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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u van ons het Jaarverslag lnterbestuurlijk Toezicht (lBT) voor werk-
zaamheden die vallen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Het was onze bedoeling de kernpunten hiervan op te nemen in ons integrale IBT-
jaaroverzicht. Wij ontvingen het signaal dat u het IBT-WABo-jaarverslag mogelijk wilt
gebruiken bij de behandeling van het rekenkamerrapport. Om die reden ontvangt u

het verslag bij dezen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris
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Samenvatting

De provincie heeft een toezichthoudende taak op medebewindstaken van gemeenten, water-

schappen en gemeenschappel¡ke regelingen. Dit is interbestuurlijk toezicht (kortweg: IBT). ln dit

jaarverslag staan de bevindingen over dit toezicht centraal voor de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) inzake de domeinen vergunningen, toezicht en handhaving (hierna WH)

Op gemeenteniveau kijkt het IBT in belangrijke mate naar de zogenaamde procescriteria volgens het

'Big-8' beleidscyclus (schematisch weergegeven op bladzijde 4). Hierbij dienen gemeenten onder

andere een WH-beleidskader, een uitvoeringsprogramma-WH en een uitvoeringsverslag plus

eventuele b¡stellingen te maken. ln dit jaarverslag zijn per onderdeelvan deze beleidscyclus

bevindingen gedaan en concrete conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Op basis van deze concrete bevindingen wordt algemeen geconcludeerd dat;

aanlevering en toezending van gegevens zoals afgesproken in het informatiearrangement

door de meeste gemeenten goed is opgepakt.

de uitvoeringsprogramma's en jaarverslagen bij een groot aantal gemeenten niet tijdig zijn

opgesteld en toegezonden aan de provincie. Daarbij zijn de programma's van de Regionale

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en de gemeenten nog vaak niet geÏntegreerd.

het vergunningenbeleid bij veel gemeenten nog in de startfase is.

de gemeentelijke VTH-programma's in vergelijking tot vorige jaren een dalende lijn tonen

m.b.t. ambitie en capaciteit.

de opdrachtverlening richting RUD veelal niet aansluit bij de beleidsdoelstelling VTH.

bij een aantalgemeenten de jaarverslagen een beperkt inzicht geeft in de inhoudelijke

hand havi ngsresultaten.

de kwaliteit van de uitvoering WH-taken door de bezuinigingen onder druk is komen te staan

Dit heeft bij een aantal gemeenten inmiddels geresulteerd in het ontbreken van een tijdige

risicoanalyse, stapeling (en wachttijden) van dossiers, hanteren van piepsystemen i.p.v.

structureel toezicht en een toename van klachten van burgers.

Met het oog op bovenstaande conclusies en de aankomende wettelijke ontwikkelingen luidt het

advies aan de gemeenten om:
- te investeren aan de voorkant van het VTH-proces. Door goed vergunningenbeleid en een

goede uitvoering ervan (o.a. actualisatie), kunnen veel knelpunten m.b.t. toezicht en

handhaving worden voorkomen.

- de formulering van de WH-programma's - richting de RUD - te relateren aan de

gemeentelijke doelstellingen. Dit betekent een heldere omschrijving van wat de uitvoering

moet bijdragen aan de realisering van de gemeentelijke doelen. Het gaat daarmee om de

zogenaamde'wat-vraag' en niet om de'hoe-vraag'.
- de monitoring en verslaglegging vanuit de RUD hier op te laten aansluiten.

- in het kader van horizontale verantwoording de gemeenteraad betere mogelijkheden te

verschaffen om hun kaderstellende en controlerende rol te kunnen invullen. Dit kan door

middel van het toesturen van de zelfevaluatie en het handhavingsverslag aan de Raad.

Vanuit het IBT zal het aankomend jaar meer de nadruk komen te liggen op bovenstaande punten
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I lnleiding

Wat is lnterbestuurlijk Toezicht?

