Agendapunt Provinciaal Samenwerkingsoverleg (PSO-VTH) van 11 oktober 2019:
Samenwerking bij de doorontwikkeling van VTH-beleid onder de Omgevingswet
Essentie / samenvatting:
De Omgevingswet geeft het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving meer eigen
beleidsruimte. Hoe deze instrumenten worden ingezet ligt vast in het VTH-beleid. Iedere instantie maakt hierin
haar eigen keuzes.
Kun je de manier waarop je dit beleid opstelt en evalueert met elkaar afstemmen? Kun je de wijze waarop je de
omgevingseffecten van je beleid meet afstemmen? Op dit moment wordt door gemeenten, de provincie en de
uitvoeringsorganisaties samengewerkt aan het afstemmen op dit gebied.
Deze samenwerking richt zich nu nog op het beleid en de instrumenten onder de Wabo. Voorstel is om nu door
te pakken en de samenwerking te richten op de Omgevingswet. Hierbij kan met name worden gezocht naar de
manier waarop de ketenpartners kunnen gaan samenwerken als één overheid.
Denk hierbij concreet aan het opzetten van bijvoorbeeld één methode voor risico-analyse en de wijze waarop
prioriteiten worden gesteld (met behoud van de ruimte om eigen prioriteiten te stellen) en het inrichten van
pilots rondom de private Kwaliteitborging bouwtoezicht of het al dan niet toepassen van de omgevingstafel.
Ook kan worden gedacht aan het afstemmen van de wijze waarop de participatieverplichting van
initiatiefnemers uit de Omgevingswet zal worden getoetst en beoordeeld. Hier wordt op dit moment concreet
ambtelijk al aan gewerkt.
Voorgesteld wordt om in gezamenlijkheid te zoeken naar de mogelijkheden om hierin samen te werken en om
deze samenwerking dan concreet vorm te blijven geven vanuit de bestaande ambtelijke werkgroep.
Voorgeschiedenis:
Door diverse Utrechtse gemeenten is gewerkt aan de gezamenlijke ontwikkeling van VTH-beleid onder de
huidige regelgeving. In dit kader is een gezamenlijke methode voor risico-analyse ontwikkeld, wordt
gezamenlijk nagedacht over de monitoring van het beleid en is een format voor de noodzakelijke
beleidsdocumenten opgesteld. Veel gemeenten maken hier nu gebruik van.
Volgens planning zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden. Dit vraagt om nieuw VTH-beleid en vertaling
daarvan in Dienstverleningsovereenkomsten met de uitvoeringsorganisaties (RUD, ODRU, VRU, GGDrU).
Wettelijk is onder de Omgevingswet (zoals nu al onder de Wabo) verplicht om het VTH-beleid op het niveau
van de uitvoeringsdiensten met elkaar af te stemmen.
Niet iedere organisatie heeft de capaciteit of ambitie om reeds vóór 2021 te werken aan nieuw VTH-beleid
onder de Omgevingswet, maar doet wel naar vermogen mee. Veel gemeenten, RUD en ODRU, dragen zeer
actief bij. De provincie heeft aangeboden om hierin op bepaalde onderdelen het voortouw te nemen en om dit
gezamenlijk met ketenpartners uit te werken met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid.
Meetbaar/beoogd beleidseffect:
Door als Utrechtse partners in samenwerking en afstemming te werken aan een gezamenlijke VTHbeleidskader Omgevingswet wordt inhoud gegeven aan de één-overheidsgedachte.
Gevolgen voor de middelen:
☒
Ja → er is in de begroting in voorzien,
☐

Ja → er is niet in de begroting in voorzien, dus een begrotingswijziging noodzakelijk

☐

Nee.

Beslispunten:
Het Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht van 11 oktober 2019 besluiten:
1. In te stemmen met het ontwikkelen van gezamenlijke VTH-beleidskader dat aansluit op de
Omgevingswet.
2. In te stemmen met het aanbod van de provincie Utrecht om bij de ontwikkeling van dit gezamenlijke VTHbeleidskader Omgevingswet aan te sluiten bij de bestaande werkgroep en binnen die samenwerking het
voortouw te nemen op onderwerpen waar die rol bij uitstek voor de provincie is weggelegd (denk
bijvoorbeeld aan het betrekken van ketenpartners). De partners in het PSO worden uitgenodigd om aan
te sluiten op het niveau dat past bij de individuele ambities en mogelijkheden.

