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Geacht college,

Hierbij zenden wij u het Jaarverslag 2019 toe over het interbestuurlijk toezicht Wet al
gemene bepalingen omgevingsrecht. Dit jaarverslag is door ons opgesteld vanuit onze 
rol als interbestuurlijk toezichthouder.
De inhoud van het verslag is gebaseerd op de door u toegezonden informatie in de 
vorm van de zelfevaluatie (vragenlijst), het Handhavingsverslag 2018 en het VTH- 
uitvoeringsprogramma 2019.
De toetsing van deze informatie geeft een positief beeld. Er zijn geen verbeterpunten 
geconstateerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Jaarverslag 2019 IBT Wabo 
md/coll.

, secretaris



Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2019 

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Gedeputeerde Staten van Drenthe 2020
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Samenvatting

De provincie Drenthe heeft een toezichthoudende taak op medebewindstaken van de 12 Drentse ge
meenten, de waterschappen in Drenthe en gemeenschappelijke regelingen in Drenthe. Dit is interbe
stuurlijk toezicht (kortweg: IBT).
In dit jaarverslag staan de bevindingen over dit toezicht in 2019 centraal voor wat betreft naleving van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Meer specifiek gaat het grotendeels om de on
derdelen “vergunningen, toezicht en handhaving”. Dit jaarverslag wordt gepresenteerd aan de Drentse 
gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de andere waterschappen ligt het pri
maat van het toezicht wat betreft Omgevingsrecht bij de provincies Groningen en Overijssel.

Interbestuurlijk toezicht kijkt op gemeenteniveau vooral naar de procescriteria volgens de 'BIG- 
8’ beleidscyclus (schematisch weergegeven op bladzijde 4). In dit jaarverslag zijn per onderdeel van 
deze beleidscyclus enkele bevindingen gedaan en conclusies geformuleerd. Deze zijn onder andere 
gebasseerd op een zelfevaluatie van de gemeenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van jaarverslagen, 
uitvoeringsprogramma’s en beleidskaders.
In dit jaarverslag zijn per gemeente, indien nodig, concrete verbeterpunten en aanbevelingen opgeno
men.

Op basis van de bevindingen is in het algemeen geconcludeerd dat:
De meerderheid van de gemeenten volgens een nieuw vergunningenbeleid werkt. Enkele ge
meenten dienen dit in 2019 nog te actualiseren.
De kwaliteit van het programmatisch werken bij gemeenten in relatie tot de Regionale Uitvoerings
dienst Drenthe (RUD) op een hoger niveau moet worden getild. Hiervoor is vereist dat de ge
meenten een aantal zaken bepalen en vaststellen, en wel: 

o concrete en realistische doelen; 
o prioriteiten op basis van een actueel bedrijvenbestand; 
o een actuele risico-analyse.

- De verslaglegging van de VTH-kerntaken bij diverse gemeenten kwalitatief gezien informatiever 
en diepgaander dient te worden vormgegeven. Dit met het oog op evaluatie en verbetering.
De scores bij de uitvoering en (RUD)verslaglegging van de diverse specifieke milieuprojecten over 
het algemeen zeer positief zijn.
De uitvoering van het IBT-informatiearrangement in Drenthe bij enkele gemeenten stagneert. Hier
door is het onmogelijk om van deze gemeenten een adequaat beeld te vormen van de VTH- 
uitvoering in 2019.

Met het oog op bovenstaande conclusies en de aankomende wettelijke ontwikkelingen is het advies 
aan de gemeenten om:

De beleidscyclus van gemeenten als opdrachtgever en RUD als opdrachtnemer beter op elkaar te 
laten aansluiten en de monitoring ten behoeve van de verslaglegging te verbeteren.
De gemeenteraad meer in positie te brengen, o.a. door meer prioriteit te geven aan het tijdig op
stellen en in de raad brengen van programma’s en verslaglegging.
Te blijven investeren aan de voorkant van het VTH-proces. Door goed vergunningenbeleid en een 
goede uitvoering ervan (actualisatieslag van dossiers/inrichtingenbestand), kunnen veel knelpun
ten en klachten m.b.t. toezicht en handhaving mogelijk worden voorkomen.
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De gemeentelijke handhavingsdoelen meer te concretiseren (SMART maken) op basis van een 
actuele risico-analyse. Met concrete doelen kunnen transparantere resultaten worden getoond.