Het lnterbestuurlijk Toezicht (kortweg lBTl) is de toezichttaak die de provincie heeft ten aanzien van
de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
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. ln dit jaarverslag staat het beleid en de uitvoering gerelateerd aan de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal, inclusief de gemeentehlke taken op het
gebied van bouw- en woningtoezicht (BWT).
Samengevat gaat het IBT-Wabo/BWT over de toezichttaak op de gemeentelijke taken op het gebied
van vergunningen, toezicht en handhaving (\flH).

Het IBT maakt onderdeel uit van het programmatisch werken met behulp van de zogenaamde Big- g.
ln 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). Zie hiervoor onderstaand schema.

Doeljaarverslag

De reden waarom dit jaarverslag wordt opgemaakt is meerledig. Naast een wettelijke taak biedt het
gemeenten inzicht in de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van hun WH-taken. Tegelijkertr¡d

t Zie b¡tage 3 voor een specificering van de tBT taken op het gebied van Wabo en bouw- en
woningtoezicht.
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zien gemeenten hoe zij staan ten opzichte van andere gemeenten en geeft het daarnaast

aanbevelingen voor verbeterpunten (als onderdeel van de Big- 8). Tenslotte geeft het jaarverslag

inzicht in de huidige ontwikkelingen en trends die spelen op deze terreinen.

Wrgt en het wetsvoorstel VTH: veranderde werkwijze

Door de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (kortweg: Wrgt) en de taakoverdracht

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 bijtoezicht is meer komen te liggen op horizontale verantwoording,

afstand en vertrouwen. Kort gezegd betekent dit dat primair het toezicht door de raad wordt

uitgevoerd. De provincie als toezichthouder neemt meer afstand en gaat primair uit van een goede

taakuitvoering door de gemeente. ln de Wrgt is geregeld dat de provincie enige toezichthouder is op

de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke

regelingen. Hier relevant: het gaat om Wabo en de voormalige VROM-inspectietaken. Met in het

achterhoofd de aankomende invoering van het wetsvoorstel WH, de nieuwe Omgevingswet en de

invoering van gemeentelijk een provinciale verordeningen inzake de kwaliteitscriteria kan het jaar

2015 vooral gezien worden als een transitiejaar naar nieuwe (kwaliteits-)regelgeving en daardoor ook

nieuwe verhoudingen in het toezicht. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.

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 lBT, gebaseerd op

informatiearrangementen 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 worden gesteld.

ln de zogenaamde informatiearrangementen is vastgelegd dat iedere gemeente een aantal

documenten bij de provincie aanlevert. ln het algemeen gaat het dan om het WH-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 zelfevaluatie 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 lBT. Hoofdstuk 3
gaat in op het incidententoezicht. ln hoofdstuk 4 worden enkele algemene conclusies getrokken en

aanbevelingen gedaan. Het laatste hoofdstuk 5 kijkt vooruit naar 2016.
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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 zelfevaluatie
en toetsing op hoofdlijnen van de verslagen en programma's zijn opgenomen.

2.1 Kaders en achtergrond systematische IBT

Kaders en informatiearrangement
De kaders voor systematische IBT door de provincie Drenthe zijn bestuurlijk vastgelegd in een aantal
beleidsdocumenten.

Het gaat om:
- Beleidsnota interbestuurlijk toezicht; waar mogelijk minder, meer waar nodig (provincie

Drenthe, april2012)
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht (oktober 2012).

Bovenstaande documenten vormen het fundament van de systematische lBT. Daarnaast zrjn met
gemeenten aanvullende afspraken gemaakt, in de vorm van informatiearrangementen lBT. Voor 2015
vormt de zelfevaluatie een belangrijk onderdeel van het informatiearrangement. De zelfevaluatie,
waarin gemeenten zichzell scoren gaat in op:
- Het gemeentelijk Wabo/BWT;
- Het gemeentelijk handhavingsuitvoeringsprogramma;
- De (uitvoering van de) gemeentelijke verbeterplannen.

Naast deze afspraken en kader worden er jaarlijks met gemeenten gesprekken gevoerd over
professionalisering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving en over de voortgang van de
uitvoering verbeterplannen over de kwaliteitscriteria WH.

