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Verplichte regionale omgevingsdiensten: 
een institutionele herziening van de 
uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht

Mw. mr. A.B. Blomberg*

1 Inleiding

Op 10 juli 2008 bood de Commissie Herziening Hand
havingsstelsel VROMregelgeving, beter bekend als de 
commissieMans, haar rapport ‘De tijd is rijp’ aan de 
minister van VROM aan.1 De hoofdconclusie uit het rap
port luidt, kort gezegd, dat de tijd rijp is voor de verplichte 
invoering in het gehele land van regionale omgevingsdien
sten voor de uitvoering van de handhaving. Daarnaast 
wordt een beperkte herschikking van taken en bevoegdhe
den voorgesteld en worden aanbevelingen gedaan om tot 
een ‘robuustere’ samenwerking tussen bestuurlijke en jus
titiële instanties te komen. Het kabinet heeft de conclusies 
en aanbevelingen van de commissieMans in grote lijnen 
overgenomen en in zijn reactie een eindbeeld geschetst 
van de uitvoering van het omgevingsrecht, waarin ook 
de Wabo en het interbestuurlijk toezicht (commissie
Oosting) zijn meegenomen.2 Vanwege de samenhang tus
sen de Wabo, het rapport van de commissieOosting en 
het onderzoek van de commissieMans was VROM al 
eerder gestart met een zogenoemd Transitieprogramma 
Werk in uitvoering. Het doel daarvan is om alle ontwik
kelingen te leiden tot hetzelfde eindbeeld.3 Blijkens het nu 

* Mw. mr. A.B. (Aletta) Blomberg is als universitair hoofddocent verbon-
den aan het Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS van de 
Universiteit Utrecht.

1. Kamerstukken II 2007/08, 22 343, nr. 201.
2. Kabinetsreactie op het advies van de commissie-Mans (Onderzoeks-

team herziening handhavingsstelsel VROM-regelgeving), Kamerstuk-
ken I 2008/09, 31 700 XI, A (hierna: Kabinetsreactie). 

3. Zie H.C. Borgers, Het VROM Transitieprogramma Werk in uitvoering, 
in: N. Teesing (red.), Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht, 
VMR 2008-2, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 47. 

gepresenteerde eindbeeld staan we aan de vooravond van 
een ingrijpende, belangrijke institutionele herziening van 
(de organisatie van) de uitvoering en handhaving van het 
omgevingsrecht. Er is echter uit de hoek van de decen
trale overheden – en met onverwachte steun uit de Eerste 
Kamer – veel kritiek en weerstand gekomen tegen het ver
plichtende karakter van de samenwerking, alsmede tegen 
het beoogde schaalniveau (de politie en veiligheidsregio). 
Voordat de beoogde herziening realiteit kan worden, moet 
er dus nog wel het een en ander worden uitgevochten.
In deze bijdrage staat een bespreking van de voorstellen 
van de commissieMans centraal, in het bijzonder het 
voorstel tot het instellen van verplichte regionale omge
vingsdiensten. Deze voorstellen vormen de basis voor de 
door het kabinet voorgestane herziening van de uitvoering 
en handhaving van het omgevingsrecht. Eerst zal kort wor
den stilgestaan bij de aanleiding tot het laten onderzoeken 
van de houdbaarheid van het VROMhandhavingsstelsel 
(par. 2). Vervolgens zal de door de commissie gemaakte 
probleemanalyse worden behandeld (par. 3). Daarna zal 
de in het rapport gegeven oplossingsrichting worden 
beschreven om een indruk te geven van de beoogde ver
anderingen (par. 4). Hierbij zal meteen worden aangege
ven welke voorstellen het kabinet overneemt, waardoor 
tevens de relatie tot andere recente ideeën en voorstellen 
die de omgevingsrechtelijke uitvoering en handhaving 
raken, zoals het wetsvoorstel Wabo en het advies van de 
commissieOosting,4 aan de orde komt. In paragraaf 5 zal 
worden beargumenteerd waarom de meeste bezwaren van 

4. Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, Van 
specifiek naar generiek, 2007 (bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 
31 200 VII, nr. 8).
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VNG, IPO en Eerste Kamer moeten worden afgewezen 
en het kabinet moet doorgaan op de ingeslagen weg.

2 Aanleiding tot onderzoek 

naar houdbaarheid van 

het handhavingsstelsel

Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren onmiskenbaar 
is geboekt bij de handhaving van het omgevingsrecht, zijn 
er bepaalde – soms zeer hardnekkige – knelpunten blijven 
bestaan: de kwetsbaarheid van individuele organisaties 
(onvoldoende aandacht, menskracht, kennis en deskun
digheid), het (soms) ontbreken van een professionele, op 
handhaving gerichte cultuur, samenwerkingsproblemen, 
te weinig probleemgerichtheid, onvoldoende aansluiting 
van de bestuursrechtelijke handhaving op de strafrechte
lijke handhaving en de complexiteit van de regelgeving (in 
relatie tot de beschikbare deskundigheid).5 Mede gelet op 
de voorgenomen verdergaande decentralisatie van taken 
en bevoegdheden op het terrein van het omgevingsrecht, 
onder meer door de Wabo, de schaalvergroting bij bedrij
ven en de toenemende europeanisering en internationali
sering van de VROMregelgeving, zag de minister aan
leiding om onderzoek te laten doen naar de houdbaarheid 
van het bestaande toezichts en handhavingsstelsel op 
de langere termijn en de aanpassingen die nodig zijn in 
het belang van een effectieve, efficiënte en doelgerichte 
handhaving van de VROMregelgeving (milieu, bouwen 
en ruimte). De commissieMans kreeg ter uitwerking van 
deze opdracht vier deelvragen voorgelegd, die hier in ver
korte vorm worden weergegeven:6

1. Kan integrale ketenhandhaving binnen dit stelsel een 
volwaardige plaats krijgen naast het toezicht op plaats
gebonden activiteiten?

2. Wat is er nodig voor een goede afstemming tussen de 
bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhaving?

3. Kan binnen het huidige stelsel worden gerealiseerd dat 
bijvoorbeeld de bedrijven in het domein chemie met 
één integraal toezichthoudende instantie van doen 
hebben, in plaats van met de VROMInspectie, de 
Arbeidsinspectie, de provincie, de gemeente en het 
waterschap?

4. Hoe kan voor bedrijven, op het gebied van de hand
having, een level playing field worden bereikt en waar 
nodig eenheid van optreden?

Aan deze vragen is goed af te lezen dat de minister van 
VROM niet op zoek was naar het zoveelste lapmiddel, 
maar naar een alomvattende, structurele oplossing voor 
de gestelde, vooral met het stelsel samenhangende, proble
men bij de handhaving.

5. Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 29 383, nr. 83 (VROM-notitie Samen 
werken aan toezicht en handhaving), p. 13-15.

6. Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, De tijd 
is rijp, Den Haag 2008 (hierna: De tijd is rijp), p. 12. Zie ook Kamer-
stukken II 2007/08, 29 383, nr. 83 (VROM-notitie Samen werken aan 
toezicht en handhaving), p. 17.

3 Probleemanalyse

De commissie geeft eerst een uitvoerige probleemanalyse 
op basis van reeds beschikbaar materiaal (onderzoeksrap
porten, Kamerstukken, adviezen, beleidsdocumenten) 
en aanvullende gesprekken met personen uit de hand
havingspraktijk en anderszins deskundigen. Ook is een 
aantal bedrijven benaderd in verband met de level playing 
fieldproblematiek, dat wil zeggen de bedreiging van eer
lijke (concurrentie)verhoudingen door ongerechtvaardig
de verschillen in de handhaving. Deze probleemanalyse 
beslaat een relatief groot deel van het rapport (19 van de 
61 pagina’s) en verschaft daardoor niet alleen een goed 
inzicht in de bestaande knelpunten, de oorzaken daarvan 
en de opgave waarvoor de overheid staat bij de handha
ving van het omgevingsrecht, maar ook een stevige basis 
voor de op onderdelen ingrijpende oplossingsrichting. De 
probleemanalyse laat bovendien zien dat ogenschijnlijk 
afzonderlijke problemen (vergelijk de vier aan de commis
sie gestelde deelvragen) op oorzaken zijn terug te voeren 
die sterk met elkaar samenhangen. Dit stelde de commis
sie in staat om ook met een samenhangende oplossings
richting te komen (waarover par. 4).

