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Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat wij sinds het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging, verbeterde 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor het onderdeel 
vergunningverlening het VTH beleid en VTH uitvoeringsprogramma aan u bekend dienen te maken. Het VTH 
beleid en VTH uitvoeringsprogramma hebben wij vastgelegd in het Integraal VTH Jaarprogramma 2019.

Eerdere behandeling in PS
U bent in 2018 voor het eerst actief geïnformeerd over het Integraal VTH Jaarprogramma en de jaaropdracht 
aan de ODG. Voorheen bestond alleen de verplichting het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) aan u 
bekend te maken en werd u hierover via de p&c cyclus geïnformeerd. Sinds voornoemde wetswijzigiging 
bestaat de verplichting het uitvoeringsprogramma voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving 
aan u bekend te maken.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Wij zenden u deze informerende brief ter voldoening aan de informatieplicht en voor de invulling van uw 
controlerende rol.

Vervolg
Vanaf heden zult u jaarlijks door ons geïnformeerd worden over het uitvoerings- en handhavingsbeleid, het 
uitvoeringsprogramma en de evaluatie met betrekking tot de gestelde doelen, de uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten en de uitvoering van de afspraken.

Extern betrokkenen
Voor het opstellen van het VTH Jaarprogramma 2019 is input gevraagd bij de Omgevingsdienst (ODG). Het 
VTH Jaarprogramma 2019 en de jaaropdracht 2019 ODG zijn op ambtelijk niveau afgestemd met de ODG.

Nadere toelichting
In het Milieuplan 2017-2020 is het tactische beleid voor de uitvoeringstaken VTH opgenomen. Deze taken 
voeren wij uit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en diverse andere wet- en 
regelgeving zoals Ontgrondingenwet en Wet Luchtvaart. De provincie is het bevoegde gezag voor de uitvoering 
van de VTH-taken bij circa 130 bedrijven. Dit zijn de bedrijven die in het Bor zijn aangewezen en de status 
hebben van Brzo (Besluit risico zware ongevallen) en/of RIE4 (Richtlijn industriële emissies) bedrijf. Voor deze
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bedrijven zijn wij daarmee ook bevoegd als het gaat om de onderwerpen bouwen, reclame, in- en uitritten, 
kappen, slopen (BRIKS) en het brandveilig gebruik (Bg). In het Milieuplan 2017-2020 is geen uitvoerend beleid 
opgenomen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving opgenomen voor BRIKS en Bg (VTH-beleid voor 
BRIKS en Bg). Dit beleid hebben wij nu vastgelegd in het Integraal VTH Jaarprogramma 2019 en dit 
uitvoeringsbeleid is daarmee aanvullend op VTH-beleid in het Milieuplan.

Integraal VTH Jaarprogramma 2019
In de collegevergadering van 27 november 2018 hebben wij het Integraal VTH Jaarprogramma 2019 
vastgesteld. In het Integraal VTH Jaarprogramma 2019 is aangegeven hoe wij onze wettelijke taken op het 
gebied van VTH voor het jaar 2019 uitvoeren. Dit programma is voor het vierde jaar een integraal programma 
en bevat alle provinciale VTH-taken op het gebied van milieu, natuur, omgeving, wegen en vaarwegen. Bij de 
uitvoering van de taken werken wij volgens de methodiek zoals deze voor de Wabo zijn geborgd in de Wet VTH 
en hoofdstuk 7 van de Bor. Dit betekent dat wij de beschikbare capaciteit transparant en risico gestuurd willen 
inzetten. Het jaarprogramma beschrijft de vijf sturingselementen waarmee we meer grip willen krijgen op het 
effectief programmeren en uitvoeren van al onze VTH-taken. Wij zien hierbij dat de focus van vergunning
verlening verschuift richting toezicht en handhaving. Naar aanleiding hiervan willen we meer sturen op 
naleefgedrag. In 2019 zullen wij in onze verslaglegging en in onze monitoring aandacht besteden aan het 
waargenomen naleefgedrag.

De basistaken Wabo en de Wet bodembescherming (Wbb) voert de ODG uit voor de provincie. De overige 
taken voeren wij zelf uit als organisatie. In het jaarprogramma 2019 ODG zijn de bij de ODG afgenomen en 
aantal producten op basis van de producten en dienstencatalogus (PDC) van de ODG opgenomen. De 
financiering van de uitvoering van de door de ODG uit te voeren taken is lumpsum en bedraagt € 4.981.000,00 
(inclusief de DU BRZO € 450.000,00).

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

sdeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

r,
^(„„-^locosecretaris.
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