De zelfevaluatie als gemeentelijk instrument

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 (2015) zijn de gemeentelijke programma's en verslagen op hoofdlijnen beoordeeld in verband
met gemaakte afspraken in 2014 over de transitie naar het nieuwe lBT. ln 2016 zal meer duidelijkheid
komen over het van kracht worden van de nieuwe Wet WH en over de nieuwe (gemeentelijke)
modelverordening waarin de kwaliteitscriteria VTH worden opgenomen. De wijze waarop het
provinciale 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 door gemeenten en RUD gezamenlijk ter hand wordt genomen.

Vervolgens wordt door middelvan een verslag intern en extern verantwoording afgelegd. Afhankelijk
van de resultaten vindt bijstelling plaats.

b



De schematische cyclus van het toezicht ziet er als volgt uit:

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

Wat?

*uegø*fcorigeren
van & Fraktitk

Hoe?
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irE{þn

2.2 Bevindingen systematische IBT: de zelfevaluatie

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

7



De zelfevaluatie bestaat uit een actuele vragenlijst met vragen over het jaarverslag en vragen over het
WH programma. De vragen hebben een link met de kwaliteitscriteria en gaan onder meer in op de
risico-thema's. ln bijlage 1 zt¡n 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 inhoudelijk aansluiten bij de waterschappen bijvoorbeeld inzake bepaalde risicothema's.
Met het Drentse waterschap Reest en Wieden is afgesproken dat de procescriteria die voorheen
golden voorlopig blijven gelden als toetscriteria. Na toetsing blijkt dat het waterschap Reest en Wieden
voldoet aan deze criteria zowelvoor het jaarverslag20l4 als voor het handhavings- en
vergunningsverleningsprogramma 2015 (zie hiervoor bijlage 1 en 2).

Bevindingen n.a.v. de zelfevaluatie 2015:
- Het opstellen en aanleveren van zelfevaluaties, jaarverslagen en WH-programma's is bij de

meerderheid van de organisaties goed verlopen. Echter het tijdig aanleveren van de
handhavingsverslagen is bij de meerderheid van de gemeenten niet gelukt.

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

- Personele wisselingen en uitstroom in het WH werkgebied en het proces van daadwerkel¡k
uitvoering door de RUD heeft b¡ diverse gemeenten veel extra afstemmingstrjd en energie
gekost. Dit is net als in 2014 ten koste gegaan van VTH monitoringstaken.

- Diverse gemeenten geven aan deze monitoringstaken samen met de RUD in 2016 te willen
oppakken en verbeteren.

- Alle gemeenten hebben een zelfevaluatie opgesteld en toegezonden.
- Deze zelfevaluaties vertonen over het algemeen een positieve score.
- De score van de zelfevaluatie komt niet altijd overeen met de onderliggende gegevens uit de

bij gevoegde docu menten.
- De meerderheid van de zelfevaluaties zijn niet bestuurlijk vastgesteld.
- De meerderheid van de gemeenten geeft aan dat er nog geen beleid op het gebied van

vergunningverlening is ontwikkeld. Diverse gemeenten hebben aangegeven dit in 2016 te
realiseren.

- Actieve en periodieke vezoeken blijven nodig om de wettelijke stukken op tr¡d aangeleverd te
krijgen ondanks de afspraken in het kader van het informatiearrangement. ln de informatie-
ronde in 2015 met gemeenten is hier de nodige aandacht aan besteed.
ln 2016 zal het IBT deze afspraken actief monitoren en desgewenst bestuurlijke actie
ondernemen bij het niet voldoen aan deze afspraken.

Bevindingen n.a.v. de jaarverslagen 2014:
- Alle organisaties hebben een jaarverslag opgesteld en toegezonden.
- De meeste jaarverslagen voldoen aan alle criteria.
- Een aantaljaarverslagen geeft een beperkt inzicht in de handhavingsresultaten (met name

een beperkt kwantitatief beeld en minder een kwalitatief beeld).
- Een minderheid van de organisaties heeft inzicht in het toezicht op de eigen inrichtingen.
- De meerderheid van de organisaties heeft een eerder ingezette verbetering van criteria

vastgehouden.