3.1 Bedreigingen en risico’s
Om te beginnen worden de bedreigingen en risico’s in 
het omgevingsrecht in kaart gebracht. De bedreigingen 
in kwestie zijn verontreiniging en aantasting van de leef
omgeving en uitputting van natuurlijke hulpbronnen 
en natuur in het algemeen. De regels die tot stand zijn 
gebracht om die bedreigingen het hoofd te bieden, heb
ben alleen nut als zij ook worden nageleefd, en daar zit 
al een risico. Naleving is niet voor iedere normadressaat 
vanzelfsprekend. De redenen voor nietnaleving zijn even
wel divers, wat naar huidige inzichten betekent dat ook de 
handhaving divers, want daarop toegesneden, moet zijn 
(responsive regulation,7 door de commissie vertaald als 
‘aangepast optreden’). In de onderste (brede) laag van de 
‘nalevingspiramide’8 onderschrijft het gros van de norm
adressaten het belang van de regels en is men geneigd 
tot naleving, maar overtreedt men (incidenteel) diezelfde 
regels vanwege gebrek aan kennis, door onkunde of over
macht, of vanwege het idee dat anderen de norm evenmin 
naleven (niet het braafste jongetje van de klas willen zijn). 
Bij deze groep is voorlichting, informatieverstrekking en 
hulp bij de naleving de aangewezen weg om naleving te 
bevorderen; lichte vormen van inspectie en controle zijn 
nodig voor een positieve beeldvorming rond naleving en 
handhaving. Een kleinere groep daarboven overtreedt 
regels vanuit een ‘moet kunnen’houding en vereist een 

7. Standaardwerken zijn I. Ayres & J. Braithwaite, Responsive Regulation: 
Transcending the Regulation Debate, New York 1992 en John Braith-
waite, Restorative Justice and Responsive Regulation, New York 2002.

8. De metafoor is ontleend aan Ayres en Braithwaite. Laatstgenoemde 
hanteert deze metafoor overigens niet meer in zijn nieuwste werk (J. 
Braithwaite, Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas For Making It 
Work Better, Cheltenham: Edward Elgar 2008). Zie daarover J. van Erp, 
Lessen voor toezicht in de 21e eeuw. Actuele inzichten van Braithwaite 
en Sparrow, Justitiële Verkenningen 2008, nr. 6, p. 9-21. Voor de omge-
vingsrechtelijke handhaving is de nalevingspiramide echter nog goed 
bruikbaar.
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meer intensieve inspectie, zo nodig gevolgd door een ‘tik 
op de vingers’9 (last onder dwangsom, bestuursdwang, 
boete). Een nog kleinere groep betreft de zogenoemde free 
riders, die opportunistisch en calculerend gedrag verto
nen. Zij zien het belang van regels niet (of willen dat niet 
zien) en laten zich alleen door de pakkans en daaropvol
gende straf van overtredingen weerhouden. Deze groep 
behoeft scherp toezicht en dito sanctionering (bestuurs
rechtelijke sancties en zo nodig strafvervolging). De laat
ste en kleinste groep wordt gevormd door criminele orga
nisaties en individuen die zich schuldig maken aan al dan 
niet grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, vaak 
in combinatie met andere criminaliteit en geweld. Deze 
milieucriminaliteit wordt als zeer bedreigend gezien voor 
de samenleving, vanwege de vervagende grenzen tussen 
onderwereld en bovenwereld. Hier past een harde aanpak 
met inbegrip van strafvervolging, aldus de commissie.10 
De noodzaak van aangepast optreden brengt mee dat 
handhavers over een ruim arsenaal aan middelen voor 
nalevingsbevordering en handhaving dienen te beschik
ken en dat de organisatie van de handhaving het gehele 
spectrum van nalevingsstrategieën moet steunen.11

De commissie wijst voorts op drie andere omstandigheden 
die, naast houding en gedrag van de normadressaten, ten 
minste bepalend zijn voor de aanpak en organisatie van 
de omgevingsrechtelijke handhaving: de bron, het risico 
en de schaal van de bedreigingen. Verontreinigingsbron
nen kunnen worden onderscheiden in eenmalige activitei
ten (bijvoorbeeld bouwen en ontgrondingen), vaste bron
nen (zoals inrichtingen) en mobiele bronnen (transport 
en handel). Met name deze laatste bronnen zijn lastig te 
reguleren en te handhaven, onder meer vanwege de schaal 
(niet alleen nationaal, maar vaak ook internationaal), de 
ketenproblematiek (soms vele overdrachtsmomenten) en 
de daarmee gepaard gaande wisselingen in bevoegd gezag. 
Ook het risiconiveau – waarbij risico wordt gedefinieerd 
als de kans dat een (schadelijke) gebeurtenis zich voordoet 
maal de ernst van de gevolgen ervan – varieert per bedrei
ging. De commissie maakt daarbij onderscheid tussen een 
laag, middelhoog en hoog risiconiveau, en classificeert de 
verschillende in Nederland voorkomende bedrijfsmatige 
activiteiten naar type risico voor de omgeving. Activiteiten 
met een hoog risico zijn bijvoorbeeld chemische en BRZO
inrichtingen12 en transport van gevaarlijke (afval)stoffen. 
Een middelhoog risico acht de commissie aanwezig bij 
onder meer complexe bouwconstructies, industriële emis
sies en allerhande activiteiten met afval. Van een laag risico 
is sprake bij eenvoudige constructies en trilling, geur en 
geluidhinder. Het risiconiveau zal van invloed moeten 
zijn op de handhaving, waarbij in het algemeen geldt: hoe 
hoger het risico, hoe intensiever en gespecialiseerder de 
hand having.13 Met de schaal van de bedreigingen wordt 
bedoeld de schaal waarop verschillende activiteiten met 
negatieve externe effecten voor de leefomgeving zich 

9. De tijd is rijp, p. 25.
10. Zie uitvoeriger De tijd is rijp, p. 24-25.
11. De tijd is rijp, p. 26.
12. Inrichtingen waarop het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) van 

toepassing is.
13. De tijd is rijp, p. 29.

afspelen. Die schaal kan beperkt zijn tot de lokale omge
ving, zoals veelal het geval is bij geur en geluidhinder, 
maar kan ook regionaal, landelijk of zelfs internationaal 
zijn (vergelijk transport en handel in afvalstoffen).

3.2 De staat van de handhaving
Vervolgens geeft de commissie een beschrijving van de 
staat waarin de handhaving van de VROMwetgeving 
zich momenteel bevindt. Vastgesteld wordt dat er nog 
steeds een handhavingstekort is op het terrein van het 
omgevingsrecht, ondanks de vele inspanningen om de 
handhaving te verbeteren. Die inspanningen hebben wel 
tot verbeteringen geleid, maar nieuwe ontwikkelingen, 
zoals complexere technologie en globalisering van bij
voorbeeld afvalstromen, zorgen voor nieuwe problemen 
en uitdagingen.14 Bekend is dat de omgevingsrechtelijke 
handhavingsstructuur wordt gekenmerkt door een grote 
mate van fragmentatie: bij benadering 500 verschillende 
bestuursorganen (lokaal, regionaal en nationaal) voor de 
bestuursrechtelijke handhaving en 26 politiekorpsen en 
het OM (in het bijzonder het Functioneel Parket) voor de 
strafrechtelijke handhaving. Niettegenstaande de goede 
prestaties van een aantal van deze handhavende instan
ties, valt het handhavingsniveau in het algemeen tegen. 
De commissie constateert de volgende gebreken:

‘1. De handhaving voldoet in veel gevallen niet aan de 
eisen van een effectieve, efficiënte en voor burgers 
en bedrijven zo min mogelijk belastende nalevings
strategie, waarin de aanpak van de “aangepaste 
reactie” centraal staat.

2. De handhaving is in het bijzonder niet toereikend 
waar het complexe bedrijfsprocessen betreft met 
hoge en middelhoge risico’s.

3. De handhaving is in het bijzonder niet toereikend 
waar het gaat om bedreigingen van de omgeving 
vanuit mobiele bronnen en ketens.

