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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-613911413 (DOS-2017-
0002519)

 

 

 

Contact

W.J. Spreeuwers

wj.spreeuwers@pzh.nl

Onderwerp

Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 

Publiekssamenvatting 

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 handhaving (VTH). Via twee sporen wordt door Gedeputeerde

Staten (GS) ingezet om de uitvoering van provinciale VTH taken te versterken, namelijk in het

programma Impuls VTH en de structurele doorontwikkeling van de VTH taken. In de brief aan

Provinciale Staten geven we kort een overzicht van onze inspanningen en bereikte resultaten tot

op heden.

Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over voortgangsrapportage Impuls

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij GS brief aan Provinciale Staten over

voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouders om ondergeschikte
tekstuele wijzigingen aan te brengen.
 

Bijlagen
GS-brief – Voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Voortgangsrapportage Impuls Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar W.J. Spreeuwers Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hamstra, YS digitaal

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

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 november 2017 7 november 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Voor nadere toelichting, zie GS brief aan Provinciale Staten. 

 
Financieel en fiscaal kader:
Op basis van de feitelijke resultaten Impuls VTH wordt, indien nodig, tijdig aangegeven of en in
welke mate er incidentele of structurele middelen benodigd zijn voor de Voorjaarsnota 2018,
Najaarsnota 2018 of Begroting 2019. 
 
In dit GS voorstel wordt een eerste indicatie gegeven voor benodigde middelen vanuit de
doorontwikkeling VTH en actualisatie van de concept nota VTH 2018-2021. 
 

· Vanuit de doorontwikkeling VTH en de actualisatie van de concept nota VTH 2018-2021
is geconstateerd dat er één structurele én flexibele voorziening nodig is om goed te
kunnen inspelen op de dynamiek van het milieubeleid. Het project Zeer Zorgwekkende
Stoffen (ZZS) is hiervan een voorbeeld, evenals de beheersing van grote incidenten. Dit
leidt tot het voorstel voor het instellen van een structureel, flexibel inzetbaar materieel
budget met een omvang van € 1 .5 – 2 miljoen.

 

· Op basis van de recent in GS besproken concept nota VTH 2018-2021 zullen aanvullend
voorstellen worden gedaan die zich richten op het – deels – omzetten van meerjarige
incidentele uitgaven aan VTH taken zoals bijvoorbeeld de actualisatie van vergunningen. 

 

· Tot slot zal in samenhang met de nog volgende besluitvorming over de bijlage
risicogericht toezicht van de concept nota VTH 2018-2021 worden bezien of de inzet voor
toezicht op de (petro)chemie beantwoord aan het ambitieniveau van Provinciale en
Gedeputeerde Staten.

 
Momenteel wordt uitgezocht wat de feitelijk benodigde budgetten zijn. Dit wordt in de
Voorjaarsnota 2018 uitgewerkt. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 kan in de
commissie Verkeer & Milieu inhoudelijk op deze voorstellen worden ingegaan. 

 

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties voorzien. 

 

2 Proces

 De brief wordt aan Provinciale Staten aangeboden. 

 

3 Communicatiestrategie

 Over deze brief wordt niet apart gecommuniceerd. 

 


