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Geacht college ,
In het kader van Interbestuurlijk Toezicht ( IBT) heeft u ons informatie over 2019/2020 toegestuurd over deuitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht . Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als' adequaat ' , 'redelijk adequaat ' of ' niet adequaat ' .Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder die landelijk tussen Rijk , IPO en VNG isafgesproken . Een toelichting op deze ladder is te vinden op onze website www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt.
Ons oordeel over uw ta akuitoefening van verschillende onderdelen van het omgevingsrecht luidt als volgt :Vakgebied Vergunningverlening , Toezicht en Handhaving (VTH ) : adequaat ;Vakgebied Ruimtelijke ordening ( RO ) : adequaat ;Vakgebied Monumenten / archeologie : adequaat .
Hieronder leest u per deelterrein een toelichting op deze beoordeling .
Bevindingen en beoordeling VTH
De beoordeling heeft betrekking op 2019 en deels op 2020 ( de uitvoeringsprogramma's VTH ). Bij de beoordelingvan de uitvoering van uw VTH - taken toetsen wij of u de processen bij deze taken volgens de wettelijke vereisten(BIG - 8 cyclus ) hebt ingericht . Wij toetsen of wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet algemenebepalingen omgevingsrecht (Wabo ) ( hoofdstuk 5 ) , het Besluit omgevingsrecht (Bor ) ( hoofdstuk 7 ) en deMinisteriële regeling omgevingsrecht (Mor) ( hoofdstuk 10 ) .
Op 17 september 2020 hebben onze toezichthouders - aan de hand van een op 9 september 2020 per mailtoegezonden concept - beoordeling - op ambtelijk niveau een verificatiegesprek gevoerd met uw Juridischbeleidsmedewerker / coördinator Handhaving . Onderstaande beoordeling komt grotendeels overeen met detoegezonden concept - beoordeling .
Wij beoordelen uw taakuitvoering van de wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor VTH als adequaat . Ditbetekent dat u grotendeels voldoet aan de wettelijke vereisten . Uw gemeente heeft ten opzichte van de vorigebeoordeling vooruitgang geboekt. Een aantal van de in de vorige toezichtbrief vermelde verbeterpunten is
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opgepakt . Het beleid voor de thuistaken ( RO en Bouw ) is geactualiseerd en is nu ook van toepassing opvergunningverlening . Ook is positief dat het uitvoeringsprogramma en jaarverslag voor RO en Bouw op 10 februari2020 zijn vastgesteld . Zorg er wel voor dat ook het eerstvolgende uitvoeringsprogramma en jaarverslag voormilieu tijdig worden vastgesteld ; deze zijn nu pas op 3 juli 2020 vastgesteld .
Hoewel de beoordeling adequaat is , voldoet u niet op alle punten aan de geldende wet- en regelgeving . In de bijdeze brief gevoegde bijlage zijn de verbeterpunten vermeld .
Wabo risicothema's
Met betrekking tot de uitvoering van toezicht en handhaving op de risicoth ema's ( asbest , bodem ( Besluitbodemkwaliteit ) , brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen , risicovolle inrichtingen , constructieveveiligheid , brandveiligheid BWT en handhaving bestemmingsplannen ) hebben wij getoetst of de risicothema'svoldoende zijn behandeld in de risicoanalyses en de uitvoeringsprogramma's 2019. Wij hebben geenverbeterpunten geconstateerd .
Bevindingen en beoordeling Ruimtelijke ordeningDe beoordeling van de taakuitvoering Ruimtelijke ordening is voornamelijk gericht op de actualiteit engebiedsdekkendheid van bestemmingsplannen en het voldoende verwerken in deze plannen van wettelijkenormen en eisen .
Wij beoordelen de uitvoering van het ta akveld Ruimtelijk Ordening als adequaat . U hebt een volledig overzichtgegeven van de in het verslagjaar ( 2019 ) genomen besluiten en de aspecten die daarbij een rol hebbengespeeld .
Bevindingen en beoordeling Monumenten en ArcheologieDe beoordeling van de taakuitvoering Monumenten en Archeologie is voornamelijk gericht op adequatevergunningverlening en handhaving , de behartiging van het erfgoedbelang in bestemmingsplannen , het goedfunctioneren van monumentencommissies en de advisering in het kader van de archeologischemonumentenzorg . Wij hebben bij deze beoordeling voor het onderdeel archeologie - met name omdat ditonderdeel in voorgaande jaren bij vrijwel alle gemeenten als adequaat is beoordeeld - een quickscan toegepast .
Wij beoordelen de uitvoering van het ta akveld Monumenten en Archeologie over 2019 als adequaat . Wij baserendit oordeel op toezichtinformatie die op 14 juli 2020 is ingediend en op de voorgaande beoordelingen over 2017en 2018. Uit de door u ingediende toezichtinformatie blijkt dat bij planologische besluiten rekening is gehoudenmet archeologische waarden . Archeologie maakt structureel deel uit van de vergunningsprocedure . Bijomgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten is advies gevraagd aan de Monumentencommissie .
Tot slot
Hiermee is deze toetsingsronde afgerond . We vertrouwen erop dat u de verbeterpunten doorvoert .
In de tweede helft van 2021 beoordelen wij de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrechtopnieuw . De volledige toezichtinformatie over de periode 2020/2021 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2021 vanu . Wij verzoeken u om in deze informatie ook te vermelden welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding vande genoemde verbeterpunten .
Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van het omgevingsrecht , toetsen wij ook uw taakuitvoering op deterreinen informatiebeheer , huisvesting vergunninghouders en financiën . Vanwege een ander beoordelingsritmedoor wettelijke bepalingen , ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven .



Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad .
Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT - kaart . Zie daarvoor www.provincieutrecht.nVinterbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk .
Hoogachtend ,
Gedeputeerde Staten van Utrecht ,namens hen .

Dhr . A.J. ( Arne) SchaddeleeGedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme , Vergunningverlening , Toezicht en Handhaving , Communicatieen Participatie



Overzicht verbeterpunten
Rapportage en evaluatie :

1 . Voer periodiek een beleidsevaluatie uit en stel een rapportage daarvan vast voor RO , BWT en Milieu .Ga in de periodieke rapportage in op het bereiken van de gestelde doelen , de uitvoering van devoorgenomen activiteiten in verhouding tot de gestelde doelen en de uitvoering van de afspraken .Stuur na vaststelling de beleidsevaluatie ter informatie aan de gemeenteraad . Toelichting : het beleidbevat geen evaluatie van het voorgaande beleid .2. Stel het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma voor milieu , die nu op 3 juli 2020 zijn vastgesteld ,eerder vast zodat bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar rekening kanworden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag .3. Maak voor het bereiken van de in het beleid gestelde doelen de benodigde financiële en personelemiddelen inzichtelijk en waarborg dit in de begroting .
Strategisch Beleid

4 . Stelt uniform VTH- beleid vast voor de basistaken ( inclusief een analyse van problemen en eenprioritering ) op minimaal het schaalniveau van de RUD Utrecht en stuur dit ter informatie aan degemeenteraad
Operationeel Beleid

5. Maak voor de eigen taakuitvoering inzichtelijk welke hersteltermijnen gehanteerd worden bijveelvoorkomende- of standaardovertredingen en wat de zwaarte van de sancties is bij dieovertredingen .
Programma en organisatie

6. Zorg dat bij voorgenomen activiteiten in de uitvoeringsplannen rekening is gehouden met de in hetbeleid gestelde doelen en prioriteiten .
Voorbereiding , Uitvoering en Monitoring

7. Zorg dat de toezichthouders voor RO en BWT periodiek rouleren , zodat deze niet voortdurend belastworden met toezicht op dezelfde inrichting .8 . Zorg dat de resultaten en voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereikenvan de gestelde doelen worden gemonitord .


