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Onderwerp

Datum

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht; vooruitblik 2 0 1 6 en terugblik 2 0 1 5

29 september 2015
Ons kenmerk

C2177797/3867844
U w kenmerk

Geacht bestuur,

Contactpersoon

IBT omgevingsrecht

Met deze brief informeren wij u over uw prestaties in 2015 op het gebied van

Emmy Wenno

tijdige bestuurlijke vaststelling van de handhavingsdocumenten. In bijgevoegde

Telefoon

bijlage

1 staat wat u van ons volgend jaar kunt verwachten. Met daarin ook

een korte terugblik op 2015 met enkele belangrijke onderwerpen die ook uw
gemeente aangaan.

(073) 680 85 33
Email

ibtomgevingsrecht@brabant.nl
Bijlage(n)

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen wij bij aan een veilige en duurzame
leefomgeving in Brabant. Daarmee bevorderen wij dat de Brabantse lokale
overheden krachtige overheden zijn die hun maatschappelijke taken correct
uitvoeren. Zodat burgers kunnen vertrouwen op hun overheid.
Eerder informeerden wij u over de hercontrole op de verbeterpunten uit de door
ons bij u uitgevoerde reality check. W i j vertrouwen op uw medewerking dat de
nog openstaande verbeterpunten in 2 0 1 6 zijn gerealiseerd.
Prestaties beleidscyclus handhaving
Het tijdig vaststellen van de handhavingsdocumenten is belangrijk voor een
goede sturing op de handhavingsbeleidscyclus en de instandhouding van een
professionele handhavingsstructuur.
W i j stellen vast dat uw waterschap behoort tot de categorie die alle documenten
in 2015 tijdig vaststelde. W i j zien dat in 2015 alle waterschappen zowel een
actueel beleidsplan handhaving hebben als vóór 1 februari een
uitvoeringsprogramma handhaving hebben. Twee van de drie waterschappen
hebben vóór 1 mei een evaluatieverslag handhaving. U behoort u tot de
categorie koplopers in Brabant op het gebied van het bestuurlijk tijdig vaststellen
van de wettelijke handhavingsdocumenten. Daarvoor spreken wij graag onze
waardering uit. Temeer omdat wij zien dat u in 2 0 1 4 ook alle documenten tijdig
had vastgesteld. U geeft daarmee een prima invulling aan de voorbeeldfunctie
die u heeft richting burgers, bedrijven en andere overheden. Kaartjes met een
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi
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overzicht van de prestaties van alle waterschappen in Brabant treft u aan op
onze website: www.brabant.nl/ibt bij het onderdeel omgevingsrecht.

Datum

29 september 2015
Ons kenmerk

W a t verwachten wij van u voor volgend jaar?
Ook in 2 0 1 6 is het belangrijk dat uw waterschap tijdig beschikt over de
volgende documenten:
«

C2177797/3867844

een actueel beleidsplan handhaving. Dat plan bevat de handhavingsdoelen
en activiteiten. Het is gebaseerd op een probleemanalyse en geeft inzicht in
de prioriteiten van de uitvoering;

»

uiterlijk 1 februari 2 0 1 6 : het uitvoeringsprogramma handhaving 2 0 1 6 . Het
programma bevat de voorgenomen activiteiten en houdt zichtbaar rekening
met de resultaten en aanbevelingen die voortkomen uit de monitoring van
het afgelopen jaar;

«

uiterlijk 1 mei 2 0 1 6 : het evaluatieverslag handhaving 2 0 1 5 . Het verslag
bevat de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de gestelde prioriteiten en
beleidsdoelen.

W i j bevelen het publiceren van handhavingsdocumenten op de website van uw
waterschap van harte aan in het licht van transparantie, openbaarheid en tevens
beperking van toezichtlasten. W i j zien dat u dat al doet. Onze complimenten
daarvoor.
Om zicht te houden op de tijdigheid van de vaststelling van de
handhavingsdocumenten in 2 0 1 6 vragen wij u ons het volgende te mailen:
»

uw vaststellingsbesluit(en) met de documenten of

»

de vindplaats van de documenten op de website van uw waterschap

»

het interne document waaruit blijkt dat u de handhavingsdocumenten aan uw
algemeen bestuur bekend maakt.