Enkele punten van aandacht:
- 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.
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De opdrachtverlening aan de RUD en de daadwerkelijke taakstelling en bezuinigingen op het

WH 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 concrete handhavingsresultaten kan de positie van de

gemeenteraad (met betrekking tot de controlerende rolop dit gebied) versterken.

VTH-programma's

De WH-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'

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe heeft in opdracht van de gemeenten in 2015 een groot deel

van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op Wabo-gebied uitgevoerd. Echter de

gemeenten voeren zelf ook milieutaken uit. Met betrekking tot de WH-programmering 2015 zt¡n

enkele bevindingen weergegeven.

Bevindingen n.a.v. de VTH-programma's 2015:

- ln 2015 hebben alle instanties een VTH-uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de provincie

toegezonden. Een gemeente heeft een gedeeltelijk programma toegezonden'

- De meerderheid van de organisaties hebben een VTH-breed uitvoeringsprogramma opgesteld

en hebben in hun programma rekening gehouden met de nieuwe criteria. Een onderdeelvan

dit WH-programma wordt door de RUD uitgevoerd.

- De minderheid van de organisaties hebben twee afzonderlijke programma's opgesteld.

Een programma voor de gemeentelijke taken (zoals BWT) en een opdracht in de vorm van

een programma voor de RUD.

- ln de meeste programma's wordt een overzicht van prioriteiten en doelstellingen en

voorgenomen hand havingsactiviteiten opgenomen.

- Een nadere uitwerking c.q. concretisering van de algemene doelstelling ontbreekt in de

meeste gevallen.

- ln veel programma's worden één of meer risicothema's daadwerkelijk genoemd.

- Br¡ een aantal gemeenten is de verbreding van de programmering naar het onderdeel

vergunningverlening nog niet gerealiseerd.

- De actualiteit van de risicoanalyses is bij aantalgemeenten een zorgpunt. ln combinatie met

een niet actueel bedrijvenbestand kan de afweging of risico's wel of niet aanvaardbaar zijn

niet optimaalworden gemaakt. Van belang is dat dit een weloverwogen bestuurlijke afweging

is.

- Op WH gebied geven enkele gemeenten aan dat toezicht en handhaving formatief onder druk

staat en dat door herprioritering de toezichttaken zeer minimaalworden uitgevoerd. Dit speelt

met name bij BWT taken.

- De opdrachtverlening door gemeenten aan de RUD laat een divers beeld zien van zeer

globale opdrachten tot zeer gedetailleerde opdrachten. Hierdoor ontstaat er ook een zeer

divers beeld in de monitoring en uiteindelijke verslaglegging van de handhavingsresultaten.
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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

Vorig jaar is een (lso-gecertificeerd) protocol opgesteld o.a. voor de afhandeling van klachten. Dit
geeft helder aan welke stappen op welke moment worden gezet. Kort samengevat worden klachten
en signalen als volgt behandeld:
1. Bepalen van feitehjke situatie (korte schouw van de situatie).
2. ls er sprake van IBT? Ja?
3. 2e Schouw: opvragen dossiers, bestudering van signaal, gesprekken met betrokkenen etc?
4. ls er sprake van IBT? Ja?
5. Quick Scan d.m.v. eigen onafhankehjk (extern) onderzoek.
6. Opstellen conclusies en mogelijk inzet van bestuurlijke interventieladder.

Behandeling signalen en klachten uit gemeenten.
ln 2015 zijn diverse signalen opgepakt en klachten behandeld in het kader van IBT op basis van
incidenten zoals klachten over geluid- en lawaaioverlast en geur- en rookoverlast binnen de Drentse
gemeenten.

