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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe de vier Randstedelijke provincies hun rol als 

opdrachtgever van de BRZO-omgevingsdiensten hebben ingevuld. Daarnaast heeft de Randstedelijke 

Rekenkamer – aan de hand van signalen uit de praktijk - ook inzicht geboden in de uitvoering van de VTH-taken 

bij majeure risicobedrijven. 

 

Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer 

Hoofdconclusie is dat de provincie Utrecht haar rol als opdrachtgever van de BRZO-omgevingsdienst goed in 

vult. De provincie heeft volgens de Randstedelijke Rekenkamer duidelijke kaders gesteld en een goede opdracht 

verleend. Ook het mandaat is goed geregeld, maar een ondermandaat ontbreekt bij de OD NZKG. De 

verantwoording is over het algemeen goed geregeld. De indicatoren waarover wordt gerapporteerd geven nog 

onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Dit geldt niet alleen voor Utrecht, maar 

voor heel Nederland. 

 

De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen: 

1. Zie erop toe dat de kwaliteitsverordening VTH voor 1 juli 2016 kan worden vastgesteld. 

2. Vraag GS om ervoor te zorgen dat de opdracht aan de OD NZKG wordt vastgesteld voor aanvang van 

het jaar waarop deze betrekking heeft. 

3. Vraag GS erop toe te zien dat de directeur van de OD NZKG zo spoedig mogelijk een ondermandaat 

vaststelt 

4. Vraag GS indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-

taken bij majeure risicobedrijven. Dit kan bijvoorbeeld in landelijk verband worden afgesproken 

5. Vraag GS om afspraken te maken met de directeur van de OD NZKG op welke wijze zij geïnformeerd 

willen worden over bestuurlijk gevoelige dossiers. Dit kan bijvoorbeeld via een periodiek overleg. 
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6. Spreek met GS af op welke wijze en waarover u geïnformeerd wilt worden over de uitvoering van VTH-

taken bij majeure risicobedrijven 

 

GS hebben een reactie gegeven (zie rapport pagina 8 t/m 10) op de conclusies en aanbevelingen en heeft daarbij 

aangegeven de aanbevelingen te zullen opvolgen.   

 

De Rekenkamer geeft aan verheugd te zijn dat het college zich kan vinden in de aanbevelingen en deze zal 

betrekken bij de verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap aan de BRZO-omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied. Daarnaast geeft de Rekenkamer aan op een enkel punt nog een reactie te willen geven, 

nav de reactie van GS. Tot slot geeft de Rekenkamer aan benieuwd te zijn naar de reactie van PS. 

 

De aanbevelingen van de Rekenkamer treft u aan als besluiten, aan in het ontwerp-besluit van dit Statenvoorstel. 

Resumerend: voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit. 
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen; 

 

Besluit van 4 juli 2016; 

 

Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 20 juni 2016, nr. 81862677 

 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Uitvoering op afstand”; 

 

Besluiten:  

 

1. GS te verzoeken ervoor te zorgen dat de kwaliteitsverordening VTH zo spoedig mogelijk kan worden 

vastgesteld. 

2. GS te verzoeken om de opdracht aan de OD NZKG vast te laten stellen voor aanvang van het jaar 

waarop deze betrekking heeft. 

3. GS te verzoeken erop toe te zien dat de directeur van de OD NZKG zo spoedig mogelijk een 

ondermandaat vaststelt. 

4. GS te verzoeken indicatoren op te stellen die beter inzicht geven in de kwaliteit van de uitvoering van de 

VTH-taken bij majeure risicobedrijven.  

5. GS te verzoeken om afspraken te maken met de directeur van de OD NZKG op welke wijze GS 

geïnformeerd willen worden over bestuurlijk gevoelige dossiers en PS over deze afspraken te 

informeren. 

6. GS te verzoeken een voorstel te doen op welke wijze en waarover PS geïnformeerd wordt over de 

uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 


