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Onderwerp: Jaarverslag lnterbestuurlijk toezicht Wabo/BWT 2014

Geachte voorzitter/leden,

De provincie heeft onder andere een toezichthoudende taak op Wabol-gerelateerde
medebewindstaken van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelin-
gen. Door de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (verder Wrgt) eind

2012 en de overdracht van de voormalige VROM-inspectietaken, is het interbestuurlijk
toezicht (verder IBT) veranderd. Het werkveld is breder geworden. Ér zijn taken bijge-

komen, zoals de inspectie van gemeentelijke taken inzake Bouw- en Woningtoezicht
(BWT) en de afhandeling van klachten over handhaving door de gemeenten. Tevens
is de nadruk meer komen te liggen op horizontale verantwoording, afstand en ver-
trouwen.
Met in het achterhoofd de komende invoering van het wetsvoorstel VTH en de díscus-

sies over kwaliteitscriteria, moet het jaar 2014 gezien worden als een overgangsperio-
de naar nieuwe regelgeving en tevens nieuwe bestuurlijke verhoudingen.

Op basis van bestuurlijke afspraken (beoordel ingskader met informatiearrangement)

is concrete toezichtsinformatie over Wabo en BWT toegezonden in de vorm van inge-

vulde vragenlijsten (de zogenaamde zelfevaluatie). Deze informatie is gecheckt,

verwerkt en vervolgens in de vorm van het bijgevoegde jaarverslag gepresenteerd.

ln dit verslag zijn enkele bevindingen over de gemeentelíjke jaarverslagen, jaarpro-

gramma's en incidenten opgenomen. Tevens worden er enkele algehele conclusies

en aanbevelingen gedaan.

De bevindingen en aanbevelingen geven op dít moment geen aanleiding tot bestuur-

lijke vervolgacties.

De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) regelt de omgevingsvergunning
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1 Inleiding

 Wat is Interbestuurlijk Toezicht WABO/BWT?

Het Interbestuurlijk Toezicht (kortweg IBT*) is de toezichttaak die de provincie heeft ten 
aanzien van de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeen-
schappelijke regelingen. Toezichthouden bestaat uit het verzamelen van informatie over de 
vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daar aan gestelde eisen, het vormen van een 
oordeel hierover en waar nodig het plegen van interventies. In dit jaarverslag staat het beleid 
en de uitvoering gerelateerd aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal, 
inclusief de gemeentelijke taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht (BWT, die sinds 
kort ook onderdeel zijn van het provinciale IBT1). 
Samengevat gaat het IBT-Wabo/BWT over de toezichttaak op de gemeentelijke taken op het 
gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH).

Het IBT maakt onderdeel uit van het programmatisch werken met behulp van de zogenaamde 
“BIG 8”. In deze cyclus van beleid, uitvoering, controle en evaluatie is IBT de laatste fase in het 
proces en vormt daarmee input voor verbeteringen (stap 1 van de cyclus).

 Doel jaarverslag

De reden waarom dit jaarverslag wordt opgemaakt is meerledig.
Het biedt gemeenten inzicht in de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van hun VTH-taken. 
Tegelijkertijd zien gemeenten hoe zij staan ten opzichte van andere gemeenten en geeft het 
aanbevelingen voor verbeterpunten (als onderdeel van de BIG 8). Daarnaast geeft het jaarverslag 
inzicht in de huidige ontwikkelingen en trends die spelen op het terrein van VTH. Tenslotte 
is het jaarverslag een verantwoording van het gevoerde beleid door Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten.

 Wrgt en het wetsvoorstel VTH: veranderde werkwijze

Door de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (kortweg: Wrgt) en de taakover-
dracht van de voormalige VROM-inspectietaken naar de provincie is het IBT-toezicht 
veranderd. Het werkveld is breder geworden, er zijn taken bijgekomen (zoals inspectie van 
gemeentelijke taken bouw- en woningtoezicht) en de nadruk is meer komen te liggen op 
horizontale verantwoording, afstand en vertrouwen. In de Wrgt is geregeld dat de provincie 
enige toezichthouder is op de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten, water-
schappen en gemeenschappelijke regelingen. Hier relevant: het gaat om Wabo en de voormalige 
VROM-inspectietaken. Met in het achterhoofd de aankomende invoering van het wetsvoor-
stel VTH en de discussies over de kwaliteitscriteria moet het jaar 2014 gezien worden als een 
overgangsperiode naar nieuwe regelgeving en tevens nieuwe verhoudingen. Zie hiervoor ook 
hoofdstuk 4.

