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Toezicht op omgevingsrecht
Op grond van de Wet revitalisering generiek 
toezicht (Wet RGT) houdt de provincie 
toezicht op de uitvoering van wettelijke taken 
door gemeenten en waterschappen op het 
gebied van het omgevingsrecht. Hiermee 
draagt de provincie bij aan een sterk 
openbaar bestuur en een bestendig en veilig 
Brabant.

Hoe houden we toezicht?
Het toezicht vindt zowel proactief (via 
kennisdeling) als reactief plaats, door 
gemeenten en waterschappen te beoordelen.
Het toezicht op het omgevingsrecht loopt 
langs 4 lijnen:
• Systematisch toezicht
• Thematisch toezicht
• Reality checks
• Klachten en signalen

Bestuurlijke interventieladder
Afhankelijk van de uitkomst van de 
beoordeling en eerder genomen maatregelen 
passen we de bestuurlijke interventieladder 
toe. Deze is te vinden op www.brabant.nl/
beleidskaderibt . 
 
Thematisch toezicht
Elk jaar kiezen we een thema dat actueel 
is en specifieke risico’s met zich meebrengt. 
Dit onderdeel van het omgevingsrecht 
onderzoeken we dan bij een aantal 
gemeenten via een steekproef. Bijvoorbeeld 
in 2016 het toezicht door gemeenten 
op de emissies van veehouderijen, of 
eerder het toezicht door gemeenten 
op brandveiligheidsvoorzieningen in 
zorginstellingen. De resultaten verschijnen 
in een algemene rapportage met conclusies 
en aanbevelingen zodat alle gemeenten 
in Brabant daar hun voordeel mee kunnen 
doen. Daarnaast krijgt elke onderzochte 
gemeente een specifieke rapportage van de 
bevindingen bij hun organisatie.

Reality checks
Door bij een gemeente of waterschap enkele 
dossiers door te lopen, wordt nagegaan in 
hoeverre zij de wet en regelgeving en hun 
eigen beleid correct toepassen. Deze reality 
checks worden omwille van efficiency en 
beperking van ambtelijke en bestuurlijke 
lasten gecombineerd met het thematisch 
onderzoek.

Klachten en signalen
Burgers en bedrijven kunnen klachten 
en signalen over de taakuitvoering door 
gemeenten en waterschappen op het gebied 
van het omgevingsrecht aan ons doorgeven. 
Prioriteit geven we aan kwesties waar 
gevaar voor mens of omgeving of kans op 
onherstelbare schade aan de orde is. Wij 
onderzoeken dan, onder andere op basis 
van dossieronderzoek en hoor en wederhoor, 
of er sprake is van taakverwaarlozing. In 
het geval van taakverwaarlozing spreken 
we de gemeente of het waterschap daarop 
aan. Indien nodig wordt de bestuurlijke 
interventieladder ingezet. 

Contact
Meer informatie vindt u in het Beleidskader Inter
bestuurlijk Toezicht 2016–2019 op www.brabant.nl/ibt

Met vragen kunt u terecht het bij team Omgevingsrecht van 
de afdeling Interbestuurlijk Toezicht via 073 – 680 82 01

Of via email: IBTomgevingsrecht@brabant.nl 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/interbestuurlijk-toezicht/beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-2016-2019.aspx
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/interbestuurlijk-toezicht/beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-2016-2019.aspx
www.brabant.nl/ibt
mailto:IBTomgevingsrecht@brabant.nl


1
Informatie ophalen

2
Beoordelen

3
Reactie

4
Publicatie

De gemeenten en waterschappen 
sturen ons jaarlijks hun 
uitvoeringsprogramma (vóór 1 
februari) en hun evaluatieverslag 
(vóór 1 mei). Hun beleidsplan – dat 
doorgaans een looptijd heeft van 4 
jaar – sturen zij ons binnen 2 weken 
na vaststelling of actualisering. Deze 
data en termijnen zijn vastgelegd 
in de Verordening systematische 
toezichtinformatie NoordBrabant. 

Wij beoordelen de verkregen 
informatie op basis van de criteria uit 
het Beleidskader IBT 20162019 op 
tijdigheid, actualiteit en kwaliteit. 
In de Wet verbetering 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH), de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
het Besluit en de Ministeriële richtlijn 
omgevingsrecht (Bor en Mor) zijn de 
inhoudelijke vereisten opgenomen 
waaraan de documenten moeten 
voldoen. Uit deze vereisten maken 
wij jaarlijks een selectie die ons 
een goed beeld geeft van de 
taakuitvoering op het gebied van 
het omgevingsrecht door gemeenten 
en waterschappen. Dat sluit aan 
op de uitgangspunten selectief en 
proportioneel toezicht houden van de 
Wet RGT.

De beoordeling vindt in de 
zomermaanden plaats. We versturen 
onze brieven met de bevindingen, het 
oordeel en eventuele verbeterpunten 
zo kort mogelijk na afronding 
van de beoordeling, maar vóór 
1 oktober, zodat de gemeenten 
en waterschappen de eventueel 
geconstateerde tekortkomingen 
nog kunnen meenemen in het 
uitvoeringsprogramma voor het 
komende jaar. 
Voordat wij de brieven met het 
definitieve oordeel versturen, vindt op 
ambtelijk niveau hoor en wederhoor 
plaats over onze bevindingen.

Criteria
Voldoet: De documenten zijn tijdig toegezonden, 
zijn actueel en voldoen inhoudelijk op de getoetste 
onderdelen aan de wettelijke eisen.

Voldoet gedeeltelijk: De documenten zijn maximaal 
1 maand te laat toegezonden, zijn actueel en voldoen 
inhoudelijk op de meeste van de getoetste onderdelen aan 
de wettelijke eisen.

Voldoet niet: De documenten zijn meer dan een 
maand te laat toegezonden, zijn niet actueel en/of 
voldoen inhoudelijk niet aan de wettelijke eisen op de 
getoetste onderdelen. 

Systematisch toezicht 

Elk jaar publiceren wij 
overzichts¬kaarten met de uitkomsten 
van het interbestuurlijk toezicht op het 
omgevingsrecht op www.brabant.nl/
ibt. 
Hierop staat welke gemeenten en 
waterschappen (gedeeltelijk) voldoen 
en welke niet, zowel voor wat betreft 
tijdigheid en actualiteit als kwaliteit. 

Daarnaast wordt ook jaarlijks een 
‘dashboard’ aan elke gemeente 
en elk waterschap gestuurd, 
met daarin de beoordeling 
op alle toezichtgebieden 
(archieftoezicht, financieel toezicht, 
huisvesting vergunninghouders, 
monumentenzorg, omgevingsrecht en 
ruimtelijke ordening).

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/noord-brabant/cvdr305032/cvdr305032_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/noord-brabant/cvdr305032/cvdr305032_2.html

