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Onderwerp:

Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018

Gevraagd besluit:
Vaststellen van de Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018
Publiekssamenvatting
Door de raad is in juni 2015 de Nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Door de op 1 juni
2017 van kracht zijnde wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient er ook voor het verlenen van
vergunningen een strategisch beleidskader te worden vastgesteld. Dit kader richt zich op de kwaliteiten
waaraan onze vergunningenprocessen moeten voldoen, zowel op het juridisch als op het procedureel vlak. Met
het strategisch kader voor de vergunningverlening beschikt de gemeente over het benodigde strategisch beleid
op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In de nota wordt als uitgangspunt
gehanteerd dat de besluiten op aanvragen inhoudelijk van hoog niveau zijn en gebaseerd zijn op zorgvuldige en
transparante afweging van belangen.
Inleiding
Op 17 mei 2017 is in het Staatsblad het besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het Bor gepubliceerd. De
wijziging betreft de procescriteria. Ook voor “uitvoering” (vergunningverlening) dient de gemeente te beschikken
over strategisch vergunningen beleid. De wijziging is op 1 juli 2017 van kracht geworden. De procescriteria
beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus (BIG-8). Door de criteria te volgen wordt de
cyclus, die begint met het opstellen van het beleid en via uitvoering uiteindelijk leidt tot bijstellen van het beleid,
gesloten. Tot voor de wijziging van 17 mei 2017 beperkte de procescriteria zich tot het handhavingsbeleid.
Op 15 juni 2015 heeft de raad de Nota Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Met de
vaststelling van de Nota “Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018 is voorzien in het benodigde strategisch
beleid voor zowel handhaving als uitvoering (vergunningverlening) zoals bedoeld in de op 1 juli 2017 van kracht
geworden wijziging van het Bor.
Nu de wetswijzing medio dit jaar is ingegaan zal het strategisch vergunningenbeleid volgend jaar onderdeel
uitmaken van de toets van de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Vandaar ook dat het
gewenst is om te voorzien in strategisch vergunningenbeleid.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het bevorderen van een veilige, en gezonde woon-, werk- en leefomgeving door het verstrekken van kwalitatief
hoogwaardige vergunningen.
Kader
Wetswijziging van 21 april 2017 van het Besluit omgevingsrecht. Gepubliceerd op 17 mei 2017 en bij Koninklijk
Besluit van 1 juli 2017 van kracht geworden.
Argumenten
De Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018 geeft het doel en de maatregelen aan om te komen tot een
kwalitatief hoogwaardige vergunningverlening. Zo is onder andere in de nota opgenomen dat het doel is om
geen van rechtswege verleende vergunningen te verstrekken;
Met de vaststelling van de Nota Strategisch Vergunningenbeleid 2017-2018 wordt voldaan aan de per 1 juli
2017 van kracht zijnde wetswijziging van het Bor die eist dat gemeenten beschikken over strategisch
vergunningenbeleid;
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De Nota Strategisch Vergunningenbeleid sluit aan op de in juni 2015 door de raad vastgestelde Nota
Strategische Handhavingsbeleid 2015-2018;
Op basis van de beleidscyclus dient het strategisch beleidskader om de vier jaar te worden geëvalueerd en
geactualiseerd. Gelet hierop zal in het jaar 2018 een Nota Strategisch Vergunningen, Toezicht en
Handhavingsbeleid (VTH) 2019-2022 worden voorbereid waarin vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid
zijn geïntegreerd.

Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak is niet nader onderzocht. Wel zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld
commentaar te leveren op de conceptnota. De inhoud van de nota valt onder het bereik van de
Referendumverordening 2012.
Duurzaamheid
Anders dan dat er met de vaststelling van de nota, samen met de nota “Strategisch Handhavingsbeleid 20152018”, sprake is van een volledig strategisch beleid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving kent de nota geen duurzaamheidsaspecten.

Financiële consequenties
Het betreft hier algemeen beleid. Gelet hierop zijn aan deze nota geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie
Na de vaststelling volgt een persbericht.

Realisatie
Zodra de raad de nota heeft vastgesteld, wordt deze bekendgemaakt. Het voor het jaar 2018 te maken
vergunningverleningsprogramma 2018 zal zijn gebaseerd op de in de nota genoemde kaders.

Den Helder, 3 oktober 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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