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Onderwerp 

Reactie onderzoeksrapport commissie Van Aartsen. 

 

Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

Met grote belangstelling heeft het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) kennis 

genomen van het onderzoeksrapport “Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor 

het bestuur”, opgesteld door de commissie Van Aartsen.  

 

We nemen kennis van de conclusies en aanbevelingen over het landelijke VTH-stelsel. Elementen uit 

het rapport herkennen wij, voor een groot gedeelte achten wij deze niet van toepassing op de regio 

Midden-Holland. Een van de aanleidingen tot het instellen van de commissie waren incidenten bij 

grotere bedrijven, soortgelijke bedrijven vallen in het gebied van de regio Midden Holland niet onder 

het toezicht van de ODMH. 

 

Het bestuur is, met de commissie Van Aartsen van mening dat de Omgevingsdienst een robuuste 

uitvoeringsorganisatie moet zijn. Dit is één van de redenen dat de gemeenten en provincie meer dan 

alleen het basistakenpakket hebben ingebracht bij de vorming van de ODMH. Behalve alle 

milieutaken voert de dienst voor het grootste deel van de gemeenten ook alle bouwtaken uit. Wij 

missen in het rapport dit onderdeel uit het VTH-stelsel. Terwijl het rapport van de commissie Mans 

sprak van het omgevingsrecht in de volle breedte. Robuustheid en toekomstbestendigheid ontstaat 

door een stevig, samenhangend takenpakket. Niet alleen door schaalgrootte in termen van 

werkgebied. Dit samenhangend takenpakket is eens te meer van belang om de professionaliteit en 

het vakmanschap van onze medewerkers, zeker in een krappe arbeidsmarkt, te borgen. 

 

De Omgevingswet vraagt om nabijheid van de Omgevingsdienst. Gezien het grote aantal taken dat wij 

hebben ondergebracht bij de dienst, heeft de ODMH een substantiële en essentiële rol bij de 

implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt ook voor de advisering op de omgevingsvisies, de te 

ontwikkelen omgevingsplannen en bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategiën. Het maakt de dienst 

robuust en gezaghebbend. Gemeenten in  Midden-Holland voelen juist dank zij die nabijheid een 

grote mate van eigenaarschap en sturen de dienst op een verantwoorde manier aan. 

Opschaling van diensten doet afbreuk aan dat eigenaarschap en die nabijheid die juist in de provincie 

Zuid-Holland zo gevoeld wordt. Het kan tot gevolg hebben dat taken op het gebied van Bouwen en 

Wonen weer decentraal uitgevoerd gaan worden. Dit zou een negatieve kwaliteitsimpuls geven. 

Een aantal aanbevelingen uit het rapport van de commissie Van Aartsen kunnen daarom voor de 

ODMH  contraproductief uitpakken.   

Toezicht vanuit het Rijk naast de regierol van de provincie achten wij, bij juiste invulling van rollen en 

verantwoordelijkheden, niet noodzakelijk.  
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De komende tijd zijn er veel opgaven in het fysieke domein die door de gemeenten en provincie, al 

dan niet door de Omgevingsdienst, uitgevoerd moeten worden. Voorbeelden zijn de implementatie 

van de Omgevingswet, de decentralisatie van de bodemtaken, de energietransitie en de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze opgaven hebben mogelijk grote (negatieve) financiële 

consequenties voor gemeenten. Opschaling van de Omgevingsdienst is hiervoor geen oplossing. Van 

groot belang zijn (Rijks)middelen om de decentrale VTH-taken te ondersteunen, ook voor het blijven 

functioneren van de Omgevingsdienst. En goed beleid, dat proactief stil staat bij de uitvoering, toezicht 

en handhaving. De Wkb kan door haar opzet bijvoorbeeld het functioneren van de 

Omgevingsdiensten ondergraven. Omgevingsdiensten, kortom, zijn erbij gebaat als het ministerie haar 

rol als stelselverantwoordelijke invult met goed uitvoerbare wetgeving en robuuste financiering. 

 

Wij verzoeken u in het formuleren van beleid en maatregelen naar aanleiding van het rapport om 

rekening te houden met bovenstaande aandachtspunten uit onze reactie. 

 

 

Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, 

 

 

 

Mr. C. van der Kamp, 

 

Voorzitter Omgevingsdienst Midden-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


