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Versie december 2021 
 
1. Wat verandert er nu concreet aan hoe we milieutoezicht gaan inrichten? 

De inrichting van het milieutoezicht verandert niet. Alle partijen binnen het stelsel van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) houden hun eigen rol, taken en 
bevoegdheden. We zetten in op versterking van het VTH-stelsel via het versterken van de 
omgevingsdiensten die volgens de commissie Van Aartsen het fundament onder het VTH-stelsel 
zijn.  

2. waarom is dat nodig? 
Het fundament onder het VTH-stelsel moet op orde zijn en moet geen onderwerp van discussie 
zijn. Onze leefomgeving moet schoon, gezond en veilig zijn. Dit is niet altijd het geval waardoor 
vermijdbare milieuschade ontstaat. Iedereen die werkt in de VTH moet zijn werk goed kunnen 
uitvoeren.  

3. per wanneer gaat er iets veranderen? 
Het is een gezamenlijke opgave waar alle partners in het VTH-stelsel voor staan. In het eerste 
kwartaal van 2022 wordt met al onze partners overlegd over de structuur waarin samen gewerkt 
wordt aan de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Hierbij bekijken 
alle partners gezamenlijk of al lopende sporen zoals het programma ‘Liever een goede buur’ 
kunnen opgaan in één interbestuurlijk programma. 

4. wat betekent dit voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten? 
Aan de rollen, taken en bevoegdheden van de verschillende partijen verandert niets.  
De opvolging van de aanbeveling van de commissie Van Aartsen zorgt voor een onafhankelijke  
uitvoering van toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten. Dit is belangrijk zodat in 
onafhankelijkheid een afweging gemaakt wordt om bijvoorbeeld handhavend op te treden. Het 
bevoegd gezag bepaalt via haar beleid de prioriteiten in deze uitvoering van het toezicht en de 
handhaving.  

5. en voor de ILT?  
Onderzocht wordt hoe de ILT het functioneren van het VTH-stelsel thematisch en signalerend 
kan onderzoeken en monitoren. De uitkomst van deze onderzoeken worden gepresenteerd aan 
de staatssecretaris van IenW die de onderzoeken aan de Tweede Kamer stuurt.   

6. waarom komen er geen groene boa’s bij?  
De rol en taak van de boa is volop in ontwikkeling. Daarom kijkt JenV nu naar alle onderdelen 
van de boa’s. Deze herijking is naar verwachting afgerond in het voorjaar van 2022. Een motie 
van Kamerlid Hermans maakt het mogelijk dat er structureel 25 miljoen euro wordt vrijgemaakt 
voor boa’s, waarvan 5,5 miljoen euro voor de groene boa’s. JenV voert gesprekken met LNV en 
werkgevers over hoe dit geld het beste ten goede komt van het doel en de verdeling tussen 
capaciteit, professionaliteit en middelen. Daarnaast is het voor de versterking van het VTH-
stelsel nodig dat boa’s goede training en opleiding hebben om milieucriminaliteit op te sporen.  

7. wat kan ik doen als ik een bedrijf in m’n omgeving heb waarvan ik vermoed dat ze 
zich niet aan de milieuregels houden? 
Het is belangrijk om uw vermoedens van milieuovertredingen te melden. Dit kan u melden bij de 
omgevingsdienst van uw regio. Op de website van alle omgevingsdiensten kunt u een formulier 
invullen om een melding te doen.  



 

8. Wat wordt de rol van het ministerie van IenW? 
IenW blijft stelselverantwoordelijke voor het VTH-stelsel en neemt stevige regie om samen met 
alle betrokken partijen het VTH-stelsel verbeteren en de positie van omgevingsdiensten 
verstevigen. Dit vraagt van alle overheidslagen (inclusief het Rijk) extra inzet en bereidheid tot 
veranderingen. 

9. Is het plan al besloten en is er nog mogelijkheid tot inspraak? 
Met de Kamerbrief geeft de staatssecretaris van IenW de contouren en bouwstenen voor de 
opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Het komende kwartaal worden 
met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten regiobijeenkomsten georganiseerd, waarin 
de contouren worden ingevuld. Voor vragen en suggesties zijn wij bereikbaar via 
postbusvth@minienw.nl.  

10. Hoe wil de staatssecretaris de omgevingsdiensten gaan versterken, wat stelt hij 
voor en wat gaat er wel veranderen? 
Alle partners in het VTH-stelsel staan voor de gezamenlijke opgave. Daarom wordt voor de 
uitwerking van de aanbevelingen intensief het gesprek aangegaan met IPO, VNG en 
Omgevingsdienst NL. In januari zijn regiobijeenkomsten georganiseerd, waarbij de inzet van 
IenW verder wordt uitgewerkt met bestuurders van gemeenten, provincies en directeuren van 
omgevingsdiensten. Verder volgt in het eerste kwartaal van 2022 overleg met IPO, VNG, 
Omgevingsdienst NL en de ministeries BZK en JenV over  
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