1  Zie bijlage 3 voor een specificering van de IBT taken op het gebied van Wabo en Bouw- en woningtoezicht.
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 IBT gebaseerd op systeem en incidenten

Het interbestuurlijk toezicht Wabo/BWT wordt binnen de provincie op een tweetal manieren 
ingestoken. Ten eerste is er het structurele systematische IBT, gebaseerd op informatiearrange-
menten en afspraken met gemeenten. Daarnaast is er IBT gebaseerd op klachten en incidenten.

 Zelfevaluatie

Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de eisen die vanuit het IBT wordt gesteld. 
In de zogenaamde informatiearrangementen is vastgelegd dat iedere gemeente een aantal 
documenten bij de provincie aanlevert. In het algemeen gaat het dan om het VTH-jaarverslag, 
het VTH-programma en een zelfevaluatie waarop de gemeente “zichzelf scoort” aan de hand 
van landelijk opgestelde criteria. Met als uitgangspunt de Wrgt is er voor gekozen om de 
zelf evaluatie in dit informatiearrangement centraal te stellen. 

 Leeswijzer

Zoals hiervoor vermeld bestaat het IBT-Wabo/BWT uit een tweetal verschillende activiteiten. 
Hoofdstuk 2 behandelt de bevindingen, analyses en trends binnen de systematische IBT. 
Hoofdstuk 3 gaat in op het incidententoezicht. In hoofdstuk 4 worden enkele algemene conclu-
sies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het laatste hoofdstuk 5 kijkt vooruit naar 2015 en 
verder. 
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2 Systematische IBT

Hoofdstuk 2 is opgebouwd uit twee paragrafen. Paragraaf 1 geeft achtergrondinformatie over 
systematische IBT en is inleidend op de tweede paragraaf waarin de bevindingen van de zelfeva-
luatie centraal staan.

2.1 Kaders en achtergrond systematische IBT

Kaders en informatiearrangement
De kaders voor systematische IBT door de provincie Drenthe zijn vastgelegd in een aantal 
beleidsdocumenten.
Het gaat om:
 - Beleidsnota interbestuurlijk toezicht;
 - De nota toezicht: waar mogelijk minder, meer waar nodig;
 - Beleidskader: indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing.

Daarnaast zijn met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt, in de vorm van informatiearran-
gementen. Bovenstaande documenten vormen het fundament van de systematische IBT. Voor 
2014 vormt de zogenaamde zelfevaluatie het belangrijkste onderdeel van het informatiearrange-
ment. De zelfevaluatie, waarin gemeenten zichzelf scoren gaat in op:
 - Het gemeentelijk Wabo/BWT jaarverslag; 

Het gemeentelijk handhavingsuitvoeringsprogramma;
 - Gemeentelijke verbeterplannen.

De zelfevaluatie als instrument voor 2014
De vragen in de zelfevaluatie zijn afgeleid van landelijk geformuleerde kwaliteitscriteria die 
aansluiten bij de wetgeving in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling 
omgevingsrecht (Mor).

Dit jaar (2014) zijn de gemeentelijke programma’s en verslagen niet beoordeeld in verband met 
gemaakte afspraken inzake de transitie naar het nieuwe IBT. Doordat nieuwe criteria worden 
gehanteerd is er voor zowel de gemeenten en waterschappen als voor de provincie tijd nodig 
om hierop te anticiperen. Dit sluit aan bij de strekking van de Wrgt die uitgaat van vertrouwen, 
horizontaal toezicht en toezicht op afstand.
In 2015 zal meer duidelijkheid komen over de nieuwe Wet VTH en over de nieuwe modelveror-
dening waarin deze kwaliteitscriteria worden opgenomen. De wijze waarop het IBT gemeenten 
gaat beoordelen zal daarmee ook worden veranderd.

Systematische IBT volgens de cyclus (“Big 8”)
De feitelijke uitvoering van de structurele toezichtstaak verloopt via een cyclisch proces van 
beleid en uitvoering. Dit betekent dat vooraf, op basis van beleid en regelgeving een programma 
wordt vastgesteld, daarna de uitvoering ter hand wordt genomen en door middel van een 
verslag intern en extern verantwoording wordt afgelegd. Afhankelijk van de resultaten vindt 
bijstelling plaats. 
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De schematische cyclus van het onderdeel toezicht ziet er als volgt uit:

uitvoeringsprogramma 
of -kader

bijstelling uitvoering

verslag of rapportage

Ook het proces van interbestuurlijk toezicht is gelijkluidend en ziet er in een oogopslag als 
volgt uit:

informatie verzamelen

- opvragen jaarprogramma  
en jaarverslag

- uitvoeren audit

beoordelen of aan de norm  
wordt voldaan

kwaliteitseisen doelmatige 
 handhaving

afwegen/corrigeren van  
de praktijk

op basis van 
interventieladder ingrijpen

waarnemen toetsen interveniëren

2.2 Bevindingen systematische IBT: de zelfevaluatie

Zoals vermeld staat in de systematische IBT de zelfevaluatie van gemeenten centraal. 

