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Versterking van het VTH-stelsel

Sprekers

Workshop

Martin Machgielsen Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Leonie Jorna Beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Hugo van de Baan Beleidsmedewerker bij het Interprovinciaal Overleg



Wat gaan we het over hebben?

• Rapport commissie Van Aartsen en vervolgonderzoeken
(+ onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’)

• Eerdere rapporten en programma’s i.r.t. Interbestuurlijk programma
• De politieke dynamiek rondom VTH
• Beeld/visie van bestuurders over de invulling versterking VTH
• Reactie vanuit de uitvoering
• Het vervolg



Handhaven in het duister

• Stelsel van toezicht en handhaving om milieucriminaliteit en -overtredingen 
tegen te gaan functioneert onvoldoende

• Integraal overzicht van toezicht en handhaving ontbreekt 
• Milieuwetgeving wordt niet goed nageleefd
• Keuzes in toezicht en handhaving door bevoegd gezag niet altijd duidelijk
• Interventies leiden niet altijd tot beter naleefgedrag
• Verbetering in de informatiehuishouding nodig
• De bewindspersonen van IenW en JenV zijn verantwoordelijk voor het stelsel 

van toezicht en handhaving.



Kamerbrief bij advies Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/04/aanbieding-advies-adviescommissie-vergunningverlening-toezicht-en-handhaving


Kamerbrief bij rapporten over verbetering VTH -stelsel | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Omgevingsdiensten in Beeld en juridisch onderzoek 

• Het onderzoek ‘Omgevingsdiensten in Beeld’ is grotendeels een 
kwantitatief onderzoek 

• Het juridische onderzoek heeft gekeken naar de impact op wet- en 
regelgeving i.r.t. de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/17/voortgang-opvolging-rapport-adviescommissie-vth-aanbieding-rapporten-kwantitatief-en-juridisch-onderzoek


• Het fundament van het VTH-stelsel zijn robuuste, deskundige en vernieuwende 
omgevingsdiensten die de door de bevoegde gezagen aan hen opgedragen taken met 
gezag en professionaliteit kunnen uitvoeren waarbij de informatiehuishouding tussen 
alle partijen in de keten op orde is. 

• Omgevingsdiensten moeten klaar zijn om naast hun huidige taken hun essentiële rol 
te pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat. 

• Rijk heeft voldoende instrumenten om stelselverantwoordelijkheid te kunnen 
waarmaken: stimuleren en faciliteren waar mogelijk en ingrijpen en aanspreken waar 
nodig. 

• Ingaan op alle aanbevelingen
Kamerbrief over versterking VTH-stelsel | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Voorstel van de staatssecretaris over de invulling

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/13/versterking-vth-stelsel


Gesprek met de bestuurders over de invulling

• Korte reflectie vanuit de koepels

• Resultaat: Randvoorwaarden en aandachtpunten



Planning opvolging aanbevelingen commissie Van Aartsen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Planning verbeteringen VTH-taken

• Interbestuurlijk programma

• Eind maart besproken met bestuurders van Rijk, VNG, IPO

• Deelname aan programma door Rijk, VNG, IPO en OD-NL

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/24/planning-opvolging-aanbevelingen-commissie-van-aartsen


Wat vinden jullie?

• Nu jullie ideeën:

• Vragen via Mentimeter

• Ga naar: menti.com



Hoe verder? 

• Coalitieakkoord /Regeerakkoord (18 + 6 Miljoen)

• Interbestuurlijk programma

• Samenloop met Uitvoeringsagenda VTH, Aanpak milieucriminaliteit, Beter 
ontsluiten van milieuvergunningen en Altijd Actuele Digitale Vergunning.

• Nieuwsbrief VTH ( aanmelden via: PostbusVTH@minienw.nl )

• VTH-stelsel | LinkedIn

mailto:PostbusVTH@minienw.nl
https://www.linkedin.com/showcase/vth-stelsel/?viewAsMember=true

