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Onderwerp: Informatie over vaststellen beleidsregels Bibob en samenwerking Noordvleugel 

Randstadprovincies in het kader van de Wet Bibob.  

 

Voorgestelde behandeling: Ter informatie  

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding:  

 

In 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking 

getreden. Sinds 2008 wordt bij de provincie de Bibob-toets op aanvragen voor milieuvergunningen 

toegepast. In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 september is voorgesteld de werking van de 

beleidsregels Bibob binnen de provincie Utrecht uit te breiden naar aanbesteding (bouw), 

oprichtingsvergunningen, revisievergunningen en de handhaving van de vergunning waarvoor 

Gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

Daarnaast is voorgesteld op, ten aanzien van dit onderwerp, een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 

met de provincies Flevoland en Noord-Holland.  

 

Aanleiding:  

 

Het Bibob instrumentarium is, met name door gemis aan specifieke Bibob kennis en 

onderzoeksmogelijkheden, de afgelopen jaren beperkt ingezet door de provincie Utrecht. De provincies 

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht hebben een overeenkomst getekend om op ambtelijk niveau samen te 

werken bij de toepassing van de Wet Bibob, omdat zij gezamenlijk effectiever en efficiënter gebruik 

kunnen maken van de deskundigheid en ervaringen die inmiddels bij hen is opgebouwd. 

 

Voorgeschiedenis:  

 

In 2006 is de Beleidslijn Milieu in werking getreden, op basis waarvan de Wet Bibob kan worden 

toegepast. De provincie Utrecht heeft het Bibob-instrument in de afgelopen jaren echter beperkt toegepast. 

Het voorstel om over te gaan tot een samenwerking tussen de drie provincies is reeds eerder besproken in 

BBOT en de Directie. Er heeft ambtelijke voorbereiding plaatsgevonden met Flevoland en Noord-Holland.  

Het voorstel tot uitbreiding van de onderwerpen waarop de Wet Bibob van toepassing is binnen de 

provincie Utrecht en het voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de provincies 

Flevoland en Noord-Holland zijn behandeld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 25 september 

en conform vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels getekend door Utrecht en Noord-

Holland.  
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Essentie / samenvatting: 

 

Hierbij informeren wij u over het vaststellen van de nieuwe beleidsregels Wet Bibob voor de provincie 

Utrecht en het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de provincies Flevoland en Noord-

Holland. Gedeputeerde Staten hebben de wens uitgesproken de samenwerkingsovereenkomst via een 

persbericht openbaar te laten maken.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

 

- Een effectievere uitvoering van de Bibob-toets op de terreinen vergunningen en aanbestedingen;  

- Een actieve bestuurlijke bijdrage aan de aanpak van criminaliteit; 

- Bijdragen aan een gelijk speelveld voor ondernemers; 

- Vergroten betrouwbaarheid van de provincie door goede uitvoering van de Bibob-taak. 

 

Financiële consequenties 

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt vanaf  1 oktober  2012 een Bibob-coördinator aangesteld. 

Deze formatie-mutatie zal worden meegenomen in de veranderopgave binnen de taakstellende bezuiniging 

tot 675 fte formatie voor PU in 2015. Voor het laten uitvoeren van werkzaamheden door de provincie 

Noord-Holland is budget vrijgemaakt.  

 

 

Vervolgprocedure / voortgang:  

 

Het uitdoen van een gezamenlijk persbericht met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst 

   

 

Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  

 

Ter informatie.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


