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Aan de Raad,

1. Inleiding
De provincie Noord-Brabant heeft in 2018 onderzocht of in de gemeente Steenbergen de 
handhavingsdocumenten tijdig zijn vastgesteld, actueel zijn, kwalitatief in orde en of de 
gemeenteraad over deze documenten is geïnformeerd. De bevindingen zijn verwoord in een brief, 
welke uw raad ter kennisname aantreft.

2. Achtergrond
De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is een veilige en 
gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. En deze op een duurzame en doelmatige wijze te 
behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. De lokale overheden spelen daarbij een belangrijke 
rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als 
de overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en 
gezondheid van de leefomgeving.

De provincie ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat de lokale overheden hun 
maatschappelijke taken goed uitvoeren. Daardoor dragen ze bij aan een bestendig en veilig Brabant 
met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect 
voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt. Er is een provinciaal 
Beleidskader IBT 2016-2019. Daarin staat dat ze systematisch toezicht houden op de uitvoering van 
wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein 
omgevingsrecht.

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient iedere gemeente te 
beschikken over de volgende documenten:
a) Een actueel beleidsplan VTH, gebaseerd op een adequate probleemanalyse, met inzicht in 

prioriteitenstelling die aansluit op de gestelde doelen, inzicht in de methodiek om de 
gestelde beleidsdoelen te bereiken, inzicht in de benodigde en beschikbare financiële en 
personele capaciteit voor het bereiken van de doelen en het uitvoeren van de activiteiten.

b) Jaarlijks uiterlijk 1 februari: een uitvoeringsprogramma VTH, met daarin de voorgenomen 
activiteiten waarbij inzichtelijk rekening wordt gehouden met gestelde doelen en prioriteiten 
uit het beleidsplan en de verbeterpunten uit het voorgaande evaluatieverslag.
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c) Jaarlijks uiterlijk 1 mei: een evaluatieverslag VTH, waarin inzichtelijk rekening wordt
gehouden met de uitgevoerde activiteiten uit uitvoeringsprogramma, het bereiken van de 
gestelde beleidsdoelen en - indien van toepassing - aangevuld met verbeterpunten voor het 
volgende jaar.

Met bijgevoegde brief informeert de provincie u over de prestaties van onze gemeente in 2018 op 
het gebied van:
a) tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
b) naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met 

bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
Tevens informeert de provincie u over hun samenvattend eindoordeel over onze gemeente.

3. Overwegingen
Eenzelfde beoordeling van de provincie heeft in 2016 plaatsgevonden, waarin werd aangegeven dat 
we gedeeltelijk voldeden. Er werden een aantal verbeterpunten aangegeven, die in het in 2017 
vastgestelde Handhavingbeleidsplan 2017-2020 zijn opgenomen. Met name het SMART maken van 
doelstellingen en het koppelen van meetbare activiteiten hieraan, werd als belangrijk verbeterpunt 
genoemd. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de raad voor een periode van 3 jaar (tot en met 
2019) extra middelen beschikbaar gesteld om de toezichtcapaciteit uit te breiden en het budget voor 
de werkzaamheden van de OMWB te verhogen.

De inzet van deze extra middelen is niet voor niets gebleken, want voor het eerst hebben we een 
1000Zo score behaald! Alle handhavingsdocumenten zijn tijdig vastgesteld, waarmee het college een 
uitstekende invulling geeft aan de voorbeeldfunctie die het heeft richting burgers, bedrijven en 
andere overheden. Tevens voldoen de handhavingsdocumenten aan alle door de provincie 
beoordeelde kwaliteitscriteria handhaving, waarvoor door de provincie hun waardering wordt 
uitgesproken.

Per 1 juli 2017 is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht 
(Mor) in werking getreden. Dat betekent een belangrijke wijziging voor alle gemeenten en 
waterschappen in Brabant. Met dat wijzigingsbesluit is namelijk het toepassingsbereik van de 
kwaliteitscriteria
uitgebreid. Die uitbreiding betreft het zogeheten basistakenpakket, de procescriteria voor uitvoering 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) en het digitaal uitwisselen van 
inspectiegegevens via Inspectieview Milieu. Dat betekent dat het college ervoor moet zorgen dat het 
beleidsplan, het uitvoeringsprogramma en het evaluatieverslag betrekking hebben op alle VTH- 
taken
die onder de Wabo vallen. In 2019 neemt de provincie het onderdeel vergunningverlening 
nadrukkelijk mee in de beoordelingsronde van het systematisch toezicht op de VTH-documenten.
Dit betekent concreet dat er een vergunningenbeleid opgesteld dient te worden, met een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma en jaarverslag. Er zijn maatregelen genomen om de onderdelen 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder te brengen in één team (Wonen, Werken en 
Beleven). Ook vindt er op dit moment een herstructurering van de activiteiten binnen VTH plaats, 
zodanig dat voldaan kan worden aan de kwaliteitscriteria.
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4. Middelen
Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de raad tijdelijk tot en met 2019 extra middelen beschikbaar 
gesteld. Deze middelen zijn structureel nodig om VTH in voldoende mate te kunnen uitvoeren. In 
2019 zal een voorstel volgen welke capaciteit en middelen benodigd zijn voor 2020 en verder.

5. Risico's
Het interbestuurlijk toezicht houdt in dat de provincie kan ingrijpen indien taken niet naar behoren 
worden uitgevoerd. Deze taken kunnen dan door de provincie overgenomen worden, wat uiteraard 
niet wenselijk is.

6. Communicatie/Aanpak
Middels deze raadsmededeling voldoen wij aan het verzoek van de provincie om de raad te 
informeren.

Hoogachtend, !
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de burgemeester,
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