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Geacht bestuur,  

 

 

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. 

 

 

 

  
 

De provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen voor het laten uitvoeren van een 

verkenning naar toekomstbestendige taakuitvoering vergunningen, toezicht en handhaving.  

In verschillende DB-vergaderingen is met u gesproken over de opzet van de verkenning. Ook is 

een aantal DB-leden geïnterviewd en heeft een aantal van u deelgenomen aan 

groepsgesprekken. Zoals bekend heeft Twynstra Gudde (TG) de verkenning uitgevoerd en 

inmiddels zijn de resultaten van de verkenning opgeleverd. Graag bied ik u het rapport hierbij 

aan.  

 

In deze verkenning naar de toekomstbestendige taakuitvoering van VTH zijn vijf thema’s 

benoemd die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling: 

 

1. Kennis is key: het (blijven) onderhouden van kennis en vaardigheden.  

2. Betere samenwerking in de keten gericht op een betere uitwisseling van data en 

informatie: uitwisseling van informatie tussen omgevingsdiensten en met 

samenwerkingspartners onderling. 

3. Robuustere financiering: passende financiering bij het verder ontwikkelen van de 

organisatie van omgevingsdiensten t.b.v. de toekomstbestendige taakuitvoering VTH. 

4. Nabijheid en transparantie: nabijheid is nodig voor het maken van goede afwegingen en 

integraal advies, maar kennisgebieden kunnen over organisatiegrenzen heen worden 

georganiseerd. 

5. Een sterke(re) bestuurlijke samenwerking: over regio’s en organisatiegrenzen heen 

afspraken maken over onderwerpen die meerdere organisaties en verantwoordelijkheden 

raken. 

 

Voor de verdere inhoud verwijs ik voor nu u graag naar het rapport van TG en de brief van Adri 

Bom-Lemstra. 
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Stand van zaken  

Het rapport van Twynstra Gudde hebben wij op 15 juni jl. in het college van GS besproken. De 

provincie Zuid-Holland wil een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op de VTH taken. Niet 

alleen nu, maar ook in de toekomst. Hier passen omgevingsdiensten bij die gezaghebbend 

kunnen optreden op basis van (actuele) kennis en vaardigheden, met voldoende financiële ruimte 

en adequaat ontsloten data en informatie.  

 

De opgehaalde informatie voor de verkenning heeft aangetoond, dat deze ambitie door het 

merendeel van de (bestuurlijke) partners wordt onderschreven, maar het gevoel voor urgentie 

verschilt per partner. Nu is de vraag aan de orde op welke wijze de door de provincie en 

betrokken partners geformuleerde ambitie het beste kan worden gerealiseerd.  

 

Het college wil deze ambitie bereiken door de inhoudelijke ontwikkeling centraal te stellen.  

 

Vervolg 

Na de zomer wil ik graag het rapport van TG en ons perspectief voor het vervolg met u bespreken 

in een eerstvolgende DB vergadering. Ter voorbereiding op deze vergadering wil ik de 

zomerperiode benutten om alle 5 de directeuren van de omgevingsdiensten te spreken en indien 

de agenda’s dat toelaten met een aantal van u nader kennis te maken. Ik maak dan graag van de 

gelegenheid gebruik om met u van gedachten te wisselen over het vervolg op de uitgevoerde 

verkenning ter voorbereiding op de agendering van dit onderwerp in de eerst volgende DB-

vergadering na het zomerreces.   

   

Ik wens u een prettige zomer. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

M. (Meindert) Stolk  

  

Bijlagen: 

- Rapport Twynstra Gudde 

- Aanbiedingsbrief 

 

 

 


