Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid

12 oktober 2018
Documentnummer

4425493
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

De provincie heeft een wettelijke taak om uitvoering te geven aan diverse wetten op
het gebied van natuur, water en milieu. Deze wetten bieden bescherming van de
leefomgeving onder andere door regulering van allerlei activiteiten die in die
leefomgeving plaatsvinden. Aldus wordt een zekere basiskwaliteit van de
leefomgeving geborgd. Een volledige beschrijving van de met die wetten
opgedragen taken betreffende vergunningverlening, toezicht en handhaving, hierna
VTH, (inhoud, omvang en benodigde middelen voor een adequate uitvoering) is
opgenomen in het rapport ‘VTH in het omgevingsrecht: een snel veranderende taak’
(kenmerk: C2212317/4241053; zie Statenvoorstel 56/17 van 12 september
2017) en de actualisatie daarvan (zie Statenvoorstel 50/18 van 25 juni 2018). Ik
merk hierbij nog op dat de uitvoering van deze VTH-taken door het rijk in
medebewind zijn opgedragen aan GS en daarmee de bevoegdheid zijn van
gedeputeerde staten.

Kopie aan

Van

J.J.C. van den Hout
Telefoon

(073) 681 26 54
Email

jvdhout@brabant.nl
Bijlage(n)

1

‘Eerst beleid, dan geld’, is een uitgangspunt van uw Staten. In het licht van de
besluitvorming over de financiering van VTH heeft u mij bij diverse gelegenheden
verzocht VTH-beleid aan uw Staten voor te leggen. Ook in uw vergadering van 28
september jl. kreeg ik daar een vraag over. Zoals ik u toen aangaf is het beleid
rondom VTH al aan u voorgelegd. Er is echter geen sprake van één VTHbeleidsdocument. Dat heeft te maken vooral te maken met de aard van VTH; het zijn
beleidsinstrumenten die bij kunnen dragen aan beleidsrealisatie en dus geen doel op
zich. In deze memo informeer ik u over de vastgestelde stukken (waaronder
beleidskaders) in relatie tot VTH. Ik ga daarbij in op de samenhang der stukken en
de bevoegdheden van uw Staten en van GS. Met deze memo geef ik invulling aan
de toezegging die ik in uw vergadering van 28 september 2018 aan uw Staten heb
gedaan.
Kwaliteit van de leefomgeving

Zoals gezegd beogen de wetten op het gebied van natuur, water en milieu een
zekere basiskwaliteit van de leefomgeving te borgen. Uw Staten hebben de
bevoegdheid beleidskaders te formuleren ten aanzien van de kwaliteit van de
leefomgeving. U heeft dergelijk beleid ook vastgesteld; bijvoorbeeld het Provinciaal
Milieu- en Waterplan (zie PS-besluit 78/15 van 18 december 2015) en het plan
Brabant Uitnodigend Groen (zie Statenvoorstel 50/12 van 26 juni 2012). Tevens
hebben uw staten diverse verordeningen vastgesteld op deze terreinen.
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Om de doelen uit de door u vastgestelde plannen te kunnen realiseren zetten
gedeputeerde staten een mix van beleidsinstrumenten in zoals VTH, beleidsregels,
subsidies en voorlichting. In de plannen en de bijbehorende uitvoeringsplannen is
aangegeven met welke inzet van welke instrumenten doelbereiking wordt beoogd.
Via de besluitvorming over de provinciale begroting beslissen uw Staten over
financiering van de inzet van die instrumenten.

Datum

12 oktober 2018
Stuknummer

Vormgeving VTH-instrumenten

Met name de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft aan hoe de VTHinstrumenten zijn vormgegeven. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld over de te volgen
procedures en over de eisen die gesteld worden aan vergunningaanvragen,
vergunningen en handhavingsbesluiten. Ook hier heeft het bevoegde gezag, in dit
geval GS (omdat deze taken in medebewind aan GS zijn opgedragen), ruimte om
zelf een nadere invulling te geven. Met het vaststellen van het ‘Instrumenteel kader
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht’ van 22 mei 2018 (zie
Statenmededeling van 25 juni 2018; kenmerk GS: 4365361/PS: 4377154) heeft
GS daarvan gebruik gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld opgenomen hoe we
deze instrumenten integraal en in verbinding met ons provinciale beleid inzetten, hoe
we met bedrijven en hun omgeving omgaan en hebben we de besluitvorming op
aanvragen nader gespecificeerd. Bij het opstellen van dit document hebben wij u
geraadpleegd zoals ik u heb toegezegd in uw vergadering van 27 oktober 2017
(bijeenkomsten op 1 december 2017, 15 december 2017 en 23 februari 2018).
Uitvoering

Namens gedeputeerde staten wordt de VTH-taak binnen het omgevingsrecht onder
mandaat uitgevoerd door de drie Brabantse omgevingsdiensten. Gedeputeerde
staten geven jaarlijks een opdracht aan die diensten en brengen deze ter kennis van
uw Staten (voor bijvoorbeeld de opdracht 2018: zie Statenmededeling van 21
november 2017; GS: 4264790, PS: 4281463).
Samenvattend

De hiervoor genoemde stukken bevatten de elementen die gezamenlijk beschouwd
moeten worden als het VTH-beleid. In bijgaande infographic zijn deze stukken in hun
samenhang nog eens opgenomen (deze infographic treft u ook aan in het
Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
zoals hiervoor genoemd).
Voorstel voor vervolg

In vervolg op deze memo ben ik graag bereid om medewerking te verlenen aan een
informatieve bijeenkomst voor uw Staten waarin een toelichting kan worden
gegeven op de wijze waarop we het VTH-instrumentarium inzetten ten behoeve van
beleidsrealisatie, welke uitgangspunten we daarbij hanteren en hoe dat resulteert in
een (jaarlijkse) opdracht aan de omgevingsdiensten. Tevens kan daarbij worden
ingegaan op de veranderingen hierin met de komst van de Omgevingswet en hoe
wij ons daarop voorbereiden.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.C. van den Hout
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