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Geachte heer/mevrouw, beste collega,

ln deze brief lichten wij toe welke informatie wanneer aan Gedeputeerde Staten dient te worden aangeleverd

voor het terrein omgevingsrecht en hoe u die informatie bij de provincie kunt indienen.

ln onze brief van 6 februari jl., met kenmerk 811731A7, hebben wij uw college geinformeerd over de algemene

werkwijze in 2015 voor het aanleveren van toezichtinformatie in het kader van interbestuurlijk toezicht (lBT).

Deze aanvullende brief gaat specifiek over het indienen van toezichtinformatie over het omgevingsrecht. Met de

inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in 2012 heefl de provincie Utrecht de taken

van de voormalige VROM-inspectie (het tweede lijns toezicht op gemeenten) erbij gekregen. Het door de

provincie uit te voeren interbestuurlijk toezicht op het tenein van omgevingsrecht en Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) is daarmee ook proportioneel en risicogericht geworden, waarbij een versterkte

controlerende rol is weggelegd voor de raad binnen uw gemeente'

Tot medio 2014 vond deze informatie uitvraag plaats in het kader van het professionaliseringstraject

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (WH-traject). Dat traject werd begeleid door de heer mr. M.J.C.

Schouten (ambtelijk regisseur professionalisering WH-Wabo). Met de wijziging van de Wabo (verbetering

vergunningverlening, toezicht en handhaving) komt er een einde aan de rol van de provincie als regisseur van

het WH-kwaliteitsverbeteringsproces bij gemeenten. Daarvoor in de plaats komt de informatie-uitvraag op

grond van de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (de verordening). U hoeft de

gevraagde informatie dus niet toe te zenden aan de heer Schouten.

De informatie die wij nodig hebben voor het IBT omgevingsrecht is vermeld in de verordening onder de artikelen

3, 5, 6 en 7. Deze informatie bestaat veelal uit documenten die u vanuit de verschillende sectorale wetten al

verplicht bent op te stellen. ln de omnummertabel die we als bijlage bij deze brief meezenden, wordt nader

toegelicht welke toezichtinformatie uw gemeente aan ons moet overleggen.
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Rol van de omgevingsdiensten
Ook wanneer uw gemeente alle Wabo-taken of een deel ervan door de Omgevingsdienst Regio Utrecht
(ODRU) of de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) in mandaat laat uitvoeren, blijft het college van
burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportages en het toezenden daarvan
aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten. Uw organisatie dient er zelf zorg voor te dragen dat er
tijdig een uitvraag naar de omgevingsdienst gaat voor het aanleveren van de benodigde informatie, zodat die in
uw (integrale) toezichtinformatie kan worden veruverkt (zie de toelichting op artikel 8 van de verordening)

Wijze van indienen toezichtinformatie
De toezichtinformatie dient uiterlijk 15 juli 20'l 5 aan Gedeputeerde Staten te worden verstrekt. Uitzondering
daarop is de toezending van het Uitvoeringsprogramma handhaving 2015, die volgens de verordening vóór 1

februari 2015 bij de provincie Utrecht ingediend had moeten zijn. De uiterste inleverdatum van 1 februari blijkt
voor.veel gemeenten niet haalbaar te zijn en veel gemeenten geven er de voorkeur aan het uitvoerings-
programma samen met de overige toezichtinformatie in te dienen. Daarom hanteren we voor het jaar 2015 als
uiterste indieningsdatum voor het uitvoeringsprogramma ook 15 juli 2015.
De toezichtinformatie kan schriftelijk of digitaal naar Gedeputeerde Staten worden vezonden. Digitale
vezending via het emailadres interbestuurlijktoezicht(ôorovincie-utrecht.nl heeft de voorkeur. lndien de
gevraagde informatie uit de verordening door u uiterlijk op 15 juli in het qeheel beschikbaar wordt gesteld via
www.waarstaatjeqemeente.nl, is nogmaals opsturen niet nodig.

Op basis van de verkregen informatie via de verordening wordt vervolgens door het team lnterbestuurlijk
toezicht de taakuitvoering door uw gemeente op het lBT{errein omgevingsrecht beoordeeld. lndien de
aangeleverde informatie niet compleet is of nog verduidelijking nodig heeft om een volledige beoordeling
mogelijk te kunnen maken, wordt dit ambtelijk besproken. De uiteindelijke beoordeling volgt in een brief aan
burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
De Verordening systematische toezichtinformatie en andere documenten over het interbestuurlijke toezicht,
vindt u op: https://www.provincie-utrecht.nl/ondenveroen/alle-ondenryerpen/interbestuurlijU. lnformatie over de
versterking van de horizontale verantwoording van college aan de raad is te vinden op
wr¡vr¡v.waarstaatieqemeente. nl.

