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Uw gemeente is in het kader van interbestuurlijk toezicht beoordeeld. 
Met deze brief sturen wij u het resultaat van onze beoordeling 201 9 van 
de medebewindstaak toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Toezichten handhaving omgevingsrecht 
Wij beoordelen of de processen van de gemeente dusdanig zijn 
ingericht, dat de toezicht- en handhavingstaken adequaat uitgevoerd 
kunnen worden. Wij baseren ons oordeel op de wettelijke eisen die aan 
de inrichting van deze processen zijn gesteld. Deze zijn vastgelegd in 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hoofdstuk 5), het Besluit 
omgevingsrecht (hoofdstuk 7) en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (hoofdstuk 10). Deze proceseisen staan ook bekend als 
de BIG-8 cyclus.

Oordeel toezicht en handhaving omgevingsrecht
Wij hebben naar aanleiding van de beoordelingen over de voorgaande 
jaren uw gemeente over het jaar 201 9 onder het versoberd toezicht 
geplaatst. Dit houdt in dat we dit jaar de door u aangeleverde 
informatie alleen hebben beoordeeld op volledigheid en actualiteit. 
Hierbij bevestigen wij dat uw informatie aan deze voorwaarden voldoet. 
Hierover hebben wij, in het kader van versoberd toezicht, geen 
ambtelijk gesprek met uw gemeente gevoerd.

Bevindingen Uitvoering omgevingsrecht
Sinds 1 juli 201 7 zijn de procescriteria ook voor Uitvoering van 
toepassing. Hieronder vallen vergunningverlening en de uitvoering van 
algemene regels, zoals het behandelen van meldingen en het nemen 
van maatwerkbeschikkingen. Wij hebben dit jaar bij alle gemeenten 
waarvoor versoberd toezicht geldt slechts de aanwezigheid van de 
noodzakelijke documenten in het kader van de procescriteria 
gecontroleerd. Wij hebben vastgesteld dat deze documenten aanwezig 
zijn.

Beoordeling 2020
Deze beoordeling nemen we mee in de wijze waarop het toezicht over 
2020 voor uw gemeente wordt vormgegeven. Hierover informeren wij u 
op ccn later tijdstip.
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Horizontale verantwoording
In het kader van de horizontale verantwoording geven wij u in 
overweging deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Publicatie
Wij maken u er in dit verband op attent dat de beoordeling over 201 9 
van alle gemeenten in Noord-Holland, voorzien van toelichting, 
openbaar zal worden gemaakt.

Nadere informatie
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

sectormanager Kabinet 
mw. mr. H.W. Verschuren
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


