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• Aantal noties 



Terugblik 

• Februari 2013 wetsvoorstel VTH naar de TK 
 

• April 2013 verslag TK + brieven VNG en IPO 
 

• Bezwaar VNG (ondersteund door rapporten 
Elzinga en Wolfsen): teveel topdown sturing 
vanuit het Rijk 
 

• Resultaat: december 2014 aangepast 
wetsvoorstel naar de TK 

 



Inhoud wetsvoorstel VTH 
De artikelen 

5.3 OD’s: verplichte WGR en BTP 

5.4 Kwaliteitscriteria BTP 

5.5 Kwaliteitscriteria overig (niet BTP) 

5.6 AMvB als stok achter de deur 

5.7 Procescriteria 

5.8 Informatie-uitwisseling 

5.9 Coördinatierol provincies 

 



5.3 Verplichte Wgr-constructie 
en BTP 

 Geografische begrenzing (Veiligheidsregio) 

 Openbaar lichaam 

 BTP in amvb 

 BRZO OD’s 



5.4 Kwaliteitscriteria BTP 

 Gemeentelijke verordening: BTP 

 Provinciale verordening: BTP + BRZO-OD’s 

 Afstemming verordeningen tussen gemeenten, 
provincie en OD’s 

 

(Minister kan aangeven waar afstemming niet nodig is) 

 



5.5 Kwaliteitscriteria overig  
(Niet BTP) 

 Procescriteria HH: Hfst. 7 BOR (blijft) 

 Kwaliteit Niet BTP taken niet via verordening 
(geen wettelijke verankering) maar via 
zorgplicht 

 Zorgplicht kan ook via beleid 

 Gemeenteraad en Provinciale Staten kunnen 
regels stellen   



5.6 Amvb als stok achter de deur 

 3-jaarlijks onderzoek kwaliteit 

 Ultimum remedium AMvB 

 BZK en IenM moeten het eens zijn over de 
noodzaak 

 



5.7 Procescriteria 

 Voor uitvoering (=vergunningverlening) en 
handhaving  

 Risicogericht  

 Afgestemd 

 Prioriteitstelling 

 

 Via Amvb (Bor) en Ministeriële regeling (Mor)  

 

(BOR blijft voor HH, wordt uitgebreid) 

 



5.8 Informatie-uitwisseling 

 Tussen bestuur en OM 

 Per AMvB  

– OD’s aangewezen om info uit te wisselen/aan te 
leveren  

– Welke informatie?   

– Verdeling Kosten  



5.9 Coördinatierol provincies  

 Invulling van de procescriteria (5.7) 

 Regelmatig overleg 

 Instellen overlegorgaan(en) 



Wat wordt anders? 

 Alle BRZO- (140x) en RIE-4 (14x) bedrijven 
naar provincie 

 Kwaliteitseisen via verordening (BTP) of 
zorgplicht (niet BTP) 

 Einde kwaliteitsregie door provincies 

 IBT (VTH) op aanwezigheid van een 
verordening voor BTP (niet op inhoud) 

 Geen BOB 

 Geen verslaglegging 

 



Consequenties voor de OD’s? 

 OD’s moeten openbaar lichaam ikv WGR 
worden 

 BOK (netwerkRUD) mag tot inwerkingtreding 
Omgevingswet (1-1-2018?)  

óf 

 Eerder naar WGR als uit evaluatie OD’s blijkt: 
netwerkRUD niet gelijkwaardig aan OD’s als 
Openbaar lichaam (fysieke RUD’s) 

 

 



Vervolgproces wetvoorstel VTH 

• TK heeft op 5 februari j.l. een 2e verslag 
vastgesteld met vragen die schriftelijk 
beantwoord moeten worden 
(Evaluatie OD’s, GR/netwerkRUD’s, Modelverordening) 
 

• Mondelinge behandeling TK 
 

• Vervolgens EK en na aanvaarding aldaar: 
 

• Inwerkingtreding op zijn vroegst 1-1-2016 



Aantal noties 

• Opstellen amvb (en regeling) VTH met: 
• Basistakenpakket 
• Informatie-uitwisseling 
• Procescriteria 

 
• Evaluatie VTH-stelsel: 

• voor de zomer naar de TK 
 