1. Inleiding

Wat is interbestuurlijk toezicht?
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 gemeenschappelijke regelin
gen. Deze wettelijke taken staan onder meer genoemd in de Wet milieubeheer en de Wabo.

Interbestuurlijk toezichthouden bestaat uit het verzamelen van informatie over de vraag of een hande
ling 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 2019 staan het beleid en de uitvoering gerelateerd 
aan de Wabo centraal. Verder worden de gemeentelijke taken op het gebied van bouw- en woningtoe
zicht (BWT) en ruimtelijke ordening (RO; bestemmingsplan buitengebied) kort benoemd.

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). Zie hiervoor onderstaand schema.
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Doel jaarverslag 2019

De reden waarom dit Jaarverslag wordt gemaakt is meerledig. Naast een wettelijke taak biedt het ge
meenten 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 verbe- 
terpunten (als onderdeel van de BIG-8). Tenslotte geeft het jaarverslag inzicht in de huidige ontwikke
lingen en trends die spelen op deze terreinen. Het concept-jaarverslag is voorgelegd aan gemeenten 
en waterschap. De positieve reacties gaven verder geen aanleiding tot aanpassing van het jaarver
slag

Uitgangspunt kwaliteitsverordening: toezicht raad staat centraal.
Het provinciaal interbestuurlijk toezicht gaat uit van horizontale verantwoording (door het college 
van Burgemeester en Wethouders richting de raad) en van soberheid, afstand en vertrouwen.
Kort gezegd betekent dit dat primair het toezicht door de raad dient te worden uitgevoerd. De provin
cie als toezichthouder staat op afstand en gaat in eerste instantie uit van een goede taakuitvoering 
door de gemeente.
Doordat alle gemeenten een kwaliteitsverordening hebben vastgesteld is er op papier een borging 
voor een kwaliteitsimpuls van de VTH-taakuitvoering.

IBT gebaseerd op systeem en incidenten
Het interbestuurlijk toezicht Wabo /Bouw- en Woningtoezicht (BWT)/RO wordt binnen de provincie op 
een tweetal manieren ingestoken. Ten eerste is er het structurele systematisch IBT, gebaseerd op in- 
formatiearrangementen en afspraken met gemeenten. Daarnaast is er IBT gebaseerd op klachten, 
signalen en incidenten.

Zelfevaluatie door middel van een vernieuwde vragenlijst
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de eisen die vanuit het IBT worden gesteld.
In de zogenaamde informatiearrangementen is vastgelegd dat iedere gemeente voor een bepaalde 
datum een aantal documenten bij de provincie aanlevert. Het gaat het dan om het VTH-jaarverslag, 
het VTH-programma en een zelfevaluatie waarop de gemeente “zichzelf scoort” aan de hand van lan
delijk opgestelde criteria. Deze vragenlijst is geactualiseerd en meer afgestemd op de onderdelen van 
de BIG-8. Met als uitgangspunt de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is ervoor gekozen de 
verbeterpunten vanuit de zelfevaluatie, het programma en het verslag centraal te stellen.

Leeswijzer
Zoals hiervoor vermeld bestaat het IBT uit een tweetal verschillende activiteiten. Hoofdstuk 2 behan
delt de bevindingen, analyses en trends binnen het systematisch IBT. Hoofdstuk 3 gaat in op klach
tenafhandeling en het incidententoezicht. In hoofdstuk 4 worden per gemeente enkele 
verbeter- en aandachtspunten genoemd. Het laatste hoofdstuk kijkt via het uitvoeren van een audit en 
thema-onderzoeken vooruit naar 2020/2021.
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2 Systematisch IBT

Hoofdstuk 2 is opgebouwd uit twee paragrafen. Paragraaf 1 geeft achtergrondinformatie over het sys
tematisch IBT, Paragraaf 2 gaat in op de bevindingen van de zelfevaluatie en toetsing op hoofdlijnen 
van de verslagen en programma’s.

