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Betreft: Uitvoeringsprogramma's 2022 Omgevingsdiensten

o 8 DEC. 2621
Kenmerk

Geachte leden
Met deze brief sturen we u de uitvoeringsprogramma’s voor 2022 van
de vier omgevingsdiensten die namens ons college taken uitvoeren in
Noord-Holland, en de afspraken die we met deze omgevingsdiensten
hebben gemaakt. We hebben deze programma's en overeenkomsten in
onze vergadering van 7 december 2021 vastgesteld.
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Uw kenmerk

Context
In onze Omgevingsvisie zijn vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) als kerninstrumenten benoemd om de basiskwaliteit
van onze leefomgeving te borgen. De omgevingsdiensten voeren
namens en in opdracht van ons college deze VTH-taken uit. Jaarlijks
stellen wij hiervoor per omgevingsdienst een uitvoeringsprogramma
vast. Hierin staat welke activiteiten de omgevingsdiensten het komende
jaar zullen uitvoeren.
Met de omgevingsdiensten hebben we afspraken gemaakt over de
middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken en de
vastgestelde activiteiten uit te voeren. Deze middelen zijn opgenomen
in de begroting voor 2022.

Gevolgen invoering Omgevingswet
De (financiële) gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, naar
verwachting op 1 juli 2022, worden steeds duidelijker, maar zijn nog
onvoldoende duidelijk om een op een te vertalen in de
uitvoeringsprogramma’s en overeenkomsten met de
omgevingsdiensten. De voornoemde bedragen en taken zijn dan ook
zónder de effecten van de invoering van de Omgevingswet.

In het bijzonder geldt dit voor de bodemtaken. Met de invoering van de
Omgevingswet verschuiven de bodemtaken gedeeltelijk naar
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gemeenten. Samen met de gemeenten in onze provincie en de
omgevingsdiensten werken wij aan een soepele overdracht van de
bodemtaken, de zogenaamde ‘warme overdracht’. Landelijk wordt door
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (lenW), de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en
de Unie van Waterschappen (UvW) gewerkt aan bestuurlijke afspraken
bodem voor de periode 2022-2030. De bestuurlijke afspraken omvatten
het continueren van de samenwerking, de vervolgaanpak
herstelmaatregelen bodem, kennisontwikkeling en -deling, robuuste
uitvoering, het financiële kader en governance, monitoring en evaluatie.
Een belangrijk onderdeel van deze bodemafspraken is de financiering
van de apparaatskosten. Deze afspraken worden op dit moment verder
uitgewerkt met de betrokken partijen.

Vooruitlopend op deze landelijke afspraken continueren we onze
bijdrage aan de omgevingsdiensten voor de uitvoering van de
bodemtaken in 2022 eenmalig op basis van onze bijdrage in 2021.
Vanaf 1 juli 2022 kunnen de omgevingsdiensten deze bijdrage als een
‘transitievergoeding’ benutten. Mochten de te maken bestuurlijke
afspraken 2022-2030 of aanpassing van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet hiertoe aanleiding geven, dan bezien we of verrekening
van de provinciale bijdrage in 2022 aan de orde komt.
Tot slot
In overeenstemming met artikel 7.3, vierde lid, van het Besluit
omgevingsrecht ontvangt u van ons de uitvoeringsprogramma’s om uw
controlerende taak te kunnen uitoefenen. Na afloop van 2022
informeren wij u over de wijze waarop de omgevingsdiensten uitvoering
hebben gegeven aan de taken in de uitvoeringsprogramma’s via de
jaarlijkse Jaarrapportage VTH.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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