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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het jaarverslag 2021 en het uitvoeringsprogramma 
2022 VTH voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten het Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 VTH 
(Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) vast te stellen, u dit document ter kennisname aan te bieden 
en het document ter beoordeling toe te sturen aan de Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten. 
 
Toelichting 
Met het in werking treden van de Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in 2016 en het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) in 2017 moeten wij periodiek een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage 
vaststellen voor VTH taken. Deze stukken worden beoordeeld door Provinciale Staten in de rol van 
Interbestuurlijke toezichthouder. 
Met het vaststellen van het Jaarverslag 2021 en het Uitvoeringsprogramma 2022 VTH geven wij aan welke 
werkzaamheden Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de Omgevingsdienst Twente (ODT) op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021 heeft uitgevoerd en wat zij voor ons in 2022 
voornemens zijn uit te voeren. Het jaarverslag ODT ontbreekt in dit document omdat hiervoor aansluiting is 
gezocht bij de overige 14 partners van de ODT zodat de ODT eenduidig en uniform kan rapporteren. Het 
jaarverslag van de ODT zullen wij u in het eerste kwartaal 2022 aanbieden. 
 
In 2021 blijkt op basis van de tussentijdse rapportages dat er meer milieumeldingen, milieuvergunningen en 
adviesaanvragen worden ontvangen dan is voorzien. Deze trend lijkt zich ook in 2022 voor te zetten met als 
gevolg dat er in de begroting mogelijk een structureel te kort gaat ontstaan voor het afhandelen van deze 
producten door de Omgevingsdienst Twente. 
 
U wordt voor het uitvoeren van uw taak via deze raadsbrief op de hoogte gesteld van het 
uitvoeringsprogramma. Ook sturen wij het document naar de Provincie. Als interbestuurlijke toezichthouder 
toetst zij aan de hand van het jaarverslag en uitvoeringsprogramma of wij voldoen aan de kwaliteitscriteria 
voor VTH. Tevens informeren wij het bestuur van waterschap Vechtstromen en de directie van de 
Omgevingsdienst Twente omdat zij milieutaken namens ons uitvoeren. 
Met het bijgevoegde document wordt voldaan aan de wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 7.3 lid 4 en in artikel 7.7 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht staat dat wij u moeten informeren 

 



over respectievelijk het uitvoeringsprogramma en 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 plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


