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Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Het door ons vastgestelde VTH Beleid Fryslân. 
 

 

Koarte gearfetting 

Het VTH Beleid Fryslân is opgesteld om vast te leggen op welke wijze de FUMO de basistaken 

moet uitvoeren. Het is een provincie breed beleidsplan wat zorgt voor uniformiteit en een gelijk 

speelveld voor de ondernemers in de provincie Fryslân. Met het VTH-beleid hebben wij in de 

provincie een uniform uitvoeringsniveau afgesproken voor wat betreft de basistaken. Het 

uniforme uitvoeringsniveau is de ondergrens; meer kan, minder niet. 

 

Ynlieding 

De FUMO voert sinds 2014 een deel van de VTH-taken (vergunningen / toezicht / handhaving) uit 

voor de gemeente Achtkarspelen. De taken werden uitgevoerd conform het gemeentelijk beleid. 

In 2017 is een wettelijke verplichting voor gemeenten en provincies ingevoerd om ten aanzien 

van VTH op het gebied van de wettelijke basistaken, uniform VTH-beleid op te stellen. Dit met 

het doel om de kwaliteit en uniformiteit van de VTH-taken binnen het omgevingsrecht te 

vergroten. 

 

Konsekwinsjes 

Het VTH Beleid Fryslân wijkt op enkele punten iets af van het Beleidsplan Toezicht en Handhaving 

Fysieke Leefomgeving 2017 Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Voor het team VTH-V moet er 

een nieuw VTH-beleidsplan geschreven worden. De planning is dat dit in 2021 opgesteld wordt. 

In dit beleidsplan zal er aansluiting gezocht worden bij het VTH Beleid Fryslân. Op deze wijze 

ontstaat er geen verschil in de uitvoering van de VTH-taken bij basistaakbedrijven en niet-

basistaakbedrijven. 
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