2.1 Kaders en achtergrond systematisch IBT

Kaders en informatiearrangement
De Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) en de beleidsnota interbestuurliJk toezicht vormen het 
fundament van het systematisch IBT. Daarnaast zijn met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt, 
in de vorm van informatiearrangementen IBT. De zelfevaluatie (vragenlijst) vormt hiervan een centraal 
onderdeel,
De zelfevaluatie, waarin gemeenten zichzelf scoren gaat in op:

Het gemeentelijke taakgebied Wabo/BWT/RO;
Het gemeentelijk VTH-uitvoeringsprogramma en het VTH-verslag;
De professionalisering van de VTH-werkzaamheden; en
De voortgang en uitvoering van verbeterplannen en kwaliteitsverordening VTH.

2.2 Bevindingen systematische IBT: de zelfevaluatie

• Gemeenten
Zoals vermeld staat in het systematisch IBT de zelfevaluatie van gemeenten centraal.
De zelfevaluatie bestaat uit een vragenlijst over het VTH-jaarverslag 2018 en het VTH-programma 
2019 en aanvullende vragen (actuele zaken/thema’s in 2019).
De vragen hebben een link met de kwaliteitscriteria en gaan onder meer in op de risico-thema’s. In bij
lage 1 zijn de scores van de gemeenten weergegeven.

• Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD)
Met het waterschap DOD is afgesproken dat de procescriteria die voorheen golden blijven gelden als 
toetsingscriteria. Na toetsing blijkt dat het waterschap DOD voldoet aan deze criteria zowel voor het 
jaarverslag 2018 als voor het handhavings- en vergunningsverleningsprogramma 2019.
In hoofdstuk 5 worden de nieuwe ontwikkelingen en afstemming inzake de toetsing door de provincies 
Overijssel, Drenthe en Groningen met betrekking tot de waterschappen kort aangegeven.

Beeld van de zelfevaluatie 2019

Als we naar de zelfevaluatie van de gemeenten kijken zien we het volgende feitelijke beeld:

Elf gemeenten hebben de geactualiseerde zelfevaluatie opgesteld en toegezonden.
- Eén gemeente hiervan was dusdanig laat met toezenden (Midden-Drenthe) dat geen beoordeling 

heeft kunnen plaatsvinden.
Eén gemeente (Emmen) heeft geen zelfevaluatie toegezonden (= geen beoordeling).
De toegezonden zelfevaluaties vertonen over het algemeen een positieve score.
De scores van de zelfevaluatie kunnen niet altijd worden afgeleid uit de onderliggende gegevens 
uit de bijgevoegde documenten.
Een paar zelfevaluaties zijn niet bestuurlijk vastgesteld en/of niet (ter informatie) doorgestuurd 
naar de gemeenteraad.
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De ruime meerderheid van de gemeenten geeft aan dat er beleid op het gebied van vergun
ningverlening is vastgesteld. Twee gemeenten hebben nog geen nieuw vergunningenbeleid 
vastgesteld.
Actieve en periodieke verzoeken blijven nodig om de zelfevaluatie op tijd aangeleverd te krij
gen ondanks de afspraken in het kader van het informatiearrangement.
In 2019 zal het IBT deze afspraken wederom actief monitoren. Bij twee gemeenten wordt ver
scherpt toezicht op dit punt toegepast.

Beeld van de jaarverslagen

De VTH verslagen zijn een belangrijk onderdeel van het sluitend maken van de beleidscyclus. Voor 
het bijstellen van beleid, het opnieuw stellen van prioriteiten en het maken van een goede verantwoor
ding is een jaarverslag van grote relevantie.
Meer praktisch gaat het ook om te checken of de resultaten zijn behaald en wat er feitelijk op VTH- 
gebied is aangetroffen. Dit is het volgende beeld:

