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Geachte leden van de raad,

ln het kader van interbestuurlijk toezicht (lBT) omgevingsrecht heeft de provincie Noord-
Holland de gemeente Beemster beoordeeld. Bij de beoordeling is gekeken of de taken op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: WH{aken) adequaat
worden uitgevoerd. De brief met het oordeel van de provincie over 2020 treft u bijgaand
aan.

Adequaat oordeel
De documenten en informatie die wij voor het jaar 2020 hebben aangeleverd, zijn door de
provincie beoordeeld op de betreffende artikelen uit hoofdstuk 7 van het Besluit
omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de Regeling omgevingsrecht (de zogenaamde
procescriteria). Op basis van de aangeleverde informatie in 2020 is, net zoals voorgaande
jaren, het oordeel dat wij de WH-taken adequaat hebben ingericht.

Relevante verbeterpunten
Dit jaar heeft de provincie extra aandacht besteed aan de borging van de financiële en
personele middelen in de begroting. Er is ook gekeken naar de middelen die beschikbaar
zijn gesteld in de begroting en naar de middelen die nodig zijn om de doelen van het VTH-
beleid en uitvoeringsprogramma te behalen. De provincie heeft vastgesteld dat wij de van
belang zijnde documenten en noodzakelijke gegevens voldoende op orde hebben en dat
deze documenten zijn vastgesteld. De provincie heeft nog wel enkele relevante
verbeterpunten meegegeven en heeft ons vezocht om deze punten op te pakken. Kort
samengevat gaat het om het koppelen van de activiteiten in het uitvoeringsprogramma aan
de doelen van het WH-beleid, inzicht geven in de personele en financiële middelen om de
activiteiten uit te voeren en een motivering indien de beschikbare middelen niet voldoende
zijn om het uitvoeringsprogramma volledig uit te voeren.

Blijven voldoen aan de procescriteria
Met de Nota WH, het uitvoeringsprogramma WH, het evaluatieverslag VTH en de
beleidsstukken van Omgevingsdienst lJmond geven wij invulling aan de procescriteria. De
door de provincie aangegeven verbeterpunten zullen in het uitvoeringsprogramma VTH
2021worden doorgevoerd, zodat we blijven voldoen aan de procescriteria.
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