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Inleiding 

 

In het Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht Provincie Utrecht 2014-2015, dat op 10 december 2013 

door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn op hoofdlijnen de uitgangspunten, de instrumenten en 

de werkwijze beschreven van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie Utrecht. 

Het IBT is de wettelijke toezichttaak die de provincie heeft ten aanzien van de uitvoering van de 

medebewindtaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. 

In het beleidsplan is vastgelegd hoe de provincie Utrecht de komende twee jaar de interbestuurlijke 

toezichtrol invult: wat deze rol van GS behelst, waar de nadruk van het IBT deze jaren komt te liggen, 

hoe IBT binnen de organisatie is georganiseerd, hoe deze rol zich verhoudt tot de horizontale 

verantwoordingsfunctie van de lokale overheden en op welke wijze het bijbehorende instrumentarium 

zal worden ingezet. 

Aan de hand van het beleidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld waarin voor alle IBT-

beleidsvelden de geplande toezichtactiviteiten voor een toezichtjaar zijn opgenomen. 

Dit plan is het eerste uitvoeringsplan IBT dat, net als het beleidsplan, door GS zal worden vastgesteld. 

Het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014 beschrijft de doelen en resultaten van het IBT voor 

dit jaar. Op basis van dit uitvoeringsplan zal het risicogericht toezicht verder vorm worden gegeven in 

de praktijk. 

 

Voor alle IBT-terreinen geldt dat op basis van een risico-afweging sober en terughoudend toezicht 

wordt uitgevoerd. In lijn daarmee zijn extra thema’s benoemd die, vanwege het hoog risicogehalte, in 

2014 extra aandacht krijgen. Voor het financieel toezicht is dat onderhoud kapitaalgoederen en 

grondexploitaties bij gemeenten. In het toezicht op het omgevingsrecht / externe veiligheid zal 

speciaal gekeken worden naar brandveiligheid van groepshuisvesting. Het IBT erfgoed/monumenten 

richt zich in 2014 voor het deelgebied archeologie op de gemeentelijke bestemmingsplannen voor de 

buitengebieden. 

 

Hoofdstuk 1 gaat in op de instrumenten en de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht. Belangrijk 

hierbij is dat 2014 nog een implementatiejaar is. Dit geldt niet alleen voor de provincie, maar ook voor 

de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het interbestuurlijk toezichtstelsel 

tussen provincie en lokale overheden bestaat immers uit enerzijds de horizontale verantwoordingsrol 

van deze lokale overheden en anderzijds uit de provinciale verticale toezichtrol. Het een staat niet los 

van het ander. Het systeem moet samen op gang komen. Daartoe wordt in 2014 een aantal pilots met 

gemeenten uitgevoerd.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft per toezichtterrein de doelen en de resultaten van het IBT. Deze beschrijvingen 

zijn voor een deel al opgenomen in het Beleidsplan IBT. In dit Uitvoeringsplan is een wat uitgebreidere 

beschrijving opgenomen, waarbij de concrete doelen en resultaten voor 2014 zijn toegevoegd. Dit 

maakt dat dit hoofdstuk van het uitvoeringsplan ook zelfstandig leesbaar is. 

 

Voor de beschrijving van de algemene IBT-werkwijze met de bijbehorende interventieladder, de in te 

zetten algemene instrumenten en de rol van het College van Gedeputeerde Staten in het IBT, wordt 

verwezen naar het Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015.  
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Hoofdstuk 1 De IBT-werkwijze en instrumenten 

 

 

1.1 Implementatiejaar 2014 

2014 is het jaar dat het vernieuwde interbestuurlijk toezicht en de daarbij behorende versterkte 

horizontale verantwoording binnen gemeenten en waterschappen verder vorm gaat krijgen. Dit jaar 

zal voor alle IBT-terreinen toezichtinformatie aangeleverd worden die we op basis van de wettelijke 

toezichtcriteria beoordelen. Gezien de vernieuwde werkwijze met nieuwe instrumenten zowel voor ons 

als externe toezichthouder als voor onze lokale partners, zullen deze toetsingen en beoordelingen in 

nauwe samenwerking met die partners worden uitgevoerd.  

Dit neemt niet weg dat we ook in dit implementatiejaar wel degelijk al als toezichthouder zullen 

acteren, indien er sprake is van potentiële taakverwaarlozing. De Wet Revitalisering Generiek 

Toezicht (Wet RGT) die de basis vormt voor onze IBT-rol is immers al ruime tijd in werking. Daarmee 

zijn wij als provincie de externe toezichthouder voor gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen op een flink aantal terreinen.  

Naast het uitvoeren van het IBT op de verschillende terreinen en de nadruk die we in 2014 (en 

doorlopend in 2015) extra leggen op een aantal risico-thema’s, zullen we dit jaar onze werkwijze en 

onze instrumenten verder gaan uitwerken en gaan fijn slijpen. De gemeenten waarmee nog geen 

concrete afspraken over de implementatie van IBT / horizontale verantwoording zijn gemaakt, zullen 

wij dit jaar actief gaan benaderen om alsnog te komen tot deze toezichtafspraken. In 2015 zal het IBT 

nieuwe stijl volledig draaien. 

 

1.2 De Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht 

Op basis van een interprovinciale modelverordening en na afstemming met de Utrechtse gemeenten 

en waterschappen is de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht tot stand 

gekomen en vervolgens in februari 2014 door Provinciale Staten vastgesteld.  

In deze verordening zijn de informatieafspraken met gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen vastgelegd op basis waarvan de provincie als externe toezichthouder 

toezichtinformatie aangeleverd krijgt. Dit informatiearrangement verduidelijkt welke informatie de 

provincie voor de verschillende IBT-terreinen nodig heeft om verticaal toezicht uit te kunnen voeren, 

met welke frequentie en op welke wijze deze informatie dient te worden verstrekt. De 

informatieafspraken zorgen voor een transparante toezichtverhouding tussen provincie en lokale 

overheden en voorkomt dat tussentijds door de provinciale toezichthouder teveel een beroep wordt 

gedaan op de gemeenten en waterschappen voor het aanleveren van toezichtinformatie.  

In de verordening is de relatie met de website van KING www.waarstaatjegemeente.nl vastgelegd. 

Het is aan de gemeenten te bepalen op welke wijze de toezichtinformatie aan de provincie wordt 

verstrekt: door de informatie op basis van de verordening jaarlijks vóór 15 juli direct toe te sturen aan 

Gedeputeerde Staten, danwel door het publiceren van de verantwoordingsinformatie op de 

www.waarstaatjegemeente.nl. In dit laatste geval zal de provincie zelf de toezichtinformatie van deze 

website halen en hoeven de gemeenten dit niet meer naar de IBT-toezichthouder te sturen. 

 

De Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht is per 28 februari jl. gepubliceerd 

als Provinciaal Blad nr. 87 en is daarmee van kracht. De gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen zijn hierover geïnformeerd.  

Zoals eerder in de door de provincie georganiseerde IBT-informatiebijeenkomsten in 2013 is 

aangehaald, is 2014 een overgangsjaar. Omdat bij de gemeenten de versterking van de interne 

verantwoording, met behulp van VNG/KING-toezichtindicatoren en www.waarstaatjegemeente.nl, dit 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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jaar zijn beslag moet krijgen, zal daarmee ook de toezichtinformatiestroom richting GS in 2014 op 

gang gaan komen. Per IBT-beleidsveld en ook IBT-centraal worden met de gemeenten afspraken 

gemaakt over de implementatie van de informatieafspraken. In 2015 verwacht de provincie van alle 

lokale partners de benodigde toezichtinformatie vóór 15 juli te hebben ontvangen. 

