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Onderwerp: Rapport audit Integraal kostprijsmodel vergunningverlening en handhaving - in het 

kader van artikel 217a van de provinciewet. 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Jaarlijks doen wij in het kader van de Provinciewet (Artikel 217a) onderzoek naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.  

 

Aanleiding 

In het door ons vastgestelde onderzoeksplan 2012 (13 december 2011)  is Vergunningverlening en 

Handhaving als onderwerp voor 2012 gekozen.  

 

Voorgeschiedenis 

In november 2009 heeft de provincie Utrecht (PU) met de Utrechtse gemeenten en waterschappen een 

intentieverklaring tot uitwerking van één uitvoeringsorganisatie (Regionale Uitvoeringsdienst) in de 

provincie Utrecht ondertekend. De besluitvorming over de RUD zal vóór 1 januari 2013 gerealiseerd 

zijn en de operationalisering van de RUD wordt voorzien in de loop van 2013. 

 

Essentie/samenvatting 

In het onderzoek stond een tweetal vragen centraal: 

•Wat is een goed kostprijsmodel voor de berekening van de integrale kostprijs van 

vergunningverlening en handhaving? 

•Wat is de kostprijsontwikkeling van vergunningverlening en handhaving in de periode 2008 t/m 2011 

op basis van dit model? 

 

Uitgaande van de uit te voeren taken, kostensoorten, kostendrijvers en beschikbare data is een 

kostprijsmodel ontwikkeld. In het kostprijsmodel vergunningverlening en handhaving wordt 

onderscheid gemaakt in: 

•Wettelijke tien Basistaken, twaalf Plustaken en BRZO-taken (Besluit Risico Zware Ongevallen). 

•Primaire kosten (kernactiviteiten vergunningverlening en handhaving) en secundaire kosten 

(afdelingsoverhead) en generieke overheadskosten (toerekening centrale overhead) 

•Categorieën personeel, inhuur, materiaal en niet-RUD activiteiten 

•Kostendrijvers Q (quantity) die bepalend zijn voor de hoeveelheid van het werk en kostendrijvers P 

(price) die invloed hebben op de prijs. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met het onderzoek is het kostenbewustzijn toegenomen en het besef versterkt dat het mogelijk en 

wenselijk is om te sturen op de kosten van vergunningverlening en handhaving.  

 

Financiële consequenties:  

nvt  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

nvt  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U neemt kennis van het rapport audit Integraal kostprijsmodel vergunningverlening en handhaving.   

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

 

De secretaris, H. Goedhart  

 


