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1. IBT toezichtbrief Beoordeling
uitvoering omgevingsrecht 2018/2019

2. IBT toezichtbrief Beoordeling 
uitvoering Archiefwet 2018/2019

3. IBT toezichtbrief Beoordeling 
huisvesting vergunninghouders 
tweede helft 2019

4. Brief IBT themaonderzoek 
brandveiligheid zorginstellingen

5. Brief IBT themaonderzoek RVS 
zwembaden

Onderwerp
Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht - Beoordeling uitvoering 
omgevingsrecht en Archiefwet 2018/2019

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de beoordeling van de provincie Utrecht over de uitvoering van het 

Omgevingsrecht en de Archiefwet 2018/2019 en huisvesting vergunninghouders tweede helft 
2019.

2. Kennisnemen van de beoordeling op de door de provincie uitgevoerde themaonderzoeken 
Brandveiligheid in zorginstellingen en gebruik (gevaarlijk) roestvrij staal in overdekte 
zwembaden.
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Voor het financieel toezicht voor het jaar 2020 heeft de provincie eind 2019 haar oordeel aan de 
gemeenteraad gezonden. Net als voorgaande jaren valt de gemeente Stichtse Vecht ook in 2020 
onder het repressief financieel toezichtregime (= toezicht achteraf).

De beoordeling van de provincie kent voor de verschillende IBT-onderdelen een ander 
beoordelingsritme. De toezichtbrieven met dit oordeel ontvangt de gemeente daardoor op 
verschillende tijdstippen gedurende het jaar.

Voor het onderdeel “taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2019” heeft de provincie 
Utrecht de gemeente op 17 februari 2020 in kennis gesteld van het oordeel. U bent hierover op 18 
februari 2020 geïnformeerd.

Het voorliggende voorstel gaat nader in op de beoordeling door de provincie Utrecht voor het 
Omgevingsrecht, de Archiefwet en de themaonderzoeken.

3. Dit collegevoorstel, ter aanvulling op de toezichtbrieven van de provincie welke de provincie 
heeft gezonden aan de raad, via de Auditcommissie, ter kennisname aan de raad aanbieden.

Argumenten
1. De provincie Utrecht heeft de rapportage voor het Omgevingsrecht en de Archiefwet 2018/2019 

beoordeeld en een aantal verbeterpunten aangegeven.

Voor het toezicht op de uitvoering van deze onderdelen heeft de gemeente Stichtse Vecht in juli 2019 
de “Rapportage systematische toezicht!nformatie 2018” over 2018/2019 ter beoordeling aan de 
provincie gezonden. Deze toezichtsrapportage bevatte door de provincie voorgeschreven 
documenten en informatie zoals:
- het Handhavingsuitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2019 en het

Handhavingsjaarverslag 2018, overzichten van de in 2018 vastgestelde gemeentelijk 
planologische besluiten, de vigerende bestemmingsplannen en van de 
omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten;

- de KPI-rapportage Stichtse Vecht 2018 d.d. 20 mei 2019 (rapportage gemeentearchivaris) en het 
Verbeterplan informatiebeheer 2018/2019.

Inleiding
De provincie Utrecht beoordeelt vanuit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) jaarlijks de uitvoering van 
een aantal (medebewind)taken van de gemeente Stichtse Vecht. Naast het financiële toezicht gaat 
het om toezicht op het gebied van;
- de taakstelling huisvesting vergunninghouders;
- het informatie- en archiefbeheer (Archiefwet);
- het omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wet ruimtelijke ordening en 

Monumenten en archeologie).
Om het toezicht uit te voeren verstrekt de gemeente informatie over de uitvoering van deze taken aan 
het provinciebestuur. Op basis van de verstrekte informatie beoordeelt de provincie of de uitvoering 
aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Zo nodig kan de provincie op grond van dit oordeel in de 
taakuitvoering interveniëren.

Nieuwe toezichtsvorm: Themaonderzoeken
Naast het reguliere jaarlijkse IBT-toezicht voert de provincie sinds 2019 ook themaonderzoeken uit. 
Doel van deze themaonderzoeken is het verkrijgen van zicht op en het mogelijk verbeteren van de 
kwaliteit op een door de provincie gekozen specifiek terrein binnen het IBT.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
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De gehanteerde beleidscyclus wordt de dubbele regelkring (ook wel Big 8-cyclus) genoemd. De 
verschillende stappen, vormen samen het beleid (bovenste kring) en het uitvoeringsprogramma 
(onderste kring) en kennen als gemeenschappelijke deler het programma en de organisatie.

De provincie is op de hoogte dat de gemeenten binnen de provincie Utrecht met elkaar optrekken en 
dat het een complex samenspel en tijdrovend proces is. De producten (VTH- beleid,
Uitvoeringsprogramma’s en jaarverslag) die in regioverband zijn opgeleverd worden aangepast aan 
onze eigen wensen, teneinde ze in de loop van 2020 vast te stellen.

De provincie is van mening dat, uitgaande van de wettelijk vastgelegde kwaliteitscriteria voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving van het Omgevingsrecht, de inrichting van de 
processen in 2018 en (deels) 2019 adequaat is. Dit geldt ook voor de volledigheid en actualiteit van 
de ingediende toezichtinformatie.

Op 17 december 2019 respectievelijk 1 april jl. zijn de definitieve toezichtbrieven van de provincie 
Utrecht voor deze onderdelen ontvangen. De beoordeling voor beide onderdelen is positief.

De overige verbeterpunten die de provincie heeft aangegeven zijn in regionaal verband opgepakt en 
zullen onderdeel uitmaken van het Handhavingsuitvoeringsbeleid 2020 (HUP 2020) en het te 
actualiseren integrale handhavingsbeleid dat in de komende periode moet worden vastgesteld. Met 
de ODRU is overleg gevoerd over hoe het een en ander conform de wensen van het IBT in de 
toekomst te realiseren.

