
Beantwoording technische vragen nav Memo gedeputeerde VTH in het kader van 

de Wet natuurbescherming 

 

 
Van: Brechje Biemans  
Verzonden: donderdag 6 december 2018  
Aan: Hermen Vreugdenhil   
Onderwerp:  Beantwoording technische vragen 

 

Geachte heer Vreugdenhil, 

 

Hierbij de beantwoording van de door u gestelde vragen die technisch te beantwoorden zijn. Op de 

overige vragen zal Gedeputeerde vd Hout tijdens de themabijeenkomst op 7 december as ingaan. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Brechje Biemans 

 

 

Vraag:  

Als wij de werkelijke aantallen gerealiseerde Wnb procedures, adviezen, vvgb’s en meldingen 

afzetten tegen de verwachtte aantallen dan zit daar een enorm verschil in. Van de in 2017 geplande 

1420 procedures, adviezen, vvgb’s en/of meldingen zijn er 538 daadwerkelijk gerealiseerd. Welke 

verklaring heeft u voor deze enorme afwijking?  

Blijkbaar zijn tussentijds de verwachtte aantallen fors naar beneden bijgesteld. Van een jaarindicatie 

van 1420 naar een bijgestelde jaarindicatie van 630. Wanneer zijn de verwachtte aantallen 

bijgesteld? Wie neemt hierover het besluit? Wat waren de redenen van deze bijstelling? Op welke 

wijze worden de Staten over de bijstelling van de verwachtte aantallen vergunningen geïnformeerd? 

 

In uw rapportage van 17 april 2018 meldt u de Staten dat u 88% van de verwachtte aantallen 

vergunningen gebiedsbescherming heeft gerealiseerd. U rapporteert de Staten echter de realisatie ten 

opzichte van de fors naar beneden bijgestelde aantallen. Ten opzichte van de oorspronkelijke 

aantallen is dit slechts 70%. Is de versterkte informatie aan de Staten wel volledig en correct? 

 
Het bijsturen van de opdrachten aan de omgevingsdiensten is een afstemming tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer, dus tussen provincie en omgevingsdienst. De omgevingsdiensten rapporteren 
periodiek over de voortgang in de uitvoering van de provinciale opdracht. Na 5 maanden, na 9 
maanden en over het gehele kalenderjaar.  
De bijstelling voor de vergunningverlening gebiedsbescherming is in 2017 gedaan bij de tweede 
termijnrapportage. Dit is gebeurd op managementniveau (gedelegeerd opdrachtgever aan de 
diensten) waarbij in overleg met de ODBN besloten is de aantallen en het budget dat hiermee 
gepaard gaat naar beneden bij te stellen. In de statenmededeling over de uitvoering in 2017 (doc.nr. 
4348032) is het verschil in opdracht en realisatie aangegeven voor zowel voor de oorspronkelijke als 
de bijgetelde opdrachtwaarde. Met de opmerking dat het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt 
door het achterblijven van de aanvragen in het groene kleurspoor. 
 
 


