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Geachte bestuur en directeur,
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in overleg met IPO en VNG aan
Berenschot opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de
doeltreffendheid van de kwaliteitsregels in de wet verbetering
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) en een evaluatie uit te
voeren naar de doeltreffendheid en effecten van deze wet in de praktijk. Het
onderzoek en de evaluatie zijn voorgeschreven in deze wet VTH. De Tweede
Kamer heeft gevraagd de resultaten van het onderzoek en de evaluatie medio
2017 gerapporteerd te krijgen.
Voor een kwalitatief goed onderzoek en evaluatie is een grote betrokkenheid
vanuit de omgevingsdiensten onmisbaar. Via deze brief willen we u dan ook
verzoeken uw ruimhartige medewerking te verlenen.
Hierbij kunt u het volgende verwachten:
•

Factsheets (oktober 2016)
Voor elke omgevingsdienst stelt Berenschot een factsheet op met behulp
van (online) beschikbare documentatie zoals jaarverslagen en
zelfevaluaties. Waarschijnlijk wordt u verzocht aanvullende documentatie
te leveren omdat dit bijvoorbeeld niet online beschikbaar is. De factsheets
worden aan u voorgelegd en zullen telefonisch met u besproken en
gevalideerd worden.

•

Interviews (november december2016)
Aan de hand van nog nader te selecteren thema's met betrekking tot de
werking van de wet VTH, voorziet de evaluatie in een aantal interviews
met provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Voor het inplannen van
eventuele interviews wordt op een later moment contact met u
opgenomen. Voorafgaand aan de interviews zult u nadere informatie en
een beknopte lijst met gespreksonderwerpen ontvangen.
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We hopen van harte dat u bereid bent mee te werken aan het onderzoek en de
evaluatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Blok van
mijn directie.
Met vriendelijke groet,
DE DIRECTEUR VEILIGtH£LC\EN RISICO'S,

drs. ing. Peter Torbijn
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