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Onderwerp 

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016 

Geacht college, 

De Wet revitalisering generiek toezicht, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële 
richtlijn omgevingsrecht (Mor) regelt dat de provincie interbestuurlijk toezicht 
houdt op de uitvoering van wet en regelgeving ten aanzien van het 
omgevingsrecht door gemeenten en waterschappen. 
De provincie NoordBrabant geeft hier invulling aan langs drie lijnen: 

systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); 
realitychecks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en 
waterschappen doen wat ze vastleggen in hun beleid en 

uitvoeringsprogramma's); 

themaonderzoeken (gericht op een specifiek onderwerp, bij een beperkt 

aantal gemeenten). 

In ons Beleidskader IBT 20152019 en Uitvoeringsprogramma IBT 2016 is hier 

meer over te lezen (www.brabant.nl/ ibt). 

In 2016 hebben wij in het kader van het systematisch onderzoek 
omgevingsrecht ook uw gemeente onderzocht. Anders dan andere jaren 
waarin wij naast de tijdigheid en de actualiteit van de handhavingsdocumenten 
slechts bij een beperkt aantal gemeenten de kwaliteit van de documenten 

onderzochten, is met ingang van 2016 de werkwijze veranderd: van alle 
Brabantse gemeenten is zowel de tijdigheid, de actualiteit en op een aantal 
punten de kwaliteit van de handhavingsdocumenten beoordeeld, alsmede of 
de gemeenteraden over deze documenten zijn geïnformeerd. 
Verderop leest u over onze toezichtbevindingen en hoe uw gemeente heeft 
gescoord in dit systematisch onderzoek. 

Datum 

30 januari 2 0 1 7 

Ons kenmerk 

C 2 1 7 7 7 2 5 / 4 1 4 1 3 8 2 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

Team IBT omgevingsrecht 

Afdeling 

Interbestuurlijke Betrekkingen en 

Toezicht 

Telefoon 

(073) 680 8201 

E-mail 

IBTomgevingsrecht@brabant.nl 

Bijlage(n) 

1 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 61 
en 64 , halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OVfiets. 
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Daarnaast is bij een beperkt aantal gemeenten een reality-check uitgevoerd en 
zijn via thema-onderzoeken bepaalde aspecten van het omgevingsrecht 
specifieker getoetst. In deze brief gaan we op de uitkomsten van de reality-
checks en de thema-onderzoeken niet verder in. U wordt daar later separaat 
over geïnformeerd. 

Toez ichtbev ind ingen 

In de beoordeelde documenten zijn de volgende tekortkomingen aangetroffen: 

Handhavingsbeleid (Bor 7.2 en Mor 10.3) 

« De doelstellingen in het beleidsplan Integrale Handhaving 201 2-2016 zijn 
te algemeen geformuleerd. De doelstellingen zijn onvoldoende SMART-
geformuleerd waardoor voorgenomen activiteiten niet geheel inzichtelijk 
zijn. De relatie tussen de gekozen methodiek en de 
handhavingsdoelstellingen impliceert dat deze doelen voldoende concreet 
(als meetbare prestaties geformuleerd) moeten zijn. 

» In het handhavingsbeleid ontbreekt de koppeling tussen de gestelde doelen 
en de te hanteren methodiek. 

Uitvoeringsprogramma (Bor 7.3 en 7.5) en Mor 10.4) 
« De methodiek en instrumenten staan beschreven maar deze zijn niet 

gekoppeld aan de doelstellingen. In het uitvoeringsprogramma wordt wel 
verwezen naar de doelen en prioriteiten. 

« In het uitvoeringsprogramma staan geen verbeterpunten beschreven van 
het voorgaande evaluatieverslag. 

Evaluatieverslag (Bor 7.7) 
« De uitgevoerde activiteiten staan in het algemeen beschreven, maar óf en 

in hoeverre ze hebben bijgedragen aan de gestelde doelen is niet 
inzichtelijk gemaakt. 

« In het jaarverslag ontbreken de verbeteracties en conclusies. 

In de bijlage is aangegeven hoe deze bevindingen zijn vertaald naar een 
oordeel op de onderzochte onderdelen. 

Hoor en w e d e r h o o r 
Op 08 november 2016 zijn aan de heer Peijs van uw gemeente onze 
toezichtsbevindingen en concept beoordeling toegezonden voor het 'hoor en 
wederhoor'. Hierop hebben wij op 21 november 2016 een reactie van de 
heer Franken ontvangen. Deze reactie hebben wij betrokken bij onze 
beoordeling. 

Dalum 

30 januari 2 0 1 7 

Ons kenmerk 

C 2 1 7 7 7 2 5 / 4 1 4 1 3 8 2 
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O o r d e e l 
Op grond van het bovenstaande is onze conclusie ten aanzien van het beleid 
en de uitvoering van het omgevingsrecht in uw gemeente: 
VOLDOET GEDEELTELIJK. 

Datum 

30 januari 2 0 1 7 

Ons kenmerk 

C 2 1 7 7 7 2 5 / 4 1 4 1 3 8 2 

Op het dashboard van alle toezichtgebieden dat uw gemeente binnenkort 
ontvangt, krijgt uw gemeente daarom voor het onderdeel 'omgevingsrecht' een 

oranje kleur. 

Verbe te rpunten 
Beleidsplan 
» Maak de doelstellingen SMART en koppel hier meetbare activiteiten aan. 
» Koppel de methodiek en instrumenten direct aan de gestelde doelen. 