4. De handhaving in de hoogste segmenten van de 
handhavingspiramide (calculerende en criminele 
organisaties) is niet of nauwelijks van de grond 
gekomen.’15

Het niet tot stand kunnen brengen van de vereiste profes-
sionaliteit bij de handhaving, met name op gemeentelijk 
niveau, wordt als belangrijke oorzaak voor de eerste twee 
gebreken beschouwd. De meeste gemeenten zijn te klein 
om zelfstandig voldoende capaciteit en deskundigheid 
op de been te brengen (frappant is dat de belangrijkste 
bij de commissie geuite klacht van bedrijven niet de fre
quentie waarmee zij gecontroleerd worden betreft, maar 
het gebrek aan deskundigheid van inspecteurs!), en voor 
zover samenwerkingsverbanden zijn aangegaan,16 is het 

14. De tijd is rijp, p. 31.
15. Zie De tijd is rijp, p. 31-32.
16. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt aangestuurd op 

bundeling van de krachten, aanvankelijk gestimuleerd met financiële 
middelen (de zogenoemde BUGM- en VOGM-gelden), later met een 
aanwijzingsbevoegdheid inzake verplichte samenwerking (art. 18.3e 
en 18.3f Wm) als stok achter de deur. Zie over het nut van dit soort 
bevoegdheden A.B. Blomberg & F.C.M.A. Michiels, Een stok achter 
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 functioneren en dientengevolge het resultaat daarvan zeer 
wisselend. Uit onderzoek blijkt wel dat waar samenwer
kingsverbanden goed functioneren, de kwaliteit van de 
handhaving aanzienlijk beter is dan het landelijk gemid
delde. Over de gehele linie genomen wordt de samen
werking bij de handhaving echter nog steeds gekenmerkt 
door te veel vrijblijvendheid.
Een tweede oorzaak, vooral voor de gebreken genoemd 
onder 2 en 3, is dat de schaal van de handhavingsorganisa
tie vaak niet is toegesneden op de schaal van de bedreigin
gen en risico’s. Een voorbeeld betreft de handhaving van 
het BRZO, ter zake waarvan onderzoek heeft uitgewezen 
dat slechts drie provincies, alsmede de DCMR – en verder 
geen enkele gemeente – over de vereiste deskundigheid 
beschikken. Meer in het bijzonder is dit een probleem bij 
mobiele bronnen en ketens; de regelmatige wisselingen 
van bevoegd gezag vereisen een gestructureerde aanpak 
en een systematische uitwisseling van gegevens, wat met 
vijfhonderd verschillende handhavende instanties prak
tisch onmogelijk zal zijn.17

Een derde punt van zorg betreft de tekortschietende aan
pak van (zware) milieucriminaliteit. Daarvoor noemt de 
commissie een aantal samenhangende oorzaken: te weinig 
prioriteit voor milieuhandhaving bij politie en justitie, al 
is dat sinds 2004 verbeterd door middel van een nieuwe 
structuur voor de strafrechtelijke milieuhandhaving (regi
onale en interregionale milieuteams bij de politie en een 
gespecialiseerd Functioneel Parket), gefragmenteerd en 
ontoereikend management van de kennis en informatie 
over milieucriminaliteit, onvoldoende zicht op (zwaardere) 
milieucriminaliteit en onvermogen om de juiste zaken te 
selecteren en aan te pakken.18 Een andere oorzaak waarop 
de commissie wijst, betreft de aard van de milieucrimi
naliteit. Milieucriminaliteit wordt zelden zomaar gecon
stateerd (ook aangifte is zeldzaam), maar vergt actief en 
ingewikkeld speurwerk door opsporingsinstanties. Van
wege de verwevenheid met legale activiteiten zijn crimi
nele activiteiten bijvoorbeeld zelden direct zichtbaar, maar 
moet eerst allerlei detailinformatie uit verschillende bron
nen worden gecombineerd en geanalyseerd, waarna moge
lijk ongebruikelijke patronen aan het licht komen waarop 
een verdenking kan worden gebaseerd. Strafrechtelijke 
handhavers zijn bij dit soort onderzoek grotendeels afhan
kelijk van de expertise van bestuurlijke toezichthouders 
en handhavers. Structurele informatieuitwisseling tus
sen bestuurlijke en strafrechtelijke handhavers is echter al 
jarenlang een knelpunt en de commissie acht het

‘illusoir te verwachten dat onder de huidige organisa
torische omstandigheden een slagvaardige samenwer
king tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving 

de deur. Over centrale sturingsbevoegdheden in de handhaving van het 
omgevingsrecht, in: P.J. Driessen, F.C.M.A. Michiels & E.J. Molenaar 
(red.), Duurzaam ruimtegebruik, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2001, p. 285-308.

17. De tijd is rijp, p. 35.
18. Deze laatste drie knelpunten kwamen – naast een aantal andere, meer 

operationele knelpunten – naar voren uit de (tussentijdse) evaluatie 
van de nieuwe structuur voor de strafrechtelijke milieuhandhaving. Zie 
Kamerstukken II 2006/07, 22 343, nr. 171.

ter bestrijding van de milieucriminaliteit tot stand 
kan worden gebracht. De bestuurlijke handhaving is 
daarvoor veel te gefragmenteerd. Het is eenvoudig
weg onmogelijk om met vele verschillende bestuurlijke 
instanties op vrijwillige basis een goede informatie
huishouding op te zetten en doeltreffende handha
vingstrajecten af te spreken en uit te voeren. Zonder 
een sterke reductie van de bestuurlijke complexiteit zal 
de milieucriminaliteit vrij spel houden.’19

3.3 Centrale probleem en conclusies
Het centrale probleem dat uit de analyse van de commis
sieMans naar voren komt, is de huidige fragmentatie 
van de bestuurlijke handhaving in samenhang met vrij
blijvendheid in samenwerking en uitvoering. Onder deze 
omstandigheden zal een effectieve en efficiënte handha
ving van het omgevingsrecht onvoldoende – de commis
sie spreekt zelfs van ‘nooit’ – van de grond komen. De 
commissie concludeert meer in het bijzonder:20

–  De verdeling van de handhavingstaak over meer dan 
vijfhonderd verschillende instanties maakt het onmo
gelijk om een kritische massa te organiseren voor de 
vereiste menskracht en deskundigheid.

– De fragmentatie leidt tot grote en ongerechtvaardigde 
verschillen in de aanpak van de handhaving en in de 
behandeling van burgers en bedrijven.

– De fragmentatie maakt het heel moeilijk en kostbaar, 
zo niet onmogelijk, om omgevingsproblemen aan te 
pakken die de jurisdicties van afzonderlijke besturen 
overschrijden, met name mobiele en ketenactiviteiten.

– De fragmentatie en de gebrekkige informatieuitwisse
ling vormen een grote barrière voor de aanpak van de 
zware en georganiseerde milieucriminaliteit.

Deze conclusies hebben aan de basis gestaan van de voor
gestelde oplossingsrichting (zie hierna par. 4). Het kabi
net verbreedt deze conclusies door ze te combineren met 
de bevindingen van de commissieOosting en de onder
zoeken van de VROMInspectie en schetst het volgende 
beeld van de bestuurlijke uitvoering van het omgevings
recht:
– Er bestaan institutionele problemen in het stelsel van 

toezicht en handhaving.
– Er is sprake van gebrekkige kwaliteit van een groot 

aantal decentrale overheidsorganisaties.
– Er is sprake van grote bestuurlijke drukte door de com

plexe en niet altijd logische verdeling van bevoegdhe
den over veel bestuurslagen, waardoor veel afstemming 
nodig is, die – kort gezegd – nogal eens tekortschiet.21

19. De tijd is rijp, p. 38.
20. De tijd is rijp, p. 38-39.
21. Kabinetsreactie, p. 3-4.
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4 Oplossingsrichting en 

eindbeeld

De probleemanalyse van zowel de commissieMans als het 
kabinet wijst uit dat de meeste problemen samen hangen 
met de structuur van de uitvoerings en handhavings
organisatie. Mede gelet op de verdergaande integratie 
van taken (ten gevolge van de Wabo) en de voortschrij
dende internationalisering, wordt de oplossing dan ook 
in verbetering van het stelsel gezocht. De commissie
Mans, waarvan – ik herhaal het maar even – de opdracht 
alleen op het handhavingsstelsel was gericht, heeft eerst 
een aantal eisen geformuleerd waaraan moet worden vol
daan om een effectieve en doelmatige handhaving van 
het om gevingsrecht te bewerkstelligen, zoals toereikende 
bevoegdheden en (financiële) middelen, een adequaat 
schaalniveau, vermogen en bereidheid tot samenwerking, 
een goede ketenaanpak (beperkt aantal betrokkenen en 
goede informatieuitwisseling) en een heldere rolverdeling 
en afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechte
lijke handhaving.22 Het kabinet noemt twee hoofddoelen: 
een ‘robuuste uitvoeringsstructuur’23 die de gesignaleerde 
knelpunten oplost, en een vermindering van bestuurlijke 
drukte en een heldere rolverdeling tussen overheden (met 
name door decentralisatie). De nadere uitwerking van 
deze hoofddoelen24 komt in belangrijke mate overeen met 
de eisen van de commissieMans en oplossingsrichting en 
eindbeeld vertonen dan ook grote gelijkenis.