De zelfevaluatie bestaat uit een actuele vragenlijst met vragen over het jaarverslag en vragen over 
het VTH programma. De vragen hebben een link met de kwaliteitscriteria en gaan onder meer 
in op de risico-thema’s. In bijlage 1 zijn de criteria en de scores van de instanties weergegeven.
De nieuwe criteria van de zelfevaluatie zijn vooral criteria die specifiek voor gemeenten gelden 
en minder aansluiten bij de waterschappen. Met het Drentse waterschap Reest en Wieden is 
afgesproken dat de procescriteria die voorheen golden voorlopig blijven gelden als toetscriteria. 
Het waterschap Reest en Wieden voldoet aan deze criteria zowel voor jaarverslag 2013 als voor 
het programma 2014 (zie hiervoor bijlage 1 en 2).

Bevindingen n.a.v. de zelfevaluatie:
 - De zelfevaluaties laten in het algemeen zien dat het opstellen en aanleveren van zelfevalua-

ties, jaarverslagen en VTH-programma’s bij de grote meerderheid van de organisaties goed is 
verlopen. 

 - Bij een minderheid van de organisaties is het proces van programma, verslag en evaluatie niet 
vanzelfsprekend. 

Wat?

Hoe?
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Dwingelderveld

 - Personele wisselingen en het proces van de totstandkoming en daadwerkelijk starten van de 
RUD heeft aan gemeentezijde veel extra tijd en energie gekost. Dit is ten koste gegaan van 
andere VTH(monitorings)taken. 

 - De gemeenten hebben over het algemeen een positief beeld van zichzelf. Met andere 
woorden; de zelfevaluaties vertonen over het algemeen een positieve score.

 - Alle gemeenten met uitzondering van De Wolden hebben een zelfevaluatie toegezonden. 
 - Over het algemeen worden de zelfevaluaties volledig ingevuld. Borger-Odoorn heeft de 

zelfevaluatie gedeeltelijk ingevuld.
 - De score van de zelfevaluatie komt niet altijd overeen met de onderliggende gegevens uit de 

bijgevoegde documenten.
 - De meerderheid van de zelfevaluaties zijn niet bestuurlijk vastgesteld.
 - Ondanks de afspraken in het kader van het informatiearrangement, zijn actieve en periodieke 

verzoeken nodig om de wettelijke stukken op tijd aangeleverd te krijgen. Tijdens de infor-
matieronde in 2014 met gemeenten is hier de nodige aandacht aan besteed. In 2015 zal hier 
opnieuw aandacht aan moeten worden besteed.
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Bevindingen n.a.v. de jaarverslagen 2013:
 - Alle organisaties hebben een jaarverslag opgesteld en ingeleverd. 
 - De meeste jaarverslagen voldoen aan alle criteria. 
 - Een aantal jaarverslagen geeft een beperkt inzicht in de handhavingsresultaten (met name een 

beperkt kwantitatief beeld en minder een kwalitatief beeld).
 - De meerderheid van de organisaties heeft een eerder ingezette verbetering vastgehouden

Enkele punten van aandacht blijven:
 - De evaluatie van resultaten, die leidt tot conclusies en aanbevelingen voor verbeteringen van 

de handhavingscyclus.
 - Het toezicht op de eigen inrichtingen (voorbeeldfunctie).
 - Het aantal geconstateerde overtredingen (beperkt inzicht in risico’s), reorganisaties, de 

nieuwe wijze van opdrachtverlening aan de RUD en bezuinigingen op het VTH taakveld is 
door een beperkt aantal organisaties als reden gegeven voor de dalende aandacht voor het 
monitoren van handhavingsresultaten en het opstellen van een jaarverslag.

 - Een adequate verslaglegging over de resultaten kan de positie van de gemeenteraad (inzake de 
controlerende rol op dit gebied) versterken

 VTH-programma’s

De VTH-programma’s worden beoordeeld omdat ze een belangrijke schakel vormen in de 
beleidscyclus. Hierbij is het van belang een duidelijke relatie te leggen tussen de risicoanalyse, 
de prioriteiten, de doelen, de concrete activiteiten en de noodzakelijke middelen. Voor het jaar 
2014 zijn enkele bevindingen weergegeven.
Een groot deel van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op Wabo gebied is met 
ingang van 1 januari 2014 door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe in opdracht van de 
gemeenten uitgevoerd. Echter de gemeenten zullen zelf ook een deel van de milieutaken blijven 
uitvoeren. 