Ontwikkelingen en bevindingen zijn o.a.:
Reeds vanaf 2013 is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar dat inwoners van gemeenten de provincie
relatief makkelijker dan voorheen benaderen met klachten over toezicht en handhaving en
handhavingsvezoeken in concrete zaken. Tevens zijn enkele WOB verzoeken over handhaving
ingediend en in 2015 afgehandeld.
De meerderheid van de klachten betreffen geluids- en lawaaioverlast van buren/buurbedrijven. Een
andere categorie klachten betreft geuroverlast (bijvoorbeeld biovergisters) en rookoverlast en
problemen inzake visuele- en lichthinder.
ln de meerderheid van de gevallen is sprake van meerjarige voortrajecten in de vorm van langdurige
klachten en meldingen over de ervaren overlast en een stapeling van juridische handhavings-
procedures. Dit betekent dat de afwikkeling van dergelijke klachten een traject van de lange adem is
waarbij een juridische oplossing niet altijd de meest voor de handliggende is.

Bij diverse zaken is sprake van een combinatie van problemen met handhaving van bestemmings-
plannen en met handhaving van de Wabo/Activiteitenbesluit.
Het feit dat er duidelijk meer IBT-verzoeken worden ingediend in combinatie met langdurige en
complexe procedures en een mix van problemen op het gebied van bestemmingsplannen en
Omgevingswet, doet een flink beroep op de capaciteit van lBT.
De communicatie of juist het gebrek aan adequate communicatie over de klachten en/of handhaving
wordt door klagers als een knelpunt ervaren. D¡t blijkt ook uit het indienen van WOB verzoeken over
afhandeling van bepaalde handhavingsprocedures.
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Concreet gezien lopen enkele actuele IBT trajecten al lange tijd door bijvoorbeeld de stapeling van
procedures bij gemeenten, Rechtbank en Raad van State.

ln opdracht van de provincie Drenthe is een IBT onderzoek uitgevoerd door de Omgevingsdienst
Groningen. De bedoeling was om een onafhankelijk en feitelijk beeld te krijgen van een langjarig

handhavingsconflict tussen drie partijen (twee bewoners en de gemeente). De resultaten zijn

vervolgens begin 2015 met de partijen gedeeld en met de gemeente bestuurlijk besproken. Bestuurlijk

is de intentie uitgesproken een adequate oplossing te vinden voor dit knelpunt. Hieraan wordt door
partijen in m iddels gewerkt.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Vorig jaar was een overgangsjaar naar een nieuwe werkwijze met lBT. De gemeenten werden alleen
beoordeeld op basis van de zelfevaluatie. Nu vindt, na twee jaar ervaring met de nieuwe criteria, de
beoordeling in dit jaarverslag van de gemeenten plaats op basis van het gemeentelijke
handhavingsverslag 2014, het gemeentehjk WH programma2015 en de zelfevaluatie 2015.

Aan de hand hiervan zijn enkele algemene conclusies geformuleerd

Het opstellen en aanleveren van jaarverslagen, WH-programma's en zelfevaluaties is

conform het bestuurlijke informatiearrangement bij het waterschap en de meerderheid van de
gemeenten goed verlopen.

Niet alle gemeenten hebben zich aan de afspraken in het informatiearrangement gehouden.

Het tijdig aanleveren van vooral de jaarverslagen is bij de meeste gemeenten niet gelukt.
Btj een aantal gemeenten waren meerdere rappels nodig om gegevens uiteindelijk te krijgen.

ln 2016 zal IBT deze afspraken actief monitoren.
Aanbevolen wordt bestuurlijk actie te ondernemen bij organisaties die niet voldoen aan deze
afspraken.

De jaarverslagen, WH-programma's en zelfevaluaties worden niet altijd bestuurlijk
vastgesteld.

Aanbevolen wordt deze stukken door het college te laten vaststellen.

De verslaglegging in de vorm van de zelfevaluatie en WH jaarverslag naar de raad is een
punt van aandacht voor veel gemeenten. Met het oog op de horizontale verantwoording is de
raad het eerste controleorgaan en zal het IBT pas oordelen nadat de raad haar mening heeft
gegeven. Vooral heldere en meer kwalitatieve inzichten in de resultaten van handhaving
worden nu nog te weinig met de raad gedeeld.

