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Geacht college,

Uw kenmerk

Op basis van de aangeleverde informatie in 2021 is het oordeel dat uw 
gemeente de VTH-taken overall adequaat uitvoert.
Hierbij is de informatie over de personele en financiële middelen 
voldoende om inzicht te geven in het bereiken van de doelen.

De provincie beoordeelt jaarlijks aan de hand van deze documenten, of 
u aan de verplichtingen voldoet, en of u uw VTH-organisatie volgens de 
wettelijke bepalingen zó heeft ingericht, dat deze VTH-taken in 
voldoende mate kunnen worden uitgevoerd.

Bij de beoordeling hebben we de nadruk gelegd op de vakgebieden 
Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu. Vanwege onze bevindingen 
vorig jaar, hebben wij ook dit jaar extra aandacht besteed aan de 
wettelijke bepalingen omtrent het inzichtelijk maken van de benodigde 
en beschikbare financiële en personele middelen voor zowel uw beleid 
als uw uitvoeringsprogramma (artikel 7.5 van het Besluit 
omgevingsrecht).

Met deze brief informeren wij u over onze beoordeling in het kader van 
interbestuurlijk toezicht (IBT) omgevingsrecht. Uw gemeente voert 
vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit op grond 
van de bepalingen in hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht 
(hierna: Bor). Hierin staan de procescriteria beschreven die de reikwijdte 
en het detailniveau van de VTH-beleidscyclus bepalen. In deze 
procescriteria is beschreven dat u voor uw VTH-taken beleid en een 
uitvoeringsprogramma moet hebben vastgesteld en de inhoud en 
uitvoering hiervan periodiek (jaarlijks) moet monitoren en evalueren. 
Tevens is in het Bor voorgeschreven welke informatie deze documenten 
moeten bevatten.
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Uit de toegezonden informatie blijkt dat uw gemeente de van belang 
zijnde documenten en noodzakelijke gegevens voldoende op orde heeft 
en heeft vastgesteld. Wij willen u nog de volgende aandachtspunten 
meegeven:

a) vakgebied Ruimtelijke Ordening en Bouwen
• Uw beleid dient gebaseerd zijn op een analyse van 

problemen en inzichten. Bij u is de analyse van inzichten 
voor Ruimtelijke Ordening en Bouwen afwezig. Dit 
onderwerp is ook vorig jaar als verbeterpunt genoemd en 
hierin is nog geen verbetering gekomen. Wij verwachten 
volgend jaar een actuele analyse van inzichten waarop uw 
beleid is gebaseerd.

• In uw beleid moet u doelstellingen meetbaar te hebben 
geformuleerd. Het blijkt dat u in uw beleid voor Ruimtelijke 
Ordening en Bouwen algemene doelstellingen heeft 
opgenomen.
Het beleid bevat beschrijvingen van (sub)doelen op 
hoofdlijnen. Hierdoor is niet duidelijk op welke wijze die 
algemene doelstellingen worden gemonitord. Neem in het 
beleid, naast de meetbare bedrijfsmatige doelen, ook 
meetbare doelen op voor de fysieke leefomgeving. Hiermee 
maakt u duidelijk wat u met het beleid en het 
uitvoeringsprogramma wilt bereiken voor de fysieke 
leefomgeving en rapporteer de voortgang op deze doelen.

• De werkprocessen, procedures en de bijbehorende 
informatievoorziening voor de uitvoeringstaken dienen te 
worden beschreven. Deze beschrijving ontbreekt voor zowel 
toezicht en handhaving als vergunningverlening op het 
gebied van Ruimtelijke Ordening en Bouwen. Geef een 
beschrijving van de werkprocessen, de procedures en de 
bijbehorende informatievoorziening voor RO en Bouwen.

b) vakgebied Milieu
• Maak in het uitvoeringsbeleid (vergunningverlening) voor

Milieu inzichtelijk hoe de prioriteitstelling zich verhoudt met 
betrekking tot de voorgenomen doelen/activiteiten. In 
hoofdstuk 5 van het uitvoeringsprogramma 2021 is wel de 
doorvertaling van het beleidskader weergegeven met 
betrekking tot dit onderwerp.
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Hoogachtend,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Horizontale verantwoording
We maken u er in dit verband op attent dat de beoordeling over 2021 
van alle gemeenten in Noord-Holland, voorzien van toelichting, 
openbaar zal worden gemaakt op de website van de provincie Noord- 
Holland. In het kader van horizontale verantwoording adviseren wij u 
deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
namens dezen, 

Het informeren van de gemeenteraad over de benodigde en de, al dan 
niet toereikende, beschikbare financiële middelen en personele 
capaciteit in de begroting zorgt ervoor dat bestuurlijk een goede 
afweging gemaakt kan worden over prioriteiten en inzet.

dhr. drs. A.A. Dalenoort
Sectormanager Kabinet

c) de borging van de financiële en/of personele middelen.
• Zowel in het beleid als in het uitvoeringsprogramma van de 

Omgevingsdienst IJmond staan geen personele en financiële 
middelen genoemd.

De benodigdheid van de financiële en personele middelen voor het 
bereiken van de doelen dienen inzichtelijk te worden gemaakt. Geef 
voor Milieu aan welke personele en financiële middelen nodig zijn voor 
het uitvoeringsprogramma en hoe dit in de begroting gekoppeld is voor 
het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten.'

' Art. 7.5 sub c Bor
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