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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-618781419 (DOS-2017-

0003296)

Contact

M. Contant 

m.contant@pzh.nl

Onderwerp:

Evaluatie Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  2014 - 2017

Publiekssamenvatting:

Voorafgaand aan het actualiseren van de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2014 – 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie van de nota bestond uit zowel een 

interne als een externe evaluatie. De evaluatie van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving 2014 - 2017 beschrijft de gevolgde werkwijze bij de evaluatie en bevat de punten die 

uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Hierbij is tevens aangegeven hoe deze punten in het 

ontwerp van de Nota VTH 2018-2021 zijn verwerkt.

De ontwerpnota VTH 2018-2021 is op 26 september 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld 

en aan Provinciale Staten toegezonden. De ontwerpnota VTH 2018-2021 is geagendeerd in de 

vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 29 november 2017.

Advies:

1. Vast te stellen de evaluatie van de Nota VTH 2014-2017;

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten, waarmee de evaluatie van de 

Nota VTH 2014-2017 aan Provinciale Staten wordt aangeboden;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij behandelvoorstel Evaluatie Nota VTH 2014-

2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake de evaluatie van de

Nota VTH 2014-2017
- Evaluatie van de Nota VTH 2014 -2017

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M. Contant Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 november 2017 14 november 2017
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1 Toelichting voor het College

De ontwerpnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018 – 2021 is op 26 september 

2017 door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De ontwerpnota VTH 2018-2021 

bevat de provinciale visie, koers en sturing en de daarbij behorende uitvoeringskaders inzake 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de komende vier jaar. 

Aan het actualiseren van de Nota VTH 2018 – 2021 is een evaluatie voorafgegaan. Deze bestond 

uit zowel een interne als een externe evaluatie. In lijn met de toezegging aan PS zal deze evaluatie 

worden verstrekt  in de vorm van een  resumé van de gevolgde werkwijze bij de evaluatie en de   

bevindingen van de evaluatie. De resultaten van de evaluatie liggen thans ter vaststelling aan u 

voor. 

De inzichten uit onderhavige evaluatie zijn verwerkt in de ontwerpnota VTH 2018-2021. Daarnaast 

is de ontwerpnota op diverse onderdelen geactualiseerd en bijgesteld waar gewijzigde wet- en 

regelgeving, de uitvoeringspraktijk en relevante inzichten uit recente onderzoeksrapporten

daartoe aanleiding geven.

Financieel en fiscaal kader:

Aan de evaluatie van de Nota VTH 2014-2017 zijn geen financiële dan wel fiscale consequenties 

verbonden.

Juridisch kader:

Aan de evaluatie van de Nota VTH 2014-2017 zijn geen juridische consequenties verbonden.

2 Proces

Zowel de evaluatie als de actualisatie van de nota VTH 2014 - 2017 is tot stand gekomen in 

nauw overleg met de vijf omgevingsdiensten die de VTH taken in opdracht van de provincie 

uitvoeren. Aan het begrip partnerschap is in de nota VTH 2018-2021 herkenbaar meer 

inhoud gegeven.

De inzichten uit onderhavige evaluatie zijn verwerkt in de ontwerpnota VTH 2018-2021.

Bij vaststelling van de concept nota VTH 2018-2021 in december 2017 zullen voorstellen worden 

gedaan voor de Voorjaarsnota 2018. Deze voorstellen zijn reeds geduid bij het voorstel aan GS 

voor vaststelling van de voortgangsrapportage Impulsprogramma VTH. In aanloop naar de 

behandeling van de Voorjaarsnota 2018, kan in de commissie Verkeer & Milieu inhoudelijk op 

deze voorstellen worden ingegaan.

3 Communicatiestrategie

De evaluatie van de Nota VTH 2014 - 2017 hoeft  niet gepubliceerd te worden. 
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