Bij een groot aantal gemeenten is de monitoring van VTH-uitvoeringstaken minder
gestructureerd. Aanbevolen wordt dat gemeenten dit samen met de RUD oppakken en

uitvoeren.

Doordat de WH werkzaamheden grotendeels door de RUD worden uitgevoerd vindt een
zekere stroomlijning in verslaglegging en programmering plaats.

Aanbevolen wordt dat nadere afstemming in verslaglegging en programmering tussen
opdrachtgevers (de gemeenten) en opdrachtgever (RUD) wordt voortgezet zodat de werking
van de Big-8 een gesloten systeem wordt.

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.
Kosten(reducties) zijn uitgangspunt geworden in plaats van kwalitatieve doelstellingen.
Aanbevolen wordt dat de kosten en de doelstellingen in balans blijven met oog op de realisatie
van de kwalitatieve doelstellingen van de RUD en haar opdrachtgevers.
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Bij een aantal gemeenten hebben o. a. bezuinigingen en reorganisaties geleid tot bijvoorbeeld

een aanpassing in de prioritering (bijvoorbeeld lagere toezichtfrequenties). De venruachting is

dat hierdoor de handhavingsrisico's op termijn minder zichtbaar zijn en dat de naleving van

regelgeving afneemt. IBT beveelt aan om te blijven investeren in het actueel houden van de

risicoanalyse en de actualisering van vergunningen om op deze wijze goed te kunnen

inspelen op klachten en incidenten. Het aantal klachten en incidenten bij IBT is namelijk

toegenomen. Enezijds door het beter bekend worden van de IBT klachten procedure

anderzijds is er een tendens dat dat inwoners gemakkelijker en beter geïnformeerd zijn over

mogelijke procedures. Hierdoor wordt er vaker een beroep op IBT gedaan. ln 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.
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5 Doorontwikkeling IBT in 2016 en verder

Rolgemeenten en rol IBT

De rol van gemeenten op het gebied van VTH is de laatste paar jaar sterk veranderd. Deze ont-
wikkeling zalzich de aankomende jaren doozetten.
Gemeenten zijn niet langer de uitvoerder van veel taken, maar zijn opdrachtgever. Deze verandering
van hun rol in de Big-8 brengt het een en ander met zich mee. Een goed beleid en een heldere visie is
een eerste minimale vereiste. Hiervan afgeleid is het belangrijk om passende doelstellingen te
formuleren. De zogenaamde 'wat'-vraag moet goed worden verwoord. De vervolgstap in dit proces (de
'hoe'-vraag) moet komen te liggen bij de uitvoerenden waarna de gemeente weer in beeld komt bij de
monitoring. Worden de doelstellingen behaald? En in hoeverre draagt dit bij aan de visie? De cirkel is
rond als op basis van de uitkomsten beleid kan worden bijgesteld. Horizontale verantwoording binnen
de gemeente moet hierbijworden meegenomen.

Met in het oog dat de gemeenten een andere rol krijgen, verandert ook de rol van het lBT. Het IBT zal
meer kijken of, en op welke manier de gemeente haar rol handen en voeten geeft. Uiteraard speelt
hierbij de nog op te stellen gemeentelijke kwaliteitsverordening een rol.

Vanuit het IBT zal het aankomend jaar meer de nadruk komen te liggen op bovenstaande punten

lncidenten en klachten

Een andere ontwikkeling die speelt is dat het afgelopen jaar duidelijk is geworden dat er over de hele
linie meer klachten en signalen zijn over de handhaving van Wabo en BWT regelgeving.
Deze conclusie in combinatie met het feit dat burgers het IBT over Wabo en BWT makkelijker dan
voorheen weten te vinden, 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 begin 2015 is
gaan werken volgens vaste protocollen en procedures die lso-gecertificeerd zijn. Dit bevordert de
professionaliteit en eenduidigheid in trajecten. Tevens is er het afgelopen jaar geconstateerd dat IBT-
incidenten vaak meerdere invalshoeken hebben. Om die reden wordt het in 2016 onder andere
aansluiting gezocht met het IBT op het terrein van Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet.

