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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2019 van de omgevingsdienst Twente. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 21-4-2020 hebben we besloten: 
1. Het jaarverslag 2019 VTH vast te stellen en u middels een raadsbrief van het jaarverslag op de hoogte te 
stellen. 
2. Het jaarverslag ter beoordeling toe te sturen aan de Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten. 
 
Toelichting 
Met het vaststellen van het Jaarverslag 2019 VTH geven wij aan welke werkzaamheden de 
Omgevingsdienst Twente (hierna ODT) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 
2019 voor Noaberkracht heeft uitgevoerd. Naast u ontvangt ook de interbestuurlijke toezichthouder, de 
Provincie Overijssel, een exemplaar, zodat zij kan toetsen of wij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor VTH. 
In het jaarverslag komt naar voren dat de ODT niet alle doelstellingen heeft gehaald. Voor 
vergunningverlening geldt dat er een achterstand is in het afhandelen van vergunningsprocedures en 
milieumeldingen. Bij toezicht en handhaving is de planning van het aantal te controleren bedrijven niet 
gehaald.  
Bovenstaande komt onder meer door: 
a. Tijdens het opstarten van de fysieke ODT, waren de afdelingen nog niet volledig bemenst en heeft ook het 
omschakelen naar een ander automatiseringsprogramma hiertoe bijgedragen. 
b. Bij vergunningen konden een aantal vergunningprocedures door de stikstofproblematiek niet behandeld 
worden. De grootste werkvoorraad ligt bij de meldingen Activiteitenbesluit. In voorkomende gevallen heeft de 
ODT dit adequaat opgepakt. 
c. Voor toezicht en handhaving waren voor de ODT begin 2019 de planningen van de partners pas 
beschikbaar. 
Kortom, in 2019 was de ODT nog een startende organisatie. 
Voor 2020 zijn met de ODT afspraken gemaakt om 75% van de geplande bedrijven uit 2019 gecontroleerd te 
hebben. Er zal dus een inhaalslag plaatsvinden. Wel moet opgemerkt worden dat er door de Coronacrisis 
een verschuiving plaats vindt van het type controles. De gevolgen hiervan voor de planning van 2020 zullen 
naar verwachting gaande weg dit jaar inzichtelijk worden. 
 
Hoe nu verder 
De ODT heeft aangegeven in 2020 de achterstand in te willen lopen. Wij hebben met hen afgesproken dat zij 
de achterstanden van 2019 op zowel Vergunningverlening als op Toezicht en Handhaving binnen een half 

 



jaar hebben ingelopen. Door de corona-crisis moeten wellicht afspraken worden bijgesteld. 
Gelet op de resultaten van 2019 willen wij de doelstelling van 2020 goed kunnen monitoren en verlangen wij 
van de ODT een maandelijkse rapportage over de voortgang op gebied van Vergunningverlening en Toezicht 
en Handhaving. 
Met het bijgevoegde document wordt voldaan aan de wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 7.7 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht staat dat wij u moeten informeren over het jaarverslag. 
Hiermee verschaffen wij u inlichtingen die u voor de uitoefening van uw taak nodig heeft. Wij stellen u voor 
deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


