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Onderwerp Statenbrief:    Jaarprogramma 2020 Vergunningverlening, Toezicht en  
                                            Handhaving (VTH) 
 
Voorgestelde behandeling:  ter informatie 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 

 

Inleiding 

Met deze Statenbrief informeren wij u over de geplande wijze waarop wij in 2020 uitvoering gaan geven aan 

vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingsactiviteiten (VTH-taken) waarvoor de provincie Utrecht het 

bevoegde gezag is. Het merendeel van deze VTH-werkzaamheden wordt in mandaat uitgevoerd door de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De VTH-werkzaamheden bij risicovolle bedrijven hebben wij belegd bij de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam. De resterende vergunnings- en ontheffingsverleningstaken 

voor de Wet natuurbescherming en de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 voeren wij ook in 

2020 in eigen beheer uit (domein LFO - team VVN). Het voorliggende VTH-Jaarprogramma 2020 is gebaseerd op 

kwalitatieve en kwantitatieve monitoringsresultaten d.d. 31-12-2019. Ten opzichte van 2019 is er in 2020 sprake 

van enkele opvallende accentverschillen. 

 

Aanleiding en voorgeschiedenis 

Provincies zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht om jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma VTH op te stellen met daarin een transparante terugblik op de in het programmajaar 2019 

gerealiseerde uitvoeringsresultaten. Met o.a. die gegevens als vertrekpunt pakt de provincie ook in 2020 haar VTH-

taken weer programmatisch op, zoals dat is voorgeschreven in het Besluit omgevingsrecht.  

 

 Essentie / samenvatting: 

De provincie staat na de spraakmakende PAS-uitspraken voor de uitdaging om vergunningverlening en 

handhaving rond de Wet natuurbescherming opnieuw in goede banen te krijgen én te houden. In de gemeente 

Vijfheerenlanden, maar ook elders in de provincie, moet er rond de handhaving van regels inzake natuur en 

landschap (VNL) nog een echte inhaalslag worden gemaakt. Aan de wat sluipende, en her en der nog steeds 

doorgaande ‘verrommeling’ van het Utrechtse landschap, kon in 2019 nog niet echt een halt worden toegeroepen. 

Met dit VTH-Jaarprogramma 2020 worden die ongewenste ontwikkelingen het hoofd geboden. Het nieuwe 

uitvoeringsprogramma heeft met een in 2020 te realiseren nadrukkelijke extra inzet wat betreft bescherming van 
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natuur en landschap wat weg van een ‘green choice’. In 2020 worden tijdelijk ook extra uren ingezet op noodzakelijk 

voorbereidend (Wabo)werk in relatie tot de aanstaande Omgevingswet.  
 

Het VTH-Jaarprogramma 2020 is budgettair neutraal ingestoken. Het kan in principe binnen de bestaande 

Begroting 2020 worden uitgevoerd. Dat komt mede door de in dit programma gehanteerde ‘nieuw voor oud’ insteek. 

Daartoe is nadrukkelijk gekeken naar zowel de actualiteit van de gehanteerde kentallen per activiteit, als naar de 

kwalitatieve en kwantitatieve werkresultaten uit 2019. Gebleken is dat aan enkele onderdelen in 2019 niet goed 

inhoud is (of kon worden) gegeven, zoals bij de nog steeds afnemende werkzaamheden op het gebied van 

vergunningverlening Wabo. Andere taakonderdelen (bijvoorbeeld grondwaterbescherming en Waterwet) vergden 

(deels) juist veel meer uren vanwege de sterk groeiende adviesrol van de provincie. Als gezegd, vergen ook de 

praktische consequenties van de komende Omgevingswet in 2020 nog veel inzet. Daarom is in overleg met de 

RUD Utrecht in het programmajaar 2020 aan ruim 4.000 uur een andere, vooral ‘groene’ bestemming gegeven. Zo  

wordt er in 2020 een start gemaakt met een forse inhaalslag rond de handhaving van de provinciale Verordening 

natuur en landschap, zeker ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Ook wordt (binnen de bestaande uren) de 

controle op de soortenbescherming Wet natuurbescherming verder geprofessionaliseerd. Op die manier kan de 

provincie in 2020 op dit punt voor een kwart worden ‘uitgekamd’. Daarnaast is veel ruimte vrijgemaakt voor de 

voorbereiding op de komende Omgevingswet.  

