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Beantwoording vragen lid Beckerman Commissiedebat 

Leefomgeving 12 oktober jl. 

 

Aanleiding 

Door het lid Beckerman (SP) is in het commissiedebat Leefomgeving van 12 

oktober 2022 de vraag gesteld over hoe omgegaan kan worden met bedrijven die 

ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen. U heeft 

toegezegd de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling Infrastructuur en 

Waterstaat per brief hierover te informeren.  

Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in verband met de begrotingsbehandeling uiterlijk 23 november 

2022 bijgevoegde beantwoording (bijlage 1) aan de Kamer te sturen.  

Kernpunten 

In de beantwoording wordt het volgende aangegeven: 

 

- Dwangsommen zijn een bestuurlijke aangelegenheid; er kan ook 

strafrechtelijk worden opgetreden; 

- Vanuit het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) 

wordt gewerkt aan een actualisatie van de leidraad dwangsom bedragen; 

- Bij overtredingen die niet zijn beëindigd door een last onder dwangsom, kan 

(1) een hogere dwangsom, (2) een last onder bestuursdwang of (3) het 

intrekken van vergunningen als instrument worden ingezet. 

- Deze mogelijkheden worden ook daadwerkelijk gebruikt.  

Krachtenveld 

Politieke context 

Het opleggen van een last onder dwangsom is een afweging van het bevoegd 

gezag (provincies en gemeenten). Om het VTH-stelsel te versterken is het IBP 

VTH opgericht. Over het VTH-stelsel zijn meerdere Kamerbrieven gestuurd. Op 8 

juli 2022 is de Kamer geïnformeerd over het programmaplan van het IBP VTH. 

Strategie 

In het IBP VTH wordt ingezet op meerdere aspecten om de aanpak van 

milieucriminaliteit te verstevigen.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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