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Geachte mevrouw Baars,
Op 15 juli jl. informeerde ik u over de lopende besluitvorming in het Bestuurlijk
Omgevingsberaad (Bob) wat betreft de aansluiting, tariefstelling en governance
Inspectieview Milieu. Graag informeer ik u over de besluitvorming van het Bob van
12 oktober jl, de vervolgstappen die IenW sindsdien heeft gezet alsook wat dit
voor uw organisatie betekent. Ook vraag ik uw aandacht voor een onderzoek dat
de Algemene Rekenkamer recent heeft gepubliceerd.
Eerdere Bob-besluitvorming: alle omgevingsdiensten sluiten aan
In de genoemde brief van 15 juli jl. informeerde ik u al over het besluit van het
Bob om te kiezen voor de Inspectieview als hét enige systeem waarlangs de
wettelijk verplichte uitwisseling van milieugegevens plaatsvindt. Voor specifiek de
omgevingsdiensten betekent dit besluit dat alle omgevingsdiensten voor een eigen
aansluiting op de Inspectieview moeten zorgen, waarbij het jaarlijkse tarief zou
worden verhoogd naar € 25.000 per omgevingsdienst.
Overleggen met de koepels
Naar aanleiding van genoemde brief en in aanloop naar het Bob van 12 oktober
hebben zowel de ILT – eigenaar van de Inspectieview – als ikzelf regelmatig
overleg gevoerd met Omgevingsdienst NL, IPO en VNG. Dat samenwerking en de
(verplichte) uitwisseling van milieugegevens tussen toezichthoudende instanties
essentieel is voor een effectieve en efficiënte toezicht en handhaving – en
daarmee de omgevingsveiligheid - is een gedeeld uitgangspunt. De koepels
hebben bovendien nadrukkelijk aangegeven dat de gebruiksvriendelijkheid van de
Inspectieview moet verbeteren en dat er behoefte is aan meer/andere gegevens
dan de gegevens die nu via de Inspectieview worden ontsloten.
Omgevingsdiensten zouden op dit moment bijvoorbeeld nu vooral hun eigen
gegevens in de Inspectieview zien en hebben juist ook behoefte aan gegevens van
andere partijen zoals bijvoorbeeld het OM.
Besluitvorming in het Bob 12 oktober jl.
Deze belangrijke signalen van de koepels zijn ingebracht in het Bob. Dit heeft
geresulteerd in het Bob-besluit om 2021 aan te wijzen als transitiejaar.
Pagina 1 van 3

Omgevingsdiensten wordt gevraagd in 2021 met een eigen aansluiting aan te
sluiten op de Inspectieview, zodat per 1 januari 2022 de aansluiting op de
Inspectieview operationeel is (was 2021). In 2021 wordt gestart met een nieuwe
governance waarin gebruikers een nadrukkelijker rol krijgen dan in de huidige
situatie. De gebruiksvriendelijkheid van de Inspectieview wordt vergroot en er
wordt een traject gestart waarin wordt bekeken aan welke gegevens specifiek
behoefte is. Het OM heeft in het Bob toegezegd te willen aansluiten op de
Inspectieview. De aanpassing van de tariefstelling naar € 25.000 zal plaatsvinden
na afronding van het transitiejaar, dus per 1 januari 2022 (was 2021). In 2021 zal
voor alle omgevingsdiensten de bijdrage voor een aansluiting op de Inspectieview
€ 10.000 bedragen.
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Vervolgstappen na het Bob
De ILT heeft inmiddels de verbeterwensen wat betreft de gebruiksvriendelijkheid
geïnventariseerd en verwacht deze eerste kwartaal 2021 te hebben gerealiseerd.
Daarnaast is de ILT een taskforce – waarin een deel van de omgevingsdiensten
vertegenwoordigd is - aan het inrichten die (1) gaat inventariseren welke
gegevens onder andere omgevingsdiensten via de Inspectieview ontsloten willen
zien en wat hiervoor nodig is, (2) gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van de data
verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is, (3) hoe de analysefunctie kan
worden verbreed en (4) onderzoeken of omgevingsdiensten getraind kunnen
worden in het beter gebruiken van de Inspectieview. Inzet is om dit traject in
2021 af te ronden.
Wat betekent dit voor u
Volgens onze informatie is uw organisatie nog niet aangesloten op de
Inspectieview. Ik verzoek u dan ook om de voorbereidingen te gaan treffen voor
uw aansluiting op de Inspectieview, zodat uw organisatie met ingang van 1 januari
2022 over een operationele aansluiting op de Inspectieview beschikt, alsook de
hieruit voortvloeiende financiële verlichtingen. U kunt hiervoor contact opnemen
met de stelselmanager van de Inspectieview, Ger de Boer
(Ger.de.Boer@ILenT.nl).
Onderzoek Algemene Rekenkamer
Tot slot wil ik u graag attenderen op een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer
op 20 januari 2021 heeft gepubliceerd met onder andere bevindingen over de
Inspectieview: Een onzichtbaar probleem, gebrek aan kwaliteit van data over
milieucriminaliteit en –overtredingen 1.
Eén van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer de Staatssecretaris IenW
doet, is om het initiatief tot een wetswijziging te nemen, zodanig dat aansluiting
op de Inspectieview niet een maar de manier wordt om te voldoen aan de
wettelijke verplichting tot gegevensuitwisseling. De Staatssecretaris heeft in haar
bestuurlijke reactie verwezen naar de afspraken in het Bob en gezegd er vanuit te
gaan dat de aansluitingen van de omgevingsdiensten op de Inspectieview
geregeld worden. Zij geeft daarbij aan dat ze de voortgang van de aansluiting van
de omgevingsdiensten op de Inspectieview zal blijven monitoren en aan hand
daarvan zal bezien of extra stappen genomen moeten worden. De Algemene
Rekenkamer geeft hierop in het Nawoord aan te zullen blijven volgen of de
gekozen weg leidt tot oplossing van het probleem.

1

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/01/20/een-onzichtbaar-probleem
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De bevindingen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer onderstrepen het
belang van efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling tussen toezichthouders en
daarmee het belang om dit via een gedeeld systeem te doen.
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