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1. IBT toezichtbrief provincie Utrecht
Beoordeling uitvoering omgevings
recht 2016/2017
2. IBT toezichtbrief provincie Utrecht
Beoordeling uitvoering /\rchiefwet
2016/2017

Advies te nemen besluit
1. Kennisnemen van de beoordeling van de provincie Utrecht over de uitvoering van het
Omgevingsrecht en de Archiefwet 2016/2017.
2. De toezichtbrieven van de provincie voor de onderdelen Omgevingsrecht en Archiefwet
2016/2017 ter kennisname van de raad brengen.
3. Dit voorstel ter toelichting door de griffier bij de brieven van de provincie Utrecht voegen.
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TOELICHTING
Inleiding
In het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) oefent de provincie Utrecht toezicht uit op een
aantal (medebewind)taken van de gemeente Stichtse Vecht. Naast het financiele toezicht gaat het
om toezicht op het gebied van;
- de taakstelling huisvesting van 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 intervenieren.
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 financieel toezicht voor het jaar 2018 heeft de provincie eind 2017 haar oordeel, vanwege
het budgetrecht, aan de gemeenteraad gezonden. Net als voorgaande jaren valt de gemeente
Stichtse Vecht ook in 2018 onder het repressief financieel toezichtregime (= toezicht achteraf). Dit
beeld sluit aan bij het degelijke financieel beleid dat deze coalitie en ook de voorgaande coalitie heeft
gevoerd.
Over het oordeel van de provincie voor het onderdeel “taakstelling huisvesting vergunninghouders
tweede helft 2017” is het college recentelijk geinformeerd. Kort samengevat is de provincie tevreden
over de door de gemeente behaalde resultaten en heeft daarom het toezicht afgeschaald van actief
toezicht (trede 3 van de interventieladder) naar het opvragen en valideren van informatie (trede 2). Er
is nog wel sprake van een geringe achterstand in het realiseren van de taakstelling, maar de
venA/achting is dat deze eind 2018 is ingelopen.
Het voorliggende voorstel gaat nader in op de beoordeling door de provincie Utrecht voor het
Omgevingsrecht en de Archiefwet,
Argumenten
1. De provincie Utrecht heeft de rapportage voor het Omgevingsrecht en de Archiefwet 2016/2017
beoordeeld en een aantal verbeteqjunten aangegeven.
Voor het toezicht op de uitvoering van deze onderdelen heeft de gemeente Stichtse Vecht in juli 2017
de “Systematische toezichtsrapportage” over 2016/2017 ter beoordeling aan de provincie gezonden.
Deze toezichtsrapportage bevatte door de provincie voorgeschreven documenten en informatie
zoals:
- het Handhavingsuitvoeringprogramma 2017 en het Handhavingsverslag 2016, overzichten van de
in 2016 vastgestelde gemeentelijk planologische besluiten, de vigerende
bestemmingsplannen en van de omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten;
- het rapport Archiefinspectie gemeente Stichtse Vecht (September 2016), het Verbeterplan
informatiebeheer 2017/2018 en informatie over het project E-depot voor het onderdeel
Archiefwet.
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Op 14 februari respectievelijk 23 maart j.l. zijn de definitieve toezichtbrieven van de provincie Utrecht
voor deze onderdelen ontvangen.
Omqevingsrecht
De provincie beoordeelt de uitvoering van de drie onderdelen van het omgevingsrecht (toezicht &
handhaving, ruimtelijke ordening en monumenten & archeologie) als ‘adequaat’. Voor de onderdelen
ruimtelijke ordening en monumenten & archeologie zijn op grond van de toetsing geen
verbeterpunten voor 2017 en verder door de provincie aangegeven. Deze verbeterpunten en
aanbevelingen zijn er wel voor het onderdeel toezicht en handhaving.
De provincie is van mening dat, uitgaande van de wettelijk vastgelegde kwaliteitscriteria voor toezicht
en handhaving van het Omgevingsrecht, de inrichting van de processen in 2016/2017 adequaat is.
Dit geldt ook voor de volledigheid en actualiteit van de ingediende toezichtinformatie. Verder is de
informatie tijdig aangeleverd. Daarnaast geeft de provincie aan dat door vaststelling van de
Kwaliteitsverordening Omgevingskwaliteit door de gemeenteraad op 30 januari 2018 de gemeente
voldoet aan de wettelijke verplichting op dat punt. De provincie gaat ervan uit dat het college de raad
jaarlijks informeert over de naleving van de kwaliteitscriteria.
Als aandachtspunt merkt de provincie op dat het Handhavingsjaarverslag en -uitvoeringsprogramma
2017 voor de eigen gemeentelijke taken pas halverwege 2017 is vastgesteld. Zij verzoekt voortaan
het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma eerder op te stellen, zodat bij aanvang van het nieuwe
jaar de uitvoering kan plaatsvinden volgens een actueel programma. Daarnaast geeft zij aan dat de
verbeterpunten uit de beoordeling van 2015 nog van toepassing zijn (zie bijiage 1).
