
 

 

  

OPENBAAR 

 

 

 

 

Aan Staatssecretaris 

 

TER BESLISSING 

 
Datum 

6 december 2022 
 

Onze referentie 

IenW/BSK-2022/281354 
 

Opgesteld door 

Bestuurskern 

Dir Omgevingsveiligheid & 

Milieurisico's 

Cluster C 
 

Beslistermijn 

12 december 2022 
 

Bijlage(n) 

3 

Pagina 1 van 3 OPENBAAR 

 
Kamerbrief voortgang versterking VTH-stelsel 

 

Aanleiding 

U heeft toegezegd om de Kamer voor het kerstreces te informeren over de 

voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH). Met bijgaande brief (bijlage 1) informeert u, mede namens de 

ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Justitie en 

Veiligheid (JenV) de Kamer over de voortgang van het interbestuurlijk programma 

versterking VTH-stelsel (IBP VTH), de opvolging van aanbeveling 4 van de 

commissie Van Aartsen inzake het basistakenpakket, de specifieke uitkeringen 

(SPUK IBP VTH) aan omgevingsdiensten voor de uitvoering van het IBP VTH uit 

de coalitieakkoordgelden, het onderzoek naar de kennisinfrastructuur van het 

VTH-stelsel, openbaarmaking van inspectieresultaten door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) en de stand van zaken van het opvolgen van 

een motie en twee toezeggingen.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om bijgaande brief te ondertekenen en toe te zenden aan de 

Tweede Kamer.  

Kernpunten 

Voortgang IBP VTH 

Vanuit het IBP VTH is een voortgangsrapportage opgesteld en onder uw 

voorzitterschap vastgesteld in het bestuurlijk overleg IBP VTH van 24 november 

jl. Met deze brief zendt u deze aan de Kamer. Daarnaast geeft u aan dat de 

pijlerplannen van de zes IBP VTH pijlers in de stuurgroep IBP VTH op 17 januari 

worden vastgesteld. Met deze brief wordt ook toezegging 14497 afgedaan. 

 

Opvolging aanbeveling 4 commissie Van Aartsen (basistakenpakket) 

In de brief geeft u de stand van zaken aan van uw verzoek aan de provincies om 

hun rol in het interbestuurlijk toezicht op te pakken om er voor te zorgen dat de 

uitvoering van alle basistaken door gemeenten bij omgevingsdiensten wordt 

belegd. Daarnaast geeft u aan dat met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Omgevingsdienst NL (ODNL) is 

gewerkt aan de circulaire basistakenpakket.  
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Kennisinfrastructuur VTH-stelsel  

Voorafgaand aan het IBP VTH is een verkenning uitgevoerd naar de 

kennisinfrastructuur binnen het VTH-stelsel. U heeft in de brief d.d. 2 september 

jl. toegezegd dat u de resultaten en aanbevelingen van deze verkenning voor het 

kerstreces toestuurt aan de Kamer. Met deze brief stuurt u deze verkenning toe.  

 

Voortgang SPUK 

In september jl. heeft u een regeling gepubliceerd, waarmee 15 miljoen euro vrij 

komt voor een eenmalige specifieke uitkering aan de omgevingsdiensten om bij te 

dragen aan het IBP VTH. Alle diensten hebben een aanvraag ingediend om aan de 

slag te gaan met de acties uit het IBP VTH. Er wordt voor bijna 15 miljoen euro 

beschikt.  

 

Openbaarmaking door ILT  

In december 2021 heeft uw voorganger de Kamer geïnformeerd over 

openbaarmaking van inspectieresultaten door de ILT. Openbaarmaking is mogelijk 

binnen de wettelijke begrenzingen en met een zorgvuldige belangenafweging. In 

2023 start een pilot naar openbaarmaking van handhavingsbesluiten op het 

terrein van risicobedrijven.  

Krachtenveld 

Kamerleden 

In de afgelopen commissiedebatten vragen Kamerleden vooral om tempo bij de 

opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.  

 

Deelnemers IBP VTH 

De ministeries van BZK, JenV, het IPO, de VNG en ODNL nemen deel aan het IBP 

VTH. Ook de ILT en het Openbaar Ministerie hebben een actieve rol. Alle partijen 

zijn in het bestuurlijk overleg IBP VTH akkoord gegaan met de 

voortgangsrapportage IBP VTH.  

 

Reflectie de heer Van Aartsen en mevrouw Sorgdrager 

U sprak op 23 november jl. met mevrouw Sorgdrager en de heer Van Aartsen in 

uw periodieke overleg over de versterking van het VTH-stelsel.  

Toelichting 

Politieke context 

Motie en Toezeggingen 

Motie achterblijvende vergunning van Haverkort, Van der Molen en Hagen 

(12238) 

De motie verzoekt om inzicht in het aantal vergunningen wat aangevraagd gaat 

worden de komende vijf jaar. Uit navraag bij ODNL blijkt dat het niet mogelijk is 

om hier een voorspelling voor te doen.   

 

Toezegging Vergunningenstrategie (14543) 

De vergunningenstrategie wordt ontwikkeld door ODNL. U heeft toegezegd deze 

toe te sturen wanneer deze gereed is. Momenteel wordt nog gewerkt aan de 

vergunningenstrategie.  
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Toezegging versnellen vergunningverlening (14600) 

In het commissiedebat Leefomgeving van 12 oktober jl. heeft u toegezegd dat de 

verkenning met mogelijkheden tot versnellen van vergunningverlening dit jaar 

nog aan de Kamer wordt toegezonden. De verkenning volgt uit een motie van 

Boucke en Erkens die was ingediend tijdens een debat met de minister van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister van EZK heeft inmiddels aan 

de Kamer laten weten dat de verkenning in het eerste kwartaal 2023 komt.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

 

Volgnummer Naam Informatie 

1 

 

Concept Kamerbrief voortgang 

versterking VTH-stelsel 

Kamerbrief over verbeteringen 

in het VTH-stelsel 

2 Voortgangsrapportage IBP VTH Door het Bestuurlijk Overleg 

IBP VTH goedgekeurde 

voortgangsrapportage IBP VTH 

3 Verkenning kennisinfrastructuur 

VTH-stelsel 

De verkenning naar informatie- 

en kennisdeling in het VTH-

stelsel 

 