Door in regioverband op te trekken wordt voldaan aan de wijzigingen in het Omgevingsrecht die 
samenhangen met het op 1 juli 2017 in werking getreden gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor). 
Deze nieuwe regelgeving is erop gericht vergunningverlening, toezicht en handhaving verder te 
verbeteren door meer eenheid te brengen in de uitvoering. Zo is bijvoorbeeld in de wet opgenomen 
dat bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst er gezamenlijk zorg voor dragen dat 
een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma wordt opgesteld voor de 
basistaken.

Toelichting oordeel toezichthouder
Voor de onderdelen ruimtelijke ordening en monumenten & archeologie zijn op grond van de toetsing 
geen verbeterpunten door de provincie aangegeven. Deze verbeterpunten en aanbevelingen zijn er 
wel voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving.
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Omqevinqsrecht
De onderdelen van het omgevingsrecht (Vergunningverlening, toezicht & handhaving. Ruimtelijke 
ordening en Monumenten & archeologie) zijn beoordeeld als ‘adequaat’.

Als aandachtspunt merkt de provincie op dat het handhavingsjaarverslag over 2018 en het 
uitvoeringsprogramma over 2019 op 16 april 2019 is vastgesteld. Zij verzoekt voortaan deze stukken 
eerder vast te stellen, zodat bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma rekening kan 
worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag. Deze aanbeveling is gelijk 
aan een eerdere aanbeveling hieromtrent. Het feit is dat het jaarverslag pas kan worden opgesteld 
nadat het lopende jaar is verstreken en de omgevingsdiensten (ODRU en VRU) de benodigde 
informatie hebben verstrekt. Deze informatie wordt in de regel medio februari/maart aangeleverd en 
kan pas nadien in het jaarverslag worden verwerkt. Alsdan kan aan de hand van de conclusies en de 
aanbevelingen uit dit jaarverslag, het handhavingsuitvoeringsprogramma worden opgesteld. Gezien 
het voorgaande is een ruim eerdere vaststelling niet haalbaar. De toezichthouder is hiervan op de 
hoogte.

<*>
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Het college wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het nieuw te vormen beleid en de 
daarmee samenhangende producten. Dit zodat het college tijdig kan beoordelen of dit nieuw te 
vormen beleid, na aanpassing, voldoet aan haar verwachtingen.

Toelichting oordeel toezichthouder
Het oordeel van de provincie is gebaseerd op de door ons toegezonden informatie in de “Rapportage 
systematische toezichtinformatie 2018” over 2018/2019. De toezichthouder geeft bij het oordeel een 
aantal verbeterpunten aan. De belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van het duurzaam 
regelen van de digitale informatiehuishouding van de gemeente en het verder inrichten van een 
kwaliteitssysteem. Sinds de vorige beoordeling ziet de provincie dat verbeteringen in het 
informatiebeheer stapsgewijs worden opgepakt. Omdat de voorgenomen verbeterplannen nog niet 
(volledig) zijn doorgevoerd, beoordeelt de provincie het informatiebeheer als redelijk adequaat.

Ondanks verschillende personele wisselingen bij team DIV op tactisch en strategisch niveau, waarbij 
sprake was van vertraagde invulling van de vacatures tot ruim een halfjaar, zijn vorderingen gemaakt 
op het gebied van de verbetermaatregelen. De focus ligt hierbij op de omslag naar volledig digitaal 
werken. Zoals de provincie aangeeft zijn de verbeteringen in het informatiebeheer stap voor stap 
opgepakt. In 2020 worden deze verbeteringen verder doorgevoerd en zo mogelijk afgerond.

Omslag naar digitaal werken
In 2018 is gewerkt aan het inrichten van de vervanging voor het op termijn te vernietigen archief met 
een bewaartermijn van >8 tot 20 jaar. Begin 2019 is dit vervangingsbesluit vastgesteld. Voor de 
werkprocessen 20+ jaar en te bewaren informatie wordt in 2020 een stappenplan opgesteld. In 2019 
is in samenwerking met team l&A gewerkt aan het in kaart brengen en vastleggen van de applicaties 
met archiefwaardige informatie en het in concept opstellen van conversie- en migratiebeleid. Dit zijn 
voorwaarden voor het doorvoeren van de volgende fasen van vervanging.

Kwaliteitssysteem
In 2019 is het Beheerplan Informatiehuishouding (kwaliteitssysteem) vastgesteld inclusief actualisatie 
van het verbeterplan informatiebeheer. Tevens is in 2019 de dóórontwikkeling van het 
kwaliteitssysteem voor implementatie in de gehele organisatie gestart. Het Project Digitaal en 
Zaakgericht Werken is halverwege 2019 gestart. Door dit te koppelen aan project Processen 2020 
wordt voor elk beschreven proces direct gekeken of hier verbetering mogelijk is op het gebied van 
digitaal en zaakgericht werken.

Archiefwet
Op het onderdeel Archiefwet beoordeelt de provincie Utrecht de prestaties van de gemeente over 
2018/2019 als ‘redelijk adequaat’. Dit houdt in, dat het informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan 
de wettelijke vereisten. Het oordeel voor het onderdeel Archiefwet is op hetzelfde niveau gebleven 
als de beoordeling over 2017/2018 uit december 2019.
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Dossiervorming, wettelijke vernietigingstermijnen en overbrengingstermijnen van 20 jaar 
Er is gestart met inlopen van achterstanden van digitale bestanden, zowel op het gebied van controle 
en aanvulling als het vernietigen van bestanden. Door problemen met Decos Join, heeft dit vertraging 
opgelopen. De problematiek is onderzocht en een oplossing is afgestemd met het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC W). Eind 2019 zijn de werkzaamheden hervat. Ook voor 
de achterstanden met betrekking tot overbrenging zijn met het RHC W afspraken gemaakt voor 
2020.
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2. De provincie Utrecht heeft twee uitgevoerde themaonderzoeken afgerond en hierbij enkele 
verbeterpunten aangegeven.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen
Met de aan RHC W verbonden gemeenten is gezamenlijke monitoring opgezet van het 
informatiebeheer van verbonden partijen. Gemeente Stichtse Vecht heeft bij twee verbonden partijen 
monitoring uitgevoerd om inzicht te krijgen in het archiefbeheer. Dit gaf geen aanleiding voor nader 
onderzoek dan wel rapportage aan de betreffende archivaris.

