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Onderwerp

Interbestuurlijk toezicht (IBT) Ruimtelijke Ordening (RO) 2018

Geacht college,
In het kader van de Bestuursovereenkomst 'Interbestuurlijk toezicht' heeft u ons informatie
toegezonden over de uitvoering van uw RO-taak ingevolge de Wet ruimtelijke ordening. Deze
informatie heeft betrekking op 2018 en geeft tevens een doorkijk naar 2019.
Via deze brief informeren wij u over onze bevindingen. Bij de beoordeling van uw RO-taken toetsen
wij of u voldoet aan de toezichtscriteria die in deze bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. De
beoordeling van de medebewindstaak ruimtelijke ordening richt zich voornamelijk op de actualiteit
en gebiedsdekkendheid van bestemmingsplannen en structuurvisies en het voldoende verwerken van
wettelijke normen en eisen.
Wij hebben onze bevindingen op 2 juli 2019 ambtelijk besproken en afgestemd met uw organisatie,
in dit gesprek is aangegeven dat onze bevindingen worden onderschreven. Gebleken is dat uw
gemeente voor haar grondgebied beschikt over geactualiseerde bestemmingsplannen en
structuurvisies.
Wij beoordelen uw prestaties inzake de uitvoering van RO-taken over 2018 net als voorgaande jaren
als adequaat. De doorkijk naar 2019 geeft voldoende vertrouwen voor een goede uitvoering van
deze taken in dit jaar.
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2020 beoordelen wij uw
RO-taken opnieuw. De volledige toezichtinformatie, inclusief behandeling in de raad, ontvangen wij
graag uiterlijk 15 juli 2020 van u.
Naast toezicht op RO-taken toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen vergunningverlening,
toezicht en handhaving inzake het omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer, huisvesting
vergunninghouders, monumenten en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door
wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.
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Wij geven u in overweging om in het kader van de horizontale controle onze toezichtbrieven naar
uw gemeenteraad te sturen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
mr. drs. T. van der Wal

L. Verbeek

