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Onderwerp: Verkenning omgevingsdiensten
Voorgestelde behandeling: ter kennisname
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Bijgaand ontvangt u onze rapportage aan het IPO over de verkenning naar omgevingsdiensten in onze
provincie.
Aanleiding
Het Kabinet wil komen tot robuuste uitvoeringsorganisaties voor vergunningverlening en handhaving
van het omgevingsrecht. Hiermee moet de kwaliteit van de uitvoering verbeteren en de ambtelijke en
bestuurlijke drukte verminderen. Aanvankelijk wilde het Kabinet dit doen door middel van een
blauwdruk door 25 omgevingsdiensten op de schaal van veiligheidsregio’s in te voeren. VNG en IPO
hebben zich hier tegen verzet en hebben ruimte gekregen om een bottom up proces te voeren waarin
binnen het landelijk kader meer maatwerk mogelijk is. In april wordt gerapporteerd aan de minister en
worden nadere procesafspraken gemaakt tussen Rijk, VNG en IPO. Verwachting is dat hier wordt
afgesproken om eind 2009 een scenariokeuze af te ronden voor de gewenste uitvoeringsstructuur in
elke provincie.
Voorgeschiedenis
Het kabinet heeft een standpunt ingenomen naar aanleiding van rapporten van respectievelijk Mans en
Oosting en de voorgenomen invoering van de Wabo.
Essentie / samenvatting:
In de brief aan het IPO wordt aangeven op welke wijze de discussie met gemeenten is gevoerd en wat
daarvan de uitkomsten zijn. Ons vertrekpunt is de inhoud; vanuit die inhoud willen we kijken naar de
benodigde schaalgrootte. Om die reden zijn expertmeetings met gemeenten georganiseerd. Die hebben
veel informatie opgeleverd maar er komt nog niet een eenduidig eindbeeld uit. Gemeenten willen eerst
de landelijke kwaliteitscriteria afwachten en een nadere analyse plegen.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
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Betere kwaliteit van vergunningverlening en handhaving in het omgevingsrecht. Minder bestuurlijke
drukte op dit beleidsterrein.
Financiële consequenties
Voor deze fase geen consequenties. Voor de implementatiefase zijn geen middelen beschikbaar;
hiervoor zullen nadere afspraken tussen Rijk, IPO en VNG met VROM worden gemaakt.
Vervolgprocedure/voortgang
Het vervolg is afhankelijk van de afspraken die eind april worden gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG.
Wij hebben de minister aangegeven dat er voor een goede afloop van deze discussie naast een bottom
up aanpak ook meer landelijke regie nodig is. Het gaat dan onder meer om het tijdig beschikbaar
stellen van landelijke kwaliteitseisen.
Het vervolg van deze discussie kan consequenties hebben voor de provinciale organisatie. Het Kabinet
is voornemens om provinciale taken te decentraliseren. Standpunt van het IPO is dat de kwaliteit dan
gewaarborgd moet zijn door middel van een functionerende uitvoeringsorganisatie en dat IPPC/BRZO
bedrijven onder bevoegd gezag van de provincie blijven. Afhankelijk van de afspraken in april, zullen
wij u tijdig informeren over en betrekken bij het vervolgproces.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
De resultaten van bijgaande verkenning (zie bijlage) voor kennisgeving aan te nemen.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
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