Huisvesting van archieven / archiefruimte
Ten slotte zijn de verbeteringen in de Archiefruimten volgens planning in 2019 afgerond. Een tweetal 
aanvullende vraagpunten zijn in januari 2020 besproken met de archiefinspecteur. Daaruit volgende 
actiepunten worden opgenomen in actieplan DIV 2020. Tevens zijn het Strategisch Informatieoverleg 
en het Tactisch Informatieoverleg ingesteld en is een eerste Hotspotmonitor gehouden.
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Onderzoek gebruik (gevaarlijk) roestvrij staal (RVS) in overdekte zwembaden
Ook is begin 2020 het onderzoek naar gebruik van (gevaarlijk) RVS in overdekte zwembaden 
afgerond. De gemeente heeft verklaard dat in de overdekte zwembaden binnen de gemeente geen 
(gevaarlijk) RVS meer aanwezig is waarvoor directe saneringsplicht geldt. Daarmee wordt voldaan 
aan het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit. Daarbij merkt de provincie op dat zij de 
inspectierapporten niet inhoudelijk hebben beoordeeld. Dit is de verantwoordelijkheid van het college. 
Op het dak van zwembad 't Kikkerfort dient nog wel een valbeveiliging vervangen te worden. Deze 
wordt in de tussentijd niet gebruikt. De provincie wijst er op dat voor bepaalde toepassingen van 
(gevaarlijk) RVS, waarvoor geen directe saneringsplicht geldt, periodieke herinspecties nodig blijven. 
Dit bouwtechnisch toezicht op zwembaden valt onder de zorgplicht ingevolge de Woningwet en dient 
te worden opgenomen in de door de gemeente op te stellen risico-analyse voor het strategisch 
beleidskader.

Onderzoek brandveiligheid zorginstellingen
In 2019 vond het themaonderzoek brandveiligheid bij zorginstellingen voor ouderen en mindervaliden 
plaats. Dit onderzoek is uitgevoerd in zes gemeenten binnen de provincie, waaronder de gemeente 
Stichtse Vecht. Dit onderzoek is eind 2019 afgerond. In het onderzoek is de wijze van borging in het 
beleid en de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen en jaarverslagen van de gemeente bekeken (de 
zogeheten Big Eight cyclus). Daarnaast zijn in opdracht van de provincie Utrecht drie zorginstellingen 
binnen de gemeente Stichtse Vecht - De Aa, Maria Dommer en Overdorp - door een onafhankelijk 
bureau gecontroleerd op brandveiligheid. Het onderzoek is eind 2019 afgerond met als conclusies:
- De borging van het thema brandveiligheid in zorginstellingen is naar het oordeel van de provincie 

voor verbetering vatbaar. Gevolg van onvoldoende borging kan zijn dat er onvoldoende sturing op 
dit risico plaatsvindt. De provincie Utrecht verzoekt het college om in de jaarverslagen en 
uitvoeringsplannen meer specifiek aandacht te besteden aan het brandveilig gebruik van 
zorginstellingen;

- Uit de inspecties blijkt dat de geïnspecteerde instellingen niet volledig voldoen aan
de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Vooral met betrekking tot doorvoeringen van 
leidingen en kabels door brandscheidingen en de uitvoering van pui-constructies in brand- en 
rookscheidingen zijn overtredingen geconstateerd.

Een overzicht waarin is vermeld in hoeverre de onderzochte instellingen de zaken op orde hebben, is 
als bijlage bij de beoordelingsbrief gevoegd. De gemeente heeft hierop aangegeven dat de 
gecontroleerde zorginstellingen onder de aandacht zijn en dat er voor alle drie de instellingen een 
plan van aanpak ligt om de geconstateerde gebreken te herstellen. Verder zijn naar aanleiding van 
deze plannen van aanpak her-controles gepland en zo nodig worden handhavingstrajecten opgestart.
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Risicoparagraaf
Zie Kanttekeningen.

3. Met tiet ter kennis brengen van dit collegevoorstel ter aanvulling op de toezichtbrieven van de 
provincie Utrecht aan de raad voldoet het college aan haar actieve informatieplicht en kan de 
raad het horizontaal toezicht uitoefenen.

Communicatieparagraaf
De betreffende teams hebben de toezichtbrieven van de provincie ontvangen en zijn op de hoogte 
van de aangegeven verbeterpunten.

Raadsinformatiebrief
De toezichtbrieven worden door de provincie aan de raad aangeboden. Wij adviseren om dit voorstel 
ter toelichting, samen met de toezichtbrieven van de provincie, aan de raad te verstrekken.

Duurzaamheidsaspecten
Aan dit voorstel zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de medebewindtaken 
door het college. Gelet op de controlerende taak van de raad legt het college (horizontaal) 
verantwoording af aan de raad. De toezichtbrieven van de provincie en de reactie van de gemeente 
op de daarin vermelde verbeterpunten zoals weergegeven in dit collegevoorstel, stellen de raad 
mede in staat zijn horizontale controle uit te oefenen.

Juridische paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen juridische consequenties.

