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Dat wil ik ook! 



Wat hebben we al? 

• de wet VTH 

• Verordening Kwaliteit VTH 

• Besluit Omgevingsrecht (procescriteria) 

• Kwaliteitscriteria VTH 2.1 

• SIKB Normblad Bodem en ondergrond 
8001/8002 

 

 



wet VTH (sessie 2.19) 
• 14 april 2016 in werking 

• Doel: Veilige en gezonde leefomgeving, door het 
bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij 
de uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht. 

• Inhoud:  
• OD’s:  Verplichte Wgr-constructie en BTP; 

• Verordening: Kwaliteitscriteria BTP; 

• Kwaliteitscriteria overig (Niet BTP); 

• 2-jaarlijks onderzoek en AMvB als stok achter de deur. 



Verordening Kwaliteit VTH 
• Juli 2015 model opgeleverd door VNG/IPO;  

• Doel: regelt de zorg voor een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving voor zover die gestalte krijgt in de kwaliteit 
van uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht; 

• Inhoud:  
• Kwaliteitsverbetering VTH (considerans) 

• Begripsbepalingen en reikwijdte (art 1 en 2) 

• Horizontaal toezicht door Raad / PS (art 3)  

• B&W / GS voeren kwaliteitsbeleid (art 4) 

• Uitvoeringsorganisaties hanteren kwaliteitscriteria (art 5) 

• Invoeringstraject (art 6) 

 

 

 



Besluit Omgevingsrecht (procescriteria) 
• Concept BOR (AMvB VTH); 

• Internetconsultatie; 

• Verwachting : ??? (sessie 2.19) 

• Inhoud: 
• Definities 

• Basistaken 

• Procescriteria (big eight voor uitvoering en handhaving) 

• Inspectieview Milieu 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteitscriteria/Normblad 

• VTH: 

• Kwaliteitscriteria VTH 2.1 

• Wbb: 

• SIKB Normblad Bodem en ondergrond 
8001/8002 

 

 



Nu aan de slag met Kwaliteit! 
 

Collegiale Toets VTH 
 



Collegiale Toets VTH 
• Collega‘s/uitvoeringsorganisaties bezoeken elkaar; 
• Een frisse, onafhankelijke blik op jouw uitvoering van 

(VTH)taken; 
• Collegiaal, maar ook een Toets; 
• formuleert een advies/aanbeveling n.a.v. de bevindingen; 
• Er wordt gekeken naar het gehele proces van uitvoering van 

(VTH)taken; 
• De dialoog wordt gebruikt als methode; 
• Het is een aanvulling op de (interne) audits; 
• Het gaat er om op een positieve en stimulerende wijze de 

prestaties van de betrokken organisaties te bevorderen. 
 

 



Pilot Collegiale Toets VTH 
• 2015:  even proeven met aantal OD’s en paar gemeenten; 

• 2016: 
• Aan de slag met 6 OD’s in twee groepen van 3 OD’s: 

• Groep 1: RUD IJsselland, OD Achterhoek en OD Zuidoost Brabant; 

• Groep 2: OD Midden Holland, OD Noordzeekanaalgebied, OD IJmond. 
 

 

• Het woord is aan Diederik groep 1 en Sakegroep 2  
 

 

 



Kijkje in de keuken! 

door 

Diederik Stoorvogel (RUD IJsselland) 

en 

Sake Kuipers (OD Midden Holland) 

 



Collegiale toets 

Op bezoek bij RUD IJsselland 
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Onderwerpen 

• Kritieke massa 

 

• RUD IJssellland als casus 

 

• Uitleg van context  
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Kritieke massa 

• De nulsituatie:  
 

• Het verbetertraject: 
 

• De huidige stand van zaken: 
 

• Hoe is de kwaliteit in de toekomst geborgd?  
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Resultaat 

• Verslag van de bezoekende OD’s 

– Samenvatting; 

– Verbetervoorstellen; 

– Aandachtspunten; 

– Complimenten. 
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Mijn ervaring 

• Geen excuses; 

• Bewust je ‘vuile was’ laten zien; 

• Hoe ben je gekomen tot je huidige situatie; 

• Laten de daadwerkelijke situatie zien; 

• Maar ook je ambities. 
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‘Alleen ga je sneller,  
Samen kom je verder’ 
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De collegiale toets VTH in de praktijk 

Schakeldag, 21 juni 2016 

Sake Kuipers, beleidsadviseur/projectleider  ODMH 



Deelnemende diensten 

Ca. 120 mw 

Ca. 300 mw 

Ca. 200 mw 



Deelnemers 

• MT leden 

 

• (Strategisch) beleidsadviseurs 

 

• Medewerkers kwaliteitszorg 



Opzet programma 

• Ochtend: 

- Kwaliteitscriteria 2.1 + Wet VTH 

 

 

• Middag (vrij programma): 

- Overdracht BWT taken  

- Outcome criteria 



Kwaliteitscriteria 2.1 + Wet VTH 
Conclusies 

• Goede onderlinge uitwisseling van 
ervaringen !! 

• De drie diensten voldoen 

• De Kwaliteitscriteria 2.1 + Wet VTH  
‘niet spannend’ voor de diensten  

• Is een goede wegwijzer geweest voor het 
maken van keuzes tussen gemeenten en OD’s 

• Nu in gebruik als HRM tool (vacatures / POP’s) 

• Kwaliteitscriteria 2.1 sectoraal, integraliteit van 
de Omgevingswet vraagt mogelijk nieuwe 
kwaliteitscriteria 3.0 

 

 



Hoe nu verder? 

• Vervolg van deze pilot in 2016 

• Tussenstand bepalen 

• Verdere bezoeken in 2016 

• En daarna? 

 



Wil jij dat ook? 

Aan de slag met  Kwaliteit! 


