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B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE INFRASTRUCTUUR, 
MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING1 

Vastgesteld 19 oktober 2015 

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel geeft de commissie 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van 
de volgende vragen. 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van het voorliggende wetsvoorstel. Zij hebben daarbij nog enkele vragen. 

In de memorie van toelichting is het volgende gesteld:«Handhavingpriori-
teiten worden in de toekomst dus niet langer alleen bepaald aan de hand 
van een probleemanalyse door het bevoegd gezag van een gemeente of 
van een provincie, maar door alle aan de omgevingsdienst deelnemende 
handhavingpartners aan de hand van een gezamenlijk uitgevoerde 
probleemanalyse.»2 Hoe verhoudt deze prioriteitstelling zich tot de 
democratische aanspreekbaarheid van de bevoegde gezagen? 

De memorie van toelichting vermeldt onder het kopje «Financiële 
gevolgen» dat er sprake is van achterblijvende kosten, zoals de leegstand 
van kantoorruimte. Volgens de berekeningen uit 2012 zou het saldo van 
kosten en baten positief zijn en de transitiekosten door efficiencywinst 
worden terugverdiend.3 Heeft de regering nog steeds deze positieve 
verwachting? Hoe groot zijn op landelijk niveau de kosten die inmiddels 
door omgevingsdiensten zijn gemaakt voor nieuwe huisvesting? Graag 
een overzicht van deze kosten per omgevingsdienst. 

1 Samenstelling:
Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), De Grave (VVD), 
Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Sent (PvdA) (voorzitter), Vos (GL), Kops (PVV), Atsma 
(CDA), Dercksen (PVV), Van Dijk (SGP), Don (SP), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD) 
(vicevoorzitter), Van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Meijer (SP), Pijlman (D66), Schaper (D66), 
Stienen (D66), Teunissen (PvdD), Verheijen (PvdA)

2 Kamerstukken II 2013/14, 33 872, nr. 3, p. 10.
3 Kamerstukken II 2013/14, 33 872, nr. 3, p. 33.
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In hoeverre vloeien inverdieneffecten door efficiencywinst terug naar 
gemeenten en provincies, of blijft dit op de begroting van de omgevings-
diensten zelf staan? 

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimte-
lijke Ordening zien de antwoorden van de regering met belangstelling 
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 6 november 2015. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
Sent 

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening,
De Boer
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