Kanttekeningen
De provincie houdt verticaal toezicht op de gemeente en stelt zich daarbij terughoudend op. Voor het 
toezicht hanteert de provincie een zogeheten interventieladder die landelijk tussen het Rijk, IPO en 
VNG is afgesproken. In het uiterste geval kan de provincie bij daadwerkelijke taakverwaarlozing door 
een gemeente een sanctie uitvoeren zoals het in naam en voor rekening van de gemeente uitvoeren 
van de taak of het voor vernietiging voordragen van een besluit (trede 6 van de ladder). Gelet op de 
huidige beoordeling en de aangegeven verbeteringen is dit echter voor zowel de uitvoering op het 
Omgevingsrecht als voor de Archiefwet niet aan de orde.
De provincie volgt de uitvoering via de eerstvolgende Rapportage systematische toezichtinformatie 
over 2019. De rapportage over 2019 biedt de gemeente conform de richtlijn vóór 15 juli 2020 aan de 
provincie aan.

Uitvoering
De provincie Utrecht publiceert de resultaten van het IBT-toezicht op de interactieve IBT-kaart op de 
website van de provincie. De toezichtbrieven die de gemeente ontvangt zijn ook via deze kaart 
toegankelijk.

Financiële paragraaf
Aan dit voorstel zitten geen extra financiële consequenties.

Dit besluit draagt niet bij aan het collegewerkprogramma, omdat het hier gaat om toezicht van de 
provincie Utrecht zoals vastgelegd in landelijke wetgeving. Aanbevelingen van de provincie dragen bij 
aan het verbeteren van onze processen.
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BIJLAGE Overzicht verbeterpunten VTH ONDERWERP Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht 

Omgevingsrecht 2018-2019 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) heeft u ons informatie over 2018/2019 toegestuurd over de 

uitvoering van taken op het gebied van het omgevingsrecht. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 

‘adequaat’, ‘redelijk adequaat’ of ‘niet adequaat’.  

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is 

afgesproken. Een toelichting op deze ladder is te vinden op onze website www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt. 

 

Ons oordeel over uw taakuitoefening van de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht luidt als volgt: 

- Vakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): adequaat; 

- Vakgebied Ruimtelijke Ordening (RO): adequaat; 

- Vakgebied Monumenten/ archeologie: adequaat. 

 

Hieronder leest u per deelterrein een toelichting op deze beoordeling. 

 

Bevindingen en beoordeling VTH 

De beoordeling heeft plaatsgevonden over de periode 2018 en deels 2019 (het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2019). Bij de beoordeling van uw VTH-taken toetsen 

wij of u de processen bij deze taken volgens de wettelijke vereisten (BIG-8 cyclus) hebt ingericht. In dat kader 

toetsen wij aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (hoofdstuk 

5), het Besluit omgevingsrecht (Bor) (hoofdstuk 7) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) (hoofdstuk 

10).  

 

Zoals vermeld in onze vorige toezichtbrieven is per 1 juli 2017 het gewijzigde Bor in werking getreden. Dit betekent 

dat sindsdien de hiervoor genoemde procescriteria ook gelden voor vergunningverlening, het behandelen van 

meldingen, het stellen van maatwerkvoorschriften en besluiten over gelijkwaardige voorzieningen. Daarnaast 

moet voor de basistaken uniform beleid en een uniform uitvoeringsprogramma worden vastgesteld op minimaal 

het schaalniveau van de uitvoeringsdienst waaraan uw gemeente deelneemt.  

 

Het college van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 212 

3600 BE MAARSSEN 

 

http://www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt
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Op 10 oktober 2019 is op ambtelijk niveau per mail een concept-beoordeling voor deze taakuitvoering 

toegezonden. Naar aanleiding van deze voorlopige beoordeling heeft op 16 oktober 2019 een verificatie-gesprek 

met onze toezichthouders plaatsgevonden. Naar aanleiding van het verificatiegesprek is het verbeterpunt 

“Rouleer toezichthouders/handhavers periodiek, zodat deze niet voortdurend feitelijk worden belast met het 

uitoefenen van toezicht op dezelfde inrichting” vervallen. Tijdens het gesprek is voldoende duidelijk geworden dat 

het toezicht gebiedsgericht, op een integrale manier plaatsvindt en dat de onafhankelijkheid van de 

toezichthouders voldoende geborgd is. Voor het overige komt onderstaande beoordeling grotendeels overeen 

met de toegezonden concept-beoordeling.  

 

Wij hebben - omdat uw gemeente bij de vorige beoordelingscyclus adequaat scoorde – de toegezonden stukken 

via een verkorte analyse (Quickscan) beoordeeld. Wij beoordelen uw taakuitvoering voor VTH net als vorig jaar 

als adequaat. Dit betekent dat u over de beoordelingsperiode 2018-2019 nog voldoet aan de wettelijke eisen. Op 

16 april 2019 heeft u het VTH-beleid 2015-2018 verlengd tot eind 2019. Omdat het beleid niet is gewijzigd, zijn 

de bij de vorige beoordelingsronde geconstateerde verbeterpunten nog steeds actueel. Dit betekent onder meer 

dat uw gemeente nog niet beschikt over beleid voor vergunningverlening, ook niet met betrekking tot de uitvoering 

van de basistaken. Daarnaast ontbreekt een jaarverslag van de door de ODRU uitgevoerde milieutaken en moet 

uw college het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van de ODRU vaststellen. 

Een overzicht van de door ons geconstateerde verbeterpunten vindt u in de bijlage bij deze brief. 