Uitvoeringsprogramma 
« Koppel de methodiek en beschreven instrumenten aan de doelstellingen. 
« Maak inzichtelijk maken welke verbeterpunten zijn meegenomen uit het 

vorige evaluatieverslag in het uitvoeringsprogramma. 

Evaluatie verslag 
» Concretiseer de uitgevoerde activiteiten en koppel deze aan de gestelde 

doelen. Beschrijf op welke wijze de activiteiten aan het resultaat, het 
behalen van de doelstellingen, hebben bijgedragen. 

» Neem verbeteracties expliciet op in het jaarverslag en beschrijf deze 

verbeteracties SMART. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u: 
1. de genoemde verbeterpunten zo spoedig mogelijk op te pakken en waar 

nodig uw bestaande handhavingsbeleid, handhavingsdocumenten en/of 
uitvoeringsorganisatie daarop aan te passen; 

2. binnen drie maanden na verzending van deze brief, uw gemeenteraad te 
informeren over onze bevindingen, de wijze waarop en de termijn 
waarbinnen u de betreffende verbeterpunten gaat uitvoeren. Dit gelet op 
de wens van de wetgever om de controlerende rol van de raad in de 
horizontale verantwoording te versterken; 

3. ons een afschrift te sturen van dit bericht aan de gemeenteraad. Graag 
daarbij ons kenmerk vermelden voor een snelle en correcte digitale 
verwerking. 

Wi j vertrouwen op uw medewerking. 

Tot slot 
Mocht u vragen hebben over deze brief, of over het interbestuurlijk toezicht, 
dan vindt u meer informatie op onze website www.brabant.nl/ ibt. U kunt ook 
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contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan in de referentiekolom Datum 

van deze brief. 30 januari 2 0 1 7 
Ons kenmerk 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, C 2 1 7 7 7 2 5 / 4 1 4 1 3 8 2 

namens deze, 

mw. drs. E. Breebaart 
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 
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Bijlage 
Beoordeling handhavingsdocumenten Wabo gemeente Steenbergen 

kwaliteitscriteria Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 

De volgende handhavingsdocumenten zijn - kort samengevat - beoordeeld in het licht van de volgende kwaliteitscriteria 

1. Beleidsplan handhaving: Beleidsplan Handhaving 2012-201 ó (deel 1) 

2. Uitvoeringsprogramma handhaving 201 ó: Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving 2016 (deel 2) 

3. Evaluatieverslag handhaving 2015: Jaarverslag Integrale Handhaving 2015 

Wettelijk 
kader 

Voldoet, Voldoet 
gedeeltelijk, Voldoet 

niet, Onbekend 

Toelichting tekortkoming Verbeterpunt 

Beleidsplan 

Bor 7.2 lid 1 Voldoet gedeeltelijk De doelstellingen in het beleidsplan Integrale Handhaving 

2012-2016 zijn te algemeen geformuleerd. De doelstellingen 

zijn onvoldoende SMART-geformuleerd waardoor 

voorgenomen activiteiten niet geheel inzichtelijk zijn. De 

relatie tussen de gekozen methodiek en de 

handhavingsdoelstellingen impliceert dat deze doelen 

voldoende concreet (als meetbare prestaties geformuleerd) 

moeten zijn. 

Maak de doelstellingen SMART en koppel hier meetbare 

activiteiten aan. 

Bor 7.2 lid 2 Voldoet 

Mor 10.3 lid 

1 

Voldoet 

Bor 7.2 lid 3 Voldoet gedeeltelijk In het handhavingsbeleid ontbreekt de koppeling tussen de 

gestelde doelen en de te hanteren methodiek. 

Koppel de methodiek (instrumenten) direct aan de doelen. 

Van 

Provincie Noord-Brabant, 

team IBT omgevingsrecht 

Email 

ibtomgevingsrecht@brabant.nl 



Wettelijk 

kader 

Voldoet, Voldoet 

gedeeltelijk, Voldoet 

niet, Onbekend 

Toelichting tekortkoming Verbeterpunt 

Bor7.2 lid 6 Voldoet 

Uitvoeringsprogramma 

Bor 7.3 lid 1 Voldoet gedeeltelijk De methodiek (instrumenten) staan beschreven maar deze 

zijn niet gekoppeld aan de doelstellingen. 

De methodiek en beschreven instrumenten koppelen aan de 

doelstellingen. 

Bor 7.5 Voldoet 

Bor 7.3 lid 3 Voldoet 

Evaluatie verslag 

Bor 7.7 lid 2 Voldoet gedeeltelijk De uitgevoerde activiteiten staan in het algemeen 

beschreven, maar óf en in hoeverre ze hebben bijgedragen 

aan de gestelde doelen is niet inzichtelijk gemaakt. 

Uitgevoerde activiteiten concretiseren en koppelen aan 

gestelde doelen en beschrijven op welke wijze de activiteiten 

aan het resultaat, het behalen van de doelstellingen, heeft 

bijgedragen. 

Bor 7.7 lid 3 Voldoet 

Eindoordeel conform criteria Uitvoeringsprogramma IBT 2016 
Beoorde l ing 

Voldoet gedeeltelijk 

Toelichting beoorde l ing 

De gemeente Steenbergen voldoet gedeeltelijk. De handhavingsdocumenten sluiten goed op elkaar aan. Om de cyclus rond te krijgen is het aan te raden 

de verbeterpunten toe te passen en de koppelingen te maken. 
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