WetsvoorstelVTH

Dit jaar is er haast gemaakt met de invoering van het van het wetsvoorstel VTH ter verbetering van de
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bedoeling is dat goedkeuring in december
plaatsvindt zodat deze wet in 2016 van kracht wordt. Tevens is in 2015 duidelijk geworden op welke
wijze richting wordt gegeven aan kwaliteitscriteria. Deze invulling zalvoor wat betreft het IBT vorm
krijgen in zogenaamde verordeningen opgesteld door gemeenten (VNG), in overleg met de provincie.
Het IBT is gestart om dit proces te faciliteren zodat een werkbare en uniforme Drentse
modelverordening Kwaliteit WH tot stand komt, en dat er vanuit de gemeenten niet met 12
verschillende kwaliteitsmaten wordt gemeten. Dit proces is eind 2015 met externe begeleiding gestart.
Tevens zijn diverse gemeenten bezig met de uitvoering van de hun eigen WH verbeterplannen om
ook op deze wijze invulling te geven aan de kwaliteitscriteria VHT. Om aan bepaalde eisen te kunnen
voldoen is een aantal gemeenten actief gaan samenwerken met andere gemeenten.
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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 het werkgebied van VTH

op jaarbasis nodig.

Door de vorming van de RUD Drenthe was de verwachting dat de kwaliteit van de uitvoering van VTH

taken een impuls kan krijgen. ln de eerste helft van 2016 zal een tussentijdse evaluatie van de RUD

plaatsvinden. Positieve trend is de bundeling van mensen en kennis en nadere afstemming van

werkprocessen op het WH werkterrein. ln 2016 wordt er bij alle opdrachtgevers (gemeenten en

provincie) gewerkt volgens een uniform minimaal uitvoeringsniveau, de zogenaamde Drentse maat.

De Drentse maat gaat de beleidscycli van alle opdrachtgevers inhoudelijk op elkaar afstemmen
(uitvoeren van de Big-8). Het uitvoeringsniveau wordt bepaald op basis van de Drentse milieuopgaven

en de daarbinnen gestelde Drentse prioriteiten zoals Brzo+ inrichtingen, opslag gevaarl¡ke stoffen,

gevaarlijk afval, bodemsaneringen en grondstromen en luchtemissies. Echter op dit moment ltjkt de

Drentse maat vooral een instrument om verdergaande kostenreductie te realiseren. Dit in relatie met

de begroting van de RUD die (gelet op het peiljaar 2012) in totaal met 20% is gedaald.

IBT adviseert; mede gelet op de stijging van incidenten en klachten, om de financiêle lat en ambities

niet te laag te leggen. Belangrijk is dat de toepassing van de Drentse maat wordt gebruikt voor een

daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van de uit te voeren werkzaamheden en niet als instrument voor

een steeds verdere kostenreductie van de uit te voeren VTH werkzaamheden (zodat het huidige

gemiddelde Drentse uitvoeringsniveau zakt onder het minimumniveau).

Gemeentelij ke samenwerking

Gemeentel¡ke samenwerking blijft actueel.

Een positieve tendens zijn de diverse gemeentelijke samenwerkingsvormen zoals:

- de Noordelijke Drentse gemeenten (invulling kwaliteitscritera);
- Gemeenten in Zuidoost-Drenthe ( BOCE-verband);

- Samenwerking tussen Meppel en Westerveld;
- En het ambtelijk en organisatorisch samengaan tussen Hoogeveen en De Wolden in 2015.