 

Wabo risicothema’s 

Met betrekking tot de uitvoering van toezicht en handhaving op de risicothema's (asbest, bodem (Besluit 

bodemkwaliteit), brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen, risicovolle inrichtingen, constructieve 

veiligheid, brandveiligheid BWT en handhaving bestemmingsplannen) hebben wij getoetst of de risicothema’s 

voldoende zijn behandeld in de risicoanalyses en de uitvoeringsprogramma’s 2019. Wij hebben geconstateerd 

dat in de analyse van problemen de volgende risicothema’s ontbreken: asbest, bodem en brandveiligheid bij de 

opslag van gevaarlijke stoffen. In het uitvoeringsprogramma 2019 ontbreken de risicothema's risicovolle 

inrichtingen en brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen 

 

Bevindingen en beoordeling Ruimtelijke Ordening 

De beoordeling van de taakuitvoering Ruimtelijke Ordening is voornamelijk gericht op de actualiteit en 

gebiedsdekkendheid van bestemmingsplannen en het voldoende verwerken in deze plannen van wettelijke 

normen en eisen.  

 

Wij beoordelen de uitvoering van het taakveld Ruimtelijk Ordening als adequaat. U hebt een compleet overzicht 

aangeleverd van de in het verslagjaar genomen besluiten en de ruimtelijke aspecten die daarbij een rol hebben 

gespeeld. Ondanks het vervallen van de actualiseringsplicht werkt uw gemeente aan de actualisering van 

verouderde bestemmingsplannen. 

 

Bevindingen en beoordeling Monumenten en Archeologie 

De beoordeling van de taakuitvoering Monumenten en Archeologie is voornamelijk gericht op adequate 

vergunningverlening en handhaving, de behartiging van het erfgoedbelang in bestemmingsplannen, het goed 

functioneren van monumentencommissies en de advisering in het kader van de archeologische 

monumentenzorg. 

 

Wij beoordelen de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie over 2018 als adequaat. Uit de 

ingediende toezichtinformatie blijkt dat de monumentencommissie om advies wordt gevraagd bij wijzigingen aan 

gebouwde rijksmonumenten. Bij planologische besluiten is rekening gehouden met archeologische waarden. 

Archeologie maakt structureel deel uit van de vergunningprocedure. 

 

Tot slot 

Hiermee is deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de verbeterpunten doorvoert. 

 

In de tweede helft van 2020 beoordelen wij de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht 

opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2019/2020 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2020 van 
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u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook te vermelden welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van 

de genoemde verbeterpunten. 

 

Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van het omgevingsrecht, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de 

terreinen informatiebeheer, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme 

door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. 

 

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad.  

 

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-

utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

namens hen, 

Dhr. A.J. (Arne) Schaddelee 

Gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening,  

Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie 

  

http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht
http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht
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Overzicht verbeterpunten VTH 

 

Rapportage en Evaluatie 

1. Stel het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma RO en BWT, die op 16 april 2019 zijn vastgesteld, 

eerder vast zodat bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar rekening kan 

worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag; 

2. Stel een jaarverslag vast voor Milieu, waarin wordt geëvalueerd in hoeverre doelen zijn behaald en 

in hoeverre de planning is behaald, en stuur deze ter informatie aan de gemeenteraad. Toelichting: 

dit jaarverslag is niet bij de toezichtinformatie aangetroffen, er is alleen een algemeen jaarverslag 

van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) toegezonden.  

3. Voer periodiek een rapportage uit ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid over RO, BWT 

en Milieu, waarin wordt nagegaan in hoeverre het beleid nog voldoet. Pas zo nodig het beleid aan. 

Wij adviseren u deze periodieke rapportage op te nemen in het nieuwe beleid. Daarna kan een 

periodieke evaluatie van het beleid jaarlijks worden opgenomen in het jaarverslag, zodat dit niet aan 

de aandacht ontsnapt. 

 

Strategisch Beleid 

4. Actualiseer het VTH-beleid voor de RO en BWT-taken, inclusief beleid voor vergunningverlening en 

aanverwante taken; stel deze vast en stuur deze ter informatie aan de gemeenteraad.  

5. Stel uniform VTH-beleid vast voor de basistaken (inclusief een analyse van problemen en een 

prioritering), op minimaal het schaalniveau van de ODRU en stuur dit ter informatie aan de 

gemeenteraad. 

 

Programma en Organisatie 

6. Zorg dat in het uitvoeringsprogramma voor wat betreft RO-handhaving rekening is gehouden met de 

gestelde doelen en prioriteiten. 

7. Stel het uitvoeringsprogramma van de ODRU vast en stuur dit ter informatie naar de gemeenteraad.  

Maak voor het uitvoeringsprogramma van de ODRU gebruik van de in regionaal verband ontwikkelde 

productbladen. 
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Geacht college, 

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de 
Archiefwet. 
Wij beoordelen de prestaties van de gemeenten als 'adequaat', 'redelijk adequaat', of 'niet adequaat'. Het 
oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2018-2019 luidt net als 
vorig jaar 'redelijk adequaat'. 
Dit betekent dat uw informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten. De belangrijkste 
verbeterpunten liggen nog steeds op het vlak van duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en 
het verder inrichten van een kwaliteitssysteem. 

Toetsingscriteria 
Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij of u voldoet aan de eisen die de Archiefwet 
en regelgeving voorschrijven. In ons 'Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht' staan de 
risicogebieden waar wij specifiek naar kijken. Dit zijn: de omslag naar digitaal werken; het duurzaam beheren 
van analoge en digitale informatie; de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en 
samenwerkingsverbanden. Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk 
tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken. Deze interventieladder is te vinden op onze website www.provincie 
utrecht.nl/werkwijze-ibt. 

