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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van college en gemeenteraad, 
 

Hierbij ontvangt u de nieuwe Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) 

(hierna: U&H), die voor gemeenten en provincies gelijkluidend door de VNG en het IPO is 

opgesteld. Dit ter vervanging van de huidige Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht. 

 

Aanleiding 

De Omgevingswet (hierna: Ow) treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Hiermee vervalt 

de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de Model Verordening 

kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). De Model 

Verordening U&H vervangt vanaf dat moment de Model Verordening VTH. De Model Verordening 

U&H heeft de artikelen 18.20 en 18.23 van de Ow als grondslag.  

 

Belangrijkste aanpassingen Model Verordening U&H 

De citeertitel van de modelverordening is gewijzigd om aan te sluiten bij de tekst en terminologie 

onder de Ow. Verder maakten we van de gelegenheid gebruik om de teksten van de 

modelverordening te moderniseren. Ook is de toepassing van de leeswijzer modelbepalingen 

gecheckt en verbeterd. Inhoudelijk is de modelverordening niet gewijzigd.  

 

Toekomstige aanpassingen Kwaliteitscriteria 

In artikel 5 van de modelverordening wordt naar de meest actuele versie van de kwaliteitscriteria 

deel B verwezen. Voor inwerkingtreding Ow komt de juridisch geactualiseerde versie van deel B 

beschikbaar. Verder worden aan de kwaliteitscriteria competentieprofielen toegevoegd, zoals 

Berenschot adviseerde in de tweejaarlijkse evaluatie van het VTH-stelsel in 2019. In 2023 zal een 

inhoudelijke aanpassing van de kwaliteitscriteria plaatsvinden om deze aan te laten sluiten bij de 

Ow.  
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Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie? 

Gemeenten kunnen deze nieuwe modelverordening implementeren door dit model als basis te 

nemen voor een eigen lokale verordening U&H en deze in procedure nemen. De raad moet deze 

vaststellen uiterlijk vóór 1 juli 2022 als datum inwerkingtreding van de Ow. De vastgestelde lokale 

verordening regelt wanneer de verordening van kracht wordt (zie inwerkingtredingsbepaling in de 

modelverordening). Met het vaststellen van de Verordening U&H voor inwerkingtreding van de Ow, 

geeft u invulling aan één van de door de VNG geformuleerde ‘Minimale acties Omgevingswet’. 

 

Bijlagen 

Deze brief bevat twee bijlagen: 

Bijlage 1 - Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht), met 

artikelsgewijze toelichting. 

Bijlage 2 - Tekst van de Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht): 

Opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie, zonder toelichting.   
 

Vragen 

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te 

raadplegen via Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.decentraleregelgeving.nl). De VNG-

modelverordeningen (zonder de toelichtingen) staan ook in Modellen Decentrale Regelgeving 

(https://puc.overheid.nl/mdr/). Met inhoudelijke vragen en vragen over de modelverordening kunt u 

terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-373 8393 of e-mail: info@vng.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 
 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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