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Onderwerp Statenbrief:

Jaarprogramma 2019 Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH)

Voorgestelde behandeling:

ter informatie

Geachte dames en heren,
Inleiding
Met deze Statenbrief informeren wij u over de in 2019 op de rol staande manier/intensiteit waarmee wij uitvoering
gaan geven aan vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsactiviteiten (VTH-taken) waarvoor de provincie
Utrecht het bevoegd gezag is. Het merendeel van de uitvoeringswerkzaamheden wordt in mandaat uitgevoerd door
de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De VTH-uitvoeringswerkzaamheden bij risicovolle bedrijven hebben
wij belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam. Alle vergunnings- en ontheffingsverleningstaken voor de Wet natuurbescherming en de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017
blijven wij in 2019 in eigen beheer uitvoeren (domein LFO - team VVN). In de op 15-10-2018 aan uw Staten
gepresenteerde halfjaarcijfers 2018 hebt u kunnen lezen met welke (goede) resultaten er in de eerste helft van
2018 aan het VTH-Jaarprogramma uitvoering is gegeven. De halfjaarcijfers 2018 gaven uw Staten geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen en/of het stellen van vragen. Het voorliggende nieuwe VTH-Jaarprogramma 2019
is grotendeels gebaseerd op de 3e kwartaalcijfers uit 2018. Die liggen in lijn met de eerder genoemde halfjaarcijfers
2018.
Aanleiding en voorgeschiedenis
Provincies zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht om jaarlijks een
uitvoeringsprogramma VTH op te stellen waarin ook informatie wordt verstrekt over de in het voorbije
programmajaar bereikte VTH-resultaten. De provincie pakt ook in 2019 haar VTH-taken programmatisch op, zoals
voorgeschreven in het Besluit omgevingsrecht.
Essentie / samenvatting:
Het Jaarprogramma VTH 2019 gaat over de in 2019 daadwerkelijk uit te voeren VTH-activiteiten en vertoont
inhoudelijk (wat betreft soorten en aantallen activiteiten en reguliere uren) veel gelijkenis met het Jaarprogramma
VTH 2018. Die gelijkenis is niet vreemd, omdat de aantallen activiteiten en werkuren zich op basis van ervaringsgegevens uit voorgaande jaren met het jaar steeds beter laten inschatten. Het nieuwe VTH-Jaarprogramma 2019
past financieel binnen de beide Dienstverleningsovereenkomsten. Dat laat onverlet dat wij de taakuitvoering in
voorkomende urgente situaties kunnen intensiveren via aanvullende opdrachten. De gemeente Vijfheerenlanden
is een nieuw werkterrein voor de RUD Utrecht (ruim 4.500 uur extra ten laste van het Provinciefonds). Ook
spoedlocaties bodemsanering vergen opnieuw extra uren (1.300 uur meer als in 2018 – ten laste budget Bodemconvenant). De in 2018 geboekte VTH-resultaten zijn overwegend positief en staan, zoals hiervoor al gezegd, in
lijn met de op 15-10-2018 aan uw Staten gepresenteerde halfjaarcijfers 2018. Ook de resultaten van de kritische

prestatie-indicatoren (kpi’s) gaven geen aanleiding om het nieuwe VTH-Jaarprogramma 2019 over een andere
boeg te gooien. Wel is de naleving van de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 nog steeds een
‘zorgenkind’. Op basis van het komende collegeprogramma zullen wij medio 2019 aan uw Staten variantsgewijs
keuzevoorstellen voorleggen in het nieuw op te stellen vierjarige Beleidsplan VTH 2020-2023 om te komen tot
betere naleefresultaten. Vanwege de herijking van het Provinciaal Milieuoverleg hebben wij, in afwachting van de
verbetervoorstellen, voor 2019 een pas op de plaats gemaakt met het uitwerken van nieuwe VTH-samenwerkingsprojecten.
Inhoudelijk stemmen de VTH-resultaten van 2018 tot tevredenheid. De provinciebrede VTH-samenwerkingsactiviteiten 2018 vormen daarop een uitzondering. De provinciebrede aanpak van astbestdaken verliep in 2018
goed. Maar bij diverse andere samenwerkingsprojecten voelden deelnemers zich niet altijd probleemeigenaar.
Mede in dit licht werken wij aan een herijking van het Provinciaal Milieuoverleg (PMO).
Zodra de Omgevingswet er is, gaan veel bodemtaken naar gemeenten over. Daar is in de meerjarige
Dienstverleningsovereenkomst al rekening mee gehouden.
Tenslotte: met de derde extra ‘groene’ BOA (op basis van het Coalitie-akkoord) kon in 2018 wél toereikende
aandacht aan het buitengebied worden gegeven (totale tijdsinvestering + 5.000 uur). Deze extra inzet wordt als
zéér positief ervaren bij de provinciale handhavingspartners (terrein beherende organisaties).
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Met het uitvoeren van de in het Jaarprogramma VTH 2019 opgesomde activiteiten wordt ook in 2019 de fysieke
leefomgeving in het Utrechtse zoveel als mogelijk beschermd tegen ongewenste en/of onomkeerbare maatschappelijke en milieuhygiënische ontwikkelingen. Het Jaarprogramma VTH 2019 draagt bij aan de Programmabegroting 2019. Zowel via paragraaf 2.4 (vergunningen verlenen / populaties beheren) als via paragraaf 3.4 (bijdrage aan
gezonde en veilige leefomgeving).
Financiële consequenties
Hieronder is aangegeven wat de provincie in 2019 per saldo aan uren en Euro’s kwijt is aan het VTH-takenpakket
op basis van de ambities en prioriteiten, zoals wij die hebben vastgelegd in het op 20-9-2016 vastgestelde
Beleidsplan VTH 2016-2019. Het Jaarprogramma VTH 2019 kan worden uitgevoerd binnen de daarvoor
beschikbare middelen. De aansluiting tussen het Jaarprogramma VTH 2019 en de Begroting 2019 is 100%.
In cijfers ziet het voorgaande er als volgt uit:

Totaal

Uren
2018

Uren
2019

Team VVN (provincie)

16.760

16.760

RUD Utrecht
reguliere uren
spoedlocaties
Vijfheerenlanden

72.359
3.150

71.059
4.400
4.569

9.743

9.467

€ 917.893

€

102.212

106.255

€ 8.345.353

€ 8.766.182

Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
TOTAAL

Materieel
budget 2018

Materieel budget 2019

€ 7.427.460
(incl. aanvullende
opdrachten)

Reguliere uren (incl. Vijfheerenlanden, dat via Voorjaarsnota en
Kadernota loopt) € 7.540.464
Spoedlocaties
€
308.318
917.400

Vervolgprocedure / voortgang
De RUD Utrecht en de interprovinciale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben het Jaarprogramma VTH
2019 inmiddels in uitvoering genomen.
Concreet voorliggende vraag aan de Statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief en het Jaarprogramma VTH 2019.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,

De secretaris,

