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Dinsdag 13 september vindt het Commissiedebat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) plaats. Namens de gezamenlijke provincies en gemeenten brengen wij graag het volgende
onder uw aandacht.
Provincies en gemeenten vinden dat een grote stap is gezet in het versterken van het VTH-stelsel met
het van start gaan van de uitvoering van het programmaplan van het interbestuurlijk programma
versterking VTH-stelsel (IBP). IPO en VNG hebben, namens provincies en gemeenten, mede
vormgegeven aan het programmaplan dat de staatssecretaris voor de zomer presenteerde waarmee
een vervolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. Wij zetten onze
schouders er onder om samen met het ministerie van IenW en alle betrokken partijen aan de slag te
gaan en te werken aan concrete resultaten.
Wij zijn van mening dat het programmaplan met de zes pijlers een afgewogen uitwerking is van de
aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen en goede handvatten bevat om de beoogde versterking
van het VTH-stelsel te bewerkstelligen. Echter, belangrijk aandachtspunt is dat via dit programma de
aanbevelingen van het advies van de Commissie Van Aartsen ook daadwerkelijk worden
geïmplementeerd. Dit is pas geslaagd als dit resulteert in robuuste omgevingsdiensten die
toekomstbestendig zijn.
Wij lichten graag twee punten eruit. Ten eerste het belang van de invulling van het toezicht door visitatie
van omgevingsdiensten. Daarnaast plaatsen wij een kritische noot bij de investeringen van het kabinet
in kennisontwikkeling en kennisdeling van omgevingsdiensten.
Toezicht op omgevingsdiensten door visitatie
Ten behoeve van het debat over toezicht en handhaving in april 2022 lieten wij de Kamer al weten dat
wij blij zijn met de keuze voor het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten. Het
voorstel van de Commissie van Aartsen om rijkstoezicht op de omgevingsdiensten via de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) uit te laten voeren, gaat naar onze mening voorbij aan de
controlerende taken en bevoegdheden van de deelnemende gemeenten en provincies. Dit past ook niet
in het stelsel van interbestuurlijk toezicht, waarbij het rijk toezicht houdt op provincies en provincies
toezicht houden op gemeenten. Een systeem van professionele visitaties van omgevingsdiensten
waarbij de resultaten openbaar worden gemaakt, past hier wel goed bij.
-

Houd vast aan de huidige bestuurlijke inrichting en steun het door de staatssecretaris voorgestelde
systeem voor visitaties van omgevingsdiensten.

Structurele financiering nodig voor kennisontwikkeling en kennisdeling omgevingsdiensten
Voor het debat in april 2022 benadrukten wij ook het belang van adequate financiering voor

investeringen in kennisontwikkeling en kennisdeling en vroegen wij om hiervoor meer financiële ruimte
te creëren bij omgevingsdiensten. Wij vinden het goed dat met het IBP hiertoe een aanzet is gegeven.
Kennisontwikkeling en kennisdeling spelen namelijk een zeer belangrijke rol in het oppakken en
realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar een circulaire economie en de aanpak
van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Echter, om toekomstige taken uit te voeren met robuuste
omgevingsdiensten waar data en kennis op orde zijn, is structurele financiering noodzakelijk die naar
verwachting meer bedraagt dan de huidige €18 miljoen die hiervoor jaarlijks in het coalitieakkoord is
uitgetrokken. Hoeveel hiervoor extra nodig is kan onder andere volgen bij de uitwerking van het IBP.
-

Wij roepen de staatssecretaris op om bij de uitwerking van het IBP ruimte te houden voor extra
middelen indien dit nodig blijkt te zijn voor het versterken van kennisdeling en kennisontwikkeling bij
omgevingsdiensten.

