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Van Aartsen



Proces tot nu toe

• 20 januari 2021 Een onzichtbaar probleem (ARK)
• 4 maart 2021 Om de leefomgeving (Van Aartsen)
• 30 juni 2021 Handhaven in het duister (ARK)
• 1 september 2022 Omgevingsdiensten in Beeld (SPPS/TG)
• 13 december 2021 Kamerbrief versterking VTH naar TK
• 20 juni 2022 Bestuurlijk omgevingsberaad akkoord 

programmaplan
• 8 juli 2022 Interbestuurlijk programma naar Tweede 

Kamer
• 1 augustus 2022 Start IBP, Directeur en Pijlertrekkers 

benoemd
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IBP

• Deelnemers: Rijk (IenW beleid, IenW ILT, JenV, BZK, OM)
Provincies/IPO
Gemeenten/VNG
Omgevingsdiensten/Omgevingsdienst NL

• Looptijd: 2 jaar (2022-2024):
- Jaar 1: bestuurlijke overeenstemming wijze van 

uitvoeren en concretisering
- Jaar 2: implementatie

• Middelen: 18 miljoen euro structureel beleid IenW voor 
versterking omgevingsdiensten
2 – 4 – 6 miljoen euro structureel ILT voor 
versterking VTH 4



Visie en ambitie

• Partijen werken primair aan het realiseren van schonere, 
gezondere en veiligere leefomgeving voor alle burgers in 
Nederland

• Partijen willen een werkend VTH-stelsel waarmee iedereen uit 
de voeten kan

• Geen “Haags programma”, maar aandacht voor de 
uitvoeringspraktijk

• Focus op orde krijgen basistaken
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Pijlers IBP
1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering 

2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging 

3. Informatievoorziening

4. Kennisinfrastructuur 

5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht 

+ “Try-outs”
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Trekker JenV: Leontine Sitee

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging 
(aanbeveling 3 van de commissie Van Aartsen)

- Capaciteit strafrecht
- Meer prioriteit bij OM
- Landelijke Handhavingsstrategie (Omgevingswet)
- Meer bestuurlijke aandacht

Pijler 2
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- Vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad op 12 oktober.

- Plan van aanpak voor daadwerkelijke implementatie LHSO, waarbij 
zeker ook aandacht voor het daadwerkelijke gebruik door 
toezichthouders, boa’s, opsporing en OM. 

LHSO
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