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Rappel week:

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw voornemen tot vaststelling van de Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Doetinchem. In het 
kader van de invulling van de hoorplicht op grond van artikel 5.4 van de Wet verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna; de Wet), berichten wij u hierbij als volgt.

Wij zijn verheugd om te constateren dat u voornemens bent om de verordening vast te stellen conform 
het Gelders model zoals afgestemd met alle gemeenten in Gelderland. Daarmee ontstaan uniforme 
regels op het niveau van de omgevingsdienst(en) in Gelderland en wordt voldaan aan de Wet.

Wij vertrouwen erop dat u, conform de zorgplicht van artikel 5.5 van de Wet, eveneens zorg draagt 
voor een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de taken die niet in het verband van 
een omgevingsdienst worden uitgevoerd. En sporen u aan om in dat kader op ambitieuze wijze 
invulling te geven aan artikel 2, onderdeel b, van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht. Op grond daarvan heeft u namelijk de mogelijkheid om 
betreffende verordening en bijbehorende kwaliteitscriteria ook van toepassing te laten zijn op taken 
buiten het verband van een omgevingsdienst.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor het feit dat de Wet van 9 december 2015 op 14 april 2016 in 
werking is getreden. Mogelijk wilt u de inwerkingtreding van de verordening daar nog op aanpassen. 
Wij laten de provinciale verordening met terugwerkende kracht in werking treden op 14 april 2016.
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