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Onderwerp Statenbrief: Notitie met halfjaarcijfers Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht  en 
Handhaving 2016

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Sinds 2005 zijn provincies (en gemeenten) verplicht om circa 50 procedurele kwaliteitscriteria toe te passen bij  
handhavingstaken op basis van het Besluit  omgevingsrecht. Het opstellen van een verslag over de jaarlijkse 
uitvoeringsresultaten is één van die verplichte onderdelen. De voorliggende notitie bevat de halfjaar resultaten 
van de uitvoering van het Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016.

Voorgeschiedenis

Wij hebben de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) omgevingsrecht waarvoor wij 
als provincie bevoegd gezag zijn, grotendeels in mandaat uitbesteed aan de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (specifiek voor VTH-taken bij grote, risicovolle bedrijven). 
Alleen de ‘groene’ vergunningverlenende taken voeren wij nog zelf uit. De landelijke professionaliseringscriteria 
voor handhaving hebben vanaf 2005 een belangrijk positief, verdiepend en structurerend effect gehad op onze 
aanpak van Wabo gerelateerde handhavingswerkzaamheden. De meerwaarde van VTH-Jaarverslagen (en dus 
ook van deze halfjaarcijfers 2016) zit vooral in het transparant maken van al dan niet bereikte resultaten en de 
onderliggende redenen. Het is voor ons een belangrijke kapstok om schaarse menskracht en middelen nu en in 
de nabije toekomst zo optimaal mogelijk te kunnen blijven inzetten. 

Essentie / Samenvatting
Het VTH-uitvoeringsresultaat over het 1e halfjaar van 2016 is voor wat betreft de RUD Utrecht, onder de streep 
bezien,  (nog)  niet  voldoende en  omvat  uitschieters  naar  boven en  naar  beneden.  De cijfers  steken in  alle 
opzichten – zowel in kwantiteit (aantal controles) als qua inzet (urenbesteding) – positief af tegenover de in 2015 
behaalde VTH-resultaten. Er is sprake van een (licht) stijgende lijn. Een tussentijdse bijstelling van de uitvoering 
voor de rest van 2016 is niet noodzakelijk. Wij hebben er vertrouwen in dat die stijgende lijn zich zal voortzetten.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
De 1e halfjaarcijfers over de uitvoering van het Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH) 2016 maken duidelijk  of  de provincie op dit  punt al dan niet  op de goede weg is.  De cijfers zijn ook  
richtinggevend voor  de opstelling eind 2016 van nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s)  2017 met 
beide omgevingsdiensten en de binnenkort te kiezen insteek voor het nieuwe VTH-Jaarprogramma 2017. 

Financiële consequenties
Geen. Zowel voor 2016 als ook voor 2017 vindt de uitvoering van de VTH-activiteiten nog plaats op basis van een 
meerjarig afgesproken lumpsum. Pas in 2018 zal, onvoorziene situaties daargelaten, een meer output gerichte 
financieringswijze toegepast worden. 
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Vervolgprocedure/voortgang
De RUD Utrecht heeft begin dit jaar het Uitvoeringsprogramma VTH 2016 in uitvoering genomen. 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief (met als bijlage de notitie met de 1e halfjaar resultaten van het Jaarprogramma 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016).

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,


