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Geachte voorzitter,
Met deze brief beantwoord ik de vragen van de vaste commissie voor
Infrastructuur en Waterstaat over het eindrapport ‘Om de leefomgeving.
Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’ van de adviescommissie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)1.
Op 4 maart jl. zond ik u het rapport van de adviescommissie VTH. In mijn
begeleidend schrijven heb ik het belang van het rapport onderstreept en heb ik
aangegeven dat ik vind dat het rapport zorgvuldige aandacht en een integrale
opvolging van de aanbevelingen verdient. Daarbij is het uiteraard aan een volgend
kabinet om de kabinetsreactie nader uit te werken en aan u toe te sturen. Gezien
de urgentie van het onderwerp heb ik de ambtelijke voorbereiding voor deze
kabinetsreactie voortvarend opgepakt met het doel dat een volgend kabinet in
overleg met de partners spoedig tot vervolgstappen kan komen. Ik heb hiervoor
een aantal sporen uitgezet die ik hieronder nader toelicht:
1. Stakeholderanalyse: hierbij wordt inzichtelijk waar alle vraagstukken van de
stakeholders liggen en hoe met alle betrokken partijen opvolging aan het
rapport van de adviescommissie VTH kan worden gegeven;
2. Kwantitatief onderzoek naar de data van de omgevingsdiensten: de
adviescommissie VTH beveelt in haar rapport dringend aan om een kort
aanvullend onderzoek te doen naar de data van de omgevingsdiensten. Het
gaat dan om het per omgevingsdienst verkrijgen van inzicht in de aantallen en
categorieën bedrijven, de daarbij benodigde uren voor VTH-taken en de
feitelijk geleverde inspanning. Met dit onderzoek vraag ik ook naar het aantal
uitgevoerde inspecties, de wijze van financiering, het budget per
omgevingsdienst en welk deel hiervoor gereserveerd is voor
kennisontwikkeling, welke basistaken, plustaken en adviestaken zijn
ingebracht, de stand van de verordening voor de kwaliteitscriteria en de
specialisatie van de omgevingsdienst. Tevens kijkt het onderzoek naar welke
data ook in de toekomst verzameld moet worden om een totaalbeeld van de
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omgevingsdiensten te kunnen geven: de Staat van de Omgevingsdiensten;
3. Juridisch onderzoek: dit onderzoek focust op hoe de aanbevelingen van de
adviescommissie VTH doorgevoerd kunnen worden en bekijkt onder andere
welke wetswijzigingen hiervoor nodig zijn.
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Het doel is dat deze sporen op 1 september a.s. zijn afgerond. Met de uitkomsten
van deze onderzoeken kan mijn opvolger de kabinetsreactie opstellen waarin
ingegaan wordt op hoe opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen van de
adviescommissie VTH.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer
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