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1. Interbestuurlijk Toezicht, wat vooraf ging 

De bestuurlijke inrichting van Nederland is een voortdurend onderwerp van zorg voor 

het Rijk als wetgever. Die zorg deelt de het Rijk met alle andere openbare besturen in 

Nederland: provincies, gemeenten, WGR-samenwerkingsverbanden en 

waterschappen. Nederland wordt staatsrechtelijk beschouwd als een 

“gedecentraliseerde eenheidsstaat”. Dat betekent de bestuursverantwoordelijkheid in 

handen ligt van het Rijk, provincies en gemeenten. 

 

Provincies en gemeenten zijn net als het Rijk zelfstandige territoriale besturen, met 

een eigen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij beschikken daartoe, net 

als het Rijk, over een “open huishouding” met vrijheid van handelen, uiteraard binnen 

de grenzen van de wet. Over de rollen en taken van iedere overheidslaag zijn in de 

wet vastgelegd.  

 

Interbestuurlijk Toezicht is onderdeel van een samenstel van checks and balances om 

de “eenheid” in de behartiging van taken door decentrale overheden te waarborgen. 

Toezicht is bedoeld voor die gevallen waar zich risico’s of knelpunten voordoen bij de 

uitoefening van een bepaalde taak, niet om het werk van een bepaalde bestuurslaag 

op een ander bestuursniveau over te doen. De provincie- en de gemeentebesturen 

hebben sinds de invoering van het dualisme in 2003 horizontale controle op de 

taakuitvoering door het eigen bestuur: de staten op het college van gedeputeerde 

staten en de raadsleden op het college van Burgemeester en wethouders. De naast 

hoger gelegen bestuurslaag oefent interbestuurlijk toezicht uit op de taken die in 

medebewind worden uitgevoerd. De werking van de horizontale controle beïnvloedt 

daarmee de mate waarin toezicht nodig is.  

 

Er bestaan twee vormen van interbestuurlijk toezicht: 

 “generiek” toezicht, dat wil zeggen algemeen toepasbaar toezicht, gebruik 

makend van algemene instrumenten en  

 “specifiek” toezicht, dat wil zeggen een vorm van toezicht, gebruik makend 

van specifieke toezichtsinstrumenten. Deze zijn speciaal bij wet geregeld. 

 

Het Rijk wil het interbestuurlijk toezicht herzien. De overwegingen die daarbij een rol 

spelen zijn vermindering van bestuurlijke drukte en effectiever optreden van de 

overheid als geheel. Tevens gaat het om meer duidelijkheid in de uitgangspunten voor 

het interbestuurlijk toezicht.  

 

Daartoe is onlangs de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) tot stand 

gekomen, een wet ter wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enkele 

andere wetten. Uit de titel van de wet blijkt de bedoeling van de wet: het gaat om het 

revitaliseren van het “interbestuurlijk toezicht” en het daarbij behorende generieke 

instrumentarium. In dat kader wordt een groot deel van het specifiek interbestuurlijk 

toezichtsinstrumentarium afgeschaft. Slechts het generieke toezichtsinstrumentarium 

(algemeen toepasbaar) blijft over. Een paar uitzonderingen blijven bestaan. 

 

Om de samenhang met de wettelijke terminologie in stand houden, worden in dit 

document verder de termen generiek en specifiek zonder verdere toelichting 

overgenomen. Om de leesbaarheid bovendien te vergemakkelijken wordt de term 

interbestuurlijk toezicht in deze nota vervangen door de afkorting IBT. 
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2. De gevolgen van veranderende regelgeving  

Met de Wrgt worden wij per 1 januari 2013 voor een groot aantal beleidsterreinen de 

enige toezichthouder op de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten, 

gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Het gaat hier om de 

beleidsterreinen: wonen, water, milieu, archieven, financiën, ruimtelijkte ordening, 

natuur, externe veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De provincie heeft op de meeste terreinen “generiek” toezicht. Op een paar terreinen  

blijft specifiek toezicht van toepassing, namelijk in toezicht op gemeentefinanciën, 

waterschappen en op de veiligheidsregio’s. 

