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Inleiding 
Komend jaar wordt een heel intensief jaar binnen de provincie Utrecht voor de voorbereidingen op de 
komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met gemeenten en waterschappen is 
afgesproken de samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving nader vorm te 
geven, mede omdat in de Wabo instrumenten zijn bepaald, die daartoe verplichten. Daarbij worden de 
doelen van de Wabo nagestreefd: optimaliseren dienstverlening richting burger en bedrijf  door 
verbetering van samenwerking van overheden onderling en de inzet van ‘slimme ICT’, waarbij 
deregulering en vermindering van administratieve lasten worden nagestreefd. 
 
1. Project-budget 2008 
Op 1 januari 2009 is de minister van VROM voornemens de Wabo in werking te laten treden. Het 
wetstraject is daardoor met één jaar vertraagd. Om de organisatie voor te bereiden op de 
inwerkingtreding van de Wabo dienen in 2008 de nodige voorbereidingen te worden getroffen. 
Volgend jaar wordt een heel intensief jaar voor het Wabo-project. Voor realisatie in 2008 is € 675.000 
euro benodigd. 
 
De volgende voorbereidingen dienen volgend jaar te worden getroffen:  

1. De wetgever biedt stapsgewijs meer duidelijkheid over de inhoud van de Wabo. Daardoor kan 
de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wabo nog niet volledig worden ingevuld. 
Afspraken tussen overheden dienen na het definitief duidelijk worden van de inhoud van de 
Wabo definitief te worden gemaakt. De contacten met mede-overheden zijn al geïntensiveerd 
voor de totstandkoming van de overeenkomst, maar zullen met de definitieve concepttekst nog 
intensiever worden vanwege de onderhandelingen die daarover met alle betrokken partijen 
zullen worden gevoerd. Er wordt naar gestreefd in 2008 met alle betrokken overheden 
overeenstemming te bereiken over de tekst van de overeenkomst;  

2. Overeenstemming bereiken en ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst zal 
volgend jaar plaatsvinden; 

3. De formaliteiten rondom de overdracht van dossiers door bevoegdhedenwisseling neemt naar 
schatting één jaar in beslag;  

4. Formats en standaarden kunnen worden gemaakt, nadat betrokken partijen overeenstemming 
met elkaar hebben bereikt over de afspraken. Deze formats en standaarden kunnen daarom pas 
in de loop van volgend jaar worden gemaakt; 

5. Medewerkers zijn opgeleid om de Wabo te kunnen uitvoeren; 
6. Proefdraaien voor welslagen is noodzakelijk; 
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7. Zolang de invulling van de Wabo plaatsvindt, is provincie Utrecht intensief betrokken bij de 
totstandkoming ervan namens het IPO.  

 
2. Nieuwe taken 
Vanaf 2009 is de verwachting dat nieuwe structurele lasten € 1.200.000 euro inhouden. Dit wordt in 
principe  gedekt door leges en inkomsten uit het provinciefonds. Het is echter nog niet duidelijk 
hoeveel middelen er naar het provinciefonds zullen worden overgeheveld met de komst van de Wabo. 
Voorlopig is daarover ook geen duidelijkheid te verwachten. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de 
uitvoering budgettair neutraal zal plaatsvinden. In de voorjaarsnota 2008 zullen wij hierop 
terugkomen, met geactualiseerde informatie. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 5 november 2007 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007, afdeling PMF, nummer 
2006CGC000085;

Gelezen;  
Dat het Wabo-project doorloopt tot 1 januari 2009 en 2008 nodig is om de organisatie er verder op 
voor te bereiden. 
Dat daarvoor een project-budget nodig is van € 675.000 euro. 
 
Overwegende;  

• Dat een goede voorbereiding benodigd is om de organisatie voor te bereiden op de komst van 
de Wabo. 

• Dat de Wabo-doelen worden ondersteund: optimaliseren dienstverlening richting burger en 
bedrijf door de inzet van ‘slimme ICT’ en verbetering van samenwerking van overheden 
onderling, waarbij deregulering en vermindering van administratieve lasten worden 
nagestreefd. 

