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Vragen1

Vraag 1 Op 4 maart heeft Staatssecretaris Van Veldhoven het rapport van de Adviescommissie VTH onder 
leiding van de heer Van Aartsen aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze commissie heeft de 
volgende vraag gehad:

“welke mogelijkheden ziet de commissie om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in 
Nederland
te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken? Als belangrijk 
onderdeel van het
advies vraag ik de commissie welke mogelijkheden zij ziet om de onafhankelijkheid en 
deskundigheid van
toezichthouders – waaronder in het bijzonder de omgevingsdiensten – te versterken en aan te geven 
wat ervoor
nodig is om die versterking daadwerkelijk te realiseren. Voorts vraag ik de commissie om op basis 
van haar
bevindingen over de voorgaande punten een oordeel en advies te geven over de huidige verdeling 
van rollen,
taken en bevoegdheden in het stelsel en aan te geven of dit voldoende mogelijkheden biedt voor 
het Rijk om
vanuit de regierol haar stelselverantwoordelijkheid waar te maken.”

De commissie heeft zich gezien de vraag vooral gericht op het functioneren van de 
omgevingsdiensten. Kort samengevat bepleit de commissie tien maatregelen:

a. Ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen
b. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen
c. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging
d. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst
e. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering
f. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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g. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per regio
h. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de 
benoemingsprocedure
i. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten
j. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen

Het uitvoeren van deze maatregelen heeft grote consequenties voor de financiering van de 
omgevingsdienst en de gouvernance-positie van de deelnemende gemeenten/gemeenteraden.
Graag vernemen wij op korte termijn, bij voorkeur voor de behandeling van de jaarcijfers en 
begroting van de ODRA, het standpunt van het bestuur van de omgevingsdienst ODRA in dezen 
naar aanleiding van het rapport.  

 Antwoord
We hebben als B&W van Renkum kennisgenomen van het rapport van de commissie onder 
voorzitterschap van Jozias van Aartsen. Ook Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft hiervan 
kennisgenomen. De commissie geeft in heldere bewoordingen tien aanbevelingen voor de 
verbetering van het functioneren van de omgevingsdiensten in Nederland. Kennis delen en 
samenwerking, niet alleen met andere omgevingsdiensten, ook met ketenpartners, wordt 
belangrijker.

Als voorzitter van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur heeft wethouder Maouche, samen met de 
directeur van de ODRA, een voorstel gedaan om nog voor deze zomer inhoudelijk door te praten 
met alle partners binnen de ODRA over de vraag wat de impact van het rapport zou kunnen zijn. 
Daarin zullen we uw vragen over de financiering en aansturing van de Omgevingsdienst meenemen. 
Het is naar ons idee dan nu nog te vroeg om inhoudelijk te antwoorden op uw vragen. We zijn ons 
bewust dat één-op-één uitvoeren van de 10 aanbevelingen gevolgen zal hebben voor de aansturing 
en financiering van de ODRA, maar daarover zullen we dus eerst oriënterend met alle partners 
binnen de ODRA spreken. Daarna zullen we er in een raadsontmoeting meer inhoudelijk bij u op 
terug komen.  
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