 

Deze implementatieafspraken betekenen niet dat we ook pas in 2015 onze IBT-rol gaan uitvoeren. De 

wet RGT, de basis voor de vernieuwde IBT-taak, is immers al per 1 oktober 2012 in werking getreden. 

Dit jaar beoordelen wij de verkregen toezichtinformatie en zullen daarbij ook volgens de in het 

Beleidsplan IBT vastgelegde werkwijze en interventieladder handelen. In de communicatie met de 

gemeenten en waterschappen over de inwerkingtreding van de verordening is gesteld dat wij er vanuit 

gaan dat bij deze overheden het opstellen van de verantwoordingsinformatie en het aanleveren van 

de toezichtinformatie in gang is gezet.  

 

Voor de informatieafspraken met de interprovinciale waterschappen die in de verordening zijn 

opgenomen voor wat betreft het archieftoezicht, zijn met de provincies Noord-Holland en Gelderland 

afspraken gemaakt over de uitvoering van het IBT. Daarin volgen we de afspraken die eerder met de 

waterschappen zijn gemaakt in het kader van het handhavingstoezicht op de waterschappen. Dit 

betekent dat voor de uitvoering van het IBT voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de provincie 

Noord-Holland de regierol heeft en voor de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland de 

provincie Gelderland. Utrecht heeft de regierol voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

De regisserende provincie beoordeelt de toezichtinformatie en handelt eventueel volgens de eerste 

drie treden van de IBT-interventieladder. Tussenstappen worden afgestemd met de betreffende 

collega-provincie. Met deze werkafspraken wordt voorkomen dat een waterschap met meerdere 

provincies te maken heeft en voorkomt dus ook overmatig toezichtlast voor dit waterschap.  

In geval van juridische interventie (treden 4 t/m 6 van de interventieladder) geldt de 

bevoegdheidsverdeling die in het reglement voor elk van de interprovinciale waterschappen is 

vastgelegd voor de uitoefening van het toezicht: formele besluiten in het kader van het toezicht 

worden door de in het reglement aangegeven colleges van GS genomen.Voor het waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht zijn dat de colleges van Noord-Holland en Utrecht; voor het waterschap Vallei en 

Veluwe de colleges van Utrecht en Gelderland. Voor het waterschap Rivierenland is het toezicht 

geheel belegd bij Gelderland, toezicht op het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden berust geheel 

bij Utrecht (zie ook 2.8). 

 

Naast de systematische toezichtinformatie kan er naar aanleiding van een incident of een ontvangen 

klacht incidentele informatie opgevraagd worden. De werkwijze van dit incidentgerichte toezicht en de 

bijbehorende informatieuitvraag is beschreven in het Beleidsplan IBT 2014-2015. 

 

1.3 Pilots IBT/horizontale verantwoording 

Met de gemeenten Bunnik, Soest, Veenendaal, Woerden en Wijk bij Duurstede wordt in de eerste 

helft van 2014 een pilot uitgevoerd naar de werking van het vernieuwde IBT in relatie tot de 

versterking van de horizontale verantwoording binnen die gemeenten. Juist vanwege die samenhang 

participeert KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) in de pilot. KING ontwikkelt in opdracht 

van de VNG instrumenten voor gemeenten ter versterking van de horizontale verantwoording en is 

verantwoordelijk voor de website www.waarstaatjegemeente.nl. 

Met de pilotgemeenten zijn afspraken gemaakt dat zij, bij wijze van proef, op één of meerdere 

terreinen de verantwoordingsinformatie gaan opstellen die vervolgens als toezichtinformatie aan de 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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provincie wordt aangeboden. In de pilots wordt speciaal gelet op de proportionaliteit van de 

toezichtinformatieuitvraag: past deze bij de sobere en terughoudende toezichtrol van de provincie. 

De gemeente Veenendaal richt zich bij de pilot op het IBT-terrein WABO-omgevingsrecht, Soest op de 

terreinen die vallen onder het bredere begrip fysieke leefomgeving die alle IBT-terreinen omvat 

behalve het archieftoezicht en het financieel toezicht. Wijk bij Duurstede behandelt de terreinen 

ruimtelijke ordening en erfgoed/monumenten, Bunnik doet dit voor milieu. Woerden toetst het proces 

van het archieftoezicht in deze pilot. 

Veenendaal heeft aangegeven in eerste instantie de toezichtinformatie voor de provincie te willen 

aanleveren volgens de provinciale verordening. De andere gemeenten willen het instrument van KING 

(de toezichtindicatoren en waarstaatjegemeente.nl) gebruiken als tool voor het opstellen van hun 

eigen interne verantwoordingsinformatie en daarmee tegelijkertijd als toezichtinformatie voor de 

provincie als externe toezichthouder. Deze toezichtinformatie zal door de provincie (centrale team IBT 

met medewerking van IBT bij de betreffende afdelingen) worden getoetst.  

De gemeenten worden vertegenwoordigd door de concerncontrollers. Vanzelfsprekend betrekken zij 

bij de pilots de eigen vakinhoudelijke beleidsafdelingen.  

De pilots worden in de eerste helft van 2014 uitgevoerd. De uitkomsten van de pilot zullen in het derde 

kwartaal 2014 gepresenteerd worden in een IBT-bijeenkomst voor alle Utrechtse gemeenten en 

waterschappen.  

Ook zullen GS en PS worden geïnformeerd over de uitkomsten van de pilots en specifiek over de 

werking van de provinciale verordening. 

 

1.4 Communicatie over IBT 

Om het vernieuwde IBT zowel intern als extern te borgen, zullen dit jaar verschillende activiteiten 

worden ondernomen op het gebied van communicatie. De provincie actualiseert de IBT-webpagina. In 

navolging van de provincie Noord-Brabant wordt een introductiefilmpje gemaakt over IBT waarmee de 

gemeenten en dan met name de gemeenteraden worden geïnformeerd over hoe de provincie op 

welke terreinen en op welke wijze het nieuwe IBT uitvoert. Dit filmpje moet een aanvulling vormen op 

de informatieve filmpjes van de VNG en KING die vooral gericht zijn op de versterking van de 

horizontale verantwoording van BenW en de controletaak van de raad. 

Verder zullen in bijeenkomsten met gemeenten en waterschappen de pilotuitkomsten worden 

toegelicht (zie hierboven). Voor het archieftoezicht en erfgoed/monumenten worden 

(vervolg)bijeenkomsten georganiseerd over de werking van het nieuwe toezichtstelsel. 

Intern zullen Provinciale Staten op gezette tijden worden geïnformeerd over de werking van het IBT.  

 

1.5 Beoordelingsmodel en voortgangsrapportage 

Dit jaar wordt voor de verschillende IBT-terreinen op basis van de toetsingscriteria een centraal 

beoordelingsmodel ingericht. Hiervoor sluiten wij aan bij het model dat eind 2013 / begin 2014 door 

IBT-financieel toezicht is opgesteld. Als eerste zullen de IBT-velden huisvesting verblijfsgerechtigden 

en archieftoezicht aansluiten bij dit beoordelingsmodel. De uitkomsten van de pilots zullen ook 

gebruikt worden om het beoordelingsmodel voor de andere IBT-terreinen op maat te kunnen maken. 

