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Oordeel provincie Noord-Holland IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019

Geachte leden van de raad,

ln het kader van interbestuurlijk toezicht wordt onze gemeente jaarlijks door de provincie
Noord-Holland beoordeeld op de taakvelden toezicht en handhaving omgevingsrecht. De
brief met het oordeelvan de provincie over 2019 treft u bijgaand aan.

Oordeel toezicht en handhaving omgevingsrecht
ln 2019 zijn wij opnieuw adequaat beoordeeld op het uitvoeren van de taakvelden toezicht
en handhaving omgevingsrecht. Aangezien onze gemeente in de voorgaande jaren ook als
adequaat is beoordeeld, is het toezicht op de taakuitvoering versoberd. Dit betekent dat de
provincie de door ons aangeleverde toezichtsinformatie over het beoordelingsjaar 2019
alleen heeft beoordeeld op volledigheid en actualiteit. De door ons verstrekte informatie
onderschrijft het beeld bij de provincie dat wij onze processen zodanig hebben ingericht, dat
de toezichts- en handhavingstaken net als de voorgaande jaren adequaat uitgevoerd
kunnen worden.

Bevindingen Uitvoeri ng omgevingsrecht
De provincie heeft tevens gecontroleerd of de noodzakelijke documenten aanwezig zijn in
het kader van de procescriteria voor'Uitvoering'. Onder'Uitvoering' vallen
vergunningverlening en de uitvoering van algemene regels, zoals het behandelen van
meldingen en het nemen van maatwerkbeschikkingen. De provincie heeft geconstateerd dat
binnen het vakgebied Milieu de beleidsevaluatie ontbreekt. Ten aanzien van deze
constatering hebben we (ambtelijk) overleg gehad met de provincie. De provincie heeft
aangegeven dat wij met het uploadformulier voor de IBT beoordeling geen bewijs van
vaststelling en de raadsbrief met betrekking tot de beleidsevaluatie Milieu hadden
meegezonden.

Omgevingsdienst lJmond voert de milieutaken voor de gemeente Beemster uit. Jaarlijks
rapporteert Omgevingsdienst lJmond over de beleidsevaluatie Milieu. De beleidsevaluatie
van Omgevingsdienst lJmond over het jaar 2018 hadden wij vastgesteld nadat de informatie
voor de IBT beoordeling bij de provincie aangeleverd moest worden. Daarom ontbrak deze
informatie.
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Dit heeft geen invloed op het uiteindelijke oordeel. De gemeente Beemster is nog steeds
adequaat. De provincie heeft geconstateerd dat de overige informatie aanwezig is.

Blijven voldoen aan de procescriteria
Met de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 (waarvan de looptijd
met 3 jaar wordt verlengd), het uitvoeringsprogramma VTH, het evaluatieverslag WH en de
beleidsstukken van Omgevingsdienst lJmond geven wij invulling aan de procescriteria. ln
2019 hebben wijde nota VTH geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zullen we onderdelen
van de nota WH aanpassen, zodatwe ook in de toekomst blijven voldoen aan de wettelijke-
en proceseisen.
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