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Betreft Toezicht op milieu 

  

 

 

Geachte mevrouw Hamer, 

In het rapport Om de Leefomgeving1 dat begin dit jaar is gepubliceerd constateert 

de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) dat het 

huidige VTH-stelsel te vrijblijvend en gefragmenteerd is. Het belangrijkste gevolg 

is dat omgevingsdiensten hun uitvoerende rol niet kunnen invullen zoals de 

bedoeling is. Ook versterking van de slagkracht van de rijksoverheid en een 

betere en geregelde samenwerking tussen overheden zijn nodig om de 

vermijdbare milieuschade adequaat te bestrijden. 

 

Een goed functionerend VTH-stelsel is een belangrijke factor in het voorkomen van 

schade aan het milieu. Schade die soms onherstelbaar is of alleen met veel moeite 

en tegen hoge kosten hersteld kan worden en met beter toezicht en handhaving 

sterk beperkt kan worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 

berekend dat de vermijdbare milieuschade optelt tot meer dan 5.000 miljoen euro 

op jaarbasis2.  

In januari 2021 publiceerde de Algemene Rekenkamer Handhaven in het duister, 

De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 1,3 specifiek over de 

datakwaliteit in de informatiesystemen. De conclusies en aanbevelingen stroken 

met eerdere rapporten en adviezen: door de gebrekkige informatie tasten 

toezichthouders, handhavers en bewindspersonen in het duister. 

Milieuovertredingen krijgen structureel onvoldoende aandacht. 

Hét aangrijpingspunt voor verbetering van het VTH-stelsel is versterking van de 

uitvoeringskracht. Omgevingsdiensten en rijksinspecties moeten effectiever en 

slagvaardiger kunnen opereren. Dat vraagt om voldoende omvang met 

bijbehorende financiering zodat taken op het gewenste niveau kunnen worden 

uitgevoerd en kan worden geïnvesteerd in kennisopbouw, informatieuitwisseling 

en kwaliteitsborging.  

 
1 Om de leefomgeving, adviescommissie VTH  
2 ILT-brede risicoanalyse 2020, Inspectie Leefomgeving en Transport  
3 Handhaven in het duister, De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 1, 
Algemene Rekenkamer 
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Onze leefomgeving verdient hoogwaardige zorg. Wij zijn graag bereid om dit in 

een gesprek nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 

 

De voorzitter van de Adviescommissie VTH 

 

 

J.J. van Aartsen 

 

 

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 

 

 

 

 

mr. J.A. van den Bos 

 

 

 

 


