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Beantwoording vragen schriftelijk overleg d,d. 14 februari 
2023 

Aanleiding 
Op 16 januari jl. heeft u de voortgangsrapportage versterking 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel aan de Tweede 
Kamer toegezonden. Op 14 februari jl. vond over deze rapportage een schriftelijk 
overleg plaats met de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit 
overleg zijn door een aantal partijen Kamervragen aan u gesteld met het verzoek 
deze voor het aankomende commissiedebat VTH (CD VTH) van 29 maart a.s. te 
beantwoorden. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de concept-beantwoording van de 
Kamervragen uit het schriftelijk overleg van 14 februari jl. over de voortgang 
versterking VTH-stelsel. 

Kernpunten 
Over de voortgang van het Interbestuurlijk programma ‘Versterking VTH-stelsel’ 
(IBP VTH) heeft op 14 februari jl. een schriftelijk overleg plaatsgevonden. Er zijn 
vanuit de Kamer een groot aantal kritische vragen gesteld over de voortgang van 
het IBP VTH. Een flink aantal partijen benadrukt dat er haast gemaakt moet 
worden met de opvolging van de aanbevelingen van commissie Van Aartsen.  

Daarnaast heeft de Kamer gevraagd om de pijlerplannen van het IBP VTH te 
ontvangen. De pijlerplannen die zijn goedgekeurd door de IBP VTH stuurgroep 
worden met de beantwoording meegestuurd. Over deze beantwoording worden 
tijdens het CD VTH aanvullende vragen verwacht. 

De vragen over milieucriminaliteit zijn in afstemming met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid (JenV) beantwoord. De vragen over het IBP VTH zijn 
afgestemd met de medewerkers van het IBP VTH.  

In bijlage 1 vindt u de Kamerbrief met de concept-beantwoording van de 
Kamervragen uit het schriftelijk overleg van 14 februari. De beantwoording is 
mede namens de minister van JenV. 
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1 Conceptbrief beantwoording 
vragen schriftelijk overleg d.d. 
14 februari 2023 

Concept Kamerbrief met de 
beantwoording van de 
Kamervragen uit het schriftelijk 
overleg van 14 februari jl. over 
de voortgang versterking VTH-
stelsel  

2 Bijlagen bij conceptbrief In de concept Kamerbrief 
wordt aangegeven dat de 
pijlerplannen van het IBP VTH 
worden meegestuurd.  


