MEMO
Onderwerp:

Rapport Algemene Rekenkamer over Inspectieview

Opsteller:

Nienke Baars

Datum:

19 februari 2021

Beslispunten
1. Rapport Algemene Rekenkamer voor kennisgeving aannemen
2. ODG namens het bestuur een brief laten sturen naar Bestuurlijk Omgevingsberaad inzake
kostenverhoging Inspectieview
Inleiding
De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de aanpak van
milieuovertredingen en - criminaliteit en heeft daarbij gekeken naar twee datasystemen die
toezichthouders en handhavers gebruiken.
Graag nemen wij u kort mee in de resultaten en de rol van de ODG met betrekking tot dit onderwerp.
Wat is precies onderzocht?
Onderzocht is in hoeverre toezichthouders met de informatie in de informatiesystemen vast kunnen stellen
bij welke bedrijven er risico's zijn ten aanzien van de naleving. En of zij kunnen constateren of de
handhavers optreden volgens de landelijke handhavingsstrategie. De twee systemen die daarbij zijn
onderzocht zijn 'Inspectieview' en 'Justitieel Documentatiesysteem'. Omgevingsdiensten hebben alleen te
maken met 'Inspectieview'. Omgevingsdiensten zijn verplicht aan te sluiten, omdat dit het enige systeem
is waarmee de wettelijke gegevensuitwisseling van milieugegevens plaatsvindt.
Het onderzoek wordt gepubliceerd in twee delen. Dit rapport is het eerste deel en gaat over de
datakwaliteit in informatiesystemen over milieucriminaliteit en -overtredingen. De Rekenkamer publiceert
medio dit jaar een onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen,
gebaseerd op data over milieu-inspecties en milieuovertredingen.
In het bijzonder is gekeken naar de Brzo bedrijven en de bedrijven die net onder de drempelwaarden van
gevaarlijke stoffen vallen.
Belangrijkste conclusies
De vastgelegde gegevens in beide systemen zijn van slechte kwaliteit en daardoor lastig te gebruiken voor
bovengenoemde doeleinden. Geconstateerd is dat deze problematiek al jaren speelt. Ten aanzien van
Inspectieview zijn de problemen in een aantal categorieën te onderscheiden:
•

identificatie van bedrijfsvestigingen;

•

niet aangesloten toezichthouders;

•

fouten in de data;

•

klantvriendelijkheid;

•

governance.

Inspectieview werkt nog niet zoals het zou moeten, dit is een breed gedragen beeld onder de gebruikers.
Rol ODG
De ODG heeft meegewerkt aan het onderzoek van de Algemene Rekenkamer en gegevens over milieu
inspecties bij provinciale (Brzo) bedrijven beschikbaar gesteld. Voor wat betreft Brzo worden deze
gegevens al jaren door de ODG vastgelegd in het GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte).
De ODG heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit in het zaaksysteem voor
de primaire processen. Zo zijn alle inrichtingen in beeld en is de juiste data toegevoegd. Tevens zijn met
elkaar minimale vereisten bepaald voor het vastleggen van gegevens om zo waardevolle informatie te
verkrijgen over de naleving in onze regio. Er zijn ook koppelingen gerealiseerd met de basisregistraties,
zodat deze gegevens altijd up to date zijn.
Bovengenoemde stappen waren voor de ODG een belangrijke voorwaarde om aan te sluiten op
Inspectieview; we gaan data leveren als dit van kwaliteit is en ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. In
2019 is de koppeling met Inspectieview technisch gerealiseerd. Komend jaar gaan we daadwerkelijk
aansluiten. Door middel van een project zullen we de laatste inhoudelijke stappen zetten om de aansluiting
volledig te kunnen realiseren en te borgen in werkprocessen.
Voor omgevingsdiensten is het van belang dat Inspectieview wordt verbeterd. Daarom gaat de
Omgevingsdienst Regio Utrecht namens alle omgevingsdiensten deelnemen aan de stuurgroep
Inspectieview.
Kosten Inspectieview
De aansluiting op Inspectieview koste jaarlijks € 10.000 per dienst; hier is in de begroting van de ODG
rekening mee gehouden. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft op 12 oktober 2020 besloten deze
kosten te verhogen naar € 25.000 per dienst, de dekking van deze verhoging is niet geregeld (zie bijlage).
We adviseren, mede in het licht van een aantal nieuwe verplichte IT ontwikkelingen waarvan de financiële
impact nog niet bekend is (Digitaal Stelsel Omgevingswet, Register Externe Veiligheid), om deze
kostenverhoging niet zonder meer te accepteren en dit kenbaar te maken in een brief aan het Bestuurlijk
Omgevingsberaad. We zien in den lande meerdere diensten die dit doen. Als voorbeeld is de brief van de
Gelderse diensten toegevoegd.