Bevindingen 
Sinds de vorige beoordeling zien we dat verbeteringen in uw informatiebeheer stapsgewijs worden opgepakt. 
Omdat de voorgenomen verbeterplannen nog niet of niet volledig zijn doorgevoerd binnen de gemeente, 
beoordelen wij uw informatiebeheer ook dit keer nog als redelijk adequaat. U voldoet deels aan de vereisten 
van de Archiefwet. Met deze beoordeling onderschrijven wij de conclusies en de aanbevelingen in de KPl 
rapportage van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). 
Hieronder hebben wij onze belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven. Indien het 
verbeterpunt ook in de vorige toezichtsbrief is vermeld, dan is dit met een* aangegeven. Wij gaan ervan uit dat 
u onze aanbevelingen, tezamen met die van het RHCW in hun KPl-rapportage, verder uitvoert. 
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Omslag naar digitaal werken 
Uit de informatie die u ons stuurde is te zien dat er stappen worden gezet om de omslag naar geheel digitaal 
werken te kunnen maken. Ons dringend advies blijft om de huidige hybride informatiehuishouding zo kort 
mogelijk te laten duren. In de voorgaande toezichtbrieven wezen wij al op de risico's van een hybride situatie, 
zoals informatieverlies en authenticiteitsproblemen. Een deel van de verbeterpunten uit de vorige toezichtsbrief 
is daarom nog steeds van toepassing. 

In het voorjaar van 2019 is op basis van het Handboek vervanging een Vervangingsbesluit genomen voor 
archiefbescheiden met een bewaartermijn tot 20 jaar. Dit is positief voor de omslag naar volledig digitaal 
werken. Wel ontbreken nog instrumenten voor de vervanging van archiefbescheiden langer te bewaren dan 20 
jaar, evenals een duidelijk stappenplan om de vervanging daadwerkelijk te realiseren. 
Informatie bevindt zich verder niet alleen in het zaaksysteem, maar ook in decentrale vakapplicaties, op 
netwerkschijven en in e-mailboxen. Op deze informatie wordt nog onvoldoende centraal beheer, selectie en 
vernietiging toegepast. De digitale bewaarstrategie is reeds in ontwikkeling. 
Verbeterpunten: 
1 *. Regel de vervanging van alle processen binnen uw organisatie met de daarbij behorende instrumenten 

(handboek, besluit, Rodin-toets en advies archivaris) en een stappenplan met tijdspad. 
2*. Breng alle informatiestromen in beeld, zodat er een logisch en samenhangend overzicht ontstaat van 

alle archiefwaardige informatie binnen de organisatie. Maak afspraken met de proceseigenaren en de 
gebruikers zodat deze informatie duurzaam beheerd wordt, inclusief de verplichte selectie en 
vernietiging. 

Kwaliteitssysteem 
In april 2019 heeft u het beheerplan Informatiehuishouding vastgesteld. Dit beheerplan vormt tevens het 
kwaliteitshandboek waarmee u het vereiste kwaliteitssysteem inricht. In 2019 is het S10 weer opgestart. Dit zijn 
positieve stappen om de kwaliteit van uw informatiebeheer te bewaken. 
Verbeterpunt: 
3*. Zorg dat het vastgestelde kwaliteitssysteem informatiebeheer binnen de gehele organisatie wordt 

ingevoerd. Regel ook het jaarlijks evalueren en onderhouden van het kwaliteitssysteem. 

Dossiervorming, wettelijke vemietigingstermijnen en overbrengingstermijnen van 20 jaar 
Er zijn door capaciteitsproblemen achterstanden ontstaan in de dossiervorming van zowel de papieren als de 
digitale bestanden. Hiermee komt de toegankelijkheid en daarmee ook de betrouwbaarheid van uw informatie in 
het gedrang. De verplichte selectie en vernietiging van de papieren dossiers is op orde. Er is een achterstand in 
de vernietiging van de digitale bestanden. 
Verbeterpunt: 
4*. Zorg voor voldoende capaciteit om de achterstanden in de dossiervorming en de vernietiging van de 

digitale bestanden weg te werken. 

Het archiefblok 1990-2000 van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is nog niet formeel 
overgebracht naar het RHC. 
Verbeterpunt: 
5. Zorg dat de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers volgens afspraak met uw archivaris naar het 

RHC Vecht en Venen worden overgebracht. 

Uw archiefdienst beschikt sinds kort over een applicatie om te komen tot een e-depotvoorziening voor het op 
termijn duurzaam opslaan van digitale archiefbestanden. Het is positief dat uw gemeente samen met andere 
gemeenten en het RHCW een pilot heeft uitgevoerd om te komen tot een dergelijke voorziening. Wij raden u 
dan ook aan om de komende periode actief te blijven investeren in de e-depotontwikkeling. 
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Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen 
Wij zagen in onze vorige beoordelingsronde dat de grip groeit op het informatiebeheer bij de 
gemeenschappelijke regelingen waaraan uw taken heeft uitbesteed. Het is van belang om dit nu te vertalen in 
praktische informatiebeheerafspraken met die gemeenschappelijke regelingen of andere 
samenwerkingsverbanden. 
Verbeterpunt: 
6*. Maak of actualiseer met uw verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het 

informatiebeheer. Betrek dit bij de reguliere kwaliteitscontrole van uw informatiebeheer. 

Per 1 januari 2020 wordt de belastingsamenwerking met Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) 
opgeheven, waarbij ook afspraken over de informatiebestanden moeten worden gemaakt. U bent reeds 
begonnen met het voorbereiden van de ontvlechting. 
Verbeterpunt: 
7. Maak duidelijke en praktische afspraken over de ontvlechting van dossiers van BSWW. Rond de 

ontvlechting verder af in overleg met uw archivaris. 

Huisvesting van archieven I archiefruimte 
De eerder geconstateerde tekortkomingen aan uw archiefruimte (bouwkundige en klimaatbeheersingsaspecten) 
worden aangepakt. 
Verbeterpunt: 
8. Rond de verbeteringen aan de archiefruimte volgens planning in 2020 verder af, zodat deze weer gaat 

voldoen aan de veiligheidsnormen van de Archiefregeling. 