• Dat volgend jaar een intensief jaar wordt ter voorbereiding op de komst van de Wabo. 
 
Gelet op;  
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 september 2007; 
 
Besluiten:  
Een bedrag van € 675.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de projectkosten WABO 2008, ten 
laste van de in de begroting 2008 opgenomen stelpost nog toe te wijzen middelen, onder voorbehoud 
van instemming met  het voorstel tot aanvulling van deze stelpost. 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
Beoogd effect 

1. Voorbereid zijn in de organisatie op de inwerkingtreding van de Wabo. 
2. Er voor zorgen dat de provincie in het kader van de Wabo samenwerkt met gemeenten, 

waterschappen, brandweer, Veiligheidsregio Utrecht en Rijkswaterstaat, voor zover dit 
noodzakelijk is of betrokken partijen dit wenselijk vinden. 

3. Bij de uitwerking van de Wabo voor de provincie streven naar het hoofddoel, namelijk: dat het 
voor burgers en bedrijven eenvoudiger, sneller en goedkoper wordt om aan de toestemmingen 
voor een activiteit te komen. 

4. Integraal werken intern en extern bevorderen. 
 
Argumenten 

- Het gaat om het mogelijk maken van een organisatie, waarin nieuwe wettelijke verplichte 
taken kunnen worden uitgevoerd en dienstverlening naar burger en bedrijf is verbeterd; 

- Gelet op de impact van de Wabo op het provinciale werkpakket, de relaties met de gemeenten, 
waterschappen en andere overheden en de invoering van ‘slimme ICT’ is een gedegen 
voorbereiding hierop nodig. 

- Door onbekendheid met bepaalde aspecten in de Wabo op wetgevingsniveau kan dit project 
pas eind 2008 worden afgerond. Daarnaast is er in de eerdere planning van het Wabo-project 
geen rekening gehouden met overdracht en proef draaien.  

 
Kanttekeningen 
Het project kan worden afgerond zodra volledig duidelijk is in welke vorm de Wabo in werking zal 
treden en de organisatie er vervolgens op is ingericht. 
 
Financiën 
Voor 2008 is € 675.000 euro nodig ter financiering van het Wabo-project: 
Loonkosten                       280.000 
(1 fte projectleider, 0,5 fte project-assistent, 0,5 fte inhuur specifieke senior jurist) 
Voorbereiden/ proefdraaien                                              130.000 
(inhuur ict en inhuur 1,5 fte coördinatoren v.a. juli 2008) 
Overdracht dossiers (kopiëren, nulsituatie bepalen)                                             100.000                                                                            
Contacten mede-overheden                                                                              15.000 
(bijeenkomsten, stukkenverspreiding, kantoorkosten, 0,1 fte communicatieadviseur ) 
Samenwerkingsceremonie                                                                               30.000  
(ondertekening door bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie en aanwezigheid 
samenwerkende partners) 
Communicatiemateriaal                                                                                         50.000 
(pr richting mede-overheden en richting klanten, drukwerk, bevoorraden loket) 
Inhuur advocaat (check overeenkomst)                                                                 35.000 
Onvoorzien (5%)                                                                               35.000 
 
In 2006 is € 550.000 ter beschikking gesteld voor de projectkosten van Wabo 2006-2007. Dit budget is 
volledig ingezet. De afdelingen vergunningverlening en handhaving hebben daarnaast hun eigen, 
intensieve bijdrage in het project dat wordt gefinancierd vanuit de afdelingsgelden. 
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Realisatie 
Het project Wabo loopt al twee jaar en wordt eind 2008 afgerond. 
 
Communicatie 
Communicatie richt zich op twee aspecten: (1) uitdragen Wabo-doelen door de provincie, (2) interne 
en externe projectcommunicatie. Er is intensief contact binnen dit project met de betrokken mede-
overheden. Verder is er aandacht voor de Utrechtse aanpak van dit project in Nederland. 
Ondersteunende middelen zijn een website en nieuwsbrieven. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 


	Inleiding
	Wettelijke grondslag
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Financiën
	Realisatie
	Communicatie