Slimme oplossingen worden gezocht zoals het gezamenlrjk vormgeven en implementatie van de

kwaliteitscriteria2.l door gebruik te maken van elkaars expertise. Een goed voorbeeld is het samen

opstellen en uitwerken van de verbeterplannen op VTH gebied en de uitwerking van de Model

kwaliteitsverordening VTH.

lnzet IBT en intensivering horizontale verantwoording

Net als het afgelopen jaar zal het IBT ook in 20'16 een reactieve en op risicogerichte houding

aannemen. De eerste verantwoording richting gemeenten ligt op horizontaal niveau, dus richting het

eigen college en vervolgens richting de eigen raad. Pas na vaststelling van de zogenaamde Big-8-

documenten door de raad, zal vanuit IBT een oordeel worden gevormd.
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Bijlagen
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Bijlage 3. Kader interbestuurlijk toezicht Wabo provincie Drenthe

Toezicht
domein

Belang toezicht lnformatie arrangement Weging en beoordelingscriteria

Wabo Bescherming van
mens en natuur
tegen schade en
gevaar; kwaliteit van
de uitvoering van
vergunningverlening,
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 bestuurl¡k vastgesteld
verbeterplan

Vanaf I januari 2015: er is
een bestuurlijk vastge-
stelde eindmeting.

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 afuoer van bouwstoffen.
De regelgeving m.b.t. brandveiligheid bij opslag
gevaarlijke stoffen door het opnemen van de
juiste voorschriften in de omgevingsvergu nnin g
en het handhaven van deze vergunning.
Vergunningverlening en handhaving van de
regelgeving m.b.t. risicovolle inrichtingen.
Op het gebied van Bouwen:
De regelgeving m.b.t. constructieve veiligheid
en brandveiligheid door aandacht hiervoor bij
vergunningverlening en handhaving.
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De gemeente heeft meerdere of
geen van de vereisten op orde
of laat onvoldoende verbetering
zien na interventie.

Geen beleid en/of probleem- en
risicoanalyse. Belangrijke
risico's worden niet onderkend.
Gemeente heeft geen
(vastgesteld) jaarprog ramma of
pas na 1 maart vastgesteld
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
onvoldoende 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

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 risicothema's.

Voor 1 januari is vth programma
aan de raad aangeboden en
aan GS gestuurd

Voor 1 april (dan wel samen
met jaarrekening 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 beleidsdoelen, de
beheersing van risico's en of
beleid, prioriteiten en /of
programma bijgesteld dienen te
worden.
ln Jaarprogramma zijn voor wat
betreft vergu n n ingverlening
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
prioriteiten, 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 (onduidelijk hoe het pro-
gramma is afgestemd op de
onderkende Wabo en
gemeentespecifieke risico's
Geen of onduidelijke relatie met
beleidsdoelen, prioriteiten en
evaluatie vorig programma
v.w.b. risicovolle taken.
Beschikbare middelen zijn
onvoldoende voor uitvoering
programma.
lnformatie over systematiek en
werkzaamheden 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.

Er is een bestuurlijk
vastgestelde zelfevaluatie

Er is een bestuurlijk vastgesteld
verbeterplan.

Er is een bestuurlijk
vastgestelde zelfevaluatie,
maar er is geen bestuurlijk
vastgesteld verbeterplan.
OF
Er is een bestuurlijk vastgesteld
verbeterplan, maar er is geen
bestuurliik vastqestelde
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I ntensiteit toezicht: laag

Ambtelijk contact I tot 2 keer
per jaar.
Steekproef eens per 3 tot jaar

lntensiteit toezicht:
gemiddeld

Ambtelijk contact: maatwerk
I nterventie: ambtelijk verzoek
om toelichting op vraagpunten.
Als onduidelijkheid blijft,
bestuurlijk overleg.

zelfevaluatie

I ntensiteit toezicht: hoog

ln 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.
lndien geen of onvoldoende
effect; interventie volgens de
bestu urlijke interventieladder
(uiteindelijk bijv. via inschakelen
van adviesbureau op kosten
van de gemeente)
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Bijlage 4 lnterventieladder

De eerder genoemde interventieladder leidend tot indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing ziet er
schematisch als volgt uit.
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5 Reacties Drentse handhavingsorganisaties

Reacties Drentse handhavingsorganisaties naar aanleiding van de voorgestelde data check.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo hebben tekstuele
opmerkingen gemaakt op het concept jaarverslag (met bijlagen) en zijn verder akkoord met de inhoud
van het verslag. De opmerkingen zijn venryerkt in de huidige versie.
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