Dit beoordelingsmodel wordt ook gebruikt voor de jaarlijkse voortgangsrapportage IBT die eind 2014 

wordt opgesteld. Deze voortgangsrapportage zal, naast een verantwoording van GS hoe deze IBT-

taak is uitgevoerd, ook een overzicht geven van de kwaliteit van de uitvoering van de 

medebewindtaken door de gemeenten en de waterschappen. Per IBT-terrein wordt aangegeven of 

deze voldoet (groen), gedeeltelijk voldoet (oranje) of niet voldoet (rood). Deze rapportage richt zich op 

de belangrijkste risico’s per IBT-terrein, zoals deze in hoofdstuk 2 van dit uitvoeringsplan zijn 

beschreven. 
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1.6 Inrichting van de IBT-organisatie 

In 2014 wordt de IBT-organisatie verder vorm gegeven, op basis van de organisatieomschrijving in het 

Beleidsplan IBT.  

Aan het centrale team IBT (gepositioneerd binnen het team Bestuur en Internationaal (BIN) van de 

afdeling BDO) zullen in 2014 twee toezichthouders fysieke leefomgeving / omgevingsrecht (via een 

detacheringsconstructie) worden toegevoegd. Dit betekent dat de IBT-taken archieftoezicht, externe 

veiligheid, financieel toezicht, huisvesting verblijfsgerechtigden, ruimtelijke ordening en 

WABO/omgevingsrecht in 2014 door het centrale team IBT worden uitgevoerd, zoveel mogelijk in 

samenwerking met de beleidsafdelingen.  

Aanvullend daarop zijn met een aantal teams binnen de organisatie productieafspraken gemaakt. 

Voor IBT ruimtelijke ordening is met het team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) van de 

afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO) afgesproken dat zij specifieke expertise (met name als het gaat 

om RO-zaken die het provinciale belang raken) en bestaand netwerk met gemeenten op het terrein 

van bestemmingsplannen leveren aan het centrale IBT-team. De eerste toetsing van de RO-

toezichtinformatie gebeurt door het IBT-team. Samenhang tussen toetsing naleving PRV en naleving 

generieke wettelijke taken wordt extra goed bewaakt door GRO en centraal team IBT. 

Met het team Cultuur, Erfgoed en Recreatie (CER) / afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur (MEC) is 

afgesproken dat de toetsing van de toezichtinformatie op het IBT-terrein erfgoed en monumenten en 

de daaruit voortkomende activiteiten (niet zijnde juridische interventie), bij dit team worden uitgevoerd.  

In de periode dat het centrale team nog geen beschikking heeft over een toezichthouder 

WABO/omgevingsrecht is met het team Opdrachtgeverschap RUD (UFE) / afdeling Uitvoering Fysieke 

Leefomgeving (UFL) afgesproken dat gebruik gemaakt kan worden van beschikbare expertise en uren 

voor de toetsing van deze toezichtinformatie. Het gaat hier om de expertise die nu binnen deze 

afdeling is voor de invoering van de kwaliteitscriteria 2.1 VTH (professionaliseringscriteria). 

Het is voor bovengenoemde productieafspraken op dit moment nog niet goed mogelijk het precieze 

aantal benodigde uren te geven. Eind 2014 volgt een preciezere inschatting. Deze zal verwerkt 

worden in het uitvoeringsplan 2015. 

 

 

1.7 De IBT-interventieladder in de praktijk 

Voor alle toezichtvelden wordt de algemene IBT-interventieladder gehanteerd. De werking van deze 

interventieladder is in het Beleidsplan IBT (zie daarvoor p. 14 van het Beleidsplan) op hoofdlijnen 

beschreven. 

 

De interventieladder 

1. signaleren (vaststellen dat vermoedelijk sprake is van 

taakverwaarlozing) 

2. informatie opvragen en valideren (vaststellen dat dat 

inderdaad het geval is, en wat de oorzaak is 

3. actief toezicht: afspraken over acties, termijnen en vervolg 

(afspraken met de gemeente maken met het doel alsnog de 

taak naar behoren uit te voeren) 

4. vooraankondiging van juridische interventie, waarschuwing 

(bij onvoldoende voortgang de gemeente aanzeggen dat het 

instrument zal worden toegepast, openbaar publiceren van 

deze aanzegging) 
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5. besluit tot indeplaatsstelling met laatste termijn om alsnog 

zelf te voorzien (de gemeente alsnog in de gelegenheid 

stellen om de medebewindstaak naar behoren uit te voeren) 

6. sanctie uitvoeren (daadwerkelijk uitvoeren van de 

indeplaatsstelling, de taak uitvoeren in naam van en voor 

rekening van de gemeente) 

 

 

Het beoordelen van de verstrekte toezichtinformatie en het eventueel uitvoeren van de eerste drie 

treden van bovenstaande interventieladder is een ambtelijk traject dat primair belegd is bij de 

afzonderlijke (beleids)afdelingen (zie hiervoor ook 1.6). In dit deel van het IBT-traject heeft de 

betreffende beleidsafdeling de trekkende rol, wel in samenwerking met de coördinator IBT van het 

centrale IBT-team. Op deze eerste treden van de IBT-interventieladder is ook de betreffende 

vakgedeputeerde (zie Beleidsplan p. 7 voor de rolverdeling binnen GS) nog de eerstverantwoordelijke 

portefeuillehouder. De IBT-toezichthouder stemt, na overleg met de coördinator IBT, deze 

interventiestappen af met de eigen portefeuillehouder. Daarbij is (bestuurlijke) afstemming tussen 

samenhangende IBT-terreinen en tussen IBT- en andere rollen van de provincie van groot belang. Dit 

geldt vooral voor de terreinen ruimtelijke ordening, archeologie en externe veiligheid. 

In geval van juridische interventie (treden 4 t/m 6 van de IBT-ladder) verplaatst de leidende rol zich 

van de beleidsafdeling naar het centrale team IBT. Daarmee verschuift dan ook de bestuurlijke IBT-rol 

van de gedeputeerde naar de portefeuille van de CdK. 
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Hoofdstuk 2 De IBT-toezichtactiviteiten 2014 

In dit hoofdstuk worden per IBT-terrein de uit te voeren toezichtactiviteiten beschreven waarbij de 

doelen en de resultaten van het toezicht voor 2014 zijn opgenomen. Voor alle terreinen geldt dat het 

toezicht sober, proportioneel en risicogericht wordt uitgevoerd aan de hand van de IBT-instrumenten 

en de IBT-interventieladder. Voor een beschrijving daarvan, zie ook het Beleidsplan IBT 2014-2015. 

 

2. 1 Archieftoezicht 

 

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is bij gemeenten, waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatievoorziening. Toegankelijke 

en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor goed bestuur. Het op orde zijn van de digitale 

en papieren informatiehuishouding en archivering is een voorwaarde om alle andere overheidstaken 

goed uit te kunnen voeren. Wanneer de overheidsarchieven niet volledig en niet betrouwbaar zijn, 

belemmert dit een goede bedrijfsvoering en verantwoording aan de burger en de samenleving. 

