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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-582881398 (DOS-2017-

0002519)

Contact

T.J.P. de Bruïne

070 - 441 60 76

tjp.de.bruine@pzh.nl

Onderwerp:

Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Publiekssamenvatting:

De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij complexe industriële bedrijven in de 

Provincie Zuid-Holland hebben zich de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het werkveld is echter 

volop in beweging en een blijvende alertheid is nodig. Provinciale Staten willen daarom een extra 

impuls op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Met bijgaand voorstel geven 

Gedeputeerde Staten aan hoe zij hier invulling aan willen geven en verzoeken Provinciale Staten 

hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Advies:

1. In te stemmen met de doelen en opgaven van de Impuls Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving (VTH), zoals geformuleerd in de brief aan Provinciale Staten.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Impuls Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving (VTH) wordt aangeboden ter behandeling in de commissie 

Verkeer en Milieu en als opmaat naar de behandeling en vaststelling van de 

Voorjaarnota;

3. Te bepalen dat voor de uitvoering van de projecten voortvloeiend uit de Impuls 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) € 1.000.000,- vanuit de ‘extra 

investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland’ zoals aangekondigd in de 

Begroting 2017 zullen worden ingezet.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Impuls Vergunningverlening,

Toezicht en Handhaving (VTH).

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouders voor redactionele aanscherpingen en 
voor het in de stukken verwerken van de aanleiding tot deze impuls en de maatregelen die 
daarop gebaseerd zijn.

Bijlage:
Brief GS aan PS

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: T.J.P. de Bruïne Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Vroon, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA / Vermeulen, F.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 april 2017 --
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1 Toelichting voor het College

De Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is nu op hoofdlijnen uitgewerkt. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een verdere concretisering zodat nog in deze collegeperiode 

betekenisvolle en concrete stappen gezet kunnen worden. Bij deze stappen zullen de 

omgevingsdiensten nadrukkelijk worden betrokken vanwege hun operationele expertise en het 

feit dat zij op dit beleidsveld – in mandaat – de voornaamste uitvoerders zijn.

In de brief aan Provinciale Staten staan de inhoudelijke achtergronden van dit voorstel.

Financieel en fiscaal kader:

In totaal wordt voor de Impuls VTH € 1.000.000,- bestemd. De dekking van deze middelen wordt 

gevonden binnen ‘Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland’ zoals 

aangekondigd in de Begroting 2017. Specifiek betreft het de extra impuls om 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) versneld te versterken.

De Impuls VTH maakt deel uit van het concernbrede impulsprogramma voor het verdiepen van 

bestaande ambities waarvoor eerder de (structurele) middelen ontbraken. Deze middelen worden 

binnen de huidige collegeperiode besteed of verplicht.

Voor de verantwoording wordt aangesloten bij de bestaande verantwoordingsproducten binnen 

de P&C-cyclus, zoals de jaarrekening.

2 Proces

In de Begroting 2017 zijn twaalf extra investeringsimpulsen omschreven, waarbij aan Provinciale 

Staten de toezegging is gedaan deze impulsen nader uit te werken en van een (financiële) 

onderbouwing te voorzien, zodat Provinciale Staten uiterlijk bij de VJN een afweging kunnen 

maken.

De planning gaat ervan uit dat deze Impuls wordt ingebracht in de procedurevergadering van 10 

mei a.s. en inhoudelijk wordt besproken in de overlegvergadering van 10 juni a.s. van de 

statencommissie Verkeer en Milieu, waarna op woensdag 28 juni a.s. Provinciale Staten de VJN 

met alle “impulsen” kan behandelen.

3 Communicatiestrategie

Voor de 12 extra Impulsprogramma’s, zoals in de Begroting 2017 wordt omschreven, is 

gezamenlijk (afdeling Bestuur, FJZ, Communicatie) een woordvoeringslijn opgesteld. Voor de 

Impuls VTH wordt deze woordvoeringslijn, indien passend, gebruikt. Tevens wordt de lijn 

doorvertaald naar concrete en zichtbare mijlpalen.
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