 

De kern van interbestuurlijk toezicht is "de beoordeling van de taakbehartiging van 

lagere door hogere overheden". Daarbij is de te beantwoorden vraag “of de onder 

toezicht staande overheid in strijd handelt met de landelijk vastgestelde wet- en 

regelgeving of het algemeen belang”.  

Dit toezicht geldt dus niet voor de uitvoering van provinciale verordeningen! In dat 

geval is er sprake van toezicht dat zich richt op (beleidsmatige) ‘belangenbehartiging’: 

dit is uitdrukkelijk niet interbestuurlijk toezicht. 

  

Over de wijze waarop wij ons van deze taak gaan kwijten gaat deze nota. Drenthe 

kiest voor een taakopvatting die uitgaat van vertrouwen en het goed functioneren van 

de horizontale controle van het eigen bestuur (door de raad of het algemeen bestuur). 

De voorwaarden waarop wij  het toezichtsinstrument indeplaatsstelling bij 

taakverwaarlozing kunnen en moeten toepassen, staan beschreven in het algemeen 

beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, dat door de provincie is 

vastgesteld op [datum behandeling GS]. 

 

Als provincie hebben wij in onze rol als toezichthouder alleen nog generieke 

toezichtsinstrumenten tot onze beschikking. Dat wil zeggen de mogelijkheid om 

besluiten van onder ons toezichtstaande besturen voor te dragen voor ‘schorsing 

en/of vernietiging’ dan wel te besluiten tot ‘in de plaatstreding’ als bij die besturen 

taakverwaarlozing kan worden vastgesteld.  

Tot op heden werden deze instrumenten bijna nooit toegepast, en werden als een 

‘ultimum remedium’ gezien. Er waren dan ook altijd nog andere instrumenten 

voorhanden. In het nieuwe kader zijn die andere instrumenten er niet meer, deze twee 

generieke instrumenten blijven over.  

 

Deze generieke toezichtsinstrumenten zijn dus niet nieuw, net zo min als het 

interbestuurlijk toezicht dat wij uitoefenen. De versobering van het aantal instrumenten 

en de uitgangspunten achter het Interbestuurlijk Toezicht vereisen van ons bestuur 

wel een andere manier van werken.   
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3. Onze uitgangspunten volgens de nieuwe wet  

Om aan het vernieuwde IBT op een transparante manier uitvoering te geven hebben 

wij een aantal beleidsuitgangspunten ontwikkeld. Het herziene interbestuurlijk toezicht 

is door de wetgever al gebaseerd op drie principes: 

 Nabijheid: het interbestuurlijk toezicht wordt uitgevoerd door de naasthoger 

gelegen bestuurslaag. In beginsel houdt alleen de provincie toezicht op de 

taakuitoefening door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 

waterschappen, behalve als de provincie geen taak of expertise heeft op een 

terrrein (bijvoorbeeld Drank- en Horecawet, Wet Werk en Bijstand).  

 

 Enkelvoudigheid: per beleidsterrein houdt slechts één bestuurslaag toezicht. 

‘Dubbel toezicht’ wordt zoveel mogelijk afgeschaft. Dit vermindert de 

bestuurlijke drukte.  

Overigens: in de praktijk brengt de combinatie van het nabijheidsprincipe en 

het principe van enkelvoudigheid dat het Rijk het interbestuurlijke toezicht op 

het fysieke domein of het domein wonen zo veel mogelijk overdraagt aan de 

provincie. 

 

 Eigen verantwoordelijkheid: het gaat hier om de eigen verantwoordelijkheid 

van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen in hun 

taakuitvoering en de nadruk op het zelfcontrolerend vermogen. Primair ligt de 

nadruk dus, in het geval van gemeenten, op de controle van B&W door 

gemeenteraad. Dit zou ook het dualisme moeten versterken. 

