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Geacht bestuur, 

Het college dient ingevolge het Besluit Omgevingsrecht (artikel 7.2), de taken betreffende 

de Wabo vast te leggen in en een uitvoerings- en handhavingsbeleid. 

In 2017 is het Integraal Omgevingsbeleidsplan VTH vastgesteld voor de periode van 

2017 t/m 2021. Hierbij is er destijds van uitgegaan dat de Omgevingswet in 2021 in 

werking zou treden. Dit betekent dat er voor de periode tot de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet (momenteel 1 juli 2022) nieuw Wabo-beleid moet worden vastgesteld. 

Aangezien de Wabo niet meer van toepassing is onder de Omgevingswet, is het 

uitvoeringsbeleid dan ook niet meer van toepassing. Omdat het niet efficiënt is om voor 

deze korte periode nieuw beleid op te stellen, heeft het college op 23 november 2021 

besloten het bestaande beleid opnieuw vast te stellen voor de periode van 1 januari 2022 

tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

Hierbij willen wij u het uitvoeringsbeleid, aangeduid als Integraal Omgevingsbeleidsplan 

VTH 2022, ter kennisneming aanbieden. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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