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Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht omgevingsrecht 2018/2019

Geachte leden van de raad,
De provincie Utrecht voert interbestuurlijk toezicht uit en beoordeelt de prestaties van gemeenten. Dat doet ze
voor de uitvoering van het omgevingsrecht maar ook de terreinen informatiebeheer, huisvesting van
vergunninghouders en financiën. Wij hebben recent de beoordeling van de provincie ontvangen over de
uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht voor de periode 2018/2019. Deze beoordeling is
een verbetering ten opzichte van de vorige periode en laat zien dat het ingezette verbeterproces resultaat
begint op te leveren.
De provincie onderscheidt binnen het omgevingsrecht drie taakvelden:
-

Ruimtelijke Ordening: opstellen en vaststellen van ruimtelijke besluiten in bestemmingsplannen
Monumenten/Archeologie: behartiging van erfgoedbelang, adequate vergunningverlening en
handhaving, goed functioneren van monumentencommissies en adivsering rondom archeologie
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH): uitvoering processen volgens wettelijke vereisten

Beoordeling
De provincie beoordeelt onze taakuitvoering als volgt:
Taakveld v | Periode >

2018/2019

2017/2018

Ruimtelijke Ordening
Monumenten/Archeologie
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving

adequaat
adequaat
redelijk adequaat

adequaat
adequaat
niet adequaat

Ruimtelijke Ordening en Monumenten/Archeologie
De beoordeling van de eerste twee taakvelden was en is adequaat. Op het taakveld Ruimtelijke Ordening
hebben we een duidelijk en compleet overzicht van alle in 2018 genomen ruimtelijke besluiten. Deze besluiten
zijn voorzien van goede onderbouwingen. We hebben geen achterstanden in de actualiteit van
bestemmingsplannen en we werken aan het eerste omgevingsplan. Voor het taakveld
Monumenten/Archeologie wordt de Monumentencommissie (die bestond nog in 2018) om advies gevraagd en
bij planologische besluiten houden we rekening met archeologische waarden. De provincie complimenteert
ons voor de ruime aandacht die cultuurhistorische waarden krijgen bij het maken van planologische besluiten.
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Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving
De beoordeling van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (VTH) is ‘redelijk adequaat’. Over de
perioden 2016/2017 en 2017/2018 luidde de beoordeling van de provincie Utrecht ‘niet adequaat’. De reden
hiervan was het ontbreken van actueel en vastgesteld beleid. Op dit onderdeel laat de beoordeling dus een
verbetering zien. Dit is een direct gevolg van een verbetertraject dat we hebben ingezet en hierna toelichten.
Ingezet verbetertraject
In 2018 en 2019 hebben we gesprekken gevoerd met de provincie over de uitvoering van onze wettelijke
gemeentelijke taken op het gebied van omgevingsrecht. Aanleiding was een ‘niet adequaat’-beoordeling voor
VTH over twee periodes. Deze constructieve gesprekken met de toezichthouder hebben geleid tot het inzetten
van een verbetertraject op basis van een aantal afspraken. De verbeterde beoordeling over 2018/2019 is een
direct gevolg van het inzetten van dit verbetertraject dat daarmee zijn vruchten begint af te werpen.
Belangrijkste afspraak uit deze gesprekken was het opstellen van actueel en toekomstbestendig VTH-beleid.
Aan deze afspraak hebben we het afgelopen jaar uitvoering gegeven. Ons college heeft in 2019 VTH-beleid
vastgesteld inclusief een uitvoeringsprogramma voor 2019/2020. Wij hebben u hierover geïnformeerd via
raadsinformatiebrief 19.118. Dit VTH-beleid gaat over de taken vanuit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) zoals bouwen, slopen en monumenten maar ook de bijzondere wetten en
verordeningen zoals drank en horeca. Het VTH-beleid vormt het fundament voor onze werkzaamheden
rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie verzoekt ons onder andere om het
milieubeleid te actualiseren.
Aanbevelingen
De brief van de provincie Utrecht bevat een bijlage met aanbevelingen. Deze hebben betrekking op het beleid,
programma en organisatie en het rapporteren en evalueren. Wij nemen deze aanbevelingen over en gaan
samen met de toezichthouder aan de slag om ons op de genoemde punten verder te verbeteren. Daarnaast
werken we aan de gebruikelijke stappen in de beleidscyclus: het opstellen van het jaarverslag 2019, het
monitoren van de uitvoering over 2020 en het voorbereiden van het jaarprogramma 2021.
Later dit jaar ontvangt u informatie over het jaarverslag 2019, het jaarprogramma 2021 en de eerste resultaten
van het uitvoering geven aan de verbeterpunten.
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