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In Zuid-Holland werken we samen met onze partners aan een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu.

Dit doen we onder andere door vooruitstrevend in te zetten op de uitvoering van

vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH). We spelen tijdig en actief in op

relevante ontwikkeling zoals de recent in werking getreden wet VTH, de komende Omgevingswet

en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarbij nemen we in de eerste plaats maatregelen die

vallen binnen de taken en bevoegdheden van de provincie. Ook kijken we, als dat nodig is voor

een effectieve inzet van onze bevoegdheden, naar mogelijke verbeteringen van het landelijke

VTH stelsel en de opbouw van benodigde kennisinfrastructuur.

 

Impuls VTH

Op uw verzoek is bij de Begroting 2017 een investeringsimpuls opgenomen om VTH taken

versneld te versterken. In de brief d.d. 10 mei 2017 aan de Statencommissie Verkeer en Milieu,

met kenmerk PZH-2017-582881398, zijn de Impuls VTH opgaven beschreven met daarbij de

geraamde middelen. Op 28 juni 2017 is in de Voorjaarsnota de aanpak van de Impuls VTH als

onderdeel van een breder impulsprogramma door u bekrachtigd.

 

Zoals aangegeven in het behandelvoorstel motie 722 “kwaliteitsimpuls Vergunningverlening

uitvoeringsplan” zijn de opgaven van de Impuls VTH sinds de start begin 2017 voorspoedig

opgepakt. In de bijlage van deze brief geven wij een kort overzicht van de inhoudelijke voortgang

uitvoering programma Impuls VTH. Over de financiële resultaten van de uitvoering Impuls VTH

wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd via de hiervoor bestemde verantwoordingsproducten in de

planning en control cyclus.

 

De resultaten van de (deel)projecten in het programma Impuls VTH worden doorgevoerd en

geborgd in vigerend beleid. De geactualiseerde concept nota VTH 2018-2021 is hiervoor het

belangrijkste kader. Op basis van de implementatie concept nota VTH 2018-2021 wordt het
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feitelijk benodigde budget nader uitgewerkt. Indien nodig wordt tijdig aangegeven of en in welke

mate er incidentele of structurele middelen benodigd zijn voor de Voorjaarsnota 2018,

Najaarsnota 2018 of Begroting 2019. Bij de behandeling van deze financiële producten kan dan

in uw commissie Verkeer en Milieu op de voorstellen worden gereageerd. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, Plv. voorzitter,

 

drs. J.H. de Baas F. Vermeulen
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