Tien gemeenten en het waterschap hebben een jaarverslag opgesteld en toegezonden.
Twee gemeenten hebben geen jaarverslag toegezonden.
De meeste jaarverslagen voldoen aan de gestelde criteria echter de doelstellingen en de mate 
van realisatie zijn niet altijd even duidelijk geformuleerd.
Een aantal jaarverslagen geeft een te beperkt inzicht in de handhavingsresultaten.
In deze gevallen is het vooral een beperkt kwantitatief beeld en geen kwalitatief beeld.
De kwantitatieve resultaten van de VTH-kerntaken controle en handhaving blijven achter op de 
jaarplanning.
Bij de adviestaken en projecten wordt een uitgebreidere verantwoording door de RUD gegeven. 
Hierbij wordt de planning doorgaans wel gehaald.
Diverse gemeenten geven aan dat door jarenlange prioritering de bodem van de uitvoering van 
het bouw- en woningtoezicht (BWT) is bereikt. Twee gemeenten geven aan dat er een structurele 
uitbreiding van fte’s komt zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Beeld van de VTH-programma’s 2019

De VTH-programma's 2019 zijn beoordeeld omdat ze een belangrijke schakel vormen in de beleidscy
clus. 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 RUD heeft in opdracht van de gemeenten in 2019 een groot deel van de vergunningverlening, toe
zicht en handhaving op Wabo-gebied uitgevoerd. Echter de gemeenten voeren zelf ook milieutaken 
uit.
Met betrekking tot de VTH-programmering 2019 zijn enkele bevindingen weergegeven;

Elf gemeenten en het waterschap hebben een (concept)programma opgesteld en toegezonden. 
Van één gemeente ontbreekt het programma. De reden is dat deze gemeente bezig was met een 
externe doorlichting en het opstellen van een verbeterprogramma.
De meerderheid van de gemeenten heeft een VTH-breed c.q. integraal uitvoeringsprogramma 
opgesteld waarvan een onderdeel door de RUD wordt uitgevoerd.
Enkele gemeenten hebben twee afzonderlijke programma’s opgesteld.
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In de meeste programma’s, maar niet in alle, is een overzicht van prioriteiten, doelstellingen en 
voorgenomen handhavingsactiviteiten opgenomen.
In veel gevallen ontbreekt een concretisering van de algemene doelstellingen (SMART maken).
In de meerderheid van de programma's worden de risicothema's wel genoemd, maar een helder 
inzicht in de uitvoering van deze thema’s ontbreekt vaak.
De opdrachtverlening door gemeenten aan de RUD laat ook dit jaar een divers beeld zien van 
zeer globale tot zeer gedetailleerde opdrachten. Hierdoor ontstaat er ook een zeer divers beeld in 
de monitoring en uiteindelijke verslaglegging van de handhavingsresultaten.

Resumerend Kunnen we het volgende stellen: als we kijken naar de BIG-8 is het volgende algemene 
beeld van toepassing:

Voor de helft van de gemeenten geldt dat de werking van de BIG-8 (redelijk) goed verloopt.
Voor vier gemeenten zijn enkele verbeteringen noodzakelijk (tijdige vastelling en toezending stuk
ken).
Voor twee van de gemeenten geldt (gelet op het opdrachtgeven, programmeren en monito- 
ren/verslagleggen) dat een duidelijke verbeterslag nodig is.
Bij het uitvoeren van een verbeterslag door de gemeenten komt uitdrukkelijk de samenwerking 
met en uitvoering van VTH-taken door de RUD in beeld. Een en ander zal dan ook gezamenlijk 
moeten worden uitgepakt.
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3 IBT op basis van incidenten

De provincie heeft als interbestuurlijk toezichthouder de taak om klachten en signalen door inwoners 
over gemeenten (hoe zij haar wettelijke medebewindstaak uitvoert op een van de toezichtsdomeinen 
van de provincie) en waterschappen 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 externe toezichthouders, media en pers, onder
zoeken van rekenkamers of gemeentelijke/nationale ombudsman kunnen aanleiding geven tot een 
nader onderzoek.

Stroomschema
Op basis van een stroomschema worden klachten en signalen als volgt behandeld;

Gaat de Macht over de taakutvoenng van 
eenvandezestoezichtgebedendooreen I 
lokale overheid’

Heeft de klager zelf al voldoende .m 
acte ondernomen om de klacht op 
te lossen?

Nee Oeert rot voor hT

MogeliK wel doorveMsen naar een ander 
loket tinnen of buten de provincie.

We helpen de Mager met tps en 
suggesOee

Ja

Is er sprake van lopende jundische - 
procedures?