In de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit en aanvullende specifieke regelgeving is vastgelegd, hoe 

overheden met hun archieven moeten omgaan. Ook maakt het archiefwezen gebruik van (NEN- en 

ISO)normen en referentiekaders. Het IPO heeft in 2012 een Aanvullend beleidskader voor het 

interbestuurlijk archieftoezicht opgesteld. Dit is een verduidelijking van de Archiefwet op het Algemeen 

beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Dit aanvullend beleidskader is ook in 2012 door 

GS vastgesteld. De provincie houdt op basis van het bovenstaande toezicht op de archieven (zowel 

historisch als recent) van gemeenten, waterschappen en Wgr-regelingen. 

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Het archieftoezicht wordt nog meer risicogericht: de nadruk komt te liggen op enkele wettelijke 

verplichtingen en speerpunten, met de grootste risico’s en waaraan in meer of mindere mate 

onomkeerbare risico’s verbonden zijn. Dit zijn: 

- Duurzaam en toegankelijk informatie- en archiefbeheer in een toenemende digitale 

omgeving. Indien duurzame toegankelijkheid van informatie niet al bij het ontstaan 

geregeld wordt, zijn de gevolgen vaak onomkeerbaar. (digitalisering en vervanging / van 

papier omzetten naar digitaal) en komt een betrouwbare informatiehuishouding in het 

geding. 

- Huisvesting van archieven 

- Herindelingen, reorganisaties, uitbesteding van taken (GR’s): in de praktijk wordt het 

informatiebeheer bij deze ontwikkelingen vaak slecht geregeld, waardoor bedrijfsvoering 

en verantwoording over die taken ernstig belemmerd wordt.  

 

Voor het archieftoezichtstelsel is via de Archiefwet geregeld dat het interne archieftoezicht uitgevoerd 

wordt door de betreffende gemeente-, streek- of waterschapsarchivaris. Dit betekent dat als deze 

toezichttaak (gemeentelijke archiefinspectietaak) ook goed wordt uitgevoerd, de horizontale 

verantwoording van het college aan de raad op dit terrein beter kan worden uitgevoerd. Het effect is 

dan ook dat de provincie op afstand en sober toezicht kan houden. 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

De lokale overheden hebben hun digitale en papieren informatiehuishouding en archivering op orde 

waarmee de kwaliteit van de uitvoering van alle andere overheidstaken geborgd is. 
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Toezichtcriteria 

Om te toetsen of het medebewind zijn taken naar behoren uitvoert, houdt de provincie toezicht op 

basis van 17 wettelijke toezichtcriteria (gebaseerd op de Archiefwet). Deze toezichtcriteria zijn 

opgenomen in het Aanvullend beleidskader archieftoezicht. Per toezichtcriterium, en rekening 

houdend met de belangrijkste risico’s, wordt een oordeel gegeven op basis van de verkregen 

informatie. 

 

Doelen en resultaten 2014 

In de periode 2012-2013 zijn met alle gemeentelijke inspecteurs afspraken gemaakt voor het opstellen 

van verantwoordingsinformatie op het terrein van informatie- en archiefbeheer bij de gemeenten en 

het opsturen van deze informatie als toezichtinformatie aan de provincie. De gemeentelijke 

inspecteurs hanteren hiervoor het KPI-instrument dat door de VNG is opgesteld en dat ook landelijk 

wordt gehanteerd.  

Naar verwachting (en volgens de planning van de gemeentelijke archiefinspecteurs) zal 50% van de 

gemeenten, 100% van de waterschappen en 25% van de gemeenschappelijke regelingen hun 

toezichtinformatie medio 2014 aan de provincie hebben verstrekt. Voor de gemeenten wordt in de 

tweede helft van 2014 een aanvullende 25% verwacht. Met gemeenten waarvan geen duidelijke 

termijnen over aanleveren toezichtinformatie bekend zijn, zullen wij in eerste helft 2014 via de 

gemeentelijke archiefinspecteurs en/of via de concerncontroller van die gemeente nadere afspraken 

maken. 

In het derde kwartaal van 2014 zal, samen met de gemeentelijke archiefinspecteurs, een 

vervolgbijeenkomst worden georganiseerd over het vernieuwde archieftoezicht, waarin de ervaringen 

met de instrumenten voor intern en extern archieftoezicht aan de orde zullen komen. 

Binnenkomende archiefverordeningen en machtigingsaanvragen ‘opschorten wettelijke 

overbrengingstermijn’ en ‘beperking openbaarheid’ zullen worden getoetst. 

 

 

2.2 Erfgoed / monumenten  

 

Het toezicht op de (archeologische) monumentenzorg is het verzamelen van informatie over de vraag 

of een (archeologische) monumentenzorg-handeling of -zaak op gemeentelijk niveau voldoet aan de 

daaraan gestelde wettelijke eisen, het vormen van een oordeel hierover en het naar aanleiding 

daarvan zo nodig interveniëren. Het betreft in essentie het toezicht houden op de taakbehartiging van 

gemeenten op het gebied van monumentenzorg op de deelterreinen archeologie en monumenten. De 

wettelijke grondslag is niet alleen de Monumentenwet 1988, maar ook aanverwante wetgeving zoals 

de Wabo en het Besluit RO. 

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Het primaire risico van onvoldoende uitvoering van de wettelijke taken op het terrein van erfgoed / 

monumenten is het teloor gaan van onroerend cultureel erfgoed: cultuurhistorie, archeologie en 

monumenten (gebouwde rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten). Een adequate 

vergunningverlening en handhaving, de behartiging van het erfgoedbelang in de 

bestemmingsplannen, handhaving van de bestemmingsplannen en het goed functioneren van 

monumentencommissies en van de advisering in het kader van de archeologische monumentenzorg 

zijn voorwaarden voor een goede gemeentelijke taakuitvoering. 
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Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Het uiteindelijke resultaat van het interbestuurlijk toezicht op erfgoed / monumenten is dat gemeenten 

op verantwoorde wijze omgaan met hun onroerend monumentaal erfgoed. 

 

Toezichtcriteria 

Getoetst wordt of gemeenten hun wettelijke verplichtingen op dit terrein naar behoren uitvoeren 

(Monumentenwet). 

 

Doelen en resultaten 2014 

Naast het beoordelen van de toezichtinformatie die door gemeenten verstrekt zal worden, is het 

toezicht voor het deelgebied archeologie in 2014 en doorlopend in 2015 gericht op het voor alle 

gemeenten inzichtelijk te krijgen in hoeverre in hun bestemmingsplannen rekening is gehouden met 

de wettelijke verplichting uit de Monumentenwet. Dit geldt met name voor de buitengebieden van de 

gemeenten.  

In 2014 zal extra aandacht worden gegeven aan de communicatie met de gemeentelijke 

monumentenambtenaren (ROMA-overleg) over de versterkte horizontale verantwoording en de IBT-rol 

van de provincie op dit terrein. 

 

 

2.3 Externe veiligheid 

 

Het interbestuurlijk toezicht op externe veiligheid richt zich op twee sporen: 

1. Op de uitvoering van de wettelijke medebewindstaken ten aanzien van inrichtingen 

(vergunningverlening, toezicht en handhaving, risicoregistratie) van de gemeenten en 

waterschappen; 

2. Het toezicht op de Ruimtelijke Ontwikkeling om de naleving van wettelijke bepalingen veilig te 

stellen.  

Het toezicht op externe veiligheid dient afgestemd te zijn met de regierol die de provincie heeft in het 

kader van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 provincie Utrecht, 

waarmee uitvoering wordt gegeven aan een decentralisatie-uitkering via het provinciefonds tot eind 

2014.  