Bevindingen n.a.v. de VTH-programma’s 2014:
 - In 2014 hebben alle instanties een VTH-uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de provincie 

toegezonden. 
 - De meerderheid van de organisaties hebben een VTH-breed uitvoeringsprogramma 

opgesteld en hebben in hun programma rekening gehouden met de nieuwe criteria.
 - De meeste programma’s hebben een duidelijke verbinding met de prioriteiten en doelstel-

lingen en er is een overzicht van de voorgenomen handhavingsactiviteiten opgenomen. 
 - In veel programma’s worden een of meer risicothema’s daadwerkelijk genoemd.
 - Bij een aantal gemeenten is de verbreding van de programmering naar het onderdeel vergun-

ningverlening nog niet gerealiseerd.
 - Ook zijn bij enkele gemeenten de risicoanalyses niet actueel. In combinatie met een niet 

actueel bedrijvenbestand kan niet goed worden afgewogen of risico’s wel of niet aanvaard-
baar zijn. 
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3 IBT op basis van incidenten

De provincie heeft als interbestuurlijk toezichthouder de taak om klachten en signalen door 
inwoners van gemeenten af te handelen. Specifiek betreft dit de afhandeling van klachten over 
en verzoeken tot handhaving van inwoners en bedrijven richting gemeenten. Deze klachten 
over handelen of nalaten om te handelen kunnen maatschappelijke en/of bestuurlijke risico’s 
opleveren. Nader onderzoek is dan ook nodig. Ook signalen van media en pers, onderzoeken 
van rekenkamers of ombudsman kunnen aanleiding geven tot een nader onderzoek. 

 Stappenplan

Afgelopen jaar is geïnvesteerd in een (iso-gecertificeerd) protocol dat helder aangeeft welke 
stappen op welke moment worden gezet. Kort samengevat worden klachten en signalen als 
volgt behandeld:
1. Bepalen van feitelijke situatie (korte schouw van de situatie).
2. Is er sprake van IBT? Ja?
3. 2e Schouw: opvragen dossiers, nadere bestudering van signaal, gesprekken met betrokkenen etc?
4. Is er sprake van IBT? Ja?
5. Quick Scan d.m.v. eigen onafhankelijk (extern) onderzoek.
6. Opstellen conclusies en mogelijk inzet van bestuurlijke interventieladder.

Behandeling signalen uit gemeenten
In 2013 is een voorzichtige start gemaakt met het IBT op basis van incidenten. 

Ontwikkelingen en bevindingen zijn o.a.:
Er is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar dat inwoners van gemeenten de provincie relatief 
makkelijker dan voorheen benaderen met klachten en handhavingsverzoeken. 
De meerderheid van de klachten betreffen geluids- en lawaaioverlast van buren. Een andere 
categorie klachten betreft stankoverlast en problemen inzake visuele hinder.
In de meerderheid van de gevallen is sprake van een zeer langdurig voortraject inzake 
hand havingsprocedures. 
Vaak is er sprake van een combinatie van problemen met handhaving van bestemmingsplannen 
en met handhaving van de Wabo/Activiteitenbesluit.
Het feit dat er duidelijk meer IBT-verzoeken worden ingediend in combinatie met langdurige 
en complexe procedures én een mix van problemen op het gebied van bestemmingsplannen en 
Omgevingswet, doet een flink beroep op de capaciteit van IBT.
De communicatie of juist het gebrek aan adequate communicatie over de klachten en/of 
handhaving wordt door klagers als een knelpunt ervaren.

Opgemerkt moet worden dat meerdere IBT trajecten langdurig lopen door bijvoorbeeld de 
stapeling van procedures bij Rechtbank en Raad van State.
Eind 2014 is in opdracht van de provincie Drenthe een IBT onderzoek uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst Groningen. Resultaten hiervan worden in 2015 verwacht.
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4 Algemene conclusies en  
aanbevelingen

De jaren 2013 en 2014 zijn overgangsjaren naar een nieuwe werkwijzen, ook met IBT. In 
samenspraak met gemeenten is er om die reden gekozen om gemeenten in dit jaarverslag enkel 
te (be)oordelen op basis van de zelfevaluatie. 

Aan de hand hiervan zijn enkele algemene conclusies geformuleerd:

 - De gemeenten zijn bezig om - deels op hun eigen manier - invulling te geven aan de kwali-
teitscriteria VHT. Een deel van de gemeenten is nog zoekende naar de juiste vorm waarin dit 
proces wordt gegoten. Om aan bepaalde eisen te kunnen voldoen is een aantal gemeenten 
actief gaan samenwerken met andere gemeenten. IBT steunt deze initiatieven, zolang ze er 
toe leiden dat aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan.

