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Portefeuillehouder : A.P. van der Have  
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Oordeel GS Noord-Holland IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019 
 
SAMENVATTING 
Het oordeel van GS Noord-Holland over 2019 voor het proces op het gebied van 
toezicht en handhaving omgevingsrecht is redelijk adequaat. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) 
 
 
BESLUIT B&W 

1. Kennis te nemen van het oordeel van GS Noord-Holland over 2019 dat het 
proces op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht voor de vakgebieden RO en BWT redelijk adequaat is en 
het vakgebied Milieu adequaat is.   

2. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte ( C-stuk). 
 
AANLEIDING 
In december 2019 is het oordeel van GS Noord-Holland over 2019 voor het proces 
op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht ontvangen. Het oordeel 
is redelijk adequaat. Het oordeel wordt ter kennisname gebracht van de commissie 
Ruimte.   
 
MOTIVERING 
Het omgevingsrecht kent het zogenaamde verticale toezicht door de provincie 
waarbij de provincie oordeelt of de processen binnen de gemeente voldoende zijn 
gewaarborgd om uitvoering te geven aan het omgevingsrecht.  
 
Verticaal toezicht 
De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht stelt eisen aan de inrichting van 
processen binnen de gemeente aan de uitvoering van het omgevingsrecht. Dit zijn 
de zogenaamde procescriteria. De provincie houdt toezicht of dit proces binnen de 
gemeente voldoende is gewaarborgd. 
 
Kort samengevat houdt dit voor de VTH-taken het volgende in: 

1. Iedere vier jaar dient er een integraal beleid inclusief een risicoanalyse en 
prioriteitstelling te worden opgesteld. 

2. Ieder jaar dient er een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. 
3. Iedere vier jaar dient er een beleidsevaluatie te worden uitgevoerd. 

 
Het in Heemstede geldende beleid, VTH-beleid Heemstede 2019-2022, is in 2019 
vastgesteld. Bij brief van 20 december 2019 heeft de provincie zijn oordeel over 
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Heemstede voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) over de taken op het gebied van 
toezicht en handhaving omgevingsrecht aan ons bekend gemaakt. Het oordeel 
voor de taken RO en BWT is redelijk adequaat. Het oordeel voor de milieutaken is 
adequaat. 
 
GS hebben vastgesteld dat wij het proces van toezicht en handhaving nog niet 
voldoende op orde hebben en hebben een aantal aandachtspunten geconstateerd 
waardoor wij formeel gezien niet voldoen aan de wettelijke eisen.  
 
De aandachtspunten zullen in worden 2020 opgepakt. Het college zal hiervoor in 
maart 2020 een verbeterplan vaststellen. Dit verbeterplan zal als C-stuk ter kennis 
worden gebracht van de commissie Ruimte. 
 
FINANCIËN 
Niet van toepassing. 
 
PLANNING/UITVOERING 
In maart 2020 zal het college een verbeterplan opstellen. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Niet van toepassing. 
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing 
 
BIJLAGEN 
518164 Oordeel IBT toezicht 