  

Uitgaande van deze drie principes hebben wij gekozen voor de volgende zes 

kenmerken van ons IBT in de provincie Drenthe:  

1. IBT in Drenthe gaat uit van soberheid  en vertrouwen 

2. Het provinciale IBT staat op afstand en is risicogericht 

3. De provincie toont zich in het IBT onafhankelijk  

4. De provincie maakt in het IBT helder onderscheid in rollen 

5. Het provinciaal IBT is transparant 

6. Het provinciaal IBT is integraal gericht. 

 

3.1. IBT in Drenthe gaat uit van soberheid en vertrouwen 

De kern van interbestuurlijk toezicht is de beoordeling van de taakbehartiging van 

overheden. Echter, gemeenteraden, waterschaps- en WGR-besturen zijn in het kader 

van de horizontale controle en verantwoording altijd als eerste aan zet.  

Hoe sterker het zelfcontrolerend vermogen van Drentse gemeenten, waterschappen 

en WGR-verbanden, hoe soberder en meer op afstand wij het interbestuurlijk toezicht 

in Drenthe zullen inrichten. Dit is iets wat de praktijk moet uitwijzen. 

 

3.2. IBT in Drenthe staat op afstand en is risicogericht 

Door te kiezen voor risicogericht toezicht geven wij uitvoering aan het principe van 

'selectiviteit'. Dit betekent dat wij op basis van een risicoanalyse de intensiteit en 

onderwerpen van het toezicht bepalen. Gevolg kan zijn dat wij het toezicht op de ene 

onder toezicht staande intensiever uitvoeren dan op de andere. Het maakt kortom 

maatwerk en differentiatie tussen onder toezicht staanden mogelijk. Het toezicht kan 

in intensiteit afnemen naarmate er meer vertrouwen is dat de kwaliteit van het bestuur 

en de organisatie op orde is en de regels worden nageleefd. Om toezicht te kunnen 

houden op de taakbehartiging en om (op wettelijke gronden) te kunnen overwegen of 
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zich dusdanige risico's voordoen dat de inzet van generiek instrumentarium nodig is, 

is interbestuurlijke toezichtinformatie nodig. Ook hier geldt dat risicoanalyse het 

startpunt is en dat voldoende presteren de toezichtnoodzaak verkleint. 

 

3.3. Het IBT in Drenthe is onafhankelijk 

De kern van interbestuurlijk toezicht is de beoordeling van de taakbehartiging van 

overheden. Dat kan gevoelig liggen. Het is daarom belangrijk dat in de uitvoering van 

IBT iedere schijn van belangenverstrengeling weg is of wordt genomen. 

In het IBT mogen geen politiek-bestuurlijke argumenten een rol spelen. Ingrijpen 

onder de noemer van interbestuurlijk toezicht moet boven iedere discussie verheven 

zijn.  

 

3.4. Bij het IBT maakt Drenthe helder onderscheid in rollen 

Wij voeren ons interbestuurlijk toezicht dus zo goed mogelijk “sober, onafhankelijk en 

op afstand” uit.  Dat betekent dat wij scherp en tegelijkertijd transparant onderscheid 

blijven maken tussen wat de toezichthoudersverantwoordelijkheid precies inhoudt en 

wat de eigen verantwoordelijkheden zijn van de onder toezicht staande besturen. Wij 

hebben het als toezichthouder dus niet over hun bestuurskracht, organisatie en over 

provinciaal belang.  

  

Dit onderscheid moeten wij ook bij ons zelf maken. Als provinciebestuur zijn wij 

namelijk ook een gelijkwaardige (horizontale) samenwerkingspartner of soms zelfs 

opdrachtgever. Het is van groot belang dat het voor gemeenten, gemeenschappelijke 

regelingen en waterschappen onomstotelijk duidelijk is dat onze vragen, voorstellen 

en besluiten alleen maar zijn ingegeven door onze toezichthoudende taak.   

 

3.5. Het IBT in Drenthe is transparant 

Wederzijds vertrouwen is een belangrijke basis in de nieuwe toezichtrelatie. Om dit 

vertrouwen een solide basis te geven, is het van belang dat binnen deze 

toezichtrelatie sprake is van heldere kaders die vooraf zijn vastgesteld.  