4.1 Invoering van verplichte regionale  
 omgevingsdiensten

De belangrijkste beoogde verandering is dat er in heel 
Nederland regionale omgevingsdiensten komen, in begin
sel gekoppeld aan het grondgebied van de 25 politie en 
veiligheidsregio’s, en dat deelname aan zo’n dienst voor 
elke gemeente en provincie binnen de regio verplicht is.25 
De commissieMans had bij voorkeur ook de waterschap
pen zien deelnemen, maar het kabinet ziet daar voorals
nog van af.26 De omgevingsdiensten zullen een groot deel 
van de omgevingsrechtelijke taken moeten uitvoeren ten 
behoeve van de deelnemende overheden. Daartoe zal bij 
wet een basistakenpakket worden vastgesteld dat in elk 
geval door de dienst wordt uitgevoerd. De commissie
Mans heeft zich, gelet op de opdracht, alleen uitgelaten 
over handhavingstaken, maar in het eindbeeld gaat het 
kabinet veel verder en omvat het takenpakket naast het 
nalevingstoezicht op alle VROMwet en regelgeving, 

22. Zie uitvoeriger De tijd is rijp, p. 41-48.
23. Deze omschrijving is ontleend aan de VNG-bijdrage aan het debat over 

de uitvoering van de leefomgevingstaken (Notitie VNG, september 
2008; zie <www.vng.nl> onder Omgevingsdiensten). De term ‘robuust’ 
wordt niet uitgelegd, maar het woordenboek geeft als betekenis onder 
meer ‘solide’, ‘sterk’ en ‘stevig’. Robuustheid is duidelijk in de mode, 
want de commissie-Mans spreekt van ‘een robuustere samenwerking 
tussen bestuurlijke en justitiële instanties’ (p. 61).

24. Kabinetsreactie, p. 4.
25. Een aantal provincies zal dus in meer dan één omgevingsdienst partici-

peren.
26. De interne samenhang van de waterschapstaken heeft, mede met het 

oog op de invoering van de Waterwet, momenteel prioriteit.

inclusief de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke 
sanctionering, ook de Wabovergunningverlening.27 De 
deelnemende overheden kunnen afspreken dat de dienst 
nóg meer taken uitvoert, bijvoorbeeld provinciale natuur
taken die niet onder de Wabo vallen.
De werkwijze van de diensten moet eveneens op hoofd
lijnen wettelijk worden vastgelegd, teneinde een unifor
me nalevings en sanctiestrategie te bewerkstelligen. De 
omgevingsdiensten zullen de juridische vorm van open
baar lichaam krijgen (vergelijk de verplichte samenwer
king via oplegging van een gemeenschappelijke regeling 
op grond van art. 18.3e Wm) en zullen worden ingesteld 
op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De 
financiering en de menskracht moeten worden geleverd 
door de deelnemende overheden, die voorts gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de uitvoering 
door de dienst. De inhoudelijke aansturing dient eveneens 
door de deelnemende overheden te geschieden, namelijk 
door middel van – gezamenlijke en eventueel ook indi
viduele – prioriteiten. In het voorstel van de commissie 
zouden echter ook op landelijk niveau prioriteiten moeten 
kunnen worden gesteld die alsdan door de omgevings
diensten ‘in acht’ moeten worden genomen.28 Boven
dien zou de minister richtlijnen moeten geven inzake de 
informatiehuishouding, de nalevings en sanctiestrate
gie en de samenwerking met andere bestuurlijke en met 
justitiële instanties. De omgevingsdiensten krijgen geen 
eigen bestuurlijke bevoegdheden; de bevoegdheden blij
ven bij de decentrale overheden rusten en ‘slechts’ de 
uitvoering wordt uitbesteed.29 Er wordt dus géén extra 
bestuurslaag geïntroduceerd. In belangrijke mate wordt 
het modelDCMR gevolgd: toezicht en voorbereiding van 
besluiten geschiedt door de omgevingsdienst, waarna het 
bestuursorgaan formeel de beslissing neemt en daarbij 
eventueel gemotiveerd kan afwijken van het voorstel van 
de dienst. De praktijk leert overigens dat dit laatste niet 
vaak gebeurt.
De regionale schaal en verplichte deelname van bij voor
keur alle decentrale overheden, ook de grotere die wellicht 
ook alleen in staat zijn tot een kwalitatief goede handha
ving, is mede ingegeven vanuit de solidariteitsgedachte: 
alleen bij deelname van ‘de groten’ kunnen ook de klei
nere instanties in staat worden gesteld (gezamenlijk) hun 
taken goed uit te voeren.30 Daarnaast zijn er de redenen 
die voortvloeien uit de probleemanalyse en de eisen aan 
goede handhaving: een adequaat schaalniveau in relatie 
tot de effecten op de leefomgeving en vergemakkelijking 
van informatieuitwisseling en samenwerking met politie 

27. Kabinetsreactie, p. 4.
28. De tijd is rijp, p. 50.
29. Er is dus geen sprake van het (gedeeltelijk) onttrekken van de hand having 

‘aan het gezag’ van lagere overheden, zoals Aalders veronderstelt. 
Zie M. Aalders, Is strafrecht goed voor het milieu?, NJB 2008 (1801), 
p. 2294-2299. Wel zal de invloed van het bestuur de facto afnemen 
door de toegenomen afstand tussen uitvoering en politiek (‘handhaving 
op afstand’) en wordt de bestuurlijke beleidsvrijheid nader beperkt door 
de landelijke eisen en richtlijnen. Die beleidsvrijheid wás echter al inge-
perkt door de jurisprudentie inzake de ‘beginselplicht’ tot handhaving. 
Alleen onder bijzondere omstandigheden, die door de bestuursrechter 
vol worden getoetst, kan van handhaving worden afgezien.

30. De tijd is rijp, p. 51.
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en justitie. Deze vormen aanleiding om in beginsel aan te 
sluiten bij het grondgebied van de politie en veiligheids
regio; met de precieze afbakening van het werkgebied 
kan nog worden geschoven, maar het maximale aantal 
van 25 ligt voor het kabinet vast.31 Voorts zijn regionale 
omgevingsdiensten beter in staat uitvoering te geven aan 
de integrale benadering die in het omgevingsrecht steeds 
vaker – zeker na invoering van de Wabo – noodzakelijk 
is. In zoverre kunnen ook de grotere instanties door deel
name aan een omgevingsdienst nog aan kwaliteit winnen, 
zo wordt door de commissie naar voren gebracht. Met het 
oog op de verlangde kwaliteit van de toezichthouders en 
handhavers is ten slotte van belang dat regionale diensten 
door hun omvang een beter loopbaanperspectief kunnen 
bieden dan de afzonderlijke handhavende instanties, en 
dus meer kwaliteit kunnen aantrekken én behouden.32

4.2 Landelijke handhavingsorganisaties
Vanuit de overweging dat er naast de regionale omge
vingsdiensten één of meer landelijke handhavingsorgani
saties dienen te zijn, enerzijds voor taken waarvoor spe
cifieke expertise nodig is en/of die vanwege hun geringe 
frequentie centraal moeten worden verricht, en anderzijds 
voor de opsporing en vervolging van zware milieucrimi
naliteit, beveelt de commissie aan dat bepaalde bevoegd
heden naar de VROMInspectie (toezicht) en de minister 
van VROM (sancties) moeten worden overgeheveld. Con
creet noemt zij het BRZO, maar het kabinet neemt deze 
aanbeveling wat dit voorbeeld betreft uitdrukkelijk niet 
over.33 Het kabinet ziet zelfs mogelijkheden om bepaalde 
‘relatief eenvoudig uit te voeren toezichtstaken van rijks
inspecties’ bij één of enkele regionale omgevingsdiensten 
onder te brengen.34 Dit model van concentratie of spe
cialisatie wordt ook bij de strafrechtelijke handhaving 
gebruikt (vergelijk de vier handhavingseenheden – geves
tigd in Zwolle, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam – 
van het Functioneel Parket). Aan welke taken het kabinet 
daarbij denkt, wordt niet vermeld (in ieder geval niet: 
BRZO, specialistische taken in de sfeer van mijnbouw, 
boorplatforms en kernenergie, alsmede EVOA). Voorlo
pig lijkt alles op dit vlak dus bij het oude te blijven.
Wat betreft de strafrechtelijke handhaving suggereert de 
commissieMans dat de Nationale Recherche de opdracht 
zou moeten krijgen om zich uitdrukkelijk met de interna
tionale, georganiseerde milieucriminaliteit bezig te hou
den, waartoe een Milieuteam zou moeten worden opge
richt. Waar nodig is nauwe samenwerking en informatie
uitwisseling met de VROMInspectie aangewezen. Een 
mogelijk alternatief, namelijk zowel bestuursrechtelijke als 
strafrechtelijke handhavingstaken bij één landelijke orga
nisatie onderbrengen (dat zou dan de VROMInspectie 
zijn), wijst de commissie nadrukkelijk van de hand, omdat 

31. Kabinetsreactie, p. 5.
32. De tijd is rijp, p. 52.
33. Die keuze hangt samen met de huidige praktijk, waarin sinds enige 

tijd wordt toegewerkt naar een bovenregionale uitvoering (in feite een 
soort concentratie) in vier bovenprovinciale samenwerkingsverbanden 
die samen landelijk dekkend zijn. Zie daarover Eén inspectiemethode 
voor BRZO, Handhaving 2008, nr. 4, p. 38-39.

