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Onderwerp Statenbrief:  Notitie met resultaten Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht  en 

Handhaving 2016 en 2017 (t/m juni) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 

Wij hebben de uitvoering van vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) omgevings-

recht waarvoor de provincie bevoegd gezag is, grotendeels in mandaat uitbesteed aan de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en (specifiek voor VTH-taken bij grote, risicovolle bedrijven) de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied te Zaandam. Alleen ‘groene’ vergunningverlenende taken voert de provincie nog zelf uit. 

Op basis van het Besluit omgevingsrecht is elke VTH-organisatie (dus ook onze provincie) verplicht om jaarlijks 

inzicht te verschaffen in VTH-resultaten uit het voorbije programmajaar. De voorliggende notitie bevat de VTH-

jaarresultaten over 2016. Om uw Staten een zo actueel mogelijk beeld te geven, hebben wij volledigheidshalve 

ook alvast de VTH-halfjaarcijfers 2017 bijgevoegd. 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 2005 zijn provincies (en gemeenten) op basis van het Besluit omgevingsrecht verplicht om circa 50 

procedurele kwaliteitscriteria toe te passen bij de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken. Die eisen 

gelden inmiddels, voor zover van toepassing, ook op vergunningverlenende werkzaamheden. Bovendien zijn er 

recent inhoudelijk twee aanvullende eisen bijgekomen (opleidingsniveau en formatieomvang per 

beleidsonderdeel). Periodieke monitoringsresultaten zijn voor ons een essentiële kapstok om schaarse 

menskracht en middelen ook in 2018 zo optimaal mogelijk in te kunnen blijven (laten) zetten. Inmiddels zijn zowel 

de RUD Utrecht als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van een startende organisatie beland in een 

fase van doorontwikkeling. 
 

Essentie / Samenvatting 

De in 2016 door de RUD Utrecht, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze provincie (‘groene’ 

vergunningverlening) bereikte VTH-uitvoeringsresultaten stemmen, overall bezien, tot tevredenheid. Grosso 

modo geldt dat ook voor de zes in 2016 door een variëteit aan handhavingspartners provinciebreed opgepakte 

VTH-samenwerkingsafspraken. In de eerste helft van 2017 is er in kwalitatief en organisatorisch opzicht sprake 

van een verder stijgende lijn. Meer in concreto hierover het volgende: 



 

  

 ‘groene’ vergunningverlening:   Het is gelukt het hoofd te bieden aan de hectiek van de omschakeling naar de 

nieuwe Wet natuurbescherming zonder dat het reguliere werk er fundamenteel onder heeft geleden. Er zijn geen 

achterstanden; 

 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Uit haar jaarrapportage 2016 blijkt, dat de geraamde productie is 

gerealiseerd binnen de beschikbare middelen en dat alle VTH-taken op adequaat niveau zijn uitgevoerd. Het 

spontane naleefgedrag lag hoger dan 60%. Het toezichtseffect lag in 2016 rond de 75%. De eerste helft van 

2017 laat geen opmerkelijke verschillen zien. 

 RUD Utrecht: Er is organisatorisch duidelijk een kentering waarneembaar naar een stabielere en steviger 

verankerde organisatie die goed in staat is in te spelen op onverwachte ontwikkelingen. De voor de uitvoering 

van VTH-werkzaamheden benodigde uren en middelen worden steeds beter ingeschat. Veel VTH-items zijn 

aanbod gestuurd en niet altijd eenvoudig stuurbaar. Een bandbreedte in de uitvoering van maximaal plus/min 

10% vinden wij een realistisch uitgangspunt. Inhoudelijk is het VTH-beeld nog niet vrij van zorg. Dat geldt niet zo 

zeer het bereikte toezichtseffect (de snelheid waarmee gebreken hersteld worden), als wel het spontaan 

naleefgedrag (aantal aangetroffen overtredingen per bezochte locatie en inrichting). Dit speelt in het bijzonder bij 

de Verordening natuur en landschap 2017. Bij vergunningverlening Wet bodembescherming en handhaving Wet 

natuurbescherming zijn er begin 2017 achterstanden ontstaan vanwege vacatures en het moeten inregelen van 

de werkzaamheden ter uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming. De RUD Utrecht pakt deze situatie 

alert en pro-actief op om in 2017 waar mogelijk alsnog de in de Dienstverleningsovereenkomst gemaakte 

werkafspraken te kunnen nakomen. Voor 2018 gaan wij na of onze ambities richting een aantrekkelijk ogende en 

als zodanig ook beleefde woon-, werk- en recreatieomgeving en het daarvoor benodigde aantal uren 

vergunningverlening en handhaving in de pas lopen met het tot op heden ingezette aantal VTH-uren.  

 

Overall bezien zijn in 2016 (incl. de 1
e
 helft van 2017) kwalitatief veel goede VTH-resultaten geboekt. Gelet op het 

huidige spontane naleefgedrag is een goed zichtbare aanwezigheid van toezichthouders ‘in het veld’ en op 

(bedrijfs-)locatie nog steeds een must. Aanvullend zet de RUD Utrecht de komende tijd ook zwaar in op 

communicatie en voorlichting. Dat sluit aan op één van de aanbevelingen uit het recente Jaarverslag van de Awb-

adviescommissie van PS en GS. In financieel opzicht kan een volledig uitgekristalliseerde prijs- en 

prestatieverhouding door beide uitvoeringsdiensten pas in 2018 worden gerealiseerd op basis van de dan 

fungerende outputfinanciering. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De jaarcijfers over de uitvoering van de Jaarprogramma’s  Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 

2016 en 2017 (t/m juni) maken duidelijk dat de provincie op dit punt inhoudelijk op de goede weg is. Het 

toezichtseffect is goed en het spontaan naleefgedrag vertoont nog steeds een stijgende lijn. De cijfers zijn mede 

richtinggevend bij de voorbereiding van het nieuwe VTH-Jaarprogramma 2018.   

 

Financiële consequenties 

 Vanwege externe, niet stuurbare omstandigheden gebruikte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  in 
2016 22% minder uren dan geraamd. De provincie ontving € 160.000,- retour. In 2017 verloopt de 
urenbesteding tot op heden conform de prognose; 

 De RUD Utrecht opereerde als uitvoeringsorganisatie in 2016 en gedurende de 1
e
 helft van 2017 kostentech-

nisch beter dan in 2015. De actuele urenonderschrijding in 2017 is tijdig en pro-actief opgepakt.  
 

Vervolgprocedure/voortgang 

Op basis van voorliggend VTH-Jaarverslag 2016 en de VTH-halfjaarcijfers over 2017, wordt eind dit jaar een 

nieuw VTH-Jaarprogramma 2018 voorbereid.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief (met als bijlage de notitie met de jaarresultaten van de Jaarprogramma’s 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016 en 2017 (t/m juni). 

 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 

Voorzitter,  
 
 
 
Secretaris, 