Wij gaan in de uitoefening van onze toezichthoudende taken transparant te werk. 

Gemeenten, waterschappen en regio's weten wat ze van ons als toezichthouder 

kunnen verwachten en weten met welke verzoeken, stappen en instrumenten ze in 

deze relatie te maken (kunnen) hebben. 

 

3.6. Het IBT in Drenthe is gericht op een integraal beeld 

Het verkrijgen van een totaalbeeld van een gemeente neemt niet weg dat een 

sectorale interventie nog steeds noodzakelijk is. Met andere woorden: als een 

gemeente handelt in strijd met bijvoorbeeld de Huisvestingswet, dan moeten wij 

interveniëren met generieke instrumenten, ongeacht het totaalbeeld van deze 

gemeente. Als wij op basis van het totaalbeeld constateren dat dezelfde gemeente op 

meerdere terreinen in gebreke blijft, is het aan ons om een integrale afweging te 

maken of dit aanleiding is tot extra stappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

afleggen van een werkbezoek of aangaan van bestuurlijk gesprek.  
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4. Interventieladder  

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de werking van het instrument 

‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’. Dit is bedoeld als toelichting op de manier 

van werken binnen het nieuwe IBT. De exacte werking van het instrument en de 

voorwaarden waarop en de omstandigheden waarbinnen de provincie Drenthe het 

instrument zal gebruiken, is vastgelegd in het algemeen beleidskader 

indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, vastgesteld op [datum behandeling GS].  

 

De in hoofdstuk 3 genoemde basiskenmerken in acht genomen, ziet onze 

interventieladder er als volgt uit. Deze kent zes fases.  

 

  

 

 

 

De bovenstaande interventieladder richt zich bij interventie op het generieke 

instrument indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing. Bij het gebruik van dit instrument 

hebben wij (binnen de wet- en regelgeving) enige vrijheid. De gedachte achter deze 

interventieladder is echter ongeveer hetzelfde voor interventie gericht op schorsing en 

vernietiging (ook een generiek toezichtinstrument) en interventie door het gebruik 

maken van specifieke toezichtsinstrumenten.  

 

 

Interventieladder provincie Drenthe                             
leidend tot indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing*

Generieke informatievergaring volgens afspraken in informatiearrangement

Fase 1: Signaleren van mogelijke misstanden

Fase 2: Aanvullende, specifieke informatie opvragen en valideren

Fase 3: Actief toezicht: afspraken maken
over acties, termijnen en vervolg (voor verbetering)

Fase 4: Vooraankondiging                                
van juridische interventie (waarschuwing)

Fase 5: Besluit
tot indeplaatstelling met laatste termijn
om alsnog zelf te voorzien (laatste kans)

Fase 6: Sanctie 
indeplaatsstelling

* NB. Indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing betreft een generiek toezichtinstrument, binnen de wet- en regelgeving nader in te vullen door de provincie Drenthe. Interventie door schorsing en 

vernietiging (ook een generiek toezichtinstrument) en interventie door het gebruik maken van specifieke toezichtinstrumenten volgen de voorschriften uit de wet- en regelgeving hiervoor.
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Figuur 7. Interventieladder van de provincie Drenthe voor interbestuurlijk toezicht 
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Waarnemen 

 

- Basis: Generieke informatie vergaren volgens informatiearrangement 

Wij verkrijgen generieke informatie van elk(e) gemeente, Wgr-verband of waterschap 

op basis van de afspraken in het informatiearrangement. 

 

- Fase 1: Signaleren 

Wij signaleren mogelijke misstanden bij de betrokken onder toezicht staande 

overheid. Er zijn verschillende manieren waarop we geattendeerd kunnen worden op 

een mogelijke misstand. Te denken valt bijvoorbeeld aan eigen onderzoek en een 

risicoanalyse op basis van openbare informatie of gegevens die speciaal voor de 

provincie Drenthe systematisch zijn verzameld. Een misstand kan ook aan het licht 

komen door berichten in media of door signalering door een klokkenluider. De melder 

van een misstand, voor zover bekend, wordt gedurende de verschillende fasen in de 

interventieladder door ons op de hoogte gehouden van de beslissingen van de 

provincie. Als wij een vermoeden van misstanden hebben, maken we de stap naar 

fase 2. Ons handelen blijft conform de terughoudende opstelling in het IBT (de zes 

kenmerken).  

