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Inleiding 
Met ingang van het jaar 2014 is het Interbestuurii jk toezicht van de provincie Utrecht 
gewijzigd. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht plaatst de provincie als toezichthouder 
meer op afstand, terwijl de gemeenteraad zelf meer op de voorgrond treedt als 
toezichthoudend orgaan waaraan het college horizontaal verantwoording aflegt over de 
uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht en archief- en informatiebeheer. 
Ieder jaar dient de gemeente voor 15 jul i verantwoordingsinformatie bij de provincie aan te 
leveren op basis van de provinciale verordening systematische toezicht informatie. 
Deze informatie is beoordeeld door de provincie Utrecht en na een ambtelijk gesprek in 
november is op 22 december 2016 de definitieve beoordelingsbrief van de provincie 
ontvangen. De beoordeling heeft plaatsgevonden over de periode 2015 en deels 2016 (het 
uitvoeringsprogramma Handhaving). 

Centrale vraag 

Wilt u kennis nemen van de beoordeling van de provincie? 

Beoogd resultaat (wat) 
1. Afleggen van verantwoording aan de provincie over het taakgebied omgevingsrecht over het 
jaar 2015 (en deels 2016) 

2. Afleggen van horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. 

Kader 
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
- Provinciale verordening systematische toezichtsinformatie 
- Besluit omgevingsrecht 

- beoordelingsbrief van de provincie van 11 mei 2016 over het jaar 2015 met verbeterpunten. 

Argumenten 
De provincie beoordeelt onze taakuitvoering ten aanzien van de wettelijke vastgestelde 
kwaliteitscriteria voor toezicht en handhaving omgevingsrecht, net als vorig jaar, als redelijk 
adequaat. De meest relevante verbeterpunten zijn voor het vakgebied milieu. We missen 
Woudenberg-specifieke verslagen (programma en jaarverslag). Voor het volgende toezichtjaar 
zetten we ons in om stukken van alleen Woudenberg te maken. Na overleg met de RUD blijkt 
dat zij niet over voldoende capaciteit beschikken, vandaar dat we (samen met andere 
gemeentes) een extern bureau hebben gevraagd of zij dit kunnen opstellen (beleidskapstok 
VTH). Daarmee verwachten we dat we op deze punten ook voldoende zullen scoren. 
Ten opzichte van vorig jaar beoordeelt de provincie dat de jaarlijkse evaluatie is verbete^ï, 
maar dat de kwaliteit van het uitvoeringsprogramma achteruit is gegaan. Dit komt omdat we 
een overzichtelijke schematische weergave van onze plannen op het gebied van toezicht en 
handhaving hebben ontworpen, die volgens de provincie toch te weinig informatie bevat. Voor 
het uitvoeringsprogramma voor 2017 proberen we met wat kleine aanpassingen en bijlagen de 
provincie wat beter te bedienen, maar het blijft wel een schema. 
Wij streven er dan ook naar om aan de eisen die zowel de wet als de verordening stelt te 
voldoen, maar wWen wensen zelf creatief om te kunnen gaan met de manier van 
verslaglegging. De schematische weergave van het uitvoeringsprogramma is bijvoorbeeld goed 
ontvangen door uw college en raad en dat zouden we dan ook graag op deze manier 
voortzetten. 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. Het gaat hier om verantwoording van uitvoeringstaken. 

Draagvlak 
De concrete verbeterpunten en conclusies zijn ambtelijk geverifieerd in een gesprek met de 
provincie op 29 november 2016 met Corrine Ockhuijsen (afdelingshoofd) en Dana Roelofs 
(beleidsmedewerker handhaving/coördinator). 
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Beoogd resultaat (hoe) 
Het afleggen van verantwoording draagt bij aan een overheid die transparant is over de wijze 
waarop wettelijke taken worden uitgevoerd. 

Financiële consequenties 
Geen. 

Aanpak/uitvoering 
Na besluitvorming college het stuk plaatsen op de ingekomen stukkenlijst van de 
gemeenteraad. 

Bijlage(n) 
Beoordelingsbrief provincie Utrecht d.d. 20-12-2016 
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