Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer publiceert onderzoek naar vergunningverlening, toezicht en
handhaving Gelderland
Deventer, 8 november 2019
Het is moeilijk om te bepalen of de inzet van de provincie Gelderland op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bijdraagt aan haar ambitie: een gezonde
en veilige leefomgeving. Dit komt mede doordat deze ambitie maar ook het doel voor
toezicht en handhaving (verbetering van de naleving door bedrijven) weinig op de voorgrond
stond. Daarnaast is de provincie nog zoekende in de aansturing van de omgevingsdiensten
die de VTH-taken voor haar uitvoeren. Dat zijn de conclusies uit het rapport ‘Een complexe
verhouding’ dat de Rekenkamer Oost-Nederland op 13 november publiceert.
De kern van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is dat inwoners moeten
kunnen rekenen op een veilige en gezonde leefomgeving en dat bedrijven de ruimte moeten
hebben om te ondernemen. De provincie is verantwoordelijk voor de VTH-taken als het gaat
om complexe bedrijven zoals afvalverwerkers en mestvergisters. Deze bedrijven worden als
complex aangemerkt omdat zij door hun aard en omvang mogelijk een grote impact hebben
op de omgeving en het milieu. De provincie voert deze VTH-taken niet zelf uit: zij is wettelijk
verplicht om de uitvoering van (bepaalde) VTH-taken bij zogenoemde omgevingsdiensten te
beleggen. De gedachte daarachter is onder meer dat omgevingsdiensten onafhankelijker zijn in
de uitvoering van taken en de kwaliteit daarvan zou verbeteren.
In haar beleid werkt de provincie Gelderland haar ambitie uit naar concretere doelen over de
actualiteit van vergunningen en goed naleefgedrag van bedrijven. De Rekenkamer vindt dit
een beperkte uitwerking van de ambitie en beveelt de provincie aan om te concretiseren wat
zij bedoelt met een gezonde en veilige leefomgeving. Ook heeft de provincie beperkt zicht op
het naleefgedrag van bedrijven waardoor zij deze informatie niet goed kan gebruiken bij de
aansturing van de omgevingsdiensten. Dit komt mede doordat deze informatie in systemen
van verschillende omgevingsdiensten zit. De Rekenkamer beveelt de provincie aan om met de
omgevingsdiensten af te spreken welke informatie minimaal uit het systeem gehaald moet
kunnen worden. Verder vindt de provincie preventie belangrijk bij het realiseren van naleving
door bedrijven, maar daar is in de praktijk weinig aandacht voor.
In Gelderland zijn er zeven omgevingsdiensten die de uitvoering van de VTH-taken voor de
provincie doen. De Rekenkamer zag in haar onderzoek dat de provincie nog zoekt hoe zij deze
omgevingsdiensten goed kan aansturen. Zo is de provincie bezig om de VTH-taken bij de
omgevingsdiensten anders te organiseren waarbij zij de verantwoordelijkheid bij twee
omgevingsdiensten legt. De provincie verwacht veel van deze verandering. Of dit
gerechtvaardigd is, moet de toekomst uitwijzen. Daarom beveelt de Rekenkamer aan om over
twee jaar te evalueren of de verwachte voordelen worden gehaald.
Ten slotte is de provincie de laatste tijd onder meer als gevolg van een aantal incidenten
dicht(er) op de operationele uitvoering door de omgevingsdiensten gaan zitten. De
Rekenkamer beveelt aan dat de provincie en de omgevingsdiensten hierover in gesprek gaan,
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omdat de bedoeling van de wetgever juist was dat de uitvoering omwille van de
onafhankelijkheid op een zekere afstand van de provincie plaats zou vinden.

Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen
onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn
openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten
vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en
aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl.
Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer OostNederland.
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