 - Tussen gemeenten zijn duidelijke verschillen zichtbaar in ambitie qua uitvoering en in de 
mate waarin wordt geïnvesteerd in de capaciteit op het gebied van VTH. Bij een aantal 
gemeenten hebben o. a. bezuinigingen en reorganisaties  geleid tot een aanpassing in de 
prioritering (bijvoorbeeld lage toezichtfrequenties) zodat hierdoor de handhavingsrisico’s op 
termijn minder zichtbaar zijn. De vraag is of er nog voldoende capaciteit is om de klachten 
en mogelijke incidenten waarbij extra maatschappelijke en bestuurlijke kosten optreden 
adequaat te managen. IBT beveelt aan om te blijven investeren in het actueel  houden van de 
risicoanalyse om op deze wijze goed te kunnen inspelen op klachten en incidenten. 
Uit de analyses blijkt dat er een tendens zichtbaar is dat inwoners gemakkelijker en beter 
geïnformeerd zijn over mogelijke procedures. Hierdoor wordt er vaker een beroep op IBT 
gedaan. In combinatie met relatief lage investeringen, c.q. beperkte inzet van capaciteit op 
toezichthouders en handhavers, leidt dit tot beduidend hogere achteraf-kosten. IBT adviseert 
gemeenten om te waken voor onderbesteding.

 - Vrijwel alle gemeenten hebben zich uiteindelijk aan de afspraken in het – op bestuurlijk 
niveau vastgelegd – informatiearrangement gehouden. Echter hiervoor was bij een aantal 
gemeenten meerdere rappels nodig. Volgend jaar zal IBT aan dit proces de nodige aandacht 
geven.

 - Monitoring van VTH-uitvoeringstaken is bij een groot aantal gemeenten minder gestruc-
tureerd. Het is aan te bevelen dat gemeenten dit samen oppakken. De RUD kan hierbij een 
belangrijke rol spelen.

 - De verslaglegging naar de raad is een punt van aandacht voor veel gemeenten. Met het oog op 
horizontale verantwoording is de raad het eerste controleorgaan en zal het IBT pas oordelen 
nadat de raad haar mening heeft gegeven. Met name helder inzicht in de resultaten van 
handhaving worden nu nog te weinig met de raad gedeeld. 

Emon
Notitie
voetnoot: Een kanttekening bij de kwaliteit van de zelfevaluatie is op zijn plaats: het blijkt dat de gegevens uit deze zelfevaluatie niet altijd overeenkomen met uitkomsten van steekproefgewijze checks. In 2015 zal hier nadrukkelijker op worden gegecontroleerd.
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5 Doorontwikkeling IBT in 2015  
en verder

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het IBT relatief veel klachten ontvangt uit 
gemeenten waar de budgetten/capaciteit voor VTH de laatste jaren onder druk staan. Deze 
conclusie in combinatie met het feit dat burgers het IBT-Wabo/BWT makkelijker dan 
voorheen weet te vinden én doordat de voormalige VROM-inspectietaken naar de provincie 
zijn overgegaan, is er een duidelijke trend waarneembaar dat er meer Wabo/BWT gerelateerde 
IBT-werkzaamheden zijn dan in voorgaande jaren.

De ontwikkeling tot meer IBT-incidenten heeft er o.a. toe geleid dat IBT-Wabo/BWT is gaan 
werken met interne werkwijzen die van A tot Z sturing geven aan te volgen procedures. Dit 
bevordert de professionaliteit en eenduidigheid in trajecten. Deze werkwijze tot professio-
nalisering zal in 2015 leiden tot Iso-certicifering. Er is het afgelopen jaar geconstateerd dat 
IBT-incidenten vaak meerdere invalshoeken hebben. Om die reden wordt het aankomend jaar 
onder andere aansluiting gezocht met het IBT op het terrein van Ruimtelijke Ordening. 

 Wetsvoorstel VTH 

Er is het afgelopen jaar op landelijk niveau stevig gediscussieerd over de invoering van de 
kwaliteitscriteria. In 2015 zal duidelijk komen over de wijze waarop richting wordt gegeven aan 
kwaliteitscriteria. Deze helderheid zal voor wat betreft het IBT vorm krijgen in zogenaamde 
verordeningen opgesteld door gemeenten (VNG), in overleg met de provincie. Het IBT zal 
stevig inzetten op uniformiteit van verordeningen, zodat er vanuit de gemeenten niet met 12 
verschillende maten wordt gemeten.

 RUD en de Drentse maat

Gelet op het cyclische karakter van het blijvend voldoen aan de huidige 
en nieuwe VTH kwaliteitscriteria is continue aandacht en inzet van 
mensen en middelen op jaarbasis nodig.
Door diverse gemeentelijke organisaties is aangegeven dat door de 
vorming van de RUD Drenthe de verwachting is dat de kwaliteit van 
de uitvoering van VTH taken een impuls kan krijgen.

