
 

 

 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W 

 

Van:  raadslid A.H.M. Eidhof 

Ontvangen: 19 mei 2021 

 

 
Onderwerp: Omgevingsdienst 

 
Aan de voorzitter van de raad, 

 

 
Op 4 maart 2021 is door de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving het 
rapport met de titel “Om de leefomgeving , Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” 
uitgebracht.  Het rapport is opgesteld in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat. 
 
Aanleiding voor het rapport is het onderzoek  naar het functioneren van VTH (vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) van de omgevingsdiensten.  De commissie oordeelt onder meer dat:  

 het stelsel van omgevingsdiensten niet goed functioneert en niet voldoet aan de oorspronkelijke 
bedoeling. 

 verbeteringen in de toepassing en uitvoering van het omgevingsrecht onvoldoende resultaat 
opleveren en dat daardoor omgevingsdiensten hun rol niet kunnen invullen zoals de bedoeling is. 

 doordat het stelsel niet goed functioneert, vermijdbare schade ontstaat. 
 
De commissie zegt dat 10 maatregelen nodig zijn om de werkwijze en het functioneren te verbeteren 
en om te komen tot een effectief, slagvaardig en toekomst vast stelsel: 
 

1. Ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen 
2. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen 
3. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging 
4. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst 
5. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering 
6. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling 
7. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per regio 
8. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de 

benoemingsprocedure 
9. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten 
10. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen 

 
Naar aanleiding van de rapportage hebben wij de volgende vragen: 
 
Vragen 

1. Herkent het college het oordeel in de rapportage, kijkend naar de Omgevingsdienst Twente 
(ODT)? 

2. Kan het college aangeven of de ODT naar haar oordeel is toegerust op haar taken? 
3. Kan het college aangeven welke extra taken de Omgevingswet op het gebied van VTH brengt 

en waar deze taken worden belegd? 
4. Betreffen dat werkzaamheden die ook door Noaberkracht kunnen worden uitgevoerd? 
5. Zijn er werkzaamheden die niet door Noaberkracht  noch door de ODT kunnen worden 

uitgevoerd? Zo ja, wat betekent dit voor een aanvrager en voor de gemeente? 
6. Kan het college aangeven of de financiële draagkracht van de ODT voldoende is om haar 

taken uit te voeren en wat de verwachte (financiële) gevolgen zijn van de in het rapport 
genoemde “outputfinanciering”?  



 

 

 
 

 
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij u om de vragen zo spoedig mogelijk 
schriftelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen dertig dagen.  
 

Ondertekening en naam: 
CDA, 
A.H.M. Eidhof 
 
 
Wijze van indiening van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad 
ingediend (….) (artikel 37 Reglement van orde).  


