovaties op gebied van toezicht en handhaving; 

• Naast het bestuurlijke handhavingstraject zal vaker ook het strafrecht ingezet worden om naleving 

van de regels te bereiken; 

• Het opstellen van toezichtsplannen voor de 20 belangrijkste categorie 4 en 5 bedrijven in 2023 en 

2024, later mogelijk uitbouw naar andere bedrijven; 

• Bij de rapportages willen we steeds vaker ook de outcome/ resultaten van onze inspanningen 

meenemen; 

• Data worden steeds belangrijker, we willen relevante VTH-data goed  vastleggen zodat we steeds 

gerichter en dus efficiënter en effectiever kunnen werken; 

• Overtredingen staan soms met elkaar in verband. Het is belangrijk om oog te houden voor de hele 

keten; het ketentoezicht. Belangrijke thema’s daarbij zijn milieucriminaliteit, ondermijning, IGH, 

administratief toezicht. We willen dit de komende jaren verder uitbouwen: 

• We zetten de lijst van inrichtingen om naar Milieu Belastende activiteiten. De komende jaren wordt 

duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn.  



 

   
 

 

Vergunningverlening 

• Onder invloed van de wijziging onder de Omgevingswet is er voor bedrijven een Informatie- of 

meldingsplicht. Hierbij is afstemming nodig tussen VV en TH. Dat wordt komende periode verder 

uitgewerkt. 

• Participatie wordt een belangrijk onderdeel van het vergunningverleningstraject. In de planperiode 

richten we ons erop dat traject op juiste wijze te kunnen begeleiden. 

• Het streven is in de planperiode de, voor provinciale bedrijven in ontwikkeling zijnde, Altijd Actuele 

Digitale Vergunning (AADV) ook toe te passen voor gemeentelijke inrichtingen.  

• De leveringstermijnen (in- en extern) in verband met de vergunningverlening gaan wijzigen. Onze 

processen moeten daaraan worden aangepast. 

• We willen in de vergunningen uitgaan van strenge normering; bijvoorbeeld conform het doel uit het 

Schone Lucht Akkoord gericht op het behalen van gezondheidswinst. 

• We gaan aanvragers van een omgevingsvergunning eerder informeren over de (on-)volledigheid 

van een aanvraag. 

 

Algemeen 

• Verdere uitbouw van het ingezette traject klantgericht werken. De schriftelijke en verbale 

communicatie met inwoners, bedrijven en gemeenten wordt in lijn gebracht met onze ambitie om de 

dienstverlening te optimaliseren; de afstand wordt, waar dat mogelijk is, verkleind. Dit sluit ook aan 

bij het gedachtengoed van de Omgevingswet. Een voorbeeld hiervan is het vereenvoudigen van de 

procedure om BWT-klachten in te sturen voor burgers en bedrijven. 

• Actueel in deze periode is het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. 

• De ODMH acteert in de werving van nieuw personeel zowel zelfstandig als in samenwerking met 

andere omgevingsdiensten,   

 

Alle in de nota voorgestelde acties voor de tijdsspanne van de nota zijn samengevat in bijlage 1 van 

de nota.       

 

Gevolgen 

• De ODMH communiceert laagdrempelig en transparant naar gemeenten, bedrijven en inwoners. 

• Controles vinden, in principe onaangekondigd, plaats op basis van actueel risico voor de 

leefomgeving. Lokale prioriteiten wegen daarbij mee. 

• De ODMH voert de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op adequaat niveau. 

 

Planning 

De beschreven veranderingen vinden plaats gedurende de komende 4 jaar. De acties die voorvloeien 

uit deze nota wordt ieder uitgewerkt in een plan. Waar nodig wordt geëxperimenteerd of worden pilots 

uitgevoerd. Jaarlijks wordt de voortgang beschreven in de 12-maandsrapportage naar de gemeenten. 

Daarnaast monitort de ODMH zelf de voortgang en stuurt indien nodig bij om de, in de nota 

genoemde, doelen te behalen. 

 

Financiële gevolgen 

De voor de uitvoering van deze nota benodigde middelen zijn gereserveerd in de Programma-

begroting ODMH 2023-2026.   

 

 


