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Betreft: oordeel IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht 20.l7

Ceacht college,

Uw gemeente is in het kader van interbestuurlijk toezicht beoordeeld.

Met deze brief sturen wij u het resultaat van onze beoordelinq 2017 van

de medebewindstaak toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Oordeel toezicht en handhaving omgevingsrecht
Zoals wij in de brief van I I april 2017 hebben aangegeven, hebben wij

naar aanleiding van de beoordelingen over de voorgaande jaren uw

gemeente over het jaar 201 7 onder het versoberd toezicht geplaatst.

D¡t houdt in dat we dit jaar de door u aangeleverde informatie alleen

hebben beoordeeld op volledigheid en actualiteit. De verkorte analyse

van de stukken bevestigt ons beeld over uw gemeente. Hierover hebben

wij, in het kadervan versoberd toezicht, geen ambtelijk gesprek met uw

gemeente gevoerd.

Bevindingen toezicht en handhaving omgevingsrecht

Wij beoordelen of de processen van de gemeente dusdanig zijn

ingericht, dat de toezicht- en handhavingstaken adequaat uitgevoerd

kunnen worden. Wij baseren ons oordeel op de wettelijke eisen die aan

de inrichting van deze processen zijn gesteld. Deze zijn vastgelegd in

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5), het Besluit

omgevingsrecht (hoofdstuk 7) en de Ministeriële regeling

omgevingsrecht (hoofdstuk I0). Deze proceseisen staan ook bekend als

de BIC-8 cyclus.

Ontwikkelingen beoordeling 20I I
Over de wijze waarop het toezicht over 201 8 wordt vormqegeven

informeren wij u op een later tijdstip. Dit hangt samen met de

hieronder genoemde ontwikkelingen.

Uw contactpersoon

J. Bleeker
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Verqunninqverleninq
De proceseisen (de BIG-8 cyclus) zíjn ook voor vergunningverlening van

toepassing geworden door de respectievelfik op I 4 april20l 6 en

I juli 20t 7 vastgestelde w'rjzigingen in de Wabo en de daarbij

behorende Algemene maatregel van bestuur. Hierdoor zal

vergunningverlening vanaf 201 8 onderdeel uitmaken van de

beoordeling. WU adviseren u, voor zover het nog niet is gebeurd, hierop

alvast te anticiperen.

Nieuwe thema's
Vanaf 2018 gaan wij naast het toezicht op de processen voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht, ook

thematisch toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een

inhoudelijk thema, maar ook om een verdieping van (een deel van) het

toezicht dat nu reeds wordt uitgevoerd. ln ons jaarplan stellen wij de

thema's voor 2018 vast. Wij informeren u hiertijdig over en vragen

hiervoor waar nodig afzonderlijk informatie van u op.

H o ri zo nta Ie ve ra ntwoo rd i n g

ln het kader van horizontale verantwoording en controle willen wij u ín

overweging geven, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Wij maken u er in ditverband op attent dat de beoordeling over 2O17

van alle gemeenten in Noord-Holland, voorzien van toelichting,

openbaar zal worden gemaakt.

Nadere informatie

Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact

opnemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Cedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

mw. mr. H.W. Verschuren

Sectormanager Kabínet

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