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Het niet naleven van regelgeving op het gebied van externe veiligheid kan leiden tot grote risico’s op 

calamiteiten met gevaarlijke stoffen rondom risicobronnen zoals inrichtingen, transportroutes, 

buisleidingen en op calamiteiten nabij luchthavens. Belangrijke aandachtsgebieden zijn een goede 

uitvoering van VTH-taken voor risicovolle inrichtingen, risicoregistratie en het in acht nemen van 

externe veiligheidsregelgeving in ruimtelijke plannen bij risicobronnen. De meeste aandacht in de 

provincie Utrecht gaat uit naar risicovolle inrichtingen met een risicocontour buiten de inrichting en het 

transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen, via de weg en het spoor. 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Een goede organisatorische en bestuurlijke borging van externe veiligheid in gemeentelijke besluiten.  

Besluiten die door een goede naleving van wettelijke eisen niet leiden tot onnodige veiligheidsrisico’s 

voor de omgeving. 
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Toezichtscriteria 

Zie bij WABO/omgevingsrecht. 

 

Doelen en resultaten 2014 

Het toezicht op de externe veiligheid wordt meegenomen via het toezichtgebied WABO-

omgevingsrecht. Zie daar ook het risicothema brandveiligheid groepshuisvesting. 

 

 

2.4 Financieel toezicht 

 

Het doel van financieel toezicht op gemeenten is het bevorderen van een gezonde financiële positie 

van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Financieel toezicht is er mede op gericht dat 

gemeenten geen beroep hoeven te doen op middelen van de collectiviteit van de gemeenten (via 

artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet). Het doel van financieel toezicht op de waterschappen is 

de beoordeling van de financiële continuïteit van het waterschap en vaststellen of het waterschap in 

control is om de taken naar behoren uit te kunnen voeren. 

 

De werkwijze (beleidskader 2004) van financieel toezicht is volop in ontwikkeling. De huidige 

beheersmatige aanpak zal worden gewijzigd naar een proportioneel risicogerichte werkwijze. Hiermee 

sluiten we aan op de ontwikkelingen in de wet RGT en de recente wetswijzigingen in de gemeentewet 

(art.203) betreffende het financiële toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In 2014 

zal het herzien beleidskader ‘kwestie van evenwicht’ worden vastgesteld voor het financieel toezicht in 

de provincie Utrecht dat vanaf de beoordeling van de begroting 2015-2018 zal worden gehanteerd 

voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit herziene kader zal worden ingepast in het 

IBT-brede beleidskader. Voor het financieel toezicht op de waterschappen zal landelijk dit jaar een 

beleidskader worden vastgesteld welke ook een risicogerichte werkwijze als uitgangspunt heeft. 

 

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Door de verslechterde economische omstandigheden, kortingen op het gemeentefonds en 

decentralisatie van rijkstaken uit het sociale domein, lopen gemeenten, gemeenschappelijke 

regelingen en waterschappen meer financieel risico. Binnen financieel toezicht zal de gewenste en 

noodzakelijke diepgang van het financieel toezicht worden ingezet om de toekomstige financiële 

problemen en risico’s vroegtijdig te kunnen signaleren. Hierbij zullen de contacten met de lokale 

overheden worden geïntensiveerd en proactief zullen deze worden geïnformeerd over de resultaten 

van het financieel toezicht. Per gemeente wordt periodiek een risicoprofiel opgesteld, op basis 

waarvan de intensiteit van toezicht wordt bepaald (bestuurlijke danwel ambtelijke interventie). 

Het uitgangspunt van financieel toezicht blijft uiteraard het beoordelen van de begroting op een 

structureel en reëel evenwicht. Maar toezicht kan meer doen waardoor de betekenis van het toezicht 

voor de lokale overheden toeneemt. Voorbeelden die hiervoor kunnen worden ingezet zijn het 

meedenken (advies geven) en het proactief communiceren met deze overheden. 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Voorkomen dat verstoringen van de financiële soliditeit ertoe leiden dat financiële problemen worden 

afgewenteld op andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap. 
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Toezichtcriteria 

De toezichtcriteria voor de gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in de 

Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen, te weten een structureel en reëel 

begrotingsevenwicht. Voldoet men hieraan niet, dan zal het toezichtregime preventief worden 

gehanteerd.  

Voor de waterschappen geldt als toezichtcriterium een sluitende (meerjaren)begroting. Besluiten van 

waterschappen die in strijd zijn met het algemeen belang of de wet kunnen uitsluitend worden 

geschorst en vernietigd.  

 

Doelen en resultaten 2014 

Vanaf april 2014 hanteert financieel toezicht een gewijzigd beoordelingsmodel voor de gemeenten dat 

is gericht op het proportioneel en risicogericht toezicht houden. Uitvloeisel hiervan is dat de 

gemeenten periodiek worden bezocht voor het verkrijgen van de benodigde informatie. Daarnaast zal 

periodiek worden gerapporteerd aan de gedeputeerde en, indien aan de orde, zal tussentijds 

bestuurlijk overleg met gemeente volgen.  

De gemeenschappelijke regelingen worden volgens de ‘oude’ werkwijze (checklisten)  beoordeeld aan 

de hand van de ingezonden begroting 2015-2018 en de jaarrekening 2013. Dit met het oog op het 

binnen een aantal jaren afschaffen van het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. 

Voor het einde van het jaar zal de toezichtbeslissing 2015 worden genomen voor de gemeenten en de 

gemeenschappelijke regelingen. 

De waterschappen worden beoordeeld aan de hand van de ingezonden (meerjaren)begroting en de 

jaarrekening. In mei/juni  zal de gedeputeerde voor Water en voor Financieel toezicht over de 

resultaten hiervan worden geïnformeerd. Daarna zullen de waterschappen op de hoogte worden 

gesteld van de bevindingen en, indien aan de orde, zal in het bestuurlijk overleg tussen provincie en 

waterschap deze ook worden besproken. 

In april wordt, in samenwerking met het ministerie van BZK, een themabijeenkomst georganiseerd 

over de gevolgen van de drie decentralisaties voor de gemeenten. Tevens zal begin juli een 

masterclass financieel toezicht worden gehouden voor de nieuwe Utrechtse wethouders voor 

financiën. Daarin zullen, naast de uitgangspunten van het financieel toezicht, ook actuele 

onderwerpen als budgettaire positie van gemeenten, aan bod komen. 

Financieel toezicht op de gemeenten richt zich in 2014 aanvullend op de risicothema’s onderhoud 

kapitaalgoederen en grondexploitatie. 

 

 

2.5 Huisvesting verblijfsgerechtigden 

 

 

Halfjaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van de 

Huisvestingswet, voor iedere gemeente in Nederland bepaald hoeveel asielzoekers, die een 

verblijfsvergunning hebben gekregen, dienen te worden gehuisvest in het komende halfjaar. Deze 

taakstelling aan gemeenten wordt bepaald op grond van de verwachte instroom en het aantal 

inwoners van de gemeente. Op deze manier wordt een evenredige spreiding van verblijfsgerechtigden 

over Nederland gewaarborgd. 

Naast BZK is een belangrijke actor het COA (het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) die zorg 

draagt voor het zoeken van een match tussen de verblijfsgerechtigde en de gemeente. 
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Maandelijks publiceert het COA via zijn website de realisatiecijfers per gemeente. In deze cijfers is 

terug te lezen hoeveel verblijfsgerechtigden per gemeente zijn gehuisvest. Halfjaarlijks, op 1 januari 

en 1 juli, wordt door de provinciale toezichthouder nagegaan of de realisatie in overeenstemming is 

met de huisvestingstaakstelling aan verblijfsgerechtigden voor het voorbije halfjaar.  

