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Resultaten actualisatie vergelijkend onderzoek vergunningverlening
Natuurbeschermingswet; 'De voorraad weggewerkt?'

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het door Berenschot opgestelde rapport ‘De voorraad weggewerkt?; Actualisatie
vergelijkend onderzoek vergunningverlening Natuurbeschermingswet.
Aanleiding
De uitvoering van de natuurbeschermingswet1998 (Nbwet) geeft al jaren een te
grote werkvoorraad aan vergunningaanvragen. In uw Staten is hier regelmatig over
gesproken. Op 14 november 2014 is een motie aangenomen om een vergelijkend
onderzoek te doen naar de uitvoering van de Nbwet en de achterstanden in de
afhandeling van de werkvoorraad. Gedeputeerde Staten hebben uitvoering
gegeven aan deze motie en een onderzoeksopdracht verstrekt aan Berenschot. Het
eindrapport ‘Een precaire balans’ (rapportage) en de daarin opgenomen
aanbevelingen zijn door uw Staten op 6 maart 2015 overgenomen
(Statenmededeling). Op 10 juli 2015 hebben uw Staten kennis genomen van het
gewijzigde uitvoeringsbeleid en opnieuw prioriteit aan de uitvoering van de Nbwet
toegekend. Hiertoe werd opnieuw bijna € 2,3 miljoen aan incidentele middelen
beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen, onder de toezegging van een
actualisatieonderzoek over de voortgang (Statenvoorstel). Op 15 maart 2016 bent
u via een mededeling geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering
(Statenmededeling). Nu worden de resultaten van het actualisatieonderzoek
gepresenteerd. Het onderzoek en de actualisatie hebben betrekking op aanvragen
ingediend vóór 1 juli 2015, het moment dat de PAS in werking is getreden.
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Bevoegdheid
GS zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van de Nbwet.
Deze bevoegdheid is voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving
gemandateerd aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Provinciale
Staten zijn het controlerende orgaan op deze uitvoering.
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Kernboodschap

1. De Nbwet vergunningverlening is effectief en doelmatig
De in 2015 overgenomen aanbevelingen uit het rapport ‘Een precaire balans’ zijn
voortvarend in de praktijk gebracht en hebben een positieve bijdrage gehad aan
het wegwerken van de werkvoorraad. De uitvoering verloopt efficiënt en effectief.
Een goede sturing op het proces door de ODBN en het vaker toepassen van de
reguliere procedure (dit is een verkorte procedure) hebben geleid tot een snellere
en grotere afhandeling van het aantal ontvangen aanvragen. Het breder toepassen
van de reguliere procedure heeft niet geleid tot een groter aantal bezwaarschriften
bij de Hoor- en adviescommissie. Het stabiele juridische kader in de afgelopen
periode heeft hierbij ook geholpen.

2. De achterstand in de voorraad is weggewerkt
Naast de effectieve en doelmatige uitvoering zijn ook de toetsingskaders op orde,
de procedures uitgelijnd en wordt het proces continu gemonitord. De inzet van extra
capaciteit bij de Omgevingsdienst heeft samen met de wijzigingen in het
vergunningverleningsproces er voor gezorgd dat de achterstand is weggewerkt. Op
1 juli zullen nog circa 17 pre PAS-procedures in behandeling zijn.
Alle provincies, behalve Limburg, hebben de pre PAS-aanvragen bijna volledig
weggewerkt. Provincie Limburg geeft aan dat zij tot 2018 nodig hebben om de prePAS aanvragen af te handelen. Dit betekent dat tot die tijd ook nog oude Nbwet
aanvragen aan Brabant worden doorgezonden voor behandeling, mocht bij het
behandelen van deze procedures blijken dat niet Limburg maar Brabant bevoegd is.
Zoals in de statenmededeling van 15 maart 2016 al aangegeven is er geen
achterstand in de afhandeling van PAS aanvragen. De totale werkvoorraad aan
Nbwet aanvragen is momenteel beheersbaar.

3. Het beschikbaar gestelde incidentele budget is niet volledig benut
Door uw Staten zijn op 10 juli 2015 € 2.280.305,- aan incidentele middelen
beschikbaar gesteld. Een deel van deze middelen is via de jaarrekening 2015
overgeheveld naar 2016 voor de voortzetting van de uitvoering. Nu de achterstand
is weggewerkt is ook de actuele uitputting van de middelen in beeld gebracht. Naar
verwachting zal ruim € 0,7 miljoen van deze middelen over blijven en vrij vallen
naar de algemene middelen. Komende periode worden de laatste procedures
afgerond en eventuele beroepszaken doorlopen. Afhankelijk van het moment van
finale afronding wordt deze meevaller meegenomen in de Burap 2016 of de
jaarrekening 2016. Mochten er na afronding nog aanvragen worden doorgestuurd
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vanuit Limburg, dan worden deze procedures in de reguliere uitvoering
meegenomen.
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Vervolg
Aan uw Staten is de toezegging gedaan dat de uitvoering van de Brabantse
beleidsregel voor de PAS zal worden geëvalueerd. De evaluatie van deze
Beleidsregel valt buiten de scope van de evaluatie over de werkvoorraad en de
effectiviteit van de uitvoering van de Nbwet-aanvragen. Uw staten worden hier
separaat over geïnformeerd.
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Bijlagen
Rapport ‘De voorraad weggewerkt?’ Actualisatie vergelijkend onderzoek
vergunningverlening Natuurbeschermingswet, d.d.15 juni 2016 van Berenschot.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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