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Monitor 2016-II
2016
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en
handhaving milieu en veiligheid
Integrale kleurscore

Groen
Voorr het waarborgen van de basiskwaliteit van bodem en lucht
zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) de
belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de
uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht,
Wet Bodembescherming,
ng, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart.

Context
Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een g
goede
oede naleving. Goede communicatie,
helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden we
ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

Oranje

1. Het binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het binnen de wettelijke termijn
afhandelen van meldingen. Bij risicovolle bedrijven worden de ve
vergunningen
rgunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit bij
overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.
2. Het controleren van voorschriften in vergunningen, ontheffingen en meldingen.
3. Het handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.
Toelichting op voortgang
Geen afwijking.

Financiën

Oranje

In 2014 is een deel van de bevoegdheden met betrekking tot deze prestatie overgeheveld van provincies naar gemeenten. In
verband daarmee heeft een structurele overheveling plaatsgevonden van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Voor het
opvangen van de lagere provinciefondsuitkering is een in te vullen taakstelling opgenomen op de post onvoorzien.
Met de partners in de RUD’s is over het jaar 2014 overeengekomen dat een percentage van 85% van de overgehevelde
provinciefondsgelden wordt teruggestort door de gemeenten. Dit jaar hebben wij van de laatste gemeente het afgesproken bedrag
ontvangen. Samen met de reeds gerealiseerde baten, kan hiermee voor 2016 invulling gegeven worden aan de nog resterende
taakstelling.
Met betrekking tot prestatie 2.2.2 stellen wij voor om de baten in 2016 incidenteel met € 0,2 miljoen te verhogen onder gelijktijdige
gelij
verlaging van de baten op de post onvoorzien met € 0,2 miljoen.
Voor de Implementatie van de Omgevingswet is een intern programma ingericht. Voor de kosten hiervan was in 2016 € 500.000
beschikbaar. Veel is opgezet en uitgevoerd zonder dat dit (grote) kosten met zich heeft meegebracht. Het programma bevond zich
in dit jaar voor deel ook nog in de opstartfase. Dat houdt in dat ongeveer € 350.000 niet is uitgegeven. Omdat voor 2017 ook weer
€ 500.000 beschikbaar is en dat naar verwachting voldoende is om de kos
kosten
ten te dekken, wordt voorgesteld het overschot van 2016
bij de Jaarrekening terug te laten vloeien in de algemene middelen. De beschikbare middelen zijn uitsluitend bedoeld voor de
implementatie van de omgevingswet ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van de wet op het moment dat deze in werking
treedt.

Basisinformatie
Verantwoordelijke portefeuillehouder:
Erik Lievers.
Rol provincie:
De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.
Looptijd prestatie:
Structureel.
Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel
Nee.