Tot slot 
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u onze verbeterpunten en die van 
het RHCW uitvoert in samenwerking met uw gemeentearchivaris en archiefinspecteur. 
In de tweede helft van 2020 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige 
toezichtinformatie over de periode 2019 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2020 van u. Wij verzoeken u om 
hierbij ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde 
verbeterpunten. 

Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen 
omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door 
wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. 

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad. 

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve I BT-kaart. Zie daarvoor www.provincie 
utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 

rde Staten van Utrecht, 

e Binn eling, Wonen, 
zonde Leefomgeving 
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Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, 
huisvesting vergunninghouders, tweede 
helft 2019 

Geacht college, 

In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordelen wij de prestaties van uw gemeente op het gebied van het 
huisvesten van vergunninghouders. Wij toetsen of uw gemeente voldoet aan de door het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In deze taakstelling is vermeld hoeveel vergunninghouders 
uw gemeente binnen een half jaar moet huisvesten. 

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is 
afgesproken. Deze interventieladder is te vinden op onze website www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt. 

Bevindingen en beoordeling 
Bij onze toetsing zijn de cijfers (peildata 1 januari en 1 juli) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) 
leidend. Wij gaan er daarbij vanuit dat u eerst de taakstelling van het lopende half jaar realiseert en dat, indien 
deze behaald is, een eventuele achterstand wordt weggewerkt. 

Stand van zaken 1 juli 2019 12 vergunninghouders achterstand 

2019-02: 
Taakstelling tweede helft 2019 22 vergunninghouders 
Taakstelling tweede helft 2019 gerealiseerd 17 vergunninghouders 

Realisatie taakstelling tweede helft 2019 77% 

Stand van zaken 1 januari 2020 17 vergunninghouders achterstand 
Stand van zaken 31 januari 2020 4 vergunninghouders achterstand 

Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling over de tweede helft van 2019 niet heeft gerealiseerd (77%). 
In het ambtelijk overleg op 26 november 2019, hebben wij afgesproken dat de vergunninghouders die worden 
gehuisvest in het begin van januari 2020, zullen worden meegeteld bij het eindresultaat van 2019. U heeft in de 
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maand januari 13 vergunninghouders gehuisvest, waardoor uw achterstand op de taakstelling is teruggelopen 
tot 4 vergunninghouders. Wij houden uw gemeente vooralsnog op trede twee van de interventieladder. Indien 
de achterstand op de taakstelling wordt ingelopen, zullen wij uw gemeente afschalen naar trede een. Dit is de 
laagste trede. 

Vervolg taakstelling 

Taakstelling eerste helft 2020 20 vergunninghouders 
Taakstellingsachterstand over eerdere periode 4 vergunninghouders 

Taakstelling eerste helft 2020, plus achterstand 24 vergunninghouders 

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente over de eerste helft van 2020 is 20 vergunninghouders. Dit betekent 
dat u in totaal 24 vergunninghouders moet huisvesten (taakstelling eerste helft 2020 inclusief achterstand). 

Tot slot 
Naast toezicht op huisvesting vergunninghouders, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen 
omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door 
wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. 

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad. 

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. 
Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk. 

Hoogachtend, 
Gedepute rde Staten van Utrecht, 

) van Muileko~ 
e BinnensteäeÎijke Ontwikkeling, Wonen, 
euvelrug, Cultuur en Gezonde Leefomgeving 
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Marjan Evers 
06-25778983 
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IBT themaonderzoek brandveiligheid in 
zorginstellingen 

Geachte College, 

Sinds 2015 ontvangt u jaarlijks vanuit Interbestuurlijk Toezicht (IBT) een toezicht brief, waarin wij aangeven wat 
ons oordeel is over de manier waarop u processen hebt ingericht voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (de zogenoemde Big Eight). Naast deze reguliere toezicht beslissingen zijn wij in 2019 gestart met 
themaonderzoeken. Sinds april 2019 loopt vanuit IBT het themaonderzoek brandveiligheid bij zorginstellingen 
voor ouderen en mindervaliden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in zes gemeenten binnen de provincie, 
waaronder de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente is eind vorig jaar op ambtelijk niveau in kennis gesteld 
van dit onderzoek. Ook is op 16 oktober 2019 door onze toezichthouders een gesprek gevoerd met een 
ambtelijke vertegenwoordiging over de eerste resultaten 

Doel van het onderzoek is het krijgen van zicht op en het zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van toezicht en 
handhaving door gemeenten met betrekking tot de brandveiligheid bij zorginstellingen. Dit is van belang om 
risico's voor met name veiligheid en gezondheid te voorkomen c.q. te beperken en de veiligheid van de 
(fysieke) leefomgeving te verbeteren. 

In het kader van het thema-onderzoek is onderzocht hoe de gemeente Stichtse Vecht brandveiligheid in 
zorginstellingen heeft geborgd in haar beleid en de daarop gebaseerde uitvoeringsplannen en jaarverslagen (de 
zogenoemde Big-Eight). Daartoe hebben we de beleidsdocumenten, uitvoeringsplannen en jaarverslagen over 
de jaren 2017 en 2018 beoordeeld op specifiek beleid of plannen ten aanzien van het thema brandveiligheid 
zorginstellingen. Daaruit volgt dat brandveiligheid in zorginstellingen door de gemeente in navolging van de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) hoog is geprioriteerd; ook in het geldende beleid is aandacht besteed aan het 
brandveilig gebruik van zorginstellingen. In de uitvoeringsplannen en jaarverslagen over 2017 en 2018 is echter 
alleen vermeld hoeveel algemene controles brandveilig gebruik zijn begroot en uiteindelijk zijn verricht door de 
VRU die het toezicht op brandveiligheid in zorginstellingen in opdracht van de gemeente uitvoert). Niet is 
vermeld hoeveel controles brandveilig gebruik in zorginstellingen hebben plaatsgevonden, of dit overeenkomt 
met het aantal geraamde controles en wat het nalevingspercentage is. Hieruit concluderen we dat de borging in 
de Big Eight cyclus van het thema brandveiligheid in zorginstellingen voor verbetering vatbaar is. Gevolg van 
onvoldoende borging kan zijn dat er onvoldoende sturing op dit risico plaatsvindt. Wij verzoeken u om in de 
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jaarverslagen en uitvoeringsplannen meer specifiek aandacht te besteden aan het brandveilig gebruik van 
zorginstellingen. 

