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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Via deze brief wordt u, zoals toezegd in uw vergadering van 3 februari jl.,  geïnformeerd over het door ons 
vastgestelde Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2014.  
Op basis van het eerder vastgestelde Beleidsplan IBT 2014-2015, dat u in februari ter informatie toegestuurd 
heeft gekregen,  is het Uitvoeringsplan IBT 2014 opgesteld. In dit plan zijn de doelen en de resultaten van het IBT 
voor dit jaar beschreven. Bij de behandeling van het Beleidsplan IBT en de bijbehorende Verordening 
systematische toezichtinformatie is toegezegd u regelmatig te informeren over de uitvoering van onze IBT-taak. 
Met uw eerdere vragen over de werking van de IBT-verordening, de werkwijze van het IBT en over hoe wij u gaan 
informeren over de uitvoering van deze wettelijke taak, is rekening gehouden in de geplande IBT-activiteiten, 
zoals beschreven in dit Uitvoeringsplan. 
 
Voorgeschiedenis 
In de vergadering van 10 december 2013 hebben wij het Beleidsplan IBT 2014-2015 vastgesteld en zijn wij 
akkoord gegaan met de Verordening systematische toezichtinformatie. Deze verordening is op 3 februari jl. door 
u vastgesteld. Met dit beleidsplan en de verordening is op hoofdlijnen beschreven hoe wij de komende jaren deze 
IBT-rol gaat invullen en welke informatieafspraken met de lokale overheden hiervoor zijn gemaakt.  
Dit Uitvoeringsplan IBT 2014 is een logisch vervolg op het beleidsplan. 
 
Essentie / samenvatting: 

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie Utrecht is de wettelijke toezichttaak die de provincie heeft ten 
aanzien van de uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen.  
In het Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015 en de Verordening systematische toezichtinformatie is op 

hoofdlijnen beschreven hoe wij de komende jaren deze IBT-rol gaat invullen en welke informatieafspraken met de 
lokale overheden hiervoor zijn gemaakt.  
Op basis hiervan zijn in dit Uitvoeringsplan IBT 2014 de doelen en de resultaten van het IBT voor 2014 
beschreven, waarbij voor alle toezichtvelden de geplande IBT-activiteiten van dit toezichtjaar zijn opgenomen. In 



 

  

het plan is ook vastgelegd welke hoog-risico- thema’s extra aandacht krijgen dit jaar, doorlopend in 2015. 
Erfgoed/monumenten richt zich voor het deelgebied archeologie extra op de gemeentelijke bestemmingsplannen 
voor de buitengebieden. Voor het financieel toezicht is dat onderhoud kapitaalgoederen en grondexploitaties bij 
gemeenten. Bij het toezicht op het omgevingsrecht / externe veiligheid zal speciaal gekeken worden naar de 
brandveiligheid van groepshuisvesting. 
Voor alle IBT-terreinen geldt dat op basis van een risico-afweging sober en terughoudend toezicht wordt 
uitgevoerd.  
 
Eveneens is in dit uitvoeringsplan beschreven welke activiteiten worden ondernomen om de implementatie van 
het IBT, in nauwe samenwerking met de lokale overheden, in 2014 af te ronden. Tenslotte zijn de gemaakte 
interne afspraken tussen het centrale IBT-team en de beleidsafdelingen over de uitvoering van het IBT, alsook de 
rol van GS bij de verschillende treden van de interventieladder in dit plan vastgelegd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het Uitvoeringsplan IBT 2014 maken wij inzichtelijk  hoe de IBT-rol dit jaar voor de verschillende terreinen 
wordt uitgevoerd, op basis van welke criteria de toezichtinformatie wordt beoordeeld en welke thema’s extra 
aandacht krijgen. Het plan geeft weer hoe, in samenwerking met de lokale overheden, de vernieuwde provinciale 
IBT-rol dit jaar verder wordt geïmplementeerd. 
 
 
Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van de IBT-taken zijn middelen beschikbaar uit het reguliere P-budget van de afdeling 
BDO/BIN en de betreffende beleidsafdelingen (waarmee voor 2014 productieafspraken zijn gemaakt). Voor het 
uitvoeren van de IBT-WABO/omgevingsrecht-taken zijn structurele middelen vanuit het ministerie van I&M (oude 
VROM-inspectietaken) beschikbaar gesteld via de algemene uitkering van het provinciefonds 
(septembercirculaire 2013). Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Over de uitkomsten van de pilots zoals die zijn beschreven in het Uitvoeringsplan, en specifiek over de werking 
van de verordening systematische toezichtinformatie, wordt u per Statenbrief in het derde kwartaal van 2014 
geïnformeerd. Dit geldt ook voor de jaarlijkse voortgangsrapportage IBT met conclusies over het uitgevoerde 
toezicht en aanbevelingen voor het toezicht in het navolgende jaar.  Hiermee beschouwen wij onze eerdere 
gedane toezeggingen op deze punten als afgedaan. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


