VTH, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
Provincie Noord-Brabant

VTH taakuitvoering draagt bij aan het bestuursakkoord ‘Beweging in
Brabant’, doordat we hiermee een bijdrage leveren aan een veiligere,
schonere en gezondere leefomgeving, rekening houdend met economische
ambities. De provincie doet dit in samenwerking met de drie Brabantse
omgevingsdiensten. Zij geeft aan hen een opdracht, die enerzijds is afgeleid
van de wettelijke taken van de provincie als bevoegd gezag, anderzijds van
provinciale ambities en beleidsopgaven uit het bestuursakkoord.
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Milieu gerelateerde wettelijke taken:
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en BRZO
• Wet milieubeheer
• Wet luchtvaart
• Wet natuurbescherming
• Wet hygiëne en veiligheid bad- en
zwemgelegenheden (Whvbz)
• Waterwet
• Wet bodembescherming
• Ontgrondingenwet en ontgrondingenverordening
• Provinciale milieuverordening

% beschikkingen afgegeven binnen wettelijke termijn
Geen succesvol beroep op “Wet dwangsom”
Geen ingebrekestellingen
Geen lex silencio positivo’s

Leegstand

Energie

Deelopdrachten verdeeld over
• Vergunningverlening 55%
• Toezicht en Handhaving 37%
• Meting en onderzoek 8%

Handhaving:
• % spontane naleving (controles zonder overtreding)
• % controles met ernstige overtreding
• % handhavingsbeschikkingen dat in stand blijft na
gerechtelijke toetsing

OPDRACHT
€ 25 miljoen

Agrofood
CO2

opdracht vormt het
1vanDeze
het uitvoeringsprogramma
de omgevingsdiensten voor
het provinciale deel.

De provinciale opdracht
2
bestaat uit deelopdrachten
verdeeld over Vergunningverle-

ning en Toezicht en Handhaving.
Een andere verdeling zijn de
deelopdrachten verdeeld over de
kleursporen: industrie/bouw
(grijs) en bodem (bruin) en
water (blauw)en natuur (groen).

INDUSTRIE/BOUW 44%
NATUUR 28%
WATER 8%
BODEM 10%
OVERSTIJGEND10%

De omgevingsdiensten
behandelen milieuklachten en
ongewone voorvallen en voeren
milieu-onderzoeken uit (geel).

Opdrachtgeversrol
PNB verstrekt en
monitort de opdracht

PAS

Natuur

De rol van PS

PS

= Besluitvormend

Kaderstellend als mede-eigenaar
van omgevingsdiensten

• Vaststellen wijzigingen Gemeenschappelijke Regelingen
• Vaststellen zienswijzen op begrotingen omgevingsdiensten

• Kadernota’s omgevingsdiensten
• Jaarrekening omgevingsdiensten

Kaderstellend als beleidsbepaler /
besluitvormer

• Vaststellen VTH beleid bijvoorbeeld startnotitie
brabantbreed VTH beleid
• Vaststellen beleid waarbij gebruik maakt wordt van
VTH instrumenten bijvoorbeeld Energie, Agrofood, etc
• Vaststellen provinciale perspectiefnota
• Vaststellen provinciale begroting

• Relevante en actuele beleidstrajecten bijvoorbeeld de
pilot en vervolg van de intensivering toezicht veehouderijen

Controlerend / toezichthouder
van VTH taakuitvoering

• Wabo taken (397 bedrijven, incl. 77 risicovolle)
• Vuurwerkevenementen (300)
• Luchtvaartontheffingen (200)
• Gebiedsbescherming (720 aanvragen)
• Soortenbescherming (135 aanvragen)
• Houtopstanden (Boswet) (852 aanvragen)
• Faunabeheer (50 aanvragen)
• Zwemgelegenheden (522 objecten)
• KWO installaties (370 installaties)
• Grondwateronttrekkingen drinkwater (39)
• Grondwateronttrekkingen industrie (38)
• Bodemsaneringen (400 locaties)
• Ontgrondingen (310 locaties)
• Klachten(1700)+ongewone voorvallen (800)
• SSiB

= Informerend

• Opdrachtverstrekking, tussenrapportage en eindrapportage
provinciaal VTH programma
• Bestuursrapportage provincie
• Periodiek doeltreffendheidsonderzoeken (bijv. Zuidelijke
rekenkamer, ILT, 2.17a evaluatie handhavingskoers)

ODBN
OMWB

GR:PNB+27 gemeenten

GR:PNB+16 gemeenten

In totaal:
4400 vergunningverleningstrajecten.
3400 eerste toezichtscontroles
1000 hercontroles
150 repressieve handhavingsacties

omgevingsdiensten
3 DeZuidoost
Brabant (ODZOB),

Gemeenschappelijke Regeling

Brabant Noord (ODBN) en Midden
West Brabant (OMWB) voeren samen
de provinciale opdracht uit.
Bepaalde deelopdrachten worden door
meerdere diensten uitgevoerd, anderen
door één dienst of twee diensten,
afhankelijk van de aard en omvang van
de taak.

In het algemeen bestuur van een dienst
geldt het principe van ‘one man one vote’,
bij ‘€’ geldt een gewogen stemverdeling
o.b.v. omzet.

GR:PNB+21 gemeenten
ODZOB

OPDRACHT

3x P/J

worden gemonitord op kwalitatieve, kwantitatieve en financiële
4 Deelopdrachten
voortgang. Omgevingsdiensten rapporteren 3 keer per jaar. Tweejaarlijks vindt

er een leveranciersbeoordeling plaats waarbij ingezoomd wordt op
procesuitvoering en de kritieke massa.