Bij elk van de VTH-beleidsterreinen zijn in het VTH-Jaarprogramma 2020 de kwalitatieve resultaten uit 2019 

(samenvattend) opgesomd en wordt er ingezoomd op het gerealiseerde naleefgedrag en het toezichtseffect. Noch 

deze resultaten, noch de scores bij de kritische prestatie-indicatoren over 2019, hebben ons aanleiding gegeven 

om het VTH-Jaarprogramma op de overige onderdelen in 2020 compleet anders in te steken.  

  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met het uitvoeren van de in het Jaarprogramma VTH 2020 opgesomde activiteiten wordt in 2020 de fysieke 

leefomgeving in het Utrechtse zoveel als mogelijk beschermd tegen ongewenste en/of onomkeerbare maatschap-

pelijke en milieuhygiënische ontwikkelingen. Het Jaarprogramma VTH 2020 draagt bij aan de Programmabegro-

ting 2020. Zowel via paragraaf 2.4 (vergunningen verlenen / populaties beheren) als via paragraaf 3.4 (bijdrage aan 

gezonde en veilige leefomgeving).  

 

 Financiële consequenties 

Met de hierboven verwoorde insteek kan het VTH-Jaarprogramma 2020 in principe met behulp van de daarvoor 

beschikbare middelen worden uitgevoerd. Hieronder is aangegeven wat de provincie in 2020 per saldo aan uren 

en euro’s kwijt is aan het uitbestede VTH-takenpakket op basis van de ambities en prioriteiten, zoals wij die hebben 

vastgelegd in het nog recent door ons tot eind 2021 verlengde Beleidsplan VTH 2016-2019. De aansluiting tussen 

het Jaarprogramma VTH 2020 en de Begroting 2020 is 100%. In cijfers ziet het voorgaande er als volgt uit: 

 

Overzicht totaalbedragen 

 2020 DVO 

Totaal aantal en uren 
         
   73.914 uur 

Totaal variabele bijdrage 
 
€  4.509.453  (excl. bijdrage t.b.v. Wet lokaal spoor) 

Totaal begrote vaste bijdrage 2020  
  
€  3.101.235  

Projectbijdrage €    332.200 

Materiële middelen €      45.100 

Aanvullende opdrachten 
  
 Nader te bezien 

Totale last provincie 
  
€  7.987.988   

 
 
Urenvergelijking 2020, 2019 en 2018 
 

Wetten / uren 
 

2020 2019 2018  

  9 Wet natuurbescherming 
(ontheffingverlening PU) 14.495 

 
13.515 

 
14.495 

 

  9 Wet natuurbescherming (alleen handhaving) 10.965 12.064 11.042  

10 VNL (alleen ontheffingverlening PU) 3.800 3.800 3.800  



 

  

 

10 VNL (alleen handhaving) 6.389 3.666 3.388  

11 Gebiedscontrole buitengebied 5.040 5.040 5.000  

12 Wet bodembescherming 16.638 17.584 17.935  

13 Ontgrondingenwet 2.705 3.157 3.015  

14 Waterwet 3.719 4.021 3.296  

15 PMV grondwater 754 414 502  

16 PMV ontgassen schepen 0 0 0  

17 PMV stiltegebieden 256 188 144  

18 Wabo 13.280 14.677 13.867  

19 BRZO (via OD NZKG) 9.214 9.467 9.743  

20 Vuurwerkbesluit 3.115 2.946 2.834  

21 Whvbz (zwemwater) 3.335 3.551 3.499  

22 Wet luchtvaart 1.618 2.172 2.471  

23 Wet lokaal spoor € 45.000 € 45.000 € 55.000  

24 Vergunningverlening en handhaving algemeen 6.100          6.148 5.190  

 SUBTOTAAL 73.914 75.628 72.183  

 Subtotaal PU 18.295 17.315 18.295  

 Subtotaal OD NZKG 9.214 9.467 9.743  

 TOTAAL 101.423 102.410 100.221  

     

 Spoedlocaties                      4.000 4.400 2.850  

 
 

Vervolgprocedure / voortgang 

De RUD Utrecht en de interprovinciale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben het Jaarprogramma VTH 

2020 inmiddels in uitvoering genomen.  

 

Concreet voorliggende vraag aan de Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en het Jaarprogramma VTH 2020.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter,  

 

 

 

De secretaris, 