Het doel van het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van verblijfsgerechtigden is er zeker van te 

zijn dat gemeenten voldoen aan deze opgelegde taakstellingen. 

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Bij het bepalen of een gemeente zijn taak naar behoren heeft ingevuld, is in dit geval sprake van een 

hard criterium: taakstelling ten opzichte van realisatie. Indien de realisatie minder is dan de 

taakstelling, dient de toezichthouder volgens de Huisvestingswet actie te ondernemen. Er is in dit 

geval dus geen sprake van een risico-afweging. Op dit IBT-veld is daardoor ook geen sprake van 

prioritering. Toezicht op de huisvesting van verblijfsgerechtigden vindt ‘binair’ plaats: het wel of niet 

voldoen aan de wet is bepalend voor de interventie.  

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Het uiteindelijke resultaat van het interbestuurlijk toezicht op het huisvesten van verblijfsgerechtigden 

is het beschikbaar stellen van voldoende huisvesting, kwantitatief en kwalitatief, om 

verblijfsgerechtigde asielzoekers in de provincie Utrecht te huisvesten. Hiermee voldoen gemeenten 

aan de wettelijke eisen op dit gebied. 

 

Toezichtcriteria 

Toetsing gebeurt op basis van de door BZK bepaalde taakstelling. 

 

Doelen en resultaten 2014 

In de eerste helft van 2014 wordt vanuit IBT extra gestuurd op de realisatie van de extra taakstelling 

die de minister van BZK voor de tweede helft 2013 had gegeven aan de gemeenten. Eind 2013 

hebben wij aan de Utrechtse gemeenten aangegeven dat wij vanuit IBT sturen op realisatie van deze 

extra taakstelling per 1-7-2014. 

 

 

 

2.6 Ruimtelijke ordening 

 

Het toezicht op de ruimtelijke ordening is tweeledig: 

1. Het toezicht op het functioneren van gemeenten dat voorkomt uit generieke wettelijke 

verplichtingen; 

2. Het toezien op de naleving van specifieke provinciale regels, zoals vastgelegd in een 

provinciale verordening voor de ruimtelijke ordening (in Utrecht is dat de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening, PRV). 

Bij IBT in het kader van de ruimtelijke ordening denken we in eerste instantie aan de eerstgenoemde 

categorie toezicht. In de brede juridische definitie van interbestuurlijk toezicht is ook de tweede 

categorie als IBT te beschouwen. Deze verschilt echter in belangrijke mate van de eerste, omdat voor 

de bescherming van provinciale belangen specifieke toezicht instrumenten beschikbaar zijn. Dat 

betekent niet dat de IBT-instrumenten schorsing en vernietiging niet kunnen worden toegepast, maar 

volgens landelijke afspraken heeft toepassing van het specifieke instrumentarium uit de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (Wro) de voorkeur, indien inpasbaar. De Wro kent zowel een proactief 
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instrument (proactieve aanwijzing, bedoeld om een gemeente regels in een bestemmingsplan op te 

laten nemen) als een reactief instrument (reactieve aanwijzing, bedoeld om onderdelen uit een 

bestemmingsplan te schrappen). Beiden zijn met veel waarborgen omkleed. De belangrijkste daarvan 

is, dat deze instrumenten alleen kunnen worden ingezet ten behoeve van vastgestelde provinciale 

belangen. 

Er is echter nog een belangrijk verschil tussen beide vormen van toezicht. Omdat de provinciale 

regels uitsluitend betrekking hebben op provinciale belangen, is het toezicht in de tweede categorie 

niet los te zien van beleidsbeïnvloeding van de gemeenten door de provincie. De provinciale 

belangen, vastgelegd in de provinciale ruimtelijke structuurvisie, worden niet alleen door provinciale 

regels beschermd; de provincies proberen de gemeenten en andere partijen die de ruimtelijke 

inrichting van de provincie vormgeven ook via andere strategieën te beïnvloeden: door te stimuleren, 

te ondersteunen of zelf de ruimtelijke inrichting ter hand te nemen. De grens tussen toezicht (vooral 

achteraf) en beleidsbeïnvloeding (vooral vooraf) is moeilijk te trekken.  

Praktisch betekent dit dat de meeste provincies ervoor kiezen het toezicht op provinciale belangen (en 

regels) en de beïnvloeding van gemeentelijk beleid en besluitvorming niet onder te brengen bij een 

organisatieonderdeel dat zich bezighoudt met interbestuurlijk toezicht, maar bij de (beleids)afdeling 

voor ruimtelijke ordening. Dat is ook bij de provincie Utrecht het geval.  

 

Toezicht op generieke wettelijke taken 

De nadruk van het toezicht op de generieke verplichtingen uit de ruimtelijke ordening ligt op het 

beoordelen of een gemeente voor haar hele grondgebied beschikt over bestemmingsplannen die 

voldoende actueel zijn.  

Bij de inhoudelijke toets van bestemmingsplannen wordt op dit generieke niveau in de eerste plaats 

gekeken naar de taakuitoefening van de gemeente  bij het beheersen van risico’s voor de veiligheid 

en gezondheid van mensen (met name externe veiligheid (zie ook paragraaf 2.3), geluid, 

luchtkwaliteit, grondwaterbescherming). Daarnaast kijken we naar de naleving van de wettelijke taken 

op het gebied van erfgoed/monumentenzorg, voor zover die via het bestemmingsplan verlopen (zie 

2.2). Omdat het hier om generieke wettelijke taken gaat en meestal niet om provinciale belangen, kan 

het specifieke toezichtinstrumentarium uit de Wro (met name de reactieve aanwijzing) niet kan worden 

toegepast.  

Toezicht op Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 

Deze vorm van toezicht richt zich uitsluitend op het veiligstellen van provinciale belangen.  

De regels ter bescherming van die belangen zijn vastgelegd in de PRV. Dit toezicht vindt plaats door 

het team GRO. Het toezicht vindt plaats door middel van vooroverleg over bestemmingsplannen en, 

indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat, door de inzet van instrumenten uit de Wro. De reacties 

op gemeentelijke bestemmingsplannen worden altijd gegeven na advies van deskundigen en 

betrokken beleidsteams (bijvoorbeeld natuur, cultuurhistorie, water).  

De borging van de provinciale belangen vindt echter niet uitsluitend plaats door dit reactieve toezicht.  

Het meeste overleg tussen GRO en gemeenten vindt plaats buiten de kaders van formele procedures. 

De samenwerking met gemeenten is steeds meer gericht op het gezamenlijk met de gemeente 

inventariseren van de ruimtelijke opgaven om deze vervolgens te realiseren. Het overleg richt zich dus 

zo veel mogelijk op gemeenschappelijkheid en samenwerking. Ook daar waar verschil van inzicht 

bestaat, wordt dit zo veel mogelijk buiten het kader van en voorafgaand aan formele 

bestemmingsplanprocedures uitgesproken. Het reactief toezicht in formele zin is dus niet meer dan 

een vangnet bij de borging van provinciale belangen. 
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Tussen het centraal IBT-team en GRO vindt zo veel mogelijk informatie-uitwisseling plaats om een 

compleet beeld te krijgen van de gemeentelijke taakuitoefening op het gebied van RO. Vanuit beide 

teams wordt samenhang tussen toezicht op generieke wettelijke taken en toezicht op PRV bewaakt. 

