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AMENDEMENT
Titelamendement

:Digitaliserenvanvergunningen

Datum PS

: 14 november2018

Voordrachtnummer
Ondenverp

: Vaststelling Begroting 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermelde
agendapunten;

Besluiten:

1.

Per direct de incidentele financiële consequenties voor 2019 à € 2.500.000 van motie 813,
Versterking uitvoering Vergunningverlening, te verwerken in de Begroting 2019 waarbij dekking
vanuit de vrije ruimte plaatsvindt.

2.

ln de Voorjaarsnota 2019 de incidentele financiële consequenties voor het restantbedrag à
€3.500.000 van motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening, te verwerken.

Toelichting:
Nog niet alle vergunningen zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd en dus kunnen de burgers niet precies
vinden wat er precies wordt uitgestoten of geloosd. Daarbij is er geen inzicht in andere bedrijven, waarvoor
de provincie bevoegd gezag is, of zeer zorgwekkende stoffen of persistente verbindingen zoals GenX en
PFOA worden uitgestoten. Door nu te investeren in digitalisering van vergunningen kan zowel inzicht in de
aanwezige stoffen bij bedrijven alsook het beschikbaar stellen van deze informatie aan burgers
gerealiseerd worden. Toekenning van de financiële middelen bijVoorjaarnota 2019 zou een vertraging van
minimaal een half jaar betekenen
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