Daarnaast zijn in het kader van dit onderzoek drie zorginstellingen in uw gemeente -De Aa, Maria Dommer en 
Overdorp- in opdracht van ons geïnspecteerd door een onafhankelijk extern bureau, DVT Advies te Utrecht. De 
resultaten van deze inspecties zijn vastgelegd in een rapportage. Hierin zijn de geconstateerde gebreken, 
voorzien van foto's, vermeld. Uit de inspecties volgt dat de geïnspecteerde instellingen niet volledig voldoen aan 
de regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Vooral met betrekking tot doorvoeringen van leidingen en 
kabels door brandscheidingen en de uitvoering van pui-constructies in brand- en rookscheidingen zijn 
overtredingen geconstateerd. Een kort door DVT advies opgesteld overzicht waarin is vermeld in hoeverre de 
onderzochte inetellingen de zaken op bouwkundig, inctallatiotcohnlach en orqanisatoriach gebied op orde 
hebben, is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

De inspectierapporten zijn op 30 juli 2019 toegezonden aan uw gemeente voor een ambtelijke reactie. In deze 
brief is ook verzocht om mee te delen welke acties de gemeente gaat ondernemen naar aanleiding van de 
geconstateerde overtredingen. Op 30 september 2019 hebben wij een ambtelijke reactie ontvangen. Hierin is 
vermeld dat de gecontroleerde zorginstellingen bij u onder de aandacht zijn en dat er voor alle drie de 
instellingen een plan van aanpak ligt om de geconstateerde gebreken te herstellen. Verder is vermeld dat naar 
aanleiding van deze plannen van aanpak her-controles zijn gepland en zo nodig handhavingstrajecten worden 
opgestart. 

Het verheugt ons dat inmiddels actie is ondernomen naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen. 
Wij verzoeken u erop toe te zien dat de geconstateerde overtredingen ongedaan worden gemaakt. 

De resultaten van het onderzoek bij alle zes onderzochte gemeenten worden vastgelegd in een door de 
provincie op te stellen geanonimiseerde eindrapportage. Deze rapportage zal naar verwachting begin 2020 
beschikbaar zijn en aan u worden verstrekt. Hiermee is dit themaonderzoek voor uw gemeente afgerond. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 
toezichthouders mevrouw Evers, bereikbaar op telefoonnummer 06-25778983, of de heer Van der Pluijm, 
bereikbaar op telefoonnummer 06-21124608. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
Namens hen, 

Dhr. A.J. (Arne) Schaddelee 
Gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie 
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Daar waar de bouwvergunning volledig is aangeleverd is een jaartal weergegeven in onderstaande kolom. 
Voor de overige locaties geldt dat alleen delen of alleen tekeningen behorende bij de bouwvergunning zijn 
aangeleverd welke zijn gebruikt voor de inspectie en beoordeling. 
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DATUM 8 mei 2020 TEAM BIN/ IBT Omgevingsrecht 

NUMMER 820DC6E3 REFERENTIE Marjan Evers 
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april 2020 

DOORKIESNUMMER 0625778983 

UW NUMMER  E-MAILADRES marjan.evers@provincie-Utrecht.nl 

BIJLAGE -- ONDERWERP Roestvast Staal in zwembaden 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Dank voor toezending van uw hierboven vermelde berichten, waarin namens uw wordt gereageerd op de door 

ons gestelde vragen over de aanwezigheid van gevaarlijk Roestvast Staal (RVS) in de in uw gemeente aanwezige 

overdekte zwembaden. Wij willen graag weten of de zwembadeigenaren voldoen aan de onderzoeks- en 

saneringsplicht en hoe u hierop toeziet (met name op naleving van artikel 5.12 van de Regeling Bouwbesluit).  

 

In uw hierboven vermelde berichten is namens uw college met betrekking tot het zwembad bij Spa Sereen, het 

zwembad bij hotel Breukelen en de zwembaden MFA Safari en het Kikkerfort verklaard dat wordt beschikt over 

door terzake deskundigen opgestelde inspectierapporten en dat door de gemeente is vastgesteld dat er in deze 

zwembaden geen gevaarlijk RVS meer aanwezig is. U geeft daarmee aan dat naar uw oordeel in deze 

zwembaden geen gevaarlijk RVS meer aanwezig is waarvoor directe saneringsplicht geldt, zodat daarmee op dit 

moment wordt voldaan aan het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit.  

 

Daarbij merken wij op dat het inspectierapport door ons niet inhoudelijk is beoordeeld. Dit is de 

verantwoordelijkheid van uw college. Wij wijzen erop dat voor bepaalde toepassingen van (gevaarlijk) RVS, 

waarvoor geen directe saneringsplicht geldt, periodieke her-inspecties nodig blijven. Dit bouwtechnisch toezicht 

op zwembaden valt onder de op u rustende zorgplicht ingevolge de Woningwet en dient te worden opgenomen 

in de ten behoeve van het handhavingsbeleid op te stellen risicoanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders  

van de gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 212 

3600 BE MAARSSEN 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze 

toezichthouders mevrouw Evers, bereikbaar op telefoonnummer 06-25778983, of de heer Van der Pluijm, 

bereikbaar op telefoonnummer 06-21124608. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

namens hen, 

Dhr. A.J. (Arne) Schaddelee 

Gedeputeerde Mobiliteit, Recreatie en Toerisme, Vergunningverlening,  

Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie 
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