34. Kabinetsreactie, p. 8.

dat op te veel bezwaren voor de uitoefening van de straf
rechtelijke taak stuit (veel steviger opsporingsapparaat bij 
Inspectie nodig, verwevenheid met commune delicten, 
nog steeds onder gezag van OM, hulp van politie nodig).35 
Het kabinet houdt deze optie echter uitdrukkelijk open, 
maar beslist pas als de WODCevaluatie van de milieu
taak van OM en politie is afgerond (begin 2009).36

4.3 Taaktoedeling
Het was niet zonder meer de bedoeling van de commis
sieMans om alle omgevingsrechtelijke (handhavings)
taken van gemeenten en provincies bij de regionale omge
vingsdiensten onder te brengen. Het uitgangspunt was 
immers dat een taak op die schaal moet worden uitge
voerd die zich daarvoor het best leent gezien de effecten 
op de omgeving.37 Het kabinet kiest er als gezegd echter 
voor de VROM, inclusief Wabotaken vrijwel geheel – 
dus niet alleen de handhaving, maar ook de vergunning
verlening! – door de omgevingsdiensten te laten uitvoe
ren.38 Wel wordt de ruimte gelaten voor een taakverdeling 
tussen een zogenoemde front en backoffice in het kader 
van de Wabovergunningverlening, maar hoe die taak
verdeling er bijvoorbeeld uit zou kunnen zien en of daar
voor randvoorwaarden gelden, blijft (nog) onduidelijk. Is 
het bijvoorbeeld mogelijk om één of meer dependances 
in te richten (waarvoor goed functionerende, bestaande 
samenwerkingsverbanden als basis zouden kunnen die
nen) om de afstand tussen dienst en burger te verklei
nen? In het eindbeeld van het kabinet wordt bijvoorbeeld 
ook het primair lokaal van belang zijnde woningtoezicht 
ondergebracht bij de regionale omgevingsdiensten. Ove
rigens worden gemeenten wel in staat gesteld om zich 
‘naar eigen keuze’ zelfstandig te richten op ‘nader te 
bepalen’39 lokale onderdelen van het leefbaarheidstoe
zicht. Voorbeelden daarvan ontbreken, maar te denken 
valt aan ‘kleine ergernissen’, zoals overtredingen van de 
afvalstoffenverordening. De ambtelijke voorbereiding van 
bestuurlijke sanctiebesluiten – het kabinet noemt naast de 
herstelsancties ook nog de bestuurlijke strafbeschikking 
op grond van de Wet OMafdoening en (verrassend) ‘een 
bestuurlijke boete volgens de Algemene wet bestuurs
recht’40 – wordt als gezegd eveneens door de omgevings
diensten verzorgd.

35. De tijd is rijp, p. 53-54.
36. Kabinetsreactie, p. 8.
37. Taken waarvan de commissie het verstandig achtte om ze op lokaal 

niveau te laten, zijn onder meer woningtoezicht, toezicht op de horeca 
en handhaving ten aanzien van geluidhinder (met uitzondering van de 
‘grote lawaaimakers’, waarvoor GS bevoegd is), of meer algemeen: 
omgevingsrechtelijke handhavingstaken waarbij een direct verband 
bestaat met openbare-ordehandhaving en/of leefbaarheid. Voor het 
bouwtoezicht en de handhaving van bestemmingsplannen raadt de 
commissie het regionale niveau aan. Zie De tijd is rijp, p. 54.

38. Kabinetsreactie, p. 6.
39. Hoeveel vrije keuze wordt hier nog gelaten?
40. Wat met deze zinsnede wordt bedoeld, is onduidelijk. Een algemene 

boetebevoegdheid is er op het terrein van het omgevingsrecht (nog) 
niet en de Vierde tranche van de Awb, die vermoedelijk op 1 juli 2009 in 
werking zal treden en een algemene bestuurlijke-boeteregeling bevat, 
introduceert die bevoegdheid evenmin (de bijzondere wetgever moet de 
bevoegdheid eerst toekennen; de Awb bevat slechts de regels voor de 
toepassing ervan). Wel zal het na inwerkingtreding van de Wet bestuur-
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4.4 Taakverdeling tussen bestuur en OM
De commissie heeft als uitgangspunt genomen dat de 
taakverdeling tussen bestuur en OM zo eenvoudig moge
lijk moet zijn. Dit zou tot gevolg moeten hebben dat tegen 
aanzienlijk meer normschendingen in beginsel alleen door 
het bestuur moet worden opgetreden. Het strafrecht moet 
dan vooral worden bestemd voor de aanpak van (middel)
zware criminaliteit; het ‘middengebied’, waar gezamenlijk 
handelen is aangewezen, ‘moet niet groter zijn dan nodig 
is voor een adequate handhaving’.41 De commissie veron
derstelt daarbij dat het bestuur de bevoegdheid zal krij
gen om straffend op te treden, bijvoorbeeld door middel 
van een bestuurlijke strafbeschikking of boete. De com
missie doet de suggestie de grens te leggen bij bedragen 
van de vierde categorie (€ 16.750); tot die categorie kan 
het bestuur straffen, daarboven is het OM aan zet. Uit
gaande van een systeem waarin het bestuur het voortouw 
neemt als herstel mogelijk en gewenst is, doet zich dan 
alleen een ‘overlap’ voor in gevallen waarin zowel herstel 
als zware bestraffing nodig is. Gezamenlijk optrekken is 
dan wenselijk en een ‘informatieprotocol’ ‘onontbeerlijk’. 
De nadere uitwerking van deze taakverdeling zou door 
een werkgroep van betrokkenen moeten worden vorm
gegeven. Het kabinet onderschrijft het uitgangspunt van 
meer bestuursrechtelijke afdoening, inclusief bestraf
fende. Daartoe wordt het Transactiebesluit milieudelic
ten momenteel omgezet in een Besluit bestuurlijke straf
beschikking. Of het bestuur daarnaast ook een bestuurlijke 
boetebevoegdheid voor (meer) VROMregelgeving krijgt, 
kan niet uit het eindbeeld worden afgeleid, al wordt wel 
gesteld dat ‘toepassing van de bestuurlijke boete volgens 
de Algemene wet bestuursrecht effectief [kan] zijn’.42

4.5 Omgevingsrechtinformatiesysteem of 
kruispuntbank

Een van de voorwaarden voor een effectieve handhaving 
van het omgevingsrecht is een goed systeem om informatie 
te registreren, uit te wisselen en te analyseren, een zoge
noemd ‘omgevingsrechtinformatiesysteem’.43 Momenteel 
wordt in het kader van het programma eInspecties, dat 
is gericht op ontwikkeling van een informatiesysteem 
voor (uitwisseling tussen) rijksinspecties, gewerkt aan 
een ‘kruispuntbank’, waarbij de verschillende organisa
ties informatie invoeren in de eigen informatiesystemen 
en deze via de kruispuntbank met elkaar delen. Deze 
ervaringen zullen worden benut bij de uitwerking van 
een omgevingsrechtelijk systeem. In het eindbeeld van 
het kabinet is dan ook sprake van een gemeenschappelijke 
informatiehuishouding en bedrijfsprocessensysteem voor 
toezicht en handhaving, waarbij de uitwisseling tussen de 
‘open’ systemen van bestuurlijke handhavers en de meer 

lijke boete overlast in de openbare ruimte (Stb. 2008, 44) mogelijk zijn 
om boeten op te leggen ter zake van bepaalde overtredingen van de 
gemeentelijke afvalstoffenverordening, mits deze daarin strafbaar zijn 
gesteld (de zogenoemde positieve lijst, zie art. 3 Besluit bestuurlijke 
boete overlast in de openbare ruimte).

41. De tijd is rijp, p. 56-57.
42. Kabinetsreactie, p. 9.
43. De tijd is rijp, p. 45.

‘gesloten’ systemen van politie en justitie wel goed moet 
worden geregeld.44

4.6  Eén oplossingsrichting voor alle problemen
Met de voorgestelde oplossingsrichting denkt de com
missie de vier ‘kernproblemen’ uit de deelvragen – het 
domeintoezicht, de ketenproblematiek, de verhouding 
tussen bestuursrecht en strafrecht en het level playing 
field – in belangrijke mate te kunnen terugdringen.45 De 
versnippering van het toezicht neemt af doordat gemeen
telijke en provinciale (en mogelijk ook waterschaps)
handhaving in één regionale organisatie wordt onder
gebracht, wat bovendien de afstemming met en voor 
toezichthouders vergemakkelijkt. Voor zover de versnip
pering de (vele) rijksinspecties betreft, zijn aanvullende 
maatregelen nodig (waarover de commissie zich verder 
niet uitlaat; die versnippering overstijgt ook de VROM
wetgeving). De ketenproblematiek acht de commissie 
nog zeker niet geheel opgelost, maar het kleinere aantal 
betrokken instanties vergemakkelijkt wel het toezicht op 
en de informatieuitwisseling rond overdrachtsmomen
ten. Door een duidelijker taakverdeling tussen bestuur en 
justitie nemen de samenwerkingslasten af, terwijl nut en 
noodzaak van samenwerking in die gevallen waarin beide 
instanties zouden moeten optreden, evidenter zijn. Die 
samenwerking wordt bovendien vergemakkelijkt door de 
bundeling van bestuurlijke handhavingsinstanties in regi
onale omgevingsdiensten. Een geringer aantal handha
vingsorganisaties leidt voorts ook tot terugdringing van 
mogelijk bestaande, ongerechtvaardigde verschillen in de 
handhaving. Ten slotte wijst de commissie erop dat uit
voering van haar voorstellen ook meer in het algemeen, 
dus los van de vier kernproblemen, tot een kwalitatief 
betere handhaving zal leiden.46