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Op basis van de bij de gemeenten verzamelde informatie wordt een beeld verkregen van de actualiteit 

van gemeentelijke bestemmingsplannen en van de mate waarin de gemeente de vergunningverlening 

en handhaving op orde heeft. Voor de beoordeling van deze aspecten wordt nog een 

beoordelingskader ontwikkeld. 

Specifiek wordt bekeken hoe de gemeenten de zonering rond gevaarlijke inrichtingen en 

transportassen (in verband met externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, grondwaterbescherming) 

vormgeven. 

Bij het toezicht op de Provinciale Ruimtelijke Verordening geldt dat de reactieve beoordeling van 

gemeentelijke plannen in de diverse stadia van de procedure gebonden is aan termijnen. Voor deze 

beoordeling (interne advisering door beleidsteams, advisering van GS) zijn een registratiesysteem en 

werkprocesbeschrijvingen beschikbaar. Normaal gesproken leidt een goed vooroverleg tot plannen 

die in overeenstemming zijn met de provinciale regels. Daar waar gemeenten er toch voor kiezen het 

provinciaal beleid niet te volgen, wordt in principe het wettelijk instrumentarium ingezet. Dit is wel 

afhankelijk van de ernst en de omvang van de afwijking. Van de mogelijkheid beroep in te stellen bij 

de bestuursrechter wordt alleen gebruik gemaakt indien de andere wettelijke mogelijkheden niet 

kunnen worden gebruikt. 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

1. Gemeenten beschikken over bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijke grondgebied die 

voldoende actueel zijn, goed worden nageleefd en de veiligheid en gezondheid van mensen helpen 

garanderen (toezicht op generieke wettelijke taken). 

2. De provinciale ruimtelijke belangen worden nageleefd in de gemeentelijk ruimtelijke plannen 

(toezicht op naleving van regels PRV).  

 

Toezichtcriteria 

Van de prestatie-indicatoren zijn voor het IBT vooral die relevant welke aangeven of de gemeente 

beschikt over actuele bestemmingsplannen voor haar grondgebied. Voorts wordt beoordeeld of de 

handhaving van bestemmingsplannen planmatig wordt opgepakt en of voldoende aandacht is besteed 

aan specifieke, wettelijk geregelde risicovraagstukken (zie hiervoor onder risico’s en prioritering). 

Nadere uitwerking van concrete criteria moet nog plaatsvinden. 

 

Doelen en resultaten 2014 

In 2014 zal een beoordelingskader worden ontwikkeld voor de beoordeling van de actualiteit van 

bestemmingsplannen en de stand van vergunningverlening en handhaving gerelateerd aan de 

ruimtelijke ordening. Dit kader wordt afgestemd met de instrumenten voor horizontale verantwoording 

(KPI’s / toezichtindicatoren). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de pilots bij de gemeenten. 

Het streven is in 2014 een eerste beeld te krijgen van de actualiteit van gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Voor de inhoudelijke speerpunten wordt verwezen naar 2.2 en 2.3. 
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2.7 WABO / omgevingsrecht 

 

Het interbestuurlijk toezicht op het omgevingsrecht richt zich in hoofdzaak op de uitvoering van de 

wettelijke medebewindstaken van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) van de 

gemeenten en waterschappen. Het toezicht op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling richt zich vooral 

op het opstellen en actueel houden van bestemmingsplannen en het voldoen aan milieuwetgeving. 

Voor stiltegebieden, geluidhinder en luchtkwaliteit speelt daarnaast het toezicht op besluiten waarin 

verkeersmaatregelen worden genomen. Het interbestuurlijk toezicht richt zich niet op de regionale 

uitvoeringsdienst (RUD). De RUD is immers geen bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht 

en handhaving. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende 

medebewindstaken. Het doel van het interbestuurlijk toezicht is het zicht houden op de kwaliteit van 

de decentrale taakuitvoering door gemeenten en waterschappen en het beoordelen daarvan voor díe 

gevallen waarin zich risico's of knelpunten voordoen. Dat gebeurt door het verzamelen en registreren 

van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke 

eisen, het vormen van een oordeel hierover en het zonodig naar aanleiding daarvan interveniëren.  

Wetsvoorstel VTH en Provinciale Milieuverordening 

De provincie volgt nauwgezet de ontwikkelingen van het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht 

en handhaving met een uitbreiding van de bestaande kwaliteitscriteria ook naar het gebied van 

vergunningverlening en en het bijbehorende opleidingsniveau. Op 28 juni 2012 is een nieuwe set 

kwaliteitscriteria 2.1 voor de uitvoering van de VTH-taken in het landelijk Programma Uitvoering met 

Ambitie (PUmA) bestuurlijk geaccordeerd. De provincie regisseert in haar rol van regisseur van de 

handhavingssamenwerking een implementatietraject dat doorloopt tot tenminste 1 januari 2015. Zodra 

de kwaliteitscriteria een wettelijke grondslag krijgen, zal het toezicht hierop worden ondergebracht in 

het interbestuurlijk toezicht.  
 

Op 1 juli 2013 is een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Met deze 

wijziging is de toezichtrol van de provincie uitgebreid naar gesloten bodemenergiesystemen. Op grond 

van de Wet milieubeheer dienen provincies stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden aan 

te wijzen en regels op te stellen ter bescherming van de stilte en de grondwaterkwaliteit in deze 

gebieden. Deze regels zijn opgenomen in de Provinciale milieuverordening (PMV).  

Wat betreft de grondwaterbeschermingsgebieden zijn direct werkende regels en instructiebepalingen 

opgenomen voor inrichtingen. Om de kwaliteit van grondwater te beschermen dienen deze regels 

nageleefd te worden en dient ook het toezicht hierop voldoende te zijn. 
 

In de herziene PMV Utrecht 2013 is een nieuw instrument opgenomen ter bescherming van de stilte, 

te weten richtwaarden voor het geluid van inrichtingen en andere geluidbronnen, zoals wegen en 

evenementen. Met deze richtwaarden moet rekening worden gehouden bij in de PMV aangewezen 

besluiten. Het bevoegd gezag voor het nemen van deze besluiten is in het overgrote deel van de 

gevallen een gemeente.  

Stiltegebieden zijn ook aangewezen als provinciaal ruimtelijk belang. Hierop houdt de provincie 

toezicht via de informatie die uit hoofde van artikel 5 door de gemeenten wordt verstrekt.  

Belangrijkste risico’s en prioritering 

Op basis van de uitkomsten van een risicoanalyse op landelijk niveau, aangevuld met de voor deze 

bestuursperiode vastgestelde relevante provinciale thema’s, zijn op het terrein van 

WABO/omgevingsrecht de volgende onderwerpen de prioritaire IBT-risicothema’s voor de provincie: 
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 De asbestregelgeving door het toezicht op en de handhaving van verleende 

sloopvergunningen en het opsporen en tegengaan van illegale asbestverwijdering; 

 De regelgeving met betrekking tot verontreinigde grond door toetsing van meldingen en 

toezicht op het gebruik en de afvoer van bouwstoffen; 

 De regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen bij 

bedrijven door het opnemen van de juiste voorschriften in de omgevingsvergunning en het 

handhaven van de vergunning; 

 Vergunningverlening en handhaving van de regelgeving met betrekking tot risicovolle 

inrichtingen; 

 Nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het grondwater; 

 Het weren van gebiedsvreemde activiteiten ter voorkoming van het verloren gaan van 

gebieden waar het zodanig stil is dat ongestoord natuurlijke geluiden kunnen worden ervaren. 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Het bevorderen van de naleving van de wettelijke medebewindstaken door gemeenten en 

waterschappen om risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu te voorkomen, danwel zoveel 

mogelijk te beperken waardoor de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving verbetert en tevens recht 

wordt gedaan aan de voorbeeldfunctie van de overheid. 