U kunt uw mail sturen naar: IBTomgevingsrecht@brabant.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze provinciale website
www.brabant.nl/ibt. Daar treft u aan ons beleidsplan IBT 201 3-2015. Daar
publiceren wij ook ons nieuwe beleidsplan, ons uitvoeringsprogramma IBT 2 0 1 6
en het jaarverslag 2 0 1 5 zodra die documenten door ons bestuurlijk zijn
vastgesteld.
Als u reageert op deze brief, vragen wij u daarbij ons kenmerk te vermelden.
Dat is belangrijk voor een snelle en correcte digitale archivering.
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Omdat de rol van het algemeen bestuur belangrijk is in verband met de

Datum

horizontale verantwoording binnen een waterschap, adviseren wij u het

29 september 2015

algemeen bestuur van uw waterschap over de inhoud van deze brief te

Ons kenmerk

informeren.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mw. drs. E. Breebaart,
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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W a t kunt u van ons verwachten volgend jaar?

Datum

In 2 0 1 6 voeren wij in onze rol als interbestuurlijk toezichthouder voor het

29 september 2015

domein omgevingsrecht - kort samengevat - de volgende activiteiten uit:

Ons kenmerk

»
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W i j letten op de tijdigheid van bestuurlijke vaststelling van de
handhavingsdocumenten. W i j gaan door met publiceren van de resultaten
van alle gemeenten en waterschappen op onze website:
www.brabant.nl/ibt. Daardoor hebben gemeenten en waterschappen de
mogelijkheid om aan benchmarking te doen.
W i j gaan ook door met publiceren van goede voorbeelden van
handhavingsdocumenten van een gemeente of waterschap.

»

Bij de gemeente en/of waterschap die we vanaf 1 oktober 2 0 1 4 bezochten
met een reality check, doen we een hercontrole. W e bekijken of en zo ja,
hoe gevolg is gegeven aan de door ons geformuleerde verbeterpunten.

»

W i j beoordelen de handhavingsdocumenten van alle gemeenten en
waterschappen op een selectie van de kwaliteitscriteria handhaving.

»

W i j bezoeken een aantal gemeenten en waterschappen met een reality
check. Tijdens dat bezoek besteden wij extra aandacht aan een nog te
kiezen risicothema. De gemeenten en waterschappen die wij bezoeken
ontvangen daarover tijdig bericht.

«

W i j behandelen klachten en signalen over gemeenten en waterschappen
over mogelijke taakverwaarlozing of besluiten in strijd met het recht of
algemeen belang.

«

W i j houden een vinger aan de pols bij de follow up van ons rapport
1

Kwaliteit uitvoeringspraktijk

VTH-asbesttaken door

gemeenten'.

Korte terugblik 2 0 1 5
/.

Onderzoek

'toezicht brandveiligheid

zorginstellingen'

Dit onderzoek startte in 2 0 1 4 , maakt onderdeel uit van de reality checks en
loopt door tot eind 2 0 1 5 . W i j stellen een Brabant brede rapportage op met
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar dit risicothema. Die
rapportage maken wij breed bekend aan alle gemeenten en andere
belanghebbenden.
2.

Onderzoek

'borging externe veiligheid in

bestemmingsplannen'

Dit onderzoek startte in 2 0 1 4 en loopt door tot eind 2 0 1 5 . Met een aantal
gemeenten zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over acties en
termijnen voor verbeteringen. Ook hiervoor geldt dat wij een Brabant brede
rapportage opstellen en die bekend maken aan alle gemeenten en andere
belanghebbenden.

4/5

Provincie Noord-Brabant

3.

Follow up rapport

'Kwaliteit uitvoeringspraktijk

VTH-asbesttaken door

gemeenten'

Datum

29 september 2015

In 2015 hebben wij administratieve hercontroles uitgevoerd op asbestdossiers bij

Ons kenmerk

gemeenten die wij in 201 3 bezochten voor een reality check.
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Die betreffende gemeente ontving hierover een brief op maat met de uitkomsten
van de hercontrole. In ons IBT jaarverslag 2015 komen wij op dit onderwerp
terug. Dit jaarverslag publiceren wij op onze website www.brabant.nl/ibt.
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