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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Kennisnemen van het oordeel Interbestuurlijk Toezicht (adequaat) voor toezicht, handhaving en
vergunningverlening Omgevingsrecht 2020 van de provincie Noord-Holland.
Inleiding
Op grond van de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Besluit omgevingsrecht
moet iedere gemeente beschikken over: een actueel beleidsplan VTH, een (jaarlijks)
uitvoeringsprogramma VTH en een (jaarlijks) evaluatieverslag VTH.
Het college stelt de hiervoor genoemde documenten vast en geeft uitvoering eraan. Uw raad
controleert vanuit zijn kaderstellende verantwoordelijkheden.
Kernboodschap
Door de provincies, belast met Interbestuurlijk toezicht, wordt aan de hand van het Beleidskader
IBT beoordeeld of de gemeentes en waterschappen aan de hiervoor genoemde wettelijke eisen
hebben voldaan. De provincie Noord-Holland heeft in 2020 onze prestaties beoordeeld en heeft,
na ambtelijke afstemming, het college op 16 november 2020 middels een brief geïnformeerd over
haar oordeel, namelijk adequaat. U wordt verzocht kennis te nemen van dit oordeel, zie bijlage.
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Consequenties
De provincie beoordeelt ons proces op het gebied van toezicht, handhaving en
vergunningverlening Omgevingsrecht als “adequaat”. Dit betekent ook dat wij de komende jaren
voor dit onderdeel NIET MEER onder "verscherpt" toezicht zullen staan.
Communicatie
Niet van toepassing. Overigens publiceert de provincie aan de hand van een stoplichtmethode de
resultaten op haar website.
Vervolg
Komend jaar zal de gemeente opnieuw -door de provincie- worden gecontroleerd op het hebben en voeren van
goed beleid voor VTH-taken. Zodra dat plaatsvindt en er een schriftelijke reactie volgt, wordt u geïnformeerd.

Bijlage(n)
AG21-0098: IBT oordeel 2020 HHW
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

