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Met deze brief informeren wij u over onze beoordeling in het kader van 

interbestuurlijk toezicht (IBT) omgevingsrecht. In het omgevingsrecht 

zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). De 

provincie beoordeelt aan de hand van de informatie, die u ons jaarlijks 

toezendt, of u het uitvoeren van de VTH-taken zó heeft ingericht, dat 

deze in voldoende mate kunnen worden uitgevoerd.

Op basis van de aangeleverde informatie in 2020 is het oordeel dat 
uw gemeente de VTH-taken adequaat heeft ingericht.

Hieronder volgt een toelichting op dit oordeel.

De documenten en informatie die uw gemeente voor het jaar 2020 

heeft aangeleverd, zijn beoordeeld op de betreffende artikelen uit 

hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de 

Regeling omgevingsrecht. Dit zijn de zogenaamde procescriteria. De 

provincie legt hierbij de nadruk op de vakgebieden Ruimtelijke 

Ordening, Bouwen en Milieu. Dit jaar hebben wij extra aandacht besteed 

aan de borging van de financiële en personele middelen in uw 

begroting. Er is ook gekeken naar de middelen die beschikbaar zijn 

gesteld in de begroting en naar de middelen die nodig zijn om de, in 

uw omgevingsbeleid en uitvoeringsprogramma, opgenomen 

doelstellingen te behalen (artikel 7.5 van het Besluit omgevingsrecht).

Uit de toegezonden informatie blijkt dat uw gemeente de van belang 

zijnde documenten en noodzakelijke gegevens voldoende op orde heeft 

en heeft vastgesteld. Wij willen u nog enkele relevante verbeterpunten 

meegeven:
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Voor de vakgebieden Ruimtelijke Ordening en Bouwen:

1. Koppel de activiteiten in het uitvoeringsprogramma aan de 

meetbare doelen en prioriteiten uit uw beleid.

Voor de borging van de financiële en/of personele middelen: 

1. De benodigde personele en financiële middelen voor RO, Bouwen en 

Milieu, om de activiteiten uit te voeren en de doelen te bereiken, en 

de wijze van berekenen hiervan dienen in het beleid inzichtelijk te 

worden gemaakt. 

Voor Milieu is separaat een begroting voor 2020 aangeleverd.

2. Ook de actuele beschikbare personele en financiële middelen voor 

RO en Bouwen om de activiteiten uit te voeren en de doelen te 

bereiken dienen inzichtelijk te worden gemaakt.  

3. Indien de beschikbare financiële middelen voor RO en Bouwen zoals 

opgenomen in de begroting niet voldoende zijn om het 

uitvoeringsprogramma volledig uit te voeren, dienen er keuzes te 

worden gemaakt. Een motivatie hiervan dient in het 

uitvoeringsprogramma te worden opgenomen.

Het informeren van de gemeenteraad over de benodigde en de, al dan 

niet toereikende, beschikbare financiële middelen en personele 

capaciteit in de begroting zorgt ervoor dat bestuurlijk een goede 

afweging gemaakt kan worden over prioriteiten en inzet. 

Wat vragen wij van uw gemeente?

Wij verzoeken u de bovenstaande aandachtspunten op te pakken, met 

speciale aandacht voor de borging van de financiële en personele 

middelen.

Horizontale verantwoording

We maken u er in dit verband op attent dat de beoordeling over 2020

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

openbaar zal worden gemaakt op de website van de provincie Noord-

Holland. In het kader van horizontale verantwoording adviseren wij  u

dit oordeel kenbaar maken aan de gemeenteraad.
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Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager  Kabinet
dhr. drs. A.A. Dalenoort

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