4.7 Relatie tot (invoering van) de Wabo
De regionale omgevingsdiensten zullen worden geba
seerd op de Wgr, maar diverse van de hiervoor besproken 
oplossingen vergen nog nadere regelgeving (vastleggen 
van kwaliteitscriteria, werkprocessen, strategiebepaling, 
informatieuitwisseling enzovoort, maar ook de beoogde 
decentralisatie van de vergunningverleningsbevoegdheid). 
Daarvoor biedt de Wabo, inmiddels aangenomen door de 
Eerste Kamer, het meest geëigende kader. Het kabinet 
wijst er overigens op dat invoering van de Wabo niet zal 
worden opgehouden door het proces dat nodig is om de 
voorgestane herziening van het stelsel door te voeren.

5 Weerstand bij decentrale 

overheden

Van de kant van de decentrale overheden is er veel, deels 
voorspelbare, weerstand gekomen tegen de herzienings
voorstellen. De VNG liet reeds de dag na het verschij

44. Kabinetsreactie, p. 9.
45. De tijd is rijp, p. 58.
46. De tijd is rijp, p. 59.
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nen van het rapport van de commissieMans weten 
dat de commissie ‘de plank misslaat’ met de verplichte 
om gevingsdiensten.47 Zij acht verplichte omgevings
diensten een te zwaar instrument, dat voorbijgaat aan de 
primaire verantwoordelijkheid van de gemeenten voor 
de uitvoering van vergunningverlening en handhaving, 
die impliceert dat het ‘aan de gemeenten is’ om keuzes 
te maken over de organisatie van vergunningverlening en 
handhaving. Ook het IPO stelt zich op het standpunt dat 
schaal en vorm van de samenwerking door de overheden 
zelf moeten worden bepaald.48 VNG en IPO krijgen steun 
voor dit standpunt vanuit de Eerste Kamer.49 De VNG 
voelt zich als vertegenwoordiger van de gemeenten ‘ver
antwoordelijk om een bijdrage te leveren’ aan het debat 
over de uitvoering van de leefomgevingstaken en heeft, 
mede met het oog op de invoering van de Wabo, een eigen 
visie op de uitvoeringstaken ontwikkeld.50 In een intentie
verklaring hebben VNG en IPO het kabinet een aanbod 
gedaan om deze visie nog dit jaar uit te werken in een 
convenant.51 Onderkend wordt namelijk dat de kwaliteit 
van de uitvoering moet worden verbeterd en dat daarvoor 
‘meer robuustere uitvoeringsorganisaties’ nodig zijn,52 
maar men is van mening dat gemeenten zelf ‘vanuit een 
kwaliteitsimpuls’ dienen te bepalen in welke vorm en op 
welk schaalniveau samenwerking zal plaatsvinden.53 Die 
kwaliteitsimpuls zou moeten komen van wettelijk vastge
legde kwaliteitseisen en een helderder verdeling van taken 
en bevoegdheden. In het licht van dit laatste pleit de VNG 
ervoor alle taken en bevoegdheden op het gebied van de 
leefomgeving – uitdrukkelijk wordt een relatie gelegd met 
de toekomstige invoering van de Wabo – op gemeente
lijk niveau te leggen. De provincie kan zich dan, in lijn 
met het advies van de commissieOosting, wijden aan 
het inter bestuurlijk toezicht en de minister van VROM 

47. ‘Commissie Mans slaat met verplichte omgevingsdiensten plank mis’, 
Persbericht VNG van 11 juli 2008 (zie <www.vng.nl> onder Omge-
vingsdiensten; laatst geraadpleegd op 30 oktober 2008).

48. IPO tegen centralistische vorming omgevingsdiensten, persbericht van 
5 november 2008 (<www.ipo.nl>; laatst geraadpleegd op 5 november 
2008).

49. Kamerstukken I 2008/09, 30 844 I (met algemene stemmen aange-
nomen motie, strekkende tot afwijzing van de verplichte instelling van 
regionale omgevingsdiensten). Zie ook Breed verzet in senaat tegen 
verplichte instelling van regionale omgevingsdiensten, nieuwsbericht 
van 30 oktober 2008 (<www.eerstekamer.nl>; laatst geraadpleegd op 
4 november 2008).

50. Zie de notitie VNG-bijdrage aan het debat over de uitvoering van de 
leefomgevingstaken, 10 oktober 2008 (zie <www.vng.nl> onder Omge-
vingsdiensten; laatst geraadpleegd op 30 oktober 2008). Op dat verant-
woordelijkheidsgevoel valt overigens wel iets af te dingen; de VNG heeft 
van iedere medewerking aan het onderzoek van de commissie-Mans 
afgezien (de VNG ‘was niet in de gelegenheid deel te nemen’ aan de 
‘ondersteuningsgroep’ (De tijd is rijp, p. 63)) en heeft, anders dan IPO 
en UvW, geen gebruik gemaakt van de uitnodiging van de commissie-
Mans een gesprek te voeren over de denklijn van de commissie (De tijd 
is rijp, p. 19).

51. Intentieverklaring Gezamenlijke inzet eindbeeld Wabo/Mans/Oosting 
van 29 september 2008 (zie <www.vng.nl> onder Omgevingsdiensten; 
laatst geraadpleegd op 23 november 2008).

52. VNG-notitie, p. 2.
53. Zie naast de in de vorige noot genoemde notitie ook de Ledenbrief 

08/169 van 10 oktober 2008 (<www.vng.nl> onder Omgevingsdien-
sten; laatst geraadpleegd op 23 november 2008), p. 4.

behoudt de systeemverantwoordelijkheid.54 Deze visie 
komt overigens niet geheel uit de lucht vallen. Ook het 
huidige kabinet is voorstander van meer decentralisatie 
dan waarin het rapport van de commissieMans voorziet.55 
Voorts is het vanwege de implicaties die de herzienings
voorstellen zullen hebben voor de interne organisatie van 
de betrokken overheden, verstandig de herziening van het 
hand havingsstelsel in samenhang met de invoering van 
de Wabo te beschouwen; veel decentrale overheden zijn 
immers nu al druk doende hun organisaties daarop af te 
stemmen.
Omdat de kritiek, die getuigt van een fundamenteel 
verschil van inzicht, de kern van de oplossingsrichting 
betreft – omgevingsdiensten op regionaal niveau en deel
name daaraan verplicht – is het van belang na te gaan of 
de claim van de VNG56 hout snijdt. Zoals gezegd, onder
schrijft de VNG de noodzaak tot het verbeteren van de 
uitvoeringsorganisatie, waartoe wettelijke kwaliteitseisen 
zouden moeten worden opgesteld, maar stelt zij vrijwillig
heid bij de vormgeving voorop:

 ‘De VNG gaat er van uit dat de wettelijk vastgelegde 
kwaliteitseisen er toe leiden dat gemeenten de juiste 
keuze maken en dat vorm en schaalgrootte van uitvoe
ringsorganisataties niet hoeven worden voorgeschre
ven. (...) Het draagvlak dat ontstaat door een zelfstan
dige afweging bij de totstandkoming van samenwer
kingsverbanden is een belangrijke succesfactor om aan 
de te stellen kwaliteitseisen te voldoen. Deze zelfstan
dige afweging maakt maatwerk mogelijk.’57

Met onwillige honden is het inderdaad slecht hazen van
gen, maar gemeenten zijn overheidsorganisaties waarvan 
een professionele opstelling mag worden verwacht. Als 
de bundeling van krachten of ‘opschaling’ noodzakelijk 
is om de vereiste kwaliteit te kunnen leveren, en daarover 
is men het eens, dient de overheid daartoe over te gaan; 
het rechtsstatelijke beginsel van de dienende overheid ver
plicht daartoe.58 Veel belangrijker is evenwel dat al bijna 
twintig jaar wordt gehamerd op het belang van samenwer
king59 en wordt getracht gemeenten op vrijwillige basis 

54. Notitie VNG-bijdrage aan het debat over de uitvoering van de leefom-
gevingstaken, 10 oktober 2008, p. 1-3.

55. Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4, p. 29 (Coalitieakkoord).
56. Gemakshalve noem ik alleen de VNG, omdat die de meest uitvoerige 

– alternatieve – visie heeft ontvouwd. Het IPO heeft zich echter ook 
achter deze ‘intentieverklaring’ geschaard.

