
Commissie Milieu en Mobiliteit 1 december 2021

De fractie van GroenLinks heeft de volgende vraag ingediend:

Bij technische vragen over de begroting 2022 heeft GroenLinks vragen gesteld over het rapport van 
de commissie van Aartsen ( Om de leefomgeving; maart 2021)en het Rapport van de Algemene 
rekenkamer. (Handhaven in het duister; juni 2021) GroenLinks heeft eveneens vragen gesteld over de 
stand van zaken van het samenwerkingsproject ‘Samen op weg’ van de RUD en ODRU. 

In het verlengde van deze vragen stelt GroenLinks vervolgvragen naar aanleiding van het rapport van 
Investico1 waarover in de afgelopen week in verschillende media is bericht.(o.a. NOS, Trouw, 
Tubantia, De Groene Amsterdammer)

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Heeft uw college kennisgenomen van het onderzoek van Investico waarin verslag wordt 
gedaan van nader onderzoek op basis van het rapport van de commissie van Aartsen? 

2. Herkent uw college het beeld dat in het rapport wordt geschetst dat er sprake zou zijn van te 
weinig toezicht en het weinig tot niet opleggen van boetes? Zo ja, in welke delen herkent uw 
college zich en welke acties worden daarop ondernomen? Zo nee, waarin herkent uw college 
zich niet en waarom niet? 

3. In het artikel wordt een situatie geschetst in Oudewater. Valt deze situatie onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie of de gemeente? In het eerste geval, wat is de 
betrokkenheid geweest van de provincie? In het tweede geval, welke rol heeft de provincie 
hierbij genomen? Heeft uw college de ODRU dan wel gemeente hierop aangesproken vanuit 
uw toezichtshoudende rol? Zo ja, waar bestond dit uit? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de boetes die de afgelopen 5 jaar zijn opgelegd 
door zowel de RUD, de ODRU en de OD NZKG? En hetzelfde voor lasten onder dwangsom? 
Kunt u aangeven hoeveel bedrijven in totaal toezicht en handhaving zou moeten plaatsvinden 
en heeft plaatsgevonden? Hoeveel zijn er daarvan geeffectueerd?

5. In de antwoorden op onze technische vragen bij de begroting over de rapporten van de AR en 
de commissie van Aartsen is het antwoord van GS dat deze worden meegenomen in de 
jaarlijkse opdrachtverlening. Kunt u PS inzicht geven op welke wijze dat is gebeurd?

6. In de antwoorden op onