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AB-MEMO 

Aan : Algemeen Bestuur OD NHN 

Datum vergadering : 08-12-2021 

Auteur : D. van der Kolk 

Onderwerp : Regionale Bijeenkomsten ‘Versterking VTH Stelsel’ 

Agendapunt : 2b 

Bijlage(n) : Aantal 

Portefeuille : M. Uitdehaag 

 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de commissie Van Aartsen en de aanbevelingen die door deze commissie zijn 
gedaan worden enkele regionale bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd voor vervolgstappen 
om het VTH Stelsel te versterken. Zo vindt in de ochtend van 21 januari 2022 de regionale 

bijeenkomst voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland plaats.   
 
Op 24 november 2021 heeft de landelijke kick-off Versterking VTH-stelsel naar aanleiding van het 
rapport van de Commissie Van Aartsen plaatsgevonden. Deze kick-off is terug te zien via: 
https://www.youtube.com/watch?v=nl0TWpBlDXI (start na circa 43 minuten). Aanwezigen hierbij 
waren: demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (ministerie van IenW), Roald Lapperre 
(directeur-generaal Milieu en Internationaal, ministerie van IenW), Dick van der Velde 

(Gedeputeerde bij Provincie Zeeland), Thijs Kuipers (Wethouder Duurzaamheid, Jeugd, Handhaving 
en Financiën bij de gemeente Horst aan de Maas) en Pieter Jan van Zanten (Voorzitter 
Omgevingsdienst NL).  
 

 
 
 

 
 

 
Afvaardiging namens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om onze voorzitter, de heer M.C. Uitdehaag en de 
portefeuillehouder financiën, de heer T. Groot, aan te melden voor de regionale bijeenkomst op 21 

januari. Daarnaast zou het Dagelijks Bestuur graag een lid van het Algemeen Bestuur de 
gelegenheid geven om deel te nemen aan deze bijeenkomst, mits hiervoor ruimte gegeven wordt 
door de organisatoren.  

 
 

Doel van de memo 

Deze Memo heeft tot doel het Algemeen Bestuur te informeren en op te roepen tot deelname van 
een AB-lid, onder voorbehoud van de organisatie gezien het beperkt aantal beschikbare plekken.  
 

Achtergrondinformatie 

De Commissie Van Aartsen heeft in maart 2021 in het rapport ‘Om de leefomgeving’ een tiental 
aanbevelingen geformuleerd om het VTH-Stelsel te versterken, variërend van meer toezicht op de 
Omgevingsdiensten tot het versterken van de toezichtketen. Ook is de robuustheid van de 
Omgevingsdiensten in het rapport aan de orde. Hierop volgend zijn nog enkele rapporten 
verschenen waaronder: het rapport ‘Omgevingsdiensten in Beeld’(september 2021)  en een 
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juridisch onderzoek naar aanleiding van de aanbevelingen (najaar 2021). Daarnaast wordt in 

december een actieplan t.b.v. het VTH-Stelsel aan de Tweede Kamer aangeboden.  
 
 
 

Gevraagd 

Kennis te nemen van de regionale bijeenkomst op 21 januari 2022 waaraan de voorzitter, M.C. 
Uitdehaag, en de portefeuillehouder Financiën, de heer T. Groot, zullen deelnemen. 
 

Daarnaast betreft dit een oproep aan het AB om een AB-lid af te vaardigen voor 21 januari.  
 

Bijlage(n) 

- 
  