57. VNG-notitie, p. 2.
58. Dit beginsel is geformuleerd door M. Scheltema, De rechtsstaat, in: 

J.W.M. Engels (red.), De rechtsstaat herdacht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1989, p. 11-25, zie i.h.b. p. 20-22. Zie voor een toetsing van 
de handhavingsorganisatie aan dit beginsel A.B. Blomberg, Handha-
ving van milieurecht: goed georganiseerd?, in: F.C.M.A. Michiels (red.), 
Recht op het doel af. Opstellen over doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het overheidshandelen in de democratische rechtsstaat, Deventer: 
W.E.J. Tjeenk Willink 1998, p. 138 e.v. 

59. Zie reeds het NMP en het NMP-plus (i.h.b. de notitie Instrumentarium, 
handhaving en uitbouw van de WABM, Kamerstukken II 1989/90, 
21 137, nr. 22, p. 22 e.v.), maar ook A.B. Blomberg & F.C.M.A. Michiels, 
Handhaven met effect, Den Haag: VUGA 1997, p. 280-281 en p. 319-
320 en de Brief van de ministers van VROM, VenW en Justitie inzake 
de vervolgacties daarop (Kamerstukken II 1996/97, 22 343, nr. 29, 
p. 6-7). Zie voorts Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke 
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tot meer samenwerking bij de handhaving te bewegen. 
Maar ondanks maatregelen zoals financiële stimulering, 
bestuursovereenkomsten60 en de bevoegdheid samenwer
king verplicht te stellen (art. 18.3e en 18.3f Wm) als stok 
achter de deur, is die samenwerking lang niet overal van 
de grond gekomen en blijft de gemiddelde handhavings
organisatie van onvoldoende niveau en kwaliteit om de hui
dige en nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.61 Waarom 
zou die kwaliteitsslag nu opeens wel worden gemaakt? De 
bereidheid om fors in te zetten op samenwerking is al eer
der getoond, althans uitgesproken, maar het vertrouwen op 
een vrijwillige totstandkoming van de benodigde samen
werking is keer op keer beschaamd. Nogal aanmatigend is 
in dat licht de voorwaarde die de VNG stelt voor het aan
vangen van het transitieproces: ‘Provincies dienen bereid 
te zijn hun huidige bevoegdheden op het gebied van ver
gunningverlening aan gemeenten over te dragen, zonder 
daarbij een voorbehoud te maken.’62 Ook hier moet mijns 
inziens gelden: eerst zien, dan geloven. Pas als de gemeen
telijke uitvoeringsorganisatie op het vereiste kwaliteits
niveau is gebracht, zou overdracht van bevoegdheden aan 
de orde kunnen zijn.63 Het kabinet lijkt iets minder streng 
te zijn en wil IPO en VNG de gelegenheid bieden om met 
voorstellen voor een landsdekkende uitvoeringsstructuur 
te komen. Als die leiden tot een spoedige realisatie van de 
gewenste uitvoeringsstructuur met omgevingsdiensten, is 
het kabinet bereid tot besluitvorming over het doorvoe
ren van een verdergaande decentralisatie van provinciale 
bevoegdheden in het kader van de Wabo; voorwaarde is dat 
de kwaliteit van de uitvoering voldoende is gewaarborgd.64 
Saillant detail: daags na het bekend worden van het eind
beeld van het kabinet heeft de VNG de eerder opgestelde 
intentieverklaring ingetrokken.65 Dat is niet erg bemoedi
gend voor het kabinet, dat in zijn standpunt aangaf groot 
belang te hechten aan draagvlak bij de betrokken organi

 Handhaving, Handhaven op niveau, Deventer: Kluwer 1998, p. 67 e.v., 
G.A. Biezeveld, Milieurecht: kind van de twintigste eeuw, M en R 1999, 
p. 68, A.B. Blomberg, Integrale handhaving van milieurecht (diss.), Den 
Haag: Boom Juridische uitgevers 2000 en G.A. Biezeveld, Duurzame 
milieuwetgeving (diss.), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002, 
p. 373-374.

60. Op basis van een strategiebepaling in LCCM-verband (Landelijke Coör-
dinatiecommissie Milieuwethandhaving, Naar samenhang en transpa-
rantie in de milieuwethandhaving, Den Haag: LCCM 1998) en de Hand-
reiking bestuursovereenkomst milieuwethandhaving van IPO, OM en 
politie uit 1998. 

61. Zie naast het rapport van de commissie-Mans ook J. de Ridder & 
N. Struiksma, De kern van de zaak? Eindrapport in het kader van de pilot 
kernbepalingen, Den Haag: WODC 2008 en A.R. Neerhof & K.F. van 
der Woerd, Evaluatie Wet handhavingsstructuur en Besluit kwaliteitsei-
sen handhaving milieubeheer, STEM publicatie 2007/2. De resultaten 
van de VROM-brede gemeenteonderzoeken door de VROM-Inspec-
tie over 2003-2008 zijn evenmin bemoedigend. Zie Kamerstukken II 
2008/09, 29 383, nr.115.

62. VNG-notitie, p. 3.
63. De commissie-Mans wijst overigens nog op een ander mogelijk (bij)-

effect van de opschaling, namelijk dat een professionelere handhavings-
organisatie ook mogelijkheden biedt tot het stellen van minder of min-
der gedetailleerde (meer algemeen geformuleerde) regels. Zie De tijd is 
rijp, p. 60.

64. Kabinetsstandpunt, p. 13.
65. VNG wijst kabinetsstandpunt 25 omgevingsdiensten af, persbericht van 

4 november 2008 (zie <www.vng.nl>, onder Omgevingsdiensten; laatst 
geraadpleegd op 20 november 2008).

saties en bereid te zijn op het aanbod van VNG en IPO in 
te gaan.66 De houding van de VNG toont eens te meer de 
kwetsbaarheid van samenwerking op vrijwillige basis.
Naast het verplichtende karakter is ook het beoogde 
schaalniveau van de omgevingsdiensten – de (politie)
regio – onderwerp van kritiek. De decentrale overheden 
geven niet aan aan welk schaalniveau zij dan denken, maar 
gaan ervan uit dat de wettelijke kwaliteitscriteria er wel 
toe zullen leiden dat gemeenten de juiste keuze maken. 
Het risico is dan echter groot dat veel gemeenten de klei
nere, reeds bestaande samenwerkingsverbanden, waarvan 
nu juist is geconstateerd dat die lang niet altijd de ver
eiste kwaliteit leveren, wat zullen ‘oppoetsen’, waarmee 
geenszins is verzekerd dat het beoogde kwaliteitsniveau 
zal worden gehaald. De wettelijke kwaliteitscriteria zullen 
daar vrees ik weinig aan veranderen. De ‘revitalisering’ 
van het interbestuurlijk toezicht, zoals voorgestaan door 
de commissieOosting, zou wellicht uitkomst kunnen 
bieden, maar dan moeten de toezichthoudende organen 
hun bevoegdheden wel daadwerkelijk gaan gebruiken 
en daarover ben ik niet al te optimistisch.67 Een tweede 
risico is dat er organisaties buiten de boot vallen, althans 
terechtkomen in een relatief ‘zwak’ samenwerkings
verband. Het regionale niveau waarborgt juist dat in iede
re omgevingsdienst ook een aantal grote overheidsinstan
ties deelnemen (de solidariteitsgedachte). Wel zou moeten 
worden nagegaan of het mogelijk is bestaande ‘successen’, 
zijnde goed functionerende samenwerkingsverbanden, te 
incorporeren in de regionale structuur, bijvoorbeeld als 
dependance van een regionale omgevingsdienst. De voor
delen van een regionale structuur (uniforme strategieën, 
werkplannen, criteria enzovoort en bundeling van exper
tise) kunnen dan worden gecombineerd met de voordelen 
van de bestaande organisaties (geringere afstand, behoud 
van lokale expertise,68 geen ingrijpende reorganisatie en 
verhuizing(en) nodig). Het rapport van de commissie
Mans en het eindbeeld van het kabinet reppen niet van 
deze optie, maar sluiten haar ook niet uit.
De critici lijken ook te vergeten dat er verschillende 
argumenten aan de keuze voor het regionale niveau ten 
grondslag hebben gelegen: het gaat niet alleen om het 
verbeteren van de bestuursrechtelijke handhaving, maar 
ook om het vergemakkelijken van de samenwerking tus
sen bestuur en justitie, wat hoogst noodzakelijk is om de 
(strafrechtelijke) aanpak van milieucriminaliteit te ver
beteren. Met een regionale omgevingsdienst is het veel 
gemakkelijker afstemmen dan met meerdere samenwer
kingsverbanden die ook nog eens in meer dan één poli
tie of veiligheidsregio gelegen kunnen zijn. De waarde 
van de voorgestane veranderingen ligt nu juist in het feit 
dat met één oplossingsrichting veel bestaande problemen 
bij de (uitvoering en) handhaving van het omgevingsrecht 

66. Kabinetsstandpunt, p. 12.
67. Zie ook F.C.M.A. Michiels, Generiek of toch maar specifiek? Over de 

betrekkelijke noodzaak van specifiek interbestuurlijk toezicht in het 
omgevingsrecht, in: N. Teesing (red.), Interbestuurlijk toezicht in het 
omgevingsrecht, VRM 2008-2, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2008, p. 39-40.