Voor het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2018 geldt dat dit op 19 december 2017 en 6
maart 2018 in uw college besproken is en op 6 maart tevens is vastgesteld. Het
handhavingsjaarverslag wordt op dit moment voorbereid. Het verslag wordt in het 2® kwartaal (uiterlijk
medio juni) 2018 aan het college voorgelegd.
De overige verbeterpunten die de provincie heeft aangegeven zijn, gelet op de ontvangst van de
beoordelingsbrief na opstelling van het HUP 2018, daarin nog niet meegenomen. Deze worden in
regionaal verband opgepakt en zullen onderdeel uitmaken van het HUP 2019. Door in regioverband
hierin op te trekken wordt tevens voldaan aan de wijzigingen in het Omgevingsrecht die
samenhangen met het op 1 juli 2017 in working 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.
Archiefwet
Op het onderdeel Archiefwet beoordeelt de provincie de prestaties van de gemeente over 2016/2017
als ‘redelijk adequaat’. Dit houdt in dat het informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan de
wettelijke vereisten. Ten opzichte van het in het eerste kwartaal van 2017 ontvangen oordeel over de
uitvoering over 2015 is dit een geringe achteruitgang.
Door deze beoordeling staat de gemeente Stichtse Vecht op dit onderdeel meer op gelijke hoogte
met de omiiggende gemeenten. De lichte daling wordt veroorzaakt doordat voorgenomen plannen
voor 2016 opgenomen bij de KPI-rapportage over 2015 niet volledig zijn geimplementeerd. Ondanks
dat deze beoordeling lager uitvalt dan verwacht kan de organisatie, gelet op de argumenten van de
provincie, zich wel in de uitkomst herkennen.
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Toelichting oordeel toezichthouder
Om het oordeel van de provincie in het juiste perspectief te plaatsen lichten wij het nader toe. De
beoordeling van de provincie is op gestoeld op basis van het in September 2016 aangeboden
Archiefinspectierapport. De verbetermaatregelen die uit het rapport van de archiefinspecteur
voortvloeiden zijn halverwege 2017 bestuurlijk vastgesteld. Om tijd te besparen is in goed overleg
tussen archivaris en archiefinspecteur het rapport van de archiefinspecteur en de vastgestelde
maatregelen in plaats van de reguliere KPI-rapportage in juni 2017 aan de provincie gezonden. Het
oordeel van de provincie is derhalve op de toegezonden stukken en niet op de reguliere KPI’s
gebaseerd. In het geschetste korte tijdsbestek konden de voorgenomen maatregelen derhalve niet
zijn geeffectueerd.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Als gevolg van de digitalisering en data gestuurd werken zijn de vraagstukken die betrekking hebben
op het informatie- en archiefbeheer de laatste jaren aan veranderingen onderhevig. Wij constateren
dat doorde toegenomen complexiteit, integraliteit en afhankelijkheden (IT, regionale afstemming) de
realisatie van verbetermaatregelen meer tijd kosten dan aanvankelijk voorzien. Daarnaast dienen
zich telkens nieuwe ontwikkelingen aan, zoals de nieuwe gemeentelijke selectielijst begin vorig jaar,
de daarbij horende verplichting een Hotspotmonitor uit te voeren en de per 25 mei 2018 in werking
tredende Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), die wederom om aanvullende
maatregelen vragen. Al deze ontwikkelingen hebben onze aandacht en vragen tijd. Daardoor kan het
de toezichthouder voorkomen alsof er onvoldoende voortgang wordt geboekt.
Stand van zaken verbetermaatregelen
In de toezichtbrief van de provincie wordt ingegaan op de belangrijkste verbetermaatregelen, welke
wij onderstaand nader toelichten.
Omsiag naar digitaal werken.
De provincie wijst erop dat het voortbestaan van de huidige hybride situatie van zowel een digitale als
een papieren informatiestroom in Stichtse Vecht extra risico’s met zich meebrengt en extra capaciteit
vraagt. Wij onderschrijven deze opmerking, maar zien tegelijkertijd dat het volledig beeindigen van
papieren werkstromen (nog) niet mogelijk is, als de gemeente aan alle wettelijke eisen wil voldoen.
Met name in het Sociaal domain en in geval van niet digitaal vaardige inwoners is een papieren
informatiestroom en/of dragers onontbeerlijk. Tevens constateren wij dat niet alle vakapplicaties
ingericht zijn op volledig digitaal en dat voor sommige papierstromen geen applicaties voorhanden
zijn. Daarnaast is het niet verboden om met papieren informatiestromen te werken, een
gecombineerde analoge en digitale informatiehuishouding is echter minder efficient en heeft meer
risico’s
Daar waar wij stappen kunnen maken, nemen wij deze ter hand om de hybride situatie zo snel als
mogelijk op te heffen. Zo is bijvoorbeeld de digitalisering van de oude papieren bouwdossiers in 2017
gestart. Daarnaast heeft Stichtse Vecht in het verslagjaar 2016 voor het regionale E-depot zowel in
de projectgroep geparticipeerd als het onderzoek hierover mede uitgevoerd.