Voor vragen over IBT-omgevingsrecht kunt u contact opnemen met onze toezichthouders op dit tenein:
dhr. ing. Eric van der Pluijm, 030-2583016, eric.vanderpluiim@provincie-utrecht.nl en
mw. mr. drs. Karin Betten, 030-2583810, karin.betten@provincie-utrecht.nl.
Voor algemene vragen over IBT kunt u contact opnemen met de coördinator lBT, mw. drs. lrmgard Broos,
030-25827 1 8, irmsard.broos@provincie-utrecht.nl.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en ontvangen graag uiterlijk 15 juli aanstaande uw
toezichtinformatie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens

Visbeen
Concemmanager Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning

ln afschrift aan:
Directeur Omgevingsdienst regio Utrecht
Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
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Bijlage bij brief provincie Utrecht aan Utrechtse gemeenten d.d. 10 maart 20151 nr. 814C904F

Omnummertabel KING toezichtindicatoren naar artikelnummers van de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht

Voor een volledig overzicht van de toezichtindicatoren verantwoordingsjaar 2014, zie'.

https://www.kinooemeenten.nl/sites/king/files/Toezichtindicatoren-verantwoordingsiaar-2014.pdf

Artikel 3, eerste lid, sub a

Artikel 3, eerste lid, sub a

Artikel 3, eerste lid, sub c
Artikel 3, eerste lid, sub c
Artikel 3, derde lid

Artikel 5, eerste lid, sub a (beleidsplan)

Artikel5, eerste lid, sub a

Artikel 5, eerste lid, sub a

Corresponderend artikel van de Provinciale
Verordening
Artikel 3. eerste lid, sub a. b en c
Artikel 3, tweede lid, sub b en c

Artikel 3, tweede lid, sub d (volgens Provinciale
Verordening ook van toepassing op Bouw en
RO voor zover de LSP in strijd is met het
vastoestelde oemeentel iik beleid)
wordt door de provincie niet uitgevraagd

Artikel 3, eerste lid, sub a

Artikel 3, eerste lid, sub a

Artikel 3, eerste lid, sub a

Bor, artikel 7.2

Bor. artikel 7.7,lid 1

Bor, artikel 7.3

Wro artikel3.l, lid 5
en artikel 3.3B
Wro artikel 3.1, lid 5
en artikel 3.38
Wro 3.1, lid 5

Kwal iteitscri leria 2.1
Wabo, artikel 2.1,lid 1

onder e
Wabo, artikel3.9

Wabo artikel 3.12

Bor, artikel 7.2

Bor, artikel 7.2

Bor, artikel 7.2
Bor, artikel 7.2

Wet/artikel

Jaarl evaluatie van het uitvoerin mma Nee

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VIH) taken is op 1 januari aan de gemeenteraad
aanqeboden en beschikbaar voor de Gedeputeerde Staten (Ja, Neef

Dekking van het gemeentelijke grondgebied door
bestemmi eersverordeni n

Omvang bestemm ingsplannen/beheersverordeningen
ouder dan 10 jaar (in procenten)
Omvanq diqitale bestemminqsplannen / beheersverordeningen

Aandeel Lex Silencio Positivo (LSP) bij omgevingsvergunningen
activiteit milieu (in procenten)

Aandeel beroepsprocedures bij omgevingsvergunningen activiteit
milieu met een uitgebreide voorbereidingsprocedure (in procenten)

Gebrui k van een probleem- of risicoanalyse bij handhavingsbeleid
(Ja, Nee)
Regionale afstemming bij het handhavingsbeleid heeft

n Nee
Beleidsdoelen voor het handhavi beleid Ja Nee
Toezicht- en sanctiestrategie zijn voor het Handhavingsbeleid
vastqesteld (Ja, Nee)
Gebruik van risicogebieden voor het handhavingsbeleid (in
procenten)

Indicator

Mate waarin qemeente voldoet aan de kwaliteitscriteria (in procenten)

Aandeel actuele omgevingsvergunningen activiteit milieu (in
procenten)
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(door de provincie wordt gevraagd om overzicht
van vastqestelde planolooische besluiten)
wordt door de provincie niet uitgebraagd.