We nemen de wacht m 
behandeling •

We delen de klager mee dat IBT m 
afwachting van de juridische 
afh^deling geen rol speelt

Bij de behandeling van een klacht 
kijken we we binnen de provinoe 
ook daarmee te maken kan 
hebben We informeren die 
collega's dan

ag

Verder doen we aan hoor en 
wederhoor Dat wl zeggen dat we 
contact opnemen met klager voor 
verduidelijking en met gemeente of 
waterschap om hun versie van het 
verhaal te vernemen In alle
■ Orr>9t«inssi«<M gttdt

g«<air «vor onorTiMftiJn tihtdt
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Behandeling en monitoring signalen en klachten uit gemeenten

Klachten en signalen worden in de meeste gevallen telefonisch of schriftelijk ingediend bij de provin
cie, via het klant contactcentrum (KCC). Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
Met het KCC zijn duidelijke werkafspraken gemaakt zodat degene die een klacht heeft naar het juiste 
loket wordt doorverwezen.
De klachten over gemeenten gingen in 2019 in zijn algemeenheid over het niet optreden bij hinder en 
overlast, taakwaarlozing en het ontbreken van handhaving van regelgeving. Over het waterschap zijn 
geen klachten ingediend.

Inhoudeiijk gezien gingen de klachten van taakverwaarlozing bij gemeenten over diverse onderwer
pen, zoals:
- (illegale) opslag van afval;
- geluidsoverlast;
- overlast door straling;
- stoken van houtkachels;
- overlast van ongedierte;
- achterstallig onderhoud van sloten;
- langlopende handhavingsprocedure;
- bestemmingsplanprocedure (illegale bebouwing);
- permanente bewoning van recreatieparken;
- afwatering hemelwater;
- wegbeheer.

Diverse zaken zijn opgelost, een aantal andere klachten loopt nog en wordt in 2020 gemonitord.

Oplossen en/of bemiddelen
Na analyse van enkele jaren IBT klachten wordt geconstateerd dat bij de ingediende klachten vaak 
sprake is van meerjarige trajecten in de vorm van langdurige klachten en meldingen over de ervaren 
overlast en een (mogelijke) stapeling van juridische handhavingsprocedures. De afronding van derge
lijke klachten laat vaak lang op zich wachten.

Uit de analyse blijkt dat tal van problemen voorkomen hadden kunnen worden, door eerder duidelijk
heid te geven over de situatie. In situaties waarbij jarenlang is gedoogd of geen toezicht is gehouden, 
wordt veel weerstand ondervonden als uiteindelijk wel tot handhaving wordt overgegaan. Dit leidt 
daarmee op den duur ook tot hogere juridische kosten voor de gemeente en een grote inzet van capa
citeit.

Naast juridische oplossingen wordt vanuit de provincie ook ingezet op bemiddeling en/of mediation. 
Belangrijk element bij deze klachtenafhandeling is het voeren van een gesprek met de klager en de 
betreffende gemeente of waterschap. Het gesprek met de klager wordt vaak als een vorm van erken
ning ervaren.
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4 Verbeterpunten voor gemeenten

In dit hoofdstuk zijn (indien noodzakelijk) per gemeente cx>ncrete verbeterpunten op basis van de wer
king van de BIG-8 en de verstrekte gegevens in de vorm programma, verslag en zelfevaluatie gefor
muleerd.

Gemeente Verbeter- en aandachtspunten
Aa en Hunze Verbeterpunten; geen

i
Aandachtspunt: tijdig toezenden van de vastgestelde IBT-stukken (jaarverslag)

Assen Verbeterpunten: geen (jaarverslag geeft goed inzicht)

Borger^**“** Verbeterpunten: opstellen van risico-analyse, formuleren en realisatie doelen (vergunningen) 
Odoorn vaststellen van vergunningenbeleid

.. . opstellen en tijdigheid IBT-stukken (programma VTH)
4 > : Iri-. » . Aandachtspunt: opstellen plan van aanpak aanbevelingen audit (4® kwartaal) ,,, •
Coevorden Verbeterpunten: opstellen, vaststellen en tijdigheid IBT-stukken

vaststellen indicatoren voor meten van doelstellingen 
hulpmiddelen ten behoeve van realisatie van uitvoeringsprogramma 

