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Wat is interbestuurlijk toezicht?

“(..) processen die gaan over
beoordeling van taakbehartiging van
lagere door hogere overheden.” (Bron:
Commissie Alders ‘Interbestuurlijk
toezicht herijkt’, december 2005



Waarom interbestuurlijk toezicht?

Bevordert eenheid van decentrale
taakuitvoering omgevingsrecht

Verantwoording van lagere overheden
voor gevoerde bestuur (checks and
balances)



Welke hoofdvormen interbestuurlijk
toezicht zijn er?

Generieke instrumenten:

1) schorsing en vernietiging door de Kroon

2) indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing

Specifieke instrumenten bijv :

1) reactieve aanwijzing Wro

2) preventief financieel toezicht

Gemeentewet



Waarom interbestuurlijk toezicht
herzien?

Commissie Alders ‘Interbestuurlijk toezicht
herijkt’, december 2005:

Commissie Oosting ‘Van specifiek naar
generiek’, oktober 2007:



Wat is er veranderd voor gemeenten
per 1 okt 2012?

Provincie in plaats van Rijk tenzij..

Werking horizontale verantwoording nog
belangrijker (dualisme)

Verdwijnen (veel) specifieke
toezichtinstrumenten (bijv in Wabo
handhavingverzoek)

Revitaliseren generieke instrumenten



Hoe ziet provincie haar rol als
interbestuurlijk toezichthouder?

Agenda van Brabant en Bestuursakkoord 2011-2015:

toezichthouder/kwaliteitsbewaker = kernrol

respect voor eigen verantwoordelijkheid van gemeenten

zo min mogelijk bestuurlijke lasten

sober, op afstand, efficiënt, systeemgericht en
risicogericht

voorkomen onherstelbare schade, gevaar voor
volksgezondheid



Wat ziet provincie als belangrijkste
toezichtgebieden?
Archiefzorg

Externe Veiligheid

Financieel Toezicht

Huisvesting Statushouders

Ruimtelijke Ordening

Omgevingsrecht VTH-taken

Waterschappen



Wat zijn belangrijke risicothema’s
voor omgevingsrecht?
- Asbestregelgeving a) toezicht + handhaving sloopvergunningen b)

bestrijden illegale asbestverwijdering;

- Regelgeving verontreinigde grond a) toetsing van meldingen b) toezicht
gebruik en afvoer bouwstoffen;

- Regelgeving brandveiligheid opslag van gevaarlijke stoffen a) juiste
voorschriften in omgevingsvergunning b) handhaving
omgevingsvergunning;

- Regelgeving Ruimtelijke Ordening a) actualiteit bestemmingsplannen b)
verwerken normen geluid en externe veiligheid in
bestemmingsplannen c) adequate handhaving bestemmingsplannen;

- Regelgeving Wonen a) vergunningverlening + handhaving
constructieve veiligheid en brandveiligheid



Hoe doet provincie interbestuurlijk
toezicht?

- I nformatie verzamelen

- B eoordelen informatie

- I nterveniëren



Hoe werkt provincie als
interbestuurlijk toezichthouder?

Landelijk beleidskader schorsing en
vernietiging

Provinciaal beleidskader
indeplaatsstelling

Interventieladders



Hoe werkt provincie als
interbestuurlijk toezichthouder?



Hoe werkt provincie als
interbestuurlijk toezichthouder?

Gerechtvaardigd vertrouwen eigen
verantwoordelijkheid van gemeenten

Gebruik maken van gegevensstroom tussen
college en raad

Provinciale informatieverordening

Eigen oordeel: signalen en reality checks



Uw mening stelt de provincie op prijs

1. Waar liggen wat u betreft de
belangrijkste risico’s bij uitvoering
van bodemregelgeving door
gemeenten?



Uw mening stelt de provincie op prijs

2. Waar is wat u betreft
samenwerking tussen
toezichthouders en handhavers
bodemregelgeving en de provincie
als interbestuurlijk toezichthouder
mogelijk?



Dank voor uw aandacht!

Meer info:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2012/09/26/handboek-
wet-revitalisering-generiek-toezicht.html

www.waarstaatjegemeente.nl


