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ontwerp-nota VTH beleid Zeeland 

Geachte raad, 

Hierbij delen wij u het volgende mee. 

De bevoegde gezagen in Zeeland hebben, samen met andere stakeholders, een ontwerp-nota 
VTH beleid Zeeland samengesteld. Dit beleid is van toepassing op het brede terrein van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving [VTH]. In de ontwerp-nota VTH beleid Zeeland 
benoemen de Zeeuwse overheden de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, 
gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland. 

Het formuleren van een VTH beleid is een wettelijke plicht en maakt onderdeel uit van het uit-
voerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. 
De reikwijdte van de in het beleid geformuleerde VTH-strategieën omvatten de taken van de 
Zeeuwse overheden op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke orde-
ning en bouwen. 

Het doel van de wettelijke kwaliteitseisen in de Wabo en de komende Omgevingswet is een 
robuuste en professioneel werkende uitvoeringsstructuur voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. 

Door middel van een gezamenlijk Zeeuws VTH beleid zorgen wij voor een "gelijk speelveld" 
voor inwoners, bedrijven of instellingen voor wie een bepaalde regel geldt. En ook omdat 
iedereen er van uit mag gaan dat we op dezelfde manier, rechtvaardig en transparant optre-
den als dat nodig is. Dat het rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, 
schoon en gezond blijft. 

Gemeenten, provincie, de omgevingsdiensten, de VRZ, de GGD, het Openbaar Ministerie en 
de politie treden bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in vergelijk-
bare gevallen zoveel mogelijk hetzelfde op. Daarbij is een hoge professionaliteit, een optimale 
samenwerking met de ketenpartners van belang. Maar ook dat de eindproducten, zoals een 
vergunning of een controle bij een activiteit of een bedrijf, altijd van passende kwaliteit zijn. 

De inhoud van de ontwerp-nota sluit goed aan bij de in Vlissingen gevolgde werkwijzen en 
procedures. Inhoudelijke veranderingen doen zich niet voor. Groot voordeel van de Zeeuwse 
samenwerking is, dat alles wat nu in de praktijk gedaan wordt gestroomlijnd, geformuleerd en 
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opgeschreven is. Verouderde documenten worden hiermee herzien, vernieuwd en beleids-
matig verbeterd. Ook in event. bezwaar of beroep staan de gemeenten weer sterker. 

De ontwerp-nota is nu zo ver dat deze rijp is voor de inspraak. Wij hebben de ontwerp-nota 
voorlopig voor de inspraak vastgesteld zodat de inspraakprocedure samen met de andere 
Zeeuwse overheden via de Regiegroep VTH beleid Zeeland kan worden gestart. Naar ver-
wachting zal de inspraakprocedure, na instemming van alle Zeeuwse overheden, van begin 
november tot medio december 2020 worden gehouden. Na de afronding van de inspraakpro-
cedure ontvangt elke Zeeuwse overheid een definitief vaststellingsvoorstel voor de nota, in-
clusief de verwerking van de inspraak. 

De beschikbare ontwerp-stukken bieden wij u via de griffie ter kennisneming aan. Wij vertrou-
wen er op u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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