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2016-2019

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Al sinds 2005 voert de provincie vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH) taken uit op 
een wettelijk verplichte programmatische wijze, conform de wettelijke vereisten uit het Besluit omgevingsrecht. 
Provincies (maar ook gemeenten) zijn wettelijk verplicht om in het kader van de uitvoering van hun VTH taken 
een meerjarig Beleidsplan VTH als richtinggevende onderlegger te hanteren. De geldingsduur van het vorige VTH 
Beleidsplan 2013-2015 is inmiddels voorbij.  Daarom hebben wij,  ook ter uitwerking van ons College-akkoord 
2015-2019 ‘In verbinding’, een nieuw VTH Beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. Feitelijk betreft het een grondige 
update van het vorige VTH-Beleidsplan 2013-2015.

Voorgeschiedenis:
Op basis van het Besluit omgevingsrecht is de manier waarop provincies en gemeenten hun VTH-beleidsplanning 
en  -uitvoeringsprogrammering  moeten  uitvoeren  vrij  strak  gereglementeerd.  Er  gelden  circa  50  wettelijke 
kwaliteits-  en  professionaliseringscriteria.  Inmiddels  wordt  er  landsbreed  op  basis  van  deze  zogeheten 
beleidscyclusgedachte  gewerkt.  Per  1-1-2017  komen er  nog  twee inhoudelijke  criteria  (opleidingsniveau  per 
medewerker en formatie-omvang per beleidstaak) bij om eventueel resterende ‘papieren werkelijkheden’ bij VTH-
uitvoeringsorganisaties uit te sluiten. Separaat hebben wij u hierover in uw vergadering van heden geïnformeerd. 
Doel van deze werkwijze is om transparant te maken welke keuzes wij (en andere organisaties) maken en op 
grond waarvan. 

Kern van de professionaliseringsgedachte is, dat provincies en gemeenten hun VTH-menskracht en -middelen 
aantoonbaar zoveel als mogelijk inzetten op beleidsonderdelen die, bij niet naleving, aantoonbare milieu- en/of 
maatschappelijke risico’s opleveren. Alles met het doel  de schaarse menskracht en middelen zo efficiënt  en 
effectief mogelijk in te zetten (ergo: ‘vissen waar de vis zit’). 

Essentie / Samenvatting



De geldingsduur van het vorige VTH Beleidsplan 2013-2015 is voorbij. Daarom hebben wij, tevens als uitwerking 
van ons College-akkoord 2015-2019, een nieuw VTH Beleidsplan 2016-2019 opgesteld. Feitelijk betreft het een 
grondige update van het vorige VTH-Beleidsplan 2013-2015. Met dit nieuwe VTH Beleidsplan willen wij richting 
burgers en bedrijven,  maar  ook  richting onze handhavingspartners  laten zien  hoe wij  de komende jaren de 
uitvoering van onze VTH-taken willen insteken en welke doelstellingen en prioriteiten daarbij  wat ons betreft 
voorop  zullen  staan.  Het  nieuwe  Beleidsplan  VTH  2016-2019  is  tevens  het  meerjarig  vertrekpunt  voor  de 
Regionale  Uitvoeringsdienst  (RUD)  Utrecht  en  de  Omgevingsdienst  Noordzeekanaalgebied  aan  wie  wij  het 
overgrote deel van onze VTH-taken in mandaat ter uitvoering hebben uitbesteed. 

Het College-akkoord 2015-2019 ‘In verbinding’, nieuwe wetgeving en het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-
2021 hebben wat betreft visie, doel en beleidsuitgangspunten geleid tot de volgende wijzigingen, aanvullingen en 
actualiseringen ten opzichte van het vorige VTH-Beleidsplan 2013-2015:
o Toevoeging beschrijving positie en impact van beide nieuwe uitvoeringsorganisaties (de RUD Utrecht en de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied), waarmee er voor onze provincie (ook qua opdrachtgeverschap)  
een nieuwe situatie is ontstaan;

o Tekstaanpassingen in verband met wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor);
o Toevoeging van het Bodem-, Water en Milieuplan 2016-2021 en de geactualiseerde provinciale strategie  

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019 als aanvullende pijlers voor dit  
VTH-Beleidsplan 2016-2019;

o Nieuwe, geactualiseerde risico-analyses voor vrijwel alle VTH beleidsitems;
o Update kritische prestatie-indicatoren die beter te monitoren zijn;
o Geactualiseerde meerjarige beleidsprioriteiten voor de periode 2016-2019;
o Update relevante provinciale en landelijke VTH-beleidsontwikkelingen;
o Update algemene, procesmatige en organisatorische VTH-uitgangspunten;
o Actualisering overzicht van de belangrijkste wettelijke en autonome VTH-taken van de provincie Utrecht.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Bescherming fysieke leefomgeving in het Utrechtse door middel van een programmatisch stelsel van adequate 
vergunningverlening,  toezicht  en  handhaving,  waarbij  het  voorliggende  VTH-Beleidsplan  2016-2019  als  ons 
meerjarig vertrekpunt fungeert bij de voorbereiding en vaststelling van de VTH-uitvoeringsprogramma’s voor de 
komende jaren. 

Financiële consequenties
Geen. 

Vervolgprocedure/voortgang
Het VTH Beleidsplan 2016-2019 ligt aan de basis van het traject waarmee wij met beide omgevingsdiensten vóór 
het  eind  van  2016  nieuwe  VTH-dienstverleningsovereenkomsten  af  gaan  sluiten  en  de  VTH 
uitvoeringsprogrammering 2017 zullen vormgeven en vaststellen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief (met als bijlage ons nieuwe VTH Beleidsplan 2016-2019).

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,