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitgevraagd

Artikel 3, eerste lid, sub a
Artikel 5, eerste lid, sub b
Artikel 5, eerste lid, sub a

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitqevraaqd
wordt door de provincie niet uitgevraagd

Artikel6, eerste lid

wordt door de provincie niet uitgevraagd

wordt door de provincie niet uitgevraagd (voor
het terrein Omqevinqsrecht)
wordt door de provincie niet uitgevraagd

en artikel 3.38

3.6, tid 1.
3.9a, lid 1.2en3
3.8, lid 3 en 4

6.1, l¡d 1

6.1, lid I

6.24

6.24

7.1 en 10.1

2.1,lid 1

onder c

Waterwet/ H3. S 2. Art.
3.8
H6. S 2. Art. 6.15
Besluit lozen
Buiten inrichtingen/
Art. 3.14, 3.15 en 3.16
WaterweV H3. S I
Art. 3.5 en 3.6
Wet Milieubeheer/
H4. Titel 4.6,furt.4.22
Gemeentewet, titel lV, $

Arl.228a
Wet Milieubeheer H12
Titel 12.1 ,Êrft.12.10

(in procenten)

Mate waarin bevoegdheden rond bestemmingsplannen
conform wettelijke procedures zijn uitgeoefend (in procenten)
Mate waarin vaststellingsbesluiten conform wettelijke procedures zijn
afgehandeld (in procenten)
Aandeel gehonoreerde aanvragen voor tegemoetkoming in
planschade (in procenten)
Aandeel gehonoreerde bedrag voor tegemoetkoming in
planschade (in procenten)
Aandeel grondexploitatieovereenkomsten die voldoen aan de
wetteliike procedurele verplichtinqen (in procenten)
Gemiddeld bedrag per grondexploitatieovereenkomst die voldoet aan
de wettelijke procedurele verplichtingen (in aantallen)
Wro handhavingsbeleidsplan vastgesteld (Ja, Nee)

Aandeel omgevingsvergunning en activiteit afwijkend
qebruik bestemminqsplan (in procenten)

Omvang bestuurlijke afspraken tussen gemeente en waterschap (in
procenten)
Omvano correct afqehandelde waterverou nni nqen ( in procenten)
Omvang geconstateerde illegale lozingen in het openbaar
vuilwaterriool (in aantallen)

Gemeentelijke zorgplichten verankerd in rioleringsplan (Ja, Nee)

Gemeentelijke zorgplichten in rioleringsplan afgestemd met
Milieubeleidsplan (Ja, Nee)
Financiële meerjarenraming ten behoeve van rioolheffing (Ja, Nee

Aandeel registers op de KRW gebieden (in procenten)
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Toelichting op toezichtinformatie die wordt gevraagd op grond van de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht, maar niet wordt
genoemd in de tabel met toezichtindicatoren van KING.

Dit betreft toezichtinformatie m.b.t. besluiten waarop richtwaarden in en rond stiltegebieden van toepassing zijn,
zoals genoemd in de PMV.
De richtwaarden zijn van toepassing op geluidsbronnen in stiltegebieden en inrichtingen in of nabij stiltegebieden

Welke te verstrekken toezichtinformatie wordt hier bedoeld?

Hier zijn o.a. de Risicothema's benoemd. De risicothema's zijn eveneens medebewindstaken, die in samenspraak
met de lnspectie Leefomgeving & Transport zijn benoemd.

De risicothema's zijn:
- Asbestregelgeving
- Brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen
- Constructieve veiligheid en brandveiligheid
- Verontreinigde grond (vooral Bbk)
- Risicovolle inrichtingen (Brzo en Bevi)
Overzicht van handhavinqsverzoeken m.b.t. risicothema's
Overzicht van omqevingsverqunningen waarbij één of meer van de risicothema's een rol spelen
Hier wordt bedoeld alle meldingen en milieucontroles (op grond van het Activiteitenbesluit, de Rarim en het besluit
lozingen buiten inrichtingen) m.b.t. gesloten bodemenergiesystemen, ofwelWarmte-Koude Opslagen (WKO's).
Dit geldt zowelWKO's binnen en buiten grondwaterbeschermingszones
Dit artikel betreft vooral besluiten, meldingen en milieucontroles bij inrichtingen in waterwingebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden. Dit is ook van toepassing op handelingen met en opslagen van
bodem bedreiqende stoffen in waterwi n- en qrondwaterbescherm i n gsgebieden.

Art. 3, tweede lid, sub a
Art. 3. tweede lid. sub b
Art. 7, eerste lid, sub a
Art.7, tweede lid

Art. 7, eerste lid, sub b
Art. 7, derde lid

Art. 7, eerste lid, sub c
Art. 7, lid 4

Artikel van de Provinciale
verordening
Artikelen 3, eerste en tweede lid




