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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Rapport Toekomstbestendige taakuitvoering

vergunningen, toezicht en handhaving en

vervolgproces

Geachte Statenleden,

In de GS-brief brief van 16 maart bent u onder andere geïnformeerd1 over de voortgang van de

Verkenning doorontwikkeling toekomstbestendige VTH-taakuitvoering. De provincie Zuid-Holland

heeft het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een verkenning naar toekomstbestendige

taakuitvoering vergunningen, toezicht en handhaving. Twijnstra Gudde heeft hiervoor de opdracht

gekregen. Tegelijkertijd met deze verkenning heeft de Commissie Van Aartsen in opdracht van

de staatssecretaris van IenW aanbevelingen gedaan voor versterking van het VTH-stelsel1. De

Algemene Rekenkamer heeft op 20 januari 2021 en 30 juni 2021 rapporten uitgebracht over de

handhaving in het fysieke domein2.

Brede verkenning

Twynstra Gudde heeft een brede verkenning uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de noodzaak

van kwaliteitsverbetering van de uitvoering en de vraag in hoeverre de noodzakelijke verbetering

door de bestuurlijke partners (provincie en gemeenten) en andere betrokkenen wordt herkend en

gedeeld. Het rapport van Twynstra Gudde hebben wij op 15 juni jl. in het college van GS

besproken. Wij achten een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op de VTH-taken van groot

belang voor de Zuid-Hollandse samenleving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Hier

passen omgevingsdiensten bij die gezaghebbend kunnen optreden op basis van (actuele) kennis

en vaardigheden, met voldoende financiële ruimte en adequaat ontsloten data en informatie.

1 https://staten.zuid-
holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/2021/Agenda_KNM_21_april_2021/Ope
ning_procedurevergadering/Ingekomen_stukken/Stuknr_772429165.org

2 https://staten.zuid-
holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Klimaat_Natuur_en_Milieu_KNM/Ingekomen_stuk/2021/brief_van_de_ge
deputeerden_Stolk_en_Zevenbergen_Rapport_Algemene_Rekenkamer_over_de_aanpak_milieucriminaliteit_en_ov
ertredingen.org
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De opgehaalde informatie voor de verkenning heeft aangetoond, dat deze ambitie door het

merendeel van de (bestuurlijke) partners wordt onderschreven, maar het gevoel voor urgentie

verschilt per partner. In deze verkenning naar de toekomstbestendige taakuitvoering van VTH zijn

vijf thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling:

1.  Kennis is key: het (blijven) onderhouden van kennis en vaardigheden.

2. Betere samenwerking in de keten gericht op een betere uitwisseling van data en

informatie: uitwisseling van informatie tussen omgevingsdiensten en met

samenwerkingspartners onderling.

3. Robuustere financiering: passende financiering bij het verder ontwikkelen van de

organisatie van omgevingsdiensten t.b.v. de toekomstbestendige taakuitvoering VTH.

4. Nabijheid en transparantie: nabijheid is nodig voor het maken van goede afwegingen en

integraal advies, maar kennisgebieden kunnen over organisatiegrenzen heen worden

georganiseerd.

5. Een sterke(re) bestuurlijke samenwerking: over regio’s en organisatiegrenzen heen

afspraken maken over onderwerpen die meerdere organisaties en verantwoordelijkheden

raken.

Voor de verder inhoud verwijzen wij voor nu u graag naar het rapport van Twynstra Gudde en de

brief van Adri Bom.

Het college wil deze ambitie bereiken door de inhoudelijke ontwikkeling centraal te stellen en

gezamenlijk met de bestuurlijke partners aan te pakken. Het belang van de adequate

ontwikkeling van de uitvoering van de provinciale taken, houden we daarbij goed in het oog.

Vervolg

Na de zomer bespreken wij het rapport van Twynstra Gudde en het perspectief van GS voor het

vervolg in de eerstvolgende bestuursvergaderingen van de 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

Op basis van de uitkomsten van deze besprekingen zal het vervolgproces verder worden

bepaald. In het najaar 2021 kunnen wij u hier verder over informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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