TleV\/olderf'“"~“Verbe!efp® tijdige vaststelling IBT-stukken " '

Emmen

Aandachtspunt; VTH-doelrealisatie

Verbeterpunten: tijdig opstellen en tijdige toezending van IBT-stukken (geen beoordeling) 
opnemen van aanbevelingen audit in werkprocessen (borgen) 
uitvoeren van verbeterplan (ambtelijke afspraken) 

floogeveen Verbeterpunten: tijdige raststeling IBT-stukkenP
;» VTH-doelrealisatie
Midden-Dren- Verbeterpunten: opstellen en tijdigheid IBT-stukken (geen beoordeling) 
the Aandachtspunt; uitvoeren van de actiepunten uit het beleidsplan "Samen voorbereid de

toekomst tegemoet”
“Weppèf* *Vért)etërpuhfen; geen

Aandachtspunt: risico’s niet geheel in beeld bij afwijkende VTH-uitvoeringsprogramma

Noordenveld Verbeterpunten: geen (goed voorbeeld voor meerjarig programma (2 jaar))
Aandachtspunt: VTH-beleid doorvertalen in werkprocessen en procedures (actualisatie 

volgt)
:Tynaar1o Verbeterpunten: geen

Aandachtspunt: VTH -beleid doorvertalen in werkprocessen en procedures (actualisatie
volgt) ________ ________

Westerveld Verbeterpunten: tijdige vaststelling en toezending IBT-stukken
Aandachtspunt: volledigheid VTH-beleid realiseren

U

Aanbevelingen aan gemeenten m.b.t. de RUD:
Actualiseer het VTH-inrichtingenbestand (breng de dossiers op orde); 
Breng de VTH-planning en - productie in overeenstemming met elkaar.

Deze aanbeveling voor de RUD Drenthe zal door de gezamenlijke gemeenten als opdrachtgevers op
gepakt moeten worden.
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5 Ontwikkelingen in 2019

5.1 Klachtenafhandeling

Adequate afhandeling van klachten en signalen van de inwoners van Drenthe blijft een belangrijk punt 
voor IBT. Het gaat om zowel het monitoren van klachtenafhandeling via de jaarverslagen door de ge
meenten als het zelf afhandelen en mogelijk oplossen van klachten over gemeenten. Tevens is er het 
afgelopen jaar geconstateerd dat IBT-incidenten vaak meerdere invalshoeken hebben. Om die reden 
is in 2018 onder andere aansluiting gezocht met het IBT op het terrein van Ruimtelijke Ordening en 
Monumentenwet.
Aandachtspunt: IBT blijft aandacht besteden aan klachten en de tijdsduur van het oplossen van 
klachten. Primair worden klachten informeel afgewikkeld. Insteek is een praktische oplossing en niet 
een stapeling van juridische procedures.

5.2 Audits

Afgelopen jaren is geconstateerd dat enkele gemeenten zeer summiere verslaglegging en/of verant
woording over de uitgevoerde VTH-taken hebben afgelegd. Hierdoor is geen toetsing op hoofdzaken 
mogelijk gebleken en kon geen helder inzicht in eventuele risico's worden gegeven. Ook een totaal
beeld VTH ontbreekt hierdoor. Met het oog op de wetgeving en de verschillende rollen is dit een on
wenselijke situatie voor zowel gemeente(raad) als provincie. Besloten is om in deze specifieke geval
len een audit te laten uitvoeren. In het recente verleden zijn in Tynaario en Emmen audits uitgevoerd. 
De eindrapportages met aanbevelingen zijn met gemeenten besproken en vervolgens zijn verbeter- 
punten opgesteld en (deels) uitgevoerd. De gemaakte afspraken zijn in 2019 gemonitord.
In 2019 is een audit in de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerd. In september 2019 is een audit rap
portage aan de gemeente aangeboden met een verzoek om een verbeterplan in te dienen. Hieraan 
wordt door de gemeente gewerkt. De afspraken worden gemonitord.

