
Amsterdam, 2 juli 2021

Geachte heer/mevrouw,

Voor onderzoeksjournalistiek platform Investico zijn wij, Adrián Estrada en Tim Staal, bezig met
een onderzoek naar de handhaving van milieu-overtredingen. Het rapport van de Commissie
Van Aartsen afgelopen winter was vrij beknopt en het bevatte een aantal forse uitspraken die
verder niet onderbouwd werden met kwantitatief onderzoek. Hierin willen wij verandering
brengen. Betrouwbare informatie is, daar is iedereen het over eens denken wij, een belangrijk
uitgangspunt voor zinvolle discussie over de toekomst van het VTH-stelsel.

Onderdeel van ons onderzoek is dat wij de belangrijkste toezichts- en handhavingscijfers van
de omgevingsdiensten landelijk in kaart willen brengen. Hiertoe hebben we alle jaarverslagen
van de 29 diensten over het jaar 2019 bestudeerd. (2020 leek ons vanwege de
corona-pandemie niet representatief.) In deze jaarverslagen hebben wij zoveel mogelijk
gegevens over nalevingsgedrag, (her)controles, overtredingen en handhavingsbesluiten
verzameld.

Dat heeft al een schat aan informatie opgeleverd, maar veel jaarverslagen bevatten niet alle
gegevens waarnaar wij op zoek zijn, of gebruiken onderling afwijkende terminologie.

Om het onderzoek af te bakenen, en omdat niet alle diensten hetzelfde takenpakket uitvoeren,
hebben wij er bovendien voor gekozen om ons te concentreren op milieucontroles bij
niet-Brzo-bedrijven. Dat wil zeggen: alle initiële/inventariserende/opleverings controles,
reguliere/integrale//volledige/periodieke controles, deel-/aspectcontroles, administratieve
controles, themacontroles etc. tellen we mee, zolang deze te maken hebben met het toezicht op
de naleving van milieuregelgeving: milieu, natuur, geluid, geur. Ook bij de overige informatie
gaat het ons alleen om vervolgacties die voortkomen uit milieucontroles.

Wij hebben daarom geprobeerd zo veel mogelijk niet mee te rekenen:
- Controles van Brzo-bedrijven
- Asbestcontroles
- Taken mbt meldingen ihkv de Wet bodembescherming
- Bouwcontroles
- EED/energiecontroles
- Vuurwerkopslag



Niet in alle jaarverslagen zijn de cijfers echter zodanig uitgesplitst dat wij de genoemde
categorieën daaruit konden wegstrepen. Ook bevatten niet alle jaarverslagen alle gegevens
waar we naar op zoek zijn.

Om deze redenen vragen wij van u het volgende:
- De door ons aangetroffen gegevens te verifiëren en de juistheid daarvan te bevestigen;
- Waar u onjuistheden aantreft de gegevens aan te vullen of te corrigeren in onderstaande

tabel;
- Voor zover u deze al compleet heeft, dezelfde gegevens voor het jaar 2020;
- Voor zover u deze eenvoudig beschikbaar heeft, dezelfde gegevens voor de jaren 2016,

2017 en 2018;

Omschrijving 2019

Aantal inrichtingen onder toezicht (schatting indien
onbekend)

Aantal milieucontroles
Met uitzondering van: hercontroles

Aantal milieucontroles waarbij een of meer overtredingen
zijn vastgesteld (ongeacht de zwaarte)

Aantal hercontroles

Inzet van BOA’s uitgedrukt in FTE’s

Aantal daadwerkelijk opgelegde strafrechtelijke en
bestuurlijke bestraffende maatregelen (bestuurlijke
boetes, stilleggen bedrijf, Bsbm, PV’s en andere
strafrechtelijke trajecten)
Met uitzondering van: waarschuwingen,
‘constateringen’, onderzoeken e.d.

Aantal daadwerkelijk opgelegde herstellende
bestuursrechtelijke maatregelen (last onder dwangsom,
last onder bestuursdwang)
Met uitzondering van: vooraankondigingen/voornemens
tot LOD, waarschuwingen, informeren, etc.

Aantal verbeurde dwangsommen

Aantal geïnde dwangsommen

Dit verzoek is beginsel geen Wob-verzoek, maar een informatie-verzoek. Indien deze
informatie niet via een dergelijk verzoek geleverd kan worden, dan kunt u deze brief echter
alsnog opvatten als Wob-verzoek en ons de documenten toe sturen waaruit wij zelf de
gevraagde gegevens kunnen afleiden.



We willen u vragen om uiterlijk vrijdag 16 juli de juistheid van de informatie te bevestigen c.q.
aan te vullen of te corrigeren.

De verkregen informatie zullen wij analyseren en vervolgens met uitgebreide toelichting
publiceren bij verschillende mediapartners, waaronder De Groene Amsterdammer, Tubantia/De
Gelderlander en Trouw.

Mocht u vragen hebben over de interpretatie van dit verzoek, dan kunt u ons uiteraard per mail
of telefonisch bereiken voor overleg.

Met vriendelijke groet,

Tim Staal
Adrián Estrada