Met het oog op de totstandkoming van de Drentse Maat is er goede hoop op een uniforme 
maat. Gelet op de stijging van incidenten adviseert IBT om de lat niet te laag te zetten. Om 
aan zo veel mogelijk kwaliteitseisen te kunnen voldoen, ondersteunt het IBT het initiatief van 
gemeenten om (verder) op zoek te gaan naar samenwerkingspartners, zolang hiermee wordt 
voldaan aan de kwaliteitscriteria.
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Gemeentelijke samenwerking

Gemeentelijke samenwerking.
Een positieve tendens zijn de diverse gemeentelijke samenwerkingsvormen zoals:
 - de Noordelijke Drentse gemeenten:
 - Gemeenten in Zuidoost-Drenthe ( BOCE-verband) 
 - Samenwerking tussen bijvoorbeeld Meppel en Westerveld 
 - En het ambtelijk samengaan tussen Hoogeveen en De Wolden.

Slimme oplossingen worden gezocht zoals het gezamenlijk vormgeven en implementatie van 
de kwaliteitscriteria 2.1 door gebruik te maken van elkaars expertise. Een goed voorbeeld is het 
samen opstellen en uitwerken van de verbeterplannen op VTH gebied.

 Inzet IBT en horizontale verantwoording

Net als het afgelopen jaar zal het IBT ook in 2015 een reactieve en op risicogerichte houding 
aannemen. De eerste verantwoording richting gemeenten ligt op horizontaal niveau, dus 
richting de eigen raad. Pas na vaststelling van de zogenaamde BIG-8-documenten door de raad, 
zal vanuit IBT een oordeel worden gevormd. De zelfevaluatie blijft centraal staan, aangevuld 
met audits en scans op basis van signalen en mogelijke risico’s.

Voorbeeld van een bedrijventerrein.
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 Bijlagen 
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1 Scores zelfevaluatie onderdeel jaarverslagen 2013
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Vastgesteld handhavings-

verslag opgestuurd.

ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja nee ja

Inzicht in handhavings-

resultaten

ja ja deels ja ja ja ja deels ja

Omvang van 3 bestand in 

beeld gebracht

nee ja ja ja ja ja ja ja ja

5 risicogebieden meege-

nomen in risicoanalyse

deels ja in 

2014 

wel

ja ja ja ja ja ja ja

Aantal h.h. beschikkingen 

bestuursrecht

nee ja ja ja ja ja ja ja ja

Aantal klachten binnenge-

komen en afgehandeld

ja ja ja ja ja ja ja nee ja

Toelichting op verschil in 

uitvoering en plan

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Toelichting op genomen 

maatregelen/aanbevelingen

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Evaluatie leidinggevend tot 

verbeterplan

nee ja ja ja ja ja ja ja deels

Specifieke paragraaf toezicht 

op eigen inrichting

nee ja nee ja nee ja ja ja deels ja

Met het Drentse waterschap Reest en Wieden is afgesproken dat de procescriteria die voorheen 
golden voorlopig blijven gelden als toetscriteria. Het waterschap Reest en Wieden voldoet aan 
deze criteria voor het programma 2014.
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2 Scores zelfevaluatie onderdeel VTH-uitvoeringsprogramma 2014
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Vastgesteld VTH programma 

opgestuurd

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

Heeft vastgesteld beleid (< 4jaar) ja ja ja ja ja ja ja deels ja deels deels

Heeft een risicoanalyse ja ja ja ja ja deels deels ja ja ja ja

Landelijke risicothema’s in 

risicoanalyse

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee

Heeft VTH-uitvoeringsprogramma ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Programma bevat verbinding met 

prio’s

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja deels

Programma bevat verbinding met 

doelstl.

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja deels

Programma bevat overzicht van 

activiteiten

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Middelen zijn in overeen-

stemming 

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Programma is uitgewerkt tbv 

teams/RUD

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

De Wolden heeft eind december 2014 wel een jaarverslag en uitvoeringsprogramma aangeleverd 
maar geen zelfevaluatie. Om die reden zijn geen scores van De Wolden vermeld. 

Met het Drentse Waterschap Reest en Wieden is afgesproken dat de procescriteria die 
voorheen golden voorlopig blijven gelden als toetscriteria. Het waterschap Reest en Wieden 
voldoet aan deze criteria voor het jaarverslag 2013.
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3 Kader interbestuurlijk toezicht Wabo provincie Drenthe

Toezicht 

domein

Belang toezicht Informatie arrangement Weging en beoordelingscriteria

Wabo Bescherming van 

mens en natuur tegen 

schade en gevaar; 

kwaliteit van de 

uitvoering van vergun-

ningverlening,

nalevingstoezicht en 

handhaving (milieu 

bouwen en wonen)

De hoofddocumenten van de eigen 

beleidscyclus:

(meerjarig probleem of risico- 

analyse

 - (meerjarig) uitvoeringskader

 - jaarlijks programma

 - jaarlijks verslag

En bij steekproef: de dossiers van 

de organisatie (nalevingstoezicht)

Een bestuurlijk vastgestelde 

zelfevaluatie

Een bestuurlijk vastgesteld verbe-

terplan

Vanaf 1 januari 2015: er is 

een bestuurlijk vastge-stelde 

eind meting.

Objectief: aan de hand van de criteria uit de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit 

omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht 

(Mor).

1 Beoordeling van de werking van de beleids- en 

uitvoeringscyclus (big 8) op systeemniveau.

2 Beoordeling van de uitwerking van de big 8 naar 

risicothema’s. Jaarlijks zullen een of enkele thema’s 

worden geselecteerd. Huidige thema’s:

Op gebied van milieu:

De asbestregelgeving door het toezicht op en de 

handhaving van sloopmeldingen en het opsporen en 

tegengaan van illegale asbestverwijdering;

De regelgeving m.b.t. verontreinigde grond door 

toetsing van meldingen en toezicht op het gebruik en 

de afvoer van bouwstoffen.

De regelgeving m.b.t. brandveiligheid bij opslag 

gevaarlijke stoffen door het opnemen van de juiste 

voorschriften in de omgevingsvergunning en het 

handhaven van deze vergunning.

Vergunningverlening en handhaving van de regelge-

ving m.b.t. risicovolle inrichtingen.

Op het gebied van Bouwen:

De regelgeving m.b.t. constructieve veiligheid en 

brandveiligheid door aandacht hiervoor bij vergun-

ningverlening en handhaving.

Op gebied van Monumentenzorg

Het hebben van een actuele gemeentelijke monumen-

tenverordening en een onafhankelijke en deskundige 

gemeentelijke monumentencommissie

Deskundige uitvoering van vergunningverlening en 

handhaving t.b.v. aanbrengen van wijzigingen aan 

rijksmonumenten.

Subjectief: interpretatie van de wijze waarop de 

organisatie invulling geeft aan de wettelijke criteria en, 

voor zover van toepassing, afspraken tot verbetering.
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Toezichtregime groen

Inzicht in nalevingstoezicht. 

Toezichtregime oranje

Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht.

Toezichtregime rood

De gemeente heeft alle vereisten op orde/

er is inzicht in nalevingstoezicht.

* Actueel beleid (vergunningen-en 

handhavingsbeleid inclusief veiligheid, 

bouwplantoetsing, bodembeleid en 

probleem- en risicoanalyse (<4 jaar) is 

beschikbaar voor GS.

* Beleid bevat doelen en prioriteiten 

* Beleid en probleem- en risico analyse 

besteedt aandacht aan Wabo risico-

thema’s.

Voor 1 januari is vth programma aan de 

raad aangeboden en aan GS gestuurd

Voor 1 april (dan wel samen met jaarre-

kening voor 15 juli) is het jaarverslag 

vth aan de raad aangeboden en aan GS 

gestuurd.

Doelen en normen zijn behaald volgens 

eisen in Wabo, Bor en Mor. Er is sprake van 

een consistent programma met voldoende 

operationele doelen, afwijkingen zijn 

begrijpelijk geformuleerd.

Jaarverslag bevat conclusies over mate 

van uitvoering , bijdrage aan beleids-

doelen, de beheersing van risico’s en of 

beleid, prioriteiten en /of programma 

bijgesteld dienen te worden.

In Jaarprogramma zijn voor wat betreft 

vergunningverlening systematiek en 

werkzaam-heden voor actueel houden 

voor risicovolle activiteiten beschreven.

De gemeente heeft een of meerdere van 

de vereisten niet op orde.

Beleid en/of probleem- en risicoanalyse is 

niet actueel (>4 jaar) of incompleet

Beleid bevat geen doelen en of priori-

teiten, ambitieniveau is niet in lijn met 

capaciteit.

Beleid en/of probleem- en risicoanalyse 

besteedt geen of onvoldoende aandacht 

aan onderkende Wabo-risico’s.

Programma is niet op 1 januari maar wel 

voor 1 maart vastgesteld. Door B en W, 

beschikbaar voor GS en aangeboden aan 

de raad.

Jaarprogramma roept vragen op (onduide-

lijk hoe het pro-gramma is afgestemd op 

de onderkende Wabo en gemeentespeci-

fieke risico’s 

Geen of onduidelijke relatie met beleids-

doelen, prioriteiten en evaluatie vorig 

programma v.w.b. risicovolle taken. 

Beschikbare middelen zijn onvoldoende 

voor uitvoering programma.

Informatie over systematiek en werkzaam-

heden voor het actueel houden van 

vergunningen ontbreekt of is onduidelijk.

Jaarverslag is niet tijdig beschikbaar. 