5.3 Thema onderzoeken en actualiteiten

In 2019 heeft het IBT een op risicogerichte houding aangenomen. Er is meer naar de inhoud van de 
risico’s gekeken. Zijn de risico’s in beeld en hoe is de verantwoording vormgegeven? Dit onderwerp is 
vooral door middel van een aangepaste een vragenlijst/zelfevaluatie gerealiseerd. Afgelopen jaar zijn 
in samenwerking met andere provincies diverse onderwerpen voor thema-onderzoeken op een rij ge
zet. Mogelijk vindt in 2020 een verdieping plaats van één of enkele onderwerpen.

Tenslotte zal in 2020 een “IBT-rondje gemeenten" worden gehouden wat betreft Omge- 
vingsrecht. In deze gesprekken komen ook actuele VTH-onderwerpen aan bod, zoals: 
diverse vormen van milieucriminaliteit, problematiek bij recvclebedriiven. ondermijning, 
(biolveraisting. fraude bij mestboekhouding. dumping van drugsafval in de buitengebieden 
maar ook toezicht op energiebesparing en brandveiligheid zorginstellingen.

Het IBT gaat er van uit dat gemeenten visie hebben/vormen over bovenstaande ontwikkelingen en dit 
laten indalen in de diverse kaders en uitvoeringsprogramma’s.
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5.4 Zelfevaluatie 2.1 (thema brandveiligheid zorginsteliingen)

De nieuwe vragenlijst, de zogenaamde ‘Wabo zelfevaluatie' is aangepast en vervolgens aan de ge
meenten toegezonden. Deze vragenlijst is door de gemeenten inhoudelijk goed ontvangen en in het 
aigemeen goed ingevuld. In 2020 zal de vragenlijst worden aangepast waarbij ook het thema ‘brand
veiligheid van zorginsteliingen' wordt meegenomen.

5.5 Afstemming IBT op waterschappen door Overijssel en Drenthe

In 2018 is tussen de provincies Overijssel en Drenthe afstemming gezocht in de wijze van toezicht op 
de waterschappen. Het toezicht op de verschiliende waterschappen - met water binnen Drenthe - 
wordt nu op een vergelijkbare wijze uitgevoerd. Hierover zijn in 2018 werkafspraken gemaakt. Tevens 
is een nieuw zelfevaluatieformulier voor de waterschappen opgesteld. In 2019 is gebleken dat de 
werkafspraken goed lopen. In 2020 zal ook nader afstemming met de provincie Groningen plaatsvin
den.

5.6 Agenda van de toekomst van het interbestuurliJk toezicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministe
ries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn bezig met het moderner vormge
ven van het IBT en praten daarom over de volgende hoofdlijnen die in de dóórontwikkeling van het 
toezicht een plek moeten krijgen.
Deze hoofdlijnen zijn:

Versterken en verbinden horizontale controle en verticaal toezicht: raad beter in positie. Beter 
voeren van een dialoog: hierdoor een positieve bijdrage aan toezicht mogelijk?
Beter leren via toezicht: komen tot benchmarks?
Uniformeren uitvoering toezicht; bepalen van diverse toezichtdomeinen/Wet digitale overheid. 
Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s: bepalen van risico's en hierop inzetten.

Afgelopen jaar zijn er op landelijk niveau enkele werkgroepen gestart die nadere invulling van de di
verse onderwerpen moeten geven. Ook vanuit het IBT van de provincie Drenthe zal in 2020 worden 
deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
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Bijlage

Scores Zelftoetsformulier IBT Omgevingsrecht Drentse gemeenten
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Probleemanalyse

Heeft de gemeente inzicht in de problemen die zij ervaart ten aanzien 
van mens, leefomgeving en natuur?

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Risicoanalyse

Gebruikt de gemeente een risicoanalyse voor het beheersen van de ri
sico's ten aanzien van mens, leefomgeving en natuur?

ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja

Verantwoording activiteiten
Heeft de gemeente inzicht welke activiteiten vorig jaar zijn uitge
voerd?

ja ja ja ja ja ja ja ja

Verantwoording activiteiten Hebben de acitiviteiten bijgedragen aan de voorgenomen doelen? ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

Verantwoording doelen Heeft de gemeente de voorgenomen doelen gerealiseerd? ja ja deels ja deels ja deels deels

Beleidsevaluatie Is het beleid geëvalueerd en heeft het zijn gewenste effect bereikt? ja ja deels nee ja ja deels ja

ja ja deels

ja ja ja

,a

I 1
Actueel VTH beleid is het beleid afgestemd op de huidige wet- en regelgeving? ja ja ja ja deels ja ja ja ja ja deels

S?
I •o

1
Volledig VTH beleid

Bevat het beleid prioriteiten, doelen, activiteiten, methodiek van mo- 
nitoring en bijstelling, samenwerkingsafspraken?

ja ja ja ja ja ja ja ja

Capaciteit in begroting Is in de begroting (voldoende) capaciteit gereserveerd voor VTH? ja ja ja ja ja ja ja ja

ja deels ja

ja ja ja

I III 
I 5

Doelstellingen Zijn doelstellingen geformuleerd voor de uitvoering van VTH? ja ja deels Ja ja ja ja ja ja ja ja

Indicatoren Zijn indicatoren geformuleerd voor het meten van die doelstellingen? ja ja ja nee ja ja ja deels deels deels ja

Vergunningenstrategie Is vastgelegd hoe de gemeente vergunningaanvragen beoordeelt? ja ja deels ja ja ja nee

Nalevingstrategieën Is er een toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie? Ja ja ja ja ja ja ja

ja deels ja ja

ja deels ja ja

Tijdige vaststelling programma Is het Wabo-brede uitvoeringsprogramma bestuurlijk vastgesteld? ja Ja ja ja nee ja ja ja ja nee nee

1“
c
n&

Uitvoeringsdoelen en voorge

nomen activiteiten

Zijn de operationele doelen doorvertaald naar bijpassende doelen en 
activiteiten in het uitvoeringsprogramma?

ja ja ja ja ja ja ja deels ja ja ja

Voldoende capaciteit

Is de gereserveerde capaciteit voldoende voor een volledige uitvoe

ring van het programma?
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Heroverweging

Heeft er bij onvoldoende capaciteit een heroverweging plaats gevon
den?

ja ja nvt ja ja ja ja ja ja ja ja

14



Inzicht in risico's als uitvoering 
afwijkt van beleid/ambitie

Heeft de gemeente inzichtelijk gemaakt welke risico's zij loopt als zij in 
de uitvoering afwijkt van het voorgenomen beleid en programma?

nvt ja nee ja ja deels ja deels deels ja
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Werkprocessen en informatie- 
protocollen

Zijn het beleid en de strategieën doorvertaald in werkprocessen, procedu

res, werkinstructies of informatieprotocollen?
ja deels nee ja deels ja deels ja nee deels deels

Worden de werkzaamheden conform deze documenten uitgevoerd? ja ja nvt ja ja ja nvt ja ja

Hulpmiddelen

Heeft de gemeente (geautomatiseerde) hulpmiddelen om het uitvoe- 
ringsprogramma te realiseren?

ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja

1
§
S

Indicatoren

Heeft de gemeente (meetbare) indicatoren benoemd om de uitvoering te 
monitoren?

ja ja ja ja ja ja deels Ja deels ja

Voortgang uitvoering Heeft de gemeente inzicht in de voortgang van de uitvoering? ja ja ja ja ja ja deels ja ja ja

Afwijkende uitvoering Heeft de gemeente inzicht in eventuele risico's bij afwijkende uitvoering? ja ja ja ja deels deels ja deels ja ja

Tijdige vaststelling jaarverslag Wabobrede jaarverslag vastgesteld door het college voor 1 april? ^ nee nee nee ja deels deels nee nee

Is deze aan de gemeenteraad aangeboden? ja ja ja ja ja ja ja nee ja
ö
c
5

Beoordeling verzamelde infor

matie

Heeft de gemeente een oordeel gegeven over de verzamelde informatie 
en de bijbehorende resultaten?

ja ja ja ja ja ja ja nee ja

Eventuele wijziging in pro

gramma

Is het uitvoeringsprogramma in de loop van het jaar gewijzigd? Zo ja, is dit 
formeel vastgesteld?

nvt ja nee nvt deels nvt ja ja nvt

Eventuele wijziging in beleid

Is inzicht gegeven of de verzamelde informatie geleid heeft tot nieuw be

leid?
ja ja nee ja ja nvt ja ja ja
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