
Van: Gerdy van de Burgt - van Berlo 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 
Aan: Hermen Vreugdenhil 
Onderwerp: BS FW: Technische vraag cijfers vergunningverlening toezicht en handhaving 
Natuurbescherming 

 
Geachte heer Vreugdenhil, beste Hermen 
 
Hierbij stuur ik u de gevraagde overzichten van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 
Wnb. 
Het zijn de rapportages van de omgevingsdiensten die zij over 2018 hebben aangeleverd, en de 
termijnrapportage van 2019 tot en met september. 
 
Met kleuren heb ik de verschillende onderdelen van de Wnb aangegeven. 
In het tabblad vergunningverlening vindt u enkel de gegevens van de ODBN.  
De andere twee diensten voeren geen vergunningverlening van de Wnb uit. 
Het betreft hier de aantallen van ontvangen vergunningaanvragen gebiedsbescherming voor alle 
categorieën bedrijven.  
Onderverdeeld in  
A. losse Wnb procedures,  
B. vvgb’s waarbij het natuurdeel mee gaat in de Wabo vergunning die de gemeente verleend en  
C. interne adviezen. Bij een intern advies gaat het natuurdeel mee met de Wabo vergunning voor een 
provinciale inrichting.  
Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de provincie aan zichzelf geen vvgb af kan geven.  
 
In het tabblad toezicht en handhaving ziet u ook de onderdelen van de andere twee diensten. 
Daar waar toezicht inrichting-gebonden is (soorten en gebiedsbescherming) worden deze 
werkzaamheden door alle drie de omgevingsdiensten uitgevoerd. 
Daar waar het inrichting gebonden niet veehouderij bedrijven betreft gaat het over industriële 
bedrijven. Deze kunnen onder gemeentelijke of provinciale Wabo bevoegdheid vallen. 
 
De overzichten staan in dezelfde format als de gegevens van vorig jaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Gerdy van de Burgt 
 

Van: Hermen Vreugdenhil 
Verzonden: woensdag 6 november 2019 
Aan: STATENGRIFFIE 
Onderwerp: Technische vraag cijfers vergunningverlening toezicht en handhaving 
Natuurbescherming 

 

Beste griffie,  
 

Vorig jaar heb ik de realisatiecijfers opgevraagd van VTH betreffende de Wnb. Ik heb de 
cijfers toen tot oktober 2018 ontvangen.  
Graag ontvang ik een update tot en met oktober 2019.  
 

m vr groet,  
 

Hermen Vreugdenhil 
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