Verslag is niet op 1 april, of samen met 

jaarrekening op 15 juli, maar wel voor 

1 september aangeboden aan raad en 

beschikbaar voor GS.

Jaarverslag roept vragen op.

De gemeente heeft meerdere of geen van 

de vereisten op orde of laat onvoldoende 

verbetering zien na interventie.

Geen beleid en/of probleem- en risico-

analyse. Belangrijke risico’s worden niet 

onderkend.

Gemeente heeft geen (vastgesteld) 

jaarprogramma of pas na 1 maart vastge-

steld door B en W en beschikbaar voor GS 

en aangeboden door de raad. Gemeente 

heeft geen begrijpelijk programma.

Op vele punten voldoet de beleidscyclus 

niet aan de wettelijke eisen.

De stukken bevatten ernstige omissies 

t.o.v. wat in Wabo,

Bor, en Mor wordt vereist.

Gemeente heeft niet genoeg of onvol-

doende gekwalificeerde mensen om 

programma uit te voeren (ambitieniveau 

is te hoog).

Gemeente heeft geen jaarverslag of pas 

na 1 september aangeboden aan raad en 

beschikbaar voor GS.
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Toezichtregime groen

Inzicht in nalevingstoezicht. 

Toezichtregime oranje

Onvoldoende inzicht in nalevingstoezicht.

Toezichtregime rood

Er is een bestuurlijk vastgestelde 

zelf evaluatie

Er is een bestuurlijk vastgesteld verbeter-

plan.

Intensiteit toezicht: laag

Ambtelijk contact 1 tot 2 keer per jaar.

Steekproef eens per 3 tot jaar.

Er is een bestuurlijk vastgestelde 

zelf evaluatie , maar er is geen bestuurlijk 

vastgesteld verbeterplan.

OF

Er is een bestuurlijk vastgesteld verbeter-

plan, maar er is geen bestuurlijk vastge-

stelde zelfevaluatie.

Intensiteit toezicht: gemiddeld

Ambtelijk contact: maatwerk

Interventie: ambtelijk verzoek om toelich-

ting op vraagpunten. Als onduidelijkheid 

blijft, bestuurlijk overleg.

Intensiteit toezicht: hoog

In het algemeen is er bij toezichtregime 

rood geen of onvoldoende verbetering 

nadat er onder toezichtregime oranje 

al veelvuldig ambtelijk (en bestuurlijk) 

contact is geweest.

Zo mogelijk en wenselijk volgt bestuurlijk 

overleg. 

Indien geen of onvoldoende effect; inter-

ventie volgens de bestuurlijke interven-

tieladder

(uiteindelijk bijv. via inschakelen van 

adviesbureau op kosten van de gemeente)
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4 Interventieladder

De eerder genoemde interventieladder leidend tot indeplaatsstelling bij taakverwaarlo-
zing ziet er schematisch als volgt uit.

Interventieladder provincie Drenthe                             
leidend tot indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing*

Generieke informatievergaring volgens afspraken in informatiearrangement

Fase 1: Signaleren van mogelijke misstanden

Fase 2: Aanvullende, specifieke informatie opvragen en valideren

Fase 3: Actief toezicht: afspraken maken
over acties, termijnen en vervolg (voor verbetering)

Fase 4: Vooraankondiging                                
van juridische interventie (waarschuwing)

Fase 5: Besluit
tot indeplaatstelling met laatste termijn
om alsnog zelf te voorzien (laatste kans)

Fase 6: Sanctie 
indeplaatsstelling

* NB. Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing betreft een generiek toezichtinstrument, binnen de wet- en regelgeving nader in te vullen door de provincie Drenthe. Interventie door schorsing en 
vernietiging (ook een generiek toezichtinstrument) en interventie door het gebruik maken van specifieke toezichtinstrumenten volgen de voorschriften uit de wet- en regelgeving hiervoor.

-----------------------------------------
----------------------------------
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5 Reacties Drentse handhavingsorganisaties

Reacties Drentse handhavingsorganisaties naar aanleiding van de voorgestelde data check. 

Toelichting: op 12 februari 2015 is een concept-versie Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht 
WABO/BWT 2014 toegezonden. Met het verzoek voor27 februari  2015 te reageren op inhoud 
en uitkomsten (in bijlage 1 en 2).

In totaal hebben vijf organisaties gereageerd. Dit zijn:

 - Gemeente Aa en Hunze

 - Gemeente Coevorden 

 - Gemeente Meppel

 - Gemeente Midden –Drenthe

 - Waterschap Reest  en Wieden

De opmerkingen en aanvullingen van de gemeenten betreffende de bijlagen 1 en 2 zijn 
over genomen.  

Het waterschap Reest en Wieden heeft aangegeven eens te zijn met de inhoud wat over het 
waterschap is geschreven.
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