 

Toetsen 

 

-  Fase 2: Informatie opvragen en valideren 

Bij vermoeden van misstanden kunnen wij informatie opvragen bij het  

betrokken bestuursorgaan. We kunnen bijvoorbeeld om een ambtsbericht vragen. Dan 

gaat het om een rapport dan wel memo van betrokken gemeente, Wgr-verband of 

waterschap aan de provincie Drenthe. Deze is bedoeld als informatiebron voor ons bij 

de beoordeling van de stand van zaken bij de onder toezicht staande overheid. Ook 

kunnen wij vragen om inzage in archieven en documenten van de onder toezicht 

staande overheid. Vervolgens voeren wij over de verkregen informatie overleg met 

betrokken gemeente, Wgr-verband of waterschap. Wij kunnen daarbij uiterste 

termijnen stellen aan de onder toezicht staande overheid. Als afsluiting van fase 2 

nemen wij een besluit over het wel of niet aanwezig zijn van taakverwaarlozing. Als 

overgang naar fase 3. 

 

Interveniëren 

 

- Fase 3: Actief toezicht: afspraken over acties, termijnen en vervolg  

Als bij het afsluiten van fase 2 de constatering is gedaan dat er grond bestaat voor 

interventie, maken wij afspraken met de onder toezicht staande overheid over te 

nemen acties, de gestelde termijnen en het vervolg. In deze fase heeft betrokken 

gemeente, Wgr-verband of waterschap nog de gelegenheid alsnog aan de wettelijke 

verplichtingen te voldoen. Wij kunnen zonodig hulp bieden en adviseren. Als er hoge 

urgentie is, kan de tijd van deze fase bekort worden. Als de onder toezicht staande 

overheid na het verstrijken van de gestelde termijnen niet aan de verplichtingen heeft 

voldaan, nemen wij een besluit over de overstap naar fase 4. Ook hier nemen wij de 

zes basiskenmerken van ons IBT in acht.  

 

- Fase 4: Vooraankondiging van juridische interventie 

Voordat wij definitief besluiten tot een juridische interventie, krijgt de onder toezicht 

staande een vooraankondiging van de geplande interventie, als een waarschuwing. 
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Hierin geven wij op hoofdlijnen aan welke taak niet, niet tijdig of niet naar behoren 

wordt uitgevoerd, waarom wij tot juridische interventie overgaan en wat de gevolgen 

zijn van een besluit tot interventie. Dit gebeurt in een brief van de provincie aan 

betrokken gemeente, Wgr-verband of waterschap. Een afschrift van deze brief wordt 

aan het algemeen bestuur van de onder toezicht staande overheid gestuurd, zoals de 

gemeenteraad. Ook publiceren wij het voornemen in de krant of een huis-aan-

huisblad of maken het op andere geschikte wijze breed bekend. Het informeren van 

het algemeen bestuur van de onder toezicht staande overheid geeft deze de kans 

eigen verantwoordelijkheid te nemen in het kader van horizontaal toezicht. Ook draagt 

de bekendmaking bij aan het publiek debat over de kwestie, wat ook weer kan 

bijdragen aan versterking van het proces van horizontale verantwoording. Aan het 

eind van deze fase nemen wij een besluit over de overstap naar fase 5. Ook hier 

gelden de basiskenmerken van ons IBT.  

 

- Fase 5: Besluit tot indeplaatsstelling met laatste termijn om alsnog zelf te 

voorzien 

Bij deze fase gaat het feitelijk om een laatste kans voor de onder toezicht staande 

overheid. Als bestuurlijk overleg, inclusief het publieke debat over de 

vooraankondiging van de voorgenomen interventie, niet leidt tot overeenstemming 

tussen de provincie Drenthe en de onder toezicht staande, nemen wij een besluit tot 

interventie. In dit geval tot indeplaatsstelling. Het besluit wordt geformuleerd als een 

opdracht aan de onder toezicht staande. Er staat in dat wanneer de onder toezicht 

staande niet binnen de gestelde termijn (de begunstigingstermijn) de voorgeschreven 

maatregelen heeft genomen, de provincie Drenthe die maatregelen neemt op kosten 

van betrokken gemeente, Wgr-verband of waterschap. In deze fase kunnen wij 

zonodig de onder toezicht staande met hulp en advies ondersteunen zodat deze 

binnen de gestelde termijn alsnog aan de verplichtingen kan voldoen. Als het om een 

omvangrijke resultaatsverplichting gaat, kan het besluit tot indeplaatsstelling 

betrekking hebben op deelstappen; zonodig kan het besluit verschillende termijnen 

bevatten. Vanaf het moment dat één van de gestelde termijnen is overschreden, wordt 

niet aan de opdracht voldaan en treden wij daadwerkelijk in de plaats van de onder 

toezicht staande. Op kosten van betrokken gemeente, Wgr-verband of waterschap. 

Voor een overzicht van wat een besluit tot indeplaatsstelling in ieder geval bevat, 

wordt verwezen naar het algemeen beleidskader indeplaatstreding bij 

taakverwaarlozing. Tegen het besluit tot indeplaatsstelling kan de onder toezicht 

gestelde rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van 

State (ABRvS). Als de onder toezicht staande niet binnen de begunstigingstermijn aan 

de opdracht voldoet, neemt de provincie Drenthe een besluit over de overstap naar 

fase 6.  

 

-  Fase 6: Sanctie indeplaatsstelling 

Als de termijn van de formele waarschuwingsfase voorbij is en de onder toezicht 

staande niet zelf aan de medebewindsverplichting(en) heeft voldaan, gaat de 

provincie Drenthe in beginsel over tot feitelijke indeplaatsstelling van betrokken 

gemeente, Wgr-verband of waterschap. Daarvoor is niet een apart besluit nodig. Dat 

betekent dat alle maatregelen die genomen moeten worden om de gevorderde taak 

uit te voeren, nu daadwerkelijk worden genomen door de provincie. Op grond van 

feiten en omstandigheden die zijn gewijzigd ten opzichte van het tijdstip waarop het 

besluit tot indeplaatsstelling werd genomen, kan de provincie gemotiveerd afzien van 

feitelijke indeplaatsstelling. Als de onder toezicht staande naar het oordeel van de 
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provincie in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat het de gevorderde taken 

alsnog naar behoren zal uitvoeren, kan de provincie het besluit tot indeplaatsstelling 

intrekken. De onder toezicht staande wordt hiervan in kennis gesteld. Als het om het 

college van burgemeester en wethouders gaat, wordt ook de gemeenteraad 

geïnformeerd; wat betreft Wgr-verbanden en waterschappen het betrokken algemeen 

bestuur. Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures die voortvloeien uit de besluiten 

van de provincie als indeplaatsstellend bestuursorgaan, zullen door de provincie zelf 

moeten worden afgehandeld en dus niet door de onder toezicht staande.  
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5. De bestuurlijke en ambtelijke uitvoering van het IBT 

Het motto van het nieuwe toezicht volgens de wetgever luidt: “IBT is sober, 

onafhankelijk en op afstand.” Wij willen daaraan als ons eigen motto aan toevoegen: 

“Waar mogelijk minder toezicht, waar nodig meer toezicht”.  

 

Voor een goede taakuitvoering door zowel de provincie als de andere besturen is het 

belangrijk dat de mogelijke zorgen hierover zijn weggenomen. Wij nemen de 

uitgangspunten zoals in hoofdstuk 3 beschreven als basis voor ons toezicht. Deze 

paragraaf gaat in op de organisatie van de uitoefening van het Interbestuurlijk 

Toezicht, zowel bestuurlijk als ambtelijk.  

 

Vanuit het herziene interbestuurlijk toezicht is het nodig een integraal beeld te hebben 

per gemeente, gemeenschappelijke regeling of waterschap van de prestaties binnen 

de verschillende domeinen. Namelijk een antwoord op de vraag of de taken correct 

volgens de wet- en regelgeving uitgevoerd worden er niet gehandeld wordt in strijd 

met het algemeen belang. Als een gemeente, gemeesnchappelijke regeling of 

waterschap op meerdere sectoren in gebreke blijft, wijst dit wellicht op een 

achterliggend probleem. In dat geval kan het effectiever zijn om (naast het ingrijpen 

per sector) in een bredere context een gesprek aan te gaan met de betreffende 

overheid. 

 

5.1. De bestuurlijke uitvoering van het IBT 

De wet doet geen uitspraak over een eventuele rolverdeling binnen GS. De 

Commissie Oosting heeft dit ook in het midden gelaten. In het land worden 

verschillende varianten in portefeuillehouderschappen ontwikkeld.  

Wij willen hier in Drenthe pragmatisch mee omgaan en benoemen geen separate 

portefeuille IBT binnen GS. Dit sluit nauw aan bij de huidige situatie. Op dit moment 

zijn de verschillende domeinen van Interbestuurlijk Toezicht belegd bij verschillende 

GS-leden. Ook in de toekomst blijft het zo dat er opgetreden moet worden als er 

binnen één domein iets niet in orde is. Het grootste verschil met de huidige situatie is 

dat er minder juridische instrumenten voorhanden zijn. Op het moment dat er een 

escalatie (op een of meerdere domeinen) zich voordoet, kan per keer bekeken worden 

hoe hiermee om te gaan. De schaal van Drenthe laat dergelijk maatwerk toe.  

 

Het integrale beeld met de stand van zaken van het Interbestuurlijk Toezicht in 

Drenthe zal worden bewaakt door alle GS-leden, de portefeuillehouder Bestuurszaken 

zal dit periodiek in GS agenderen.  

 

5.2. De provinciale aanpassing aan het nieuwe IBT 

Om het integrale beeld te verkrijgen en te bewaken, zullen wij ambtelijk de diverse 

informatiestromen die wij als toezichthouder krijgen zoveel mogelijk bundelen en 

gezamenlijk interpreteren. Hierdoor ontstaat een overzicht van de stand van zaken per 

gemeente, gemeenschappelijke regeling of waterschap op alle betrokken 

beleidsterreinen.  Hiervoor wordt in de ambtelijke organisatie een netwerk van IBT-ers 

ingesteld. Dit netwerk treft elkaar tenminste vier keer per jaar en wordt gecoördineerd 

door de eenheid BCC. In werksessies wordt per keer een actualisering van de stand 

van zaken per gemeente worden besproken. Het integrale overzicht dat hierdoor 

ontstaat, kan vervolgens ook twee keer per jaar geagendeerd worden in GS.  

De bevindingen binnen deze verschillende toezichtsterreinen worden meegenomen in 

het totaalbeeld van Drentse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 

regelingen. 
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Bijlage 1: Overzicht van wet- en regelgeving met 

bepalingen voor IBT door de provincie 
water - wet op de waterhuishouding 

- waterschapswet 
- medio 2009 Waterwet 

milieu wet milieubeheer 

milieu (grijze en blauwe milieuwetten) - wet milieubeheer c.a.  
- wet verontreiniging oppervlakte-

wateren (uitoefening van het toezicht 
en de handhaving van de “grijze en 

blauwe” milieuwetten) 
- besluit kwaliteitseisen handhaving 

milieubeheer (BKHM - amvb onder de 
Wet milieubeheer) 

externe veiligheid (transport van 
gevaarlijke stoffen per spoor, weg, 

water en buisleiding) 

nWRO (nog vastleggen in 
omgevingsvisie/ 

omgevingsverordening) 

ruimtelijke ordening nWro 

financieel  gemeentewet 
 wet fido 

archieven  Archiefregeling (2010) 

wonen huisvestingswet 

natuur natuurbeschermingswet 

rampenbestrijding en crisisbeheersing wet rampen en zware ongevallen 
(WRZO) 

 

 