68. Of zoals een handhaver het aanduidt ‘couleur locale’. Zie In debat met 
minister Cramer, Handhaving 2008 nr. 5, p. 18.
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geheel of gedeeltelijk kunnen worden opgelost, zowel bij 
de bestuursrechtelijke als bij de strafrechtelijke hand
having. De externe druk om de strafrechtelijke handha
ving te verbeteren neemt de komende jaren bovendien 
toe, nu de Europese Richtlijn inzake de bescherming van 
het milieu door middel van het strafrecht er zeker komt.69 
Deze richtlijn verplicht de lidstaten er, kort gezegd, toe 
bepaalde ernstige milieudelicten strafbaar te stellen. De 
achterliggende gedachte is dat het voor een doeltref
fende bescherming van het milieu nodig is dat bepaalde 
delicten met afschrikkende sancties worden afgedaan; 
het strafrecht acht men daartoe de beste weg. Een con
crete vervolgingsplicht bevat de richtlijn niet, zodat het 
opportuniteitsbeginsel van artikel 167 Sv onaangetast 
blijft, maar het signaal dat de Europese wetgever geeft, 
is wel duidelijk: ernstige milieudelicten – en de delicten 
die in Nederland als milieucriminaliteit worden gezien, 
vallen daar zeker onder – moeten in beginsel door middel 
van het strafrecht worden aangepakt.70 Bij onvoldoende 
strafrechtelijke handhaving van bedoelde delicten zou de 
Europese Commissie een verdragsschendingsprocedure 
kunnen starten. De mogelijkheden daartoe zijn vergroot 
nu het Hof van Justitie heeft geaccepteerd dat de commis
sie door een bundeling van individuele gevallen structu
rele uitvoeringsproblemen aan de kaak stelt.71 Een enkel 
geval van afzien van (strafrechtelijke) handhaving in een 
geval waarin dat in het licht van de doelstelling van de 
richtlijn wel aangewezen zou zijn, zal niet snel tot een 
verdragsschendingsprocedure leiden, maar structurele 
tekortkomingen in de strafrechtelijke aanpak van milieu
criminaliteit mogelijk wel. Het is dus ook om die reden 
van belang dat de beoogde kwaliteitsslag in de handha
ving wordt gemaakt; de regionale omgevingsdiensten zijn 
daarbij een onmisbaar element.

6 Afsluiting

De voorgestelde herziening van het stelsel voor de uit
voering en handhaving van het omgevingsrecht is ingrij
pend, vooral voor gemeentelijke overheden die nog niet 
in DCMRachtige constructies samenwerken. Bovendien 
zitten veel decentrale overheden midden in het tran
sitieproces voor de Wabo en is men mogelijk bang dat 
alle aanpassingen in de organisatie straks voor niets zijn 
geweest, omdat het weer helemaal anders moet. De her
ziening is vooral ingrijpend, omdat niet alleen de handha
ving, maar ook de vergunningverlening, die vaak nog ‘in 
huis’ wordt uitgevoerd, wordt bestreken. Dát vormt voor 
met name de gemeenten wel een reëel bezwaar, want de 
voorbereidingen op de Wabo kunnen dan straks (deels) 

69. Deze richtlijn is op 24 oktober 2008 aangenomen door de Europese 
Raad van Ministers. Zie dossier 2007/0022(COD).

70. Zie A.B. Blomberg, European Influence on National Environmental Law 
Enforcement: Towards an Integrated Approach, REALaw 2008, nr. 2, 
p. 58-59.

71. Zaak C-494/01, Commissie t. Ierland. Zie ook Pål. Wennerås, A New 
Dawn for Commission Enforcement under Articles 226 and 228 EC: 
General and Persistent (GAP) Infringements, Lump Sums and Penalty 
Payments, CMLR 2006, p. 31-62.

voor niets zijn geweest en wel veel geld hebben gekost. 
De commissieMans was uitsluitend gevraagd te advise
ren over het handhavingsstelsel en spreekt zich over het al 
dan niet onderbrengen van de vergunningverlening bij de 
regionale omgevingsdiensten dan ook niet uit. Wel wijst 
zij op het belang van een zekere scheiding tussen vergun
ningverlening en handhaving,72 maar die scheiding is ook 
binnen een organisatie te bewerkstelligen. Het al dan 
niet meenemen van de vergunningverlening in de taken 
van de omgevingsdiensten is temeer van belang daar het 
niet alleen gaat om bijvoorbeeld de milieuvergunning
verlening, waarvan nog zou kunnen worden betoogd dat 
opschaling met het kleiner worden van de vergunning
verleningstaak (door een toename van vergunningplicht
vervangende algemene regels) alleen maar toe te juichen 
is, maar ook om een typisch gemeentelijke taak als de 
verlening van de bouwvergunning en tal van (andere) 
‘plaatselijke’ vergunningen (straks overigens allemaal 
gebundeld in de omgevingsvergunning). Men zou zich 
dan ook kunnen afvragen of het kabinet hiermee niet te 
hard van stapel loopt. Zijn de voor en nadelen van het 
op afstand plaatsen van de Wabovergunningverlening 
wel goed tegen elkaar afgewogen en is een systeem van 
‘front en back office’ wel afdoende om eventuele nadelen te 
ondervangen? Bedenk in dat verband dat aan de aanbeve
ling om de handhaving bij regionale omgevingsdiensten 
onder te brengen gedegen onderzoek ten grondslag ligt,73 
en dat het belang van opschaling van de uitvoering van 
de handhaving – even los van de precieze schaalgrootte 
– mede daarom breed gedragen wordt.74 Anderzijds: wat 
is het alternatief? De wetgeving op het gebied van het 
omgevingsrecht is de laatste jaren, deels onvermijdelijk, 
want onder invloed van het Europese recht, uitgegroeid 
tot een van de meest complexe. Individuele decentrale 
overheden lopen daardoor, ondanks alle inspanningen, op 
zeker moment tegen de natuurlijke grenzen van hun kun
nen (in termen van capaciteit) aan.75 De Wabo, die mede 
is ingegeven vanuit de wens tot vereenvoudiging van het 
stelsel,76 leidt bovendien tot een verdergaande integratie 
van uitvoerings taken, zowel op het gebied van de vergun
ningverlening als de handhaving, en dan is het bundelen 
van expertise en mankracht alleen maar gunstig. Het 
voorstel van verplichte, regionale omgevingsdiensten 
komt, althans voor zover het gaat om handhaving, als 
gezegd ook niet uit de lucht vallen. Verschillende onder
zoekers en auteurs hebben dit al eerder aanbevolen en ook 
de commissieOosting, die in het algemeen aanstuurt op 
decentralisatie, stelt dat ‘als het gaat om de gemeenten, 
dergelijke samenwerking waar nodig [zal] moeten worden 

72. De tijd is rijp, p. 49.
73. Zie niet alleen het rapport van de commissie-Mans, maar ook de vele 

eerdere, in noot 59 genoemde publicaties.
74. De commissie-Mans spreekt in dat verband van ‘een convergentie in het 

denken in de richting van regionale omgevingsdiensten’. Zie De tijd is 
rijp, p. 58-59.

75. Vgl. In debat met minister Cramer, Handhaving 2008, nr. 5, p. 18. Uit 
dit beknopte verslag van een workshop met ambtenaren kan worden 
afgeleid dat op de werkvloer de noodzaak van opschaling wel wordt 
onderschreven.

76. Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 3, p. 8.
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opgelegd/afgedwongen’.77 Hoewel de stap om ook de ver
gunningverlening grotendeels en verplicht bij de regio
nale diensten onder te brengen wellicht wat snel is geno
men – waarom niet eerst de handhaving en over een paar 
jaar, als alles goed loopt, eventueel tevens de vergunning
verlening? – en de precieze vormgeving nog moet wor
den uitgewerkt, is de ontwikkeling naar regionale omge
vingsdiensten, waaraan deelname niet langer vrijblijvend 
maar verplicht is, toe te juichen. Het is dan ook te hopen 
dat het kabinet de rug recht houdt en niet zwicht voor de 
druk om de totstandkoming van omgevingsdiensten aan 
de gemeenten over te laten. De ervaring leert dat het dan 
lang niet overal tot een kwalitatief betere uitvoering en 
handhaving komt.  n

77. Van specifiek naar generiek, p. 77.
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