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Alle geïnterviewde en betrokkenen 

Onderwerp 

Toekomstbestendige dienstverlening voor een schoon en 

veilig Zuid-Holland 

 

  

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

  
 

Zoals u weet, heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen voor een verkenning naar de 

doorontwikkeling van een toekomstbestendige VTH-taakuitvoering. U heeft een bijdrage geleverd 

aan deze verkenning, die is uitgevoerd door Twynstra Gudde. Samen met u ben ik deze 

verkenning aangegaan. Ik wil graag mijn waardering uitspreken over uw betrokkenheid en dat u 

in alle openheid uw bijdrage heeft geleverd aan dit traject.  

 

De opbrengsten van deze verkenning bied ik u van harte aan in het bijgevoegde adviesrapport 

van Twynstra Gudde. 

 

Een eerste beeld van de opbrengsten 

In de gesprekken heb ik geconstateerd dat het beeld breed wordt gedeeld dat het gaat om een 

goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, waarbij maatschappelijke toegevoegde waarde 

centraal staat. Naast het voorkomen van milieuschade, is het schoon en veilig ontwikkelen (en 

behouden) van Zuid-Holland zoals het mogelijk maken van bijvoorbeeld (circulaire) economische 

bedrijvigheid en het realiseren van voldoende woningen, belangrijk bij de toekomstige 

taakuitvoering. Daarbij staat voorop dat we excellente diensten leveren aan burgers en bedrijven 

van Zuid Holland in al zijn verscheidenheid. 

 

De belangrijkste thema’s voor een (ook in de toekomst) goede dienstverlening die naar voren 

kwamen in onze gesprekken zijn:  

- Kennis is Key 

Actuele gedegen kennis bij omgevingsdiensten geeft bestaansrecht en zeggenschap en is 

essentieel voor de toekomst van de uitvoering van de VTH-taken. Gezaghebbende 

omgevingsdiensten dragen bij aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. Hierin 

werken de diensten efficiënt samen. De omgevingsdiensten zijn herkenbaar als gezamenlijke 

uitvoerder van wet- en regelgeving en adviestaken. 
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- Betere samenwerking in de provincie en keten 

De afstemming en informatievoorziening tussen omgevingsdiensten en de opdrachtgevers is 

professioneel met goede afstemming tussen beleid en uitvoering, wederzijdse 

informatievoorziening en transparantie naar alle betrokkenen. 

  

- Robuuste financiering 

Betaalbaar houden van de uitvoering van onze taken door onder andere te sturen op 

maatschappelijke relevantie en ruimte maken voor investeringen in innovatie 

kennisontwikkeling vraagt ook om financiële ruimte. 

    

- Nabijheid en transparantie 

Voor een toekomstbestendige taakuitvoering door omgevingsdiensten, is een goed 

evenwicht tussen onafhankelijkheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid belangrijk. Dit maakt 

de taakuitvoering, juist in de toekomst, blijvend maatschappelijk relevant. Vanuit de 

verkenning wordt dit verbonden aan transparantie in de zin van  een transparante rolinvulling 

van de omgevingsdienst en de daarop volgende besluitvorming door de bestuurder. 

 

Vervolgproces  

Op basis van deze verkenning zie ik veel aanknopingspunten om op bovengenoemde thema’s 

door te pakken. En met genoegen constateer ik dat er ook bij mijn gesprekspartners bestuurlijke 

herkenning én erkenning is van deze thema’s. Door mijn aankomende vertrek kan ik helaas niet 

zelf de vervolgstappen in dit proces zetten. Ik heb er vertrouwen in dat mijn opvolger Meindert 

Stolk na een korte inwerkperiode dit samen met mijn collega-bestuurders verder gaat brengen.   

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

mr. A.W. (Adri) Bom - Lemstra  

 

  

  

Bijlagen: 

- Verkenning Twynstra Gudde 

 


