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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Via deze brief wordt u geïnformeerd over het door ons vastgestelde Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 
2014-2015.  
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. Met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt) op 1 oktober 2012 is het 
aantal toezichtgebieden van de provincie uitgebreid en zijn de methode, de reikwijdte en de te gebruiken 
toezichtinstrumenten gewijzigd. 
In het Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015 wordt de vernieuwde IBT-rol van  GS toegelicht, waarbij is 
aangegeven waar de komende twee jaren de nadruk van deze toezichtrol op ligt, hoe IBT binnen de organisatie is 
georganiseerd, hoe deze rol zich verhoudt met de horizontale verantwoordingsfunctie van de lokale overheden en 
op welke wijze het bijbehorende instrumentarium zal worden ingezet. 
 
Voorgeschiedenis 
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wrgt hebben wij op 3 juli 2012 twee beleidsregels vastgesteld 
die als instrumenten dienen bij het uitvoeren van deze wettelijke IBT-taken (Beleidskader indeplaatsstelling bij 
taakverwaarlozing en Aanvullend beleidskader interbestuurlijk archieftoezicht). Ook hebben wij  in diezelfde 
vergadering besloten het coördinerend portefeuillehouderschap IBT te beleggen bij de commissaris van de 
Koning. 
 
Essentie / samenvatting: 
De terreinen waarop de provincie een IBT-taak heeft zijn: archieftoezicht, erfgoed/monumenten, externe 
veiligheid, financieel toezicht, huisvesting verblijfsgerechtigden, ruimtelijke ordening, WABO/omgevingsrecht en 
waterschappen. De in het beleidsplan omschreven invulling van deze IBT-taak volgt de principes van de Wrgt: het 
vernieuwde interbestuurlijke toezicht is sober, meer op afstand, gaat uit van vertrouwen en is risicogericht. Veel 
meer dan voorheen wordt de eigen horizontale verantwoording binnen gemeenten en waterschappen centraal 
gesteld. Voor het financieel toezicht en het toezicht op de waterschappen heeft de wetgever overigens gekozen 



 

  

 

voor het behouden van de specifieke toezichtinstrumenten. De invulling van deze IBT-terreinen wijkt daarom af 
van die van de andere terreinen.  
Bij het interbestuurlijk toezicht door de provincie Utrecht is het college van GS de ‘toezichthouder’. In het 
beleidsplan is de verdeling van IBT-bevoegdheden binnen GS beschreven, zoals eerder in 2012 door ons is 
afgesproken. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het IBT op de verschillende 
terreinen in eerste fase bij de verschillende vakgedeputeerden berust. Op het moment dat er sprake gaat zijn van 
daadwerkelijke juridische IBT-interventie, verschuift deze portefeuille naar de CdK. 
Binnen de organisatie is er bij BDO / team BIN voor de uitvoering van de IBT-taken archieftoezicht, financieel 
toezicht, huisvesting verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht een structureel centraal IBT-team ingericht. Voor 
de andere IBT-velden worden er productieafspraken met de betreffende afdelingen gemaakt. Deze afspraken 
houden in dat de beleidsafdelingen inhoudelijke kennis levert en de toegezonden toezichtinformatie op ambtelijk 
niveau toetst. Het daadwerkelijk afhandelen van de IBT-taken en de mogelijke juridische interventiestappen zijn 
belegd bij het centrale team IBT. De coördinator IBT van het centrale team bewaakt hierbij de samenhang tussen 
de IBT-velden. 
Belangrijk instrument bij dit toezicht is de provinciale verordening systematische toezichtinformatie die er voor 
moet zorgen dat de provincie over de juiste informatie beschikt om de IBT-taak uit te kunnen voeren. In 
afstemming met gemeenten en waterschappen is voor de provincie Utrecht een dergelijke verordening opgesteld. 
Deze verordening wordt, tegelijkertijd met dit beleidsplan IBT, ter vaststelling aan GS voorgelegd. Daarna zal 
deze verordening ter vaststelling aan PS worden aangeboden. 
Op basis van dit beleidsplan wordt momenteel ambtelijk een uitvoeringsplan 2014 voorbereid, waarin nader wordt 
beschreven hoe de provincie, in samenspraak met de lokale partners, de implementatie van het IBT in het 
komende jaar verder gaat vormgeven en gaat afronden. Wij zullen op korte termijn een besluit nemen over dit 
uitvoeringsplan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het Beleidsplan IBT zijn duidelijke afspraken gemaakt met interne en externe partners over IBT-rollen en 
bevoegdheden, reikwijdte van de toezichtrol en toe te passen toezicht- en interventie-instrumenten. Hiermee is de 
basis gelegd voor een integraal en generiek, effectief en efficiënt uitvoeren van de provinciale IBT-rol op 
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van de IBT-taken zijn middelen beschikbaar uit het reguliere P-budget voor de afdeling 
BDO/BIN. Voor het uitvoeren van de oude VROM-inspectietaken, die met de Wrgt naar de provincies zijn gegaan, 
is een structurele bijdrage (€  107.481,-) vanuit het ministerie van I&M beschikbaar. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Over het Uitvoeringsplan IBT 2014 dat wij op korte termijn vaststellen, wordt u per Statenbrief in een later stadium 
geïnformeerd. Dit geldt ook voor de jaarlijkse voortgangsrapportage IBT met conclusies over het uitgevoerde 
toezicht en aanbevelingen voor het toezicht in het navolgende jaar.   
De provinciale verticale (IBT-) toezichtrol op gemeenten en waterschappen,  zoals in het Beleidsplan beschreven, 
staat los van van de interne horizontale verantwoordingsrol van GS naar PS en de daarbij behorende horizontale 
controletaak van PS op GS. De vormgeving van deze verantwoordingsrol zal apart, in IPO-verband en in 
samenspraak met BZK (rijk als interbestuurlijk toezichthouder op de provincies) moeten worden opgepakt. . De 
aanleiding hiervoor is de door D66 ingediende motie over de te realiseren website www.waarstaatjeprovincie.nl. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


