
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Dinkelland 
 
 
 
 
Zaaknummer 
207231 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 6 april 2021, Raadsbrief 2021 nr. 34 

Verzenddatum 
7 april 2021 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het vergunningverlening, toezicht en handhaving-
jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst Twente. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Het jaarverslag 2020 VTH-milieutaken Omgevingsdienst Twente vast te stellen en u middels een 
raadsbrief van het jaarverslag op de hoogte te stellen. 
2. Het document ter beoordeling toe te sturen aan de Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten. 
 
Toelichting 
Met het vaststellen van het Jaarverslag 2020 VTH geven wij aan welke werkzaamheden de 
Omgevingsdienst Twente (hierna ODT) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 
2020 voor de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen heeft uitgevoerd. Hierbij is geen uitsplitsing 
gemaakt tussen de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen omdat deze taken door Noaberkracht 
bij de ODT worden ingebracht. 
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: 
a. Bij toezicht en handhaving ondanks de invloed van Covid-19 op de werkzaamheden het aantal 
uitgevoerde controles is uitgekomen op 88%. Dit komt mede doordat in het derde kwartaal de ODT naast de 
fysieke controle "toezicht op afstand" heeft geïntroduceerd. Daar waar een fysieke controle niet kon worden 
uitgevoerd of door de ondernemer door de Covid-19 een controle niet wenselijk werd geacht bestond de 
digitale controle uit het beoordelen van de door de ondernemer toegestuurde milieu-relevante gegevens en 
foto's van milieu-essentiële bedrijfsonderdelen. 
b. Bij vergunningverlening is de algemene toestroom van aanvragen en meldingen ondanks COVID-19 
(Corona) hoog gebleven. Hierdoor is zowel de realisatie als de werkvoorraad in aantallen producten veelal 
hoger dan voorzien. Dit beeld speelt voor (bijna) alle partners van de ODT. Hierdoor kan het 
afhandelingstermijn van een vergunningaanvraag langer duren. Daarnaast is door het verwerpen van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) als systematiek voor het afhandelen van vergunningen door de Raad van 
State duren de procedures van agrarische vergunningaanvragen langer waardoor het aantal gerealiseerde 
agrarische vergunningaanvragen lager is dan gepland. 
c. Er zijn 70 milieuklachten ontvangen, 17 geluid, 35 geur, 3 asbest en 15 overige. Van de 35 geurklachten 
hadden er 24 betrekking op één locatie in Dinkelland. 
  

 



d. Het aantal adviezen is net als vergunningen vraag gestuurd en valt hoger uit. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een hogere uitvraag van algemene adviesaanvragen en adviesaanvragen op het gebied 
van luchtkwaliteit en bodem. 
Wij constateren dat de ODT in 2020 verder "in control" is gekomen en wij zijn positief over hoe de ODT zich 
blijft ontwikkelen. 
 
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 plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