 

Toezichtscriteria 

De provincie verzamelt jaarlijks systematische toezichtinformatie over de uitvoering van 

medebewindstaken. De wetgever gaat uit van een zogeheten ‘big-eight’-benadering: een cyclische 

aanpak waarbij de strategische en operationele cyclus in een onderling samenhangend model aan 

elkaar verbonden zijn. De provincie beveelt het publiceren van handhavingsdocumenten op de 

website van een gemeente of een waterschap van harte aan in het licht van transparantie en 

openbaarheid en tevens ter beperking van toezichtslasten. 

Om te toetsen of het medebewind zijn taken naar behoren uitvoert, houdt de provincie toezicht op 

basis van de in het Besluit omgevingsrecht (Bor) (Stbl. 2010-143) neergelegde kwaliteitseisen aan de 

bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsvergunningenstelsel. Hoewel het Bor minder 

uitgewerkt is dan het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer, zijn met het Bor geen 

inhoudelijke wijzigingen van die kwaliteitseisen beoogd. De nadere regels, zoals opgenomen in de 

Bor, hebben alleen betrekking op de handhaving bij inrichtingen en de handhaving van de 

milieuregelgeving. De toetsingscriteria zijn opgenomen in het criteriadocument ‘Doe je voordeel met 

het oordeel’. 

 

Doelen en resultaten 2014 

Het onderwerp vergunningverlening en handhaving van de regelgeving over brandveiligheid is een 

risicothema bij de IBT-terreinen externe veiligheid en WABO-omgevingsrecht, zoals ook omschreven 

in het beleidsplan IBT. De Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) heeft over het thema 

brandveiligheid en met name die van studentenhuisvesting in 2013 een onderzoeksrapport 

uitgebracht. Het ministerie van BZK vraagt aandacht van de provincies voor de resultaten van dat 

onderzoek bij de uitvoering van het IBT. Bij de beoordeling van de toezichtinformatie zal in 2014 en 

doorlopend in 2015 speciaal gekeken worden naar de brandveiligheid van groepshuisvesting (met als 

onderdeel studentenhuisvesting). In geval de toezichtinformatie, aangeleverd conform de verordening, 

hierover niet voldoende inzicht verschaft, zal nadere informatie worden opgevraagd.  
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Specifiek voor de studentenhuisvesting zal bij die Utrechtse gemeenten die door ILT zijn onderzocht 

(gemeenten Utrecht en Zeist) aanvullende toezichtinformatie worden opgevraagd over de wijze 

waarop deze gemeenten hun VTH-taak voor dit onderwerp hebben uitgevoerd. 

 

2.8 Waterschappen 

 

De provincie is, naast de toezichthouder op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, ook de 

toezichthouder op de waterschappen. Het toezicht op het waterschap als functioneel bestuur ligt van 

oudsher bij de provincies omdat zij primair verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het 

waterschapsbestel. De waterschappen worden ingesteld door Provinciale Staten bij verordening 

(reglement) waarbij de provincie het beheersgebied begrenst en aangeeft wat de taken van het 

betreffende waterschap zijn. Het reglement bevat eveneens regels voor de inrichting en samenstelling 

van het waterschapsbestuur.  

Een bijzonder kenmerk van het toezicht op de waterschappen is dat het mede tot doel heeft de 

functionele bestuurslaag in te passen in het algemeen bestuur.  

De wijze waarop de provincie invulling geeft aan het toezicht op de waterschappen is uitgewerkt in 

deel 3 (Provinciaal toezicht) van de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen’ 

(vastgesteld door GS van Utrecht op 28 juni 2011 en gewijzigd op 25 oktober 2011). Die uitwerking 

heeft betrekking op de volgende gebieden: 

 financieel toezicht; 

 toezicht op gemeenschappelijke regelingen en deelneming in rechtspersonen; 

 toezicht op operationele besluiten; 

 overig toezicht (calamiteitenplan, situatie van gevaar). 

In deel 2 van genoemde nota (Beleidsmonitoring) is uitgewerkt op welke wijze de waterschappen 

jaarlijks rapporteren over de voortgang bij de realisering van de beleidsdoelen van het provinciale 

waterplan. Deze beleidsmonitoring blijft in dit beleidsplan IBT verder buiten beschouwing. 

   

Daarnaast heeft de provincie als taak het toezicht op de uitvoering door waterschappen van de 

wettelijke kwaliteitscriteria handhaving in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met 

bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Deze taak komt aan de orde bij het onderdeel omgevingsrecht. 

Ook heeft de provincie het toezicht op de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer. Deze taak 

komt aan de orde bij het onderdeel archieftoezicht. In het kader van het financieel toezicht op de 

waterschappen wordt landelijk een uniform beleidskader opgesteld. Dit kader in 2014 worden 

vastgesteld en in werking treden. 

 

In deel 3 van de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen’ hebben GS aangegeven op 

welke wijze zij de in dat deel genoemde besluiten beoordelen. Kortheidshalve wordt hiernaar 

verwezen. Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt. 

De vier in Utrecht gelegen waterschappen zijn alle interprovinciaal. Reglementair is bepaald dat het 

toezicht op het tevens in Zuid-Holland gelegen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

uitsluitend bij Utrecht berust, tenzij anders is bepaald. Het toezicht op het Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht en het waterschap Vallei en Veluwe is gemeenschappelijk met Noord-Holland en respectievelijk 

met Gelderland georganiseerd. Het toezicht op het waterschap Rivierenland berust bij Gelderland, 

tenzij anders is bepaald. Toepassing van de bevoegdheden in het kader van het toezicht geschiedt 

met inachtneming van de daarvoor in het reglement of de waterverordening voor elk van de 

waterschappen gestelde regels. 
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Belangrijkste risico’s en prioritering 

In de regelgeving voor de waterschappen is voor een aantal besluiten een meldingsplicht opgenomen 

om provinciale toetsing mogelijk te maken. Dat betreft de keur, peilbesluiten, besluiten tot deelneming 

in rechtspersonen en calamiteitenplannen. Die toetsing wordt wenselijk geacht vanwege het belang 

van een goede doorwerking van provinciaal beleid en vanwege de grote gevolgen die situaties van 

gevaar in de sfeer van de waterstaatszorg kunnen hebben. 

 

Gewenst resultaat van het interbestuurlijk toezicht 

Het uiteindelijke resultaat van het interbestuurlijk toezicht op de waterschappen is  

dat elk waterschap zijn taken adequaat uitvoert, binnen de gestelde beleidskaders in 

overeenstemming met de wet en de provinciale regelgeving.  

 

Toezichtcriteria 

Zie deel 3 van de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen’. 

 

Doelen en resultaten 2014 

Het reguliere toezicht op de waterschappen wordt in 2014 uitgevoerd zoals vastgelegd in deel 3 van 

de ‘Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen’. Er zijn geen extra thema’s waarop dit IBT-

terrein zich in 2014 richt. 

 

 


