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uitvoering
toezichtsínformatie

0

Inleiding
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
van taken op het
aflegt over de uitvoering
waaraan het college horizontaal verantwoording
gebied van de uitvoering van het omgevingsrecht.
bij de provincie Utrecht aan te
client de gemeente in juli verantwoordingsinformatie
Iederjaar
leveren op basis van de provinciale verordening systematische toezicht informatie. Deze
informatie is beoordeeld door de provincie Utrecht en op 13 november 2021 ontvingen wij de
van de provincie. De beoordeling heeft plaatsgevonden over de
definitieve beoordelingsbrief
over de periode 2020 en deels 2021.
uitvoering van de omgevingswet

Centrale vraag
Neemt u kennis van de beoordeling
2020-2021?
omgevingsrecht
Beoogd

van de provincie

Utrecht over de uitvoering

resultaat
aan de provincie over het taakgebied
Afleggen van verantwoording
aan de gemeenteraad.
Afleggen van horizontale verantwoording

van het

omgevingsrecht

Kader
Wet Revitalisering Generiek Toezicht
Provinciale verordening systematische toezichtsinformatie
Besluit omgevingsrecht
(Wabo)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ministeriële regeling omgevingsrecht
van de provincie van 13 december 2021 over het
beoordelingsbrief
jaar 2020 en deels 2021
van de informatie over het vakgebied VTH is getoetst of onze gemeente de
processen zodanig heeft ingericht dat deze taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Ze
baseren zich daarbij op de wettelijke eisen voor deze processen, zoals vermeld in hoofdstuk 5
Wabo, hoofdstuk 7 van de Bor en hoofdstuk 10 van de Mor. Dit staat ook bekend als de BIG-8
cyclus
Bij de beoordeling

Argumenten
De Interbestuurlijk

van de verschillende
toezichthouders oordelen over onze taakuitvoering
als “voldoet”, “voldoet deels” of “voldoet niet". Hun
onderdelen van het omgevingsrecht
luidt:
oordeel over onze taakuitoefening
voldoet;
toezicht en handhaving
Vakgebied vergunningverlening,
voldoet.
Vakgebied Monumenten/archeologie:
van onze gemeente als “voldoet”
is de taakuitvoering
Net als de vorige beoordelingsperiode
beoordeeld. Dit betekent dat wij grotendeels voldoen aan de wettelijke eisen. Er is daarom
voor onze gemeente een versoberde vorm van toezicht gehanteerd. De ontvangen
is op hoofdlijnen beoordeeld, met name op volledigheid en actualiteit.
toezichtinformatie

Duurzaamheid

en Inclusie
het gaat hier om verantwoording

Niet van toepassing,

van uitvoeringstaken.

participatie
Maatschappelijke
draagt bij aan een overheid die transparant
Het afleggen van verantwoording
waarop wettelijke taken worden uitgevoerd.
Beoogd resultaat
De genoemde aandachtspunten
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Financiële
Geen

consequenties

Aanpak/uüvoe¿ng
Na kennisname college, de stukken
gemeenteraad.

Conclusie
Ter kennisgeving

plaatsen op de ingekomen

stukkenlijst

van de

aannemen.

Communicatie
Geen

Bijlage(n)
Beoordelingsbrief

Omgevingsrecht
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van Provincie Utrecht

13 december 2021.