Kwaliteitssysteem
De provincie ziet dat de gemeente op dit punt stappen heeft gezet, zoals het laten uitvoeren van
kwaliteitsaudits, het ontwikkelen van een l-visie en enkele organisatorische aanpassingen. Inmiddels
is de Archiefverordening en het Besluit Informatievoorziening gewijzigd en gemoderniseerd. Op
grond van het ingezette beleid zijn werkproceseigenaren verantwoordelijk voor de eigen
informatievoorziening, binnen organisatiebrede kaders, waardoor gewerkt kan worden aan kwaliteit
verhogende maatregelen en audits. Het voornemen om de twee teams die werkzaam zijn op het
gebied op het gebied van informatie en gegevensverwerking samen te voegen (Facilitaire zaken en
Informatisering en Automatisering) is spoedig na de realisatie teruggedraaid.
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Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden
De provincie wijst op de noodzaak om bij de start van een samenwerking of uitbesteding van taken
praktische afspraken te maken over archief- en informatiebeheer en het aanstellen van een
coordinator verbonden partijen. De gemeente Stichtse Vecht beschikt over een actieve coordinator
verbonden partijen die gezamenlijk met college’s uit de regio diverse initiatieven onderneemt. Dat laat
onverlet dat de gemeente nog meer kan inzetten op het maken van sluitende afspraken met
samenwerkingspartners over informatie- en archiefbeheer.
Huisvesting archieven
In 2014 is geconstateerd dat de in gebruik zijnde archiefruimten niet op alle punten voldoen aan de
vereisten van de Archiefregeling. Wij zijn voornemens nog dit jaar het onderzoek near de
klimatologische omstandigheden/-condities af te ronden. De metingen hiervoorzijn in voile gang en
zullen near verwachting nog voor het zomerreces het benodigde inzicht opieveren. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek kan het bestek voor de uit te voeren werkzaamheden worden
opgemaakt. De uitvoering hiervan vindt op zijn vroegst in 2019 plaats.
In het najaar van 2016 is het Calamiteitenplan voor de Archiefruimten opgesteld dat begin 2017 in
beheer is genomen. Dit plan voorziet erin dat in geval van een onven/vachte gebeurtenis de schade
aan de archieven zo veel als mogelijk wordt beperkt.
Conclusie
De provincie constateert voor wat betreft de uitvoering van de Archiefwet een lichte achteruitgang ten
opzichte van 2015. De lichte daling wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen plannen voor 2017
en 2018 op grond van een archiefinspectierapport in 2016 en bevindingen van de provincie over
2015 (nog) niet volledig zijn geimplementeerd. Ondanks dat wij de opmerkingen van de provincie
serieus nemen en op onderdelen onderschrijven is het niet altijd mogelijk om de verbetermaatregelen
in de gestelde termijnen af te ronden. Daarnaast vragen maatschappelijke ontwikkelingen om
aanvullende maatregelen die extra tijd en geld kosten.
2.

Door het ter kennis brengen van de beoordeling van de provincie Utrecht aan de read voldoet
het college aan haar actieve informatieplicht en kan de read het horizontaal toezicht uitoefenen.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de medebewindtaken
door het college. Gelet op deze controlerende taak van de raad legt het college (horizontaal)
verantwoording af aan de raad. De toezichtbrieven van de provincie Utrecht, die het sluitstuk van de
toetsing over het jaar 2016 vormen, stellen de raad mede in staat haar horizontale controle uit te
oefenen.
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 het ingezette verbetertraject zoals aangegeven voor het onderdeel Archiefwet
is dit echter voor zowel de uitvoering op het Omgevingsrecht als de Archiefwet niet aan de orde.
De provincie voIgt de uitvoering via de eerstvolgende Systematische toezichtrapportage over 2017
die voor 15 juli 2018 aan de provincie moet worden aangeboden.
Uitvoering
Vanaf September 2017 publiceert de provincie Utrecht 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.
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Communicatie en Participatie
De betreffende teams hebben de toezichtbrieven van de provincie ontvangen en zijn op de hoogte
van de aangegeven verbeterpunten.
Raadsinformatiebrief
N.v.t. De toezichtbrieven worden ter kennisname aan de raad aangeboden. Wei adviseren wij om dit
voorstel ter toelichting door de griffie bij de brieven van de provincie te voegen.
Financiele paragraaf
N.v.t.
Juridische paragraaf
N.v.t.
Risicoparagraaf
Zie Kanttekeningen.
Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.
Overige aspecten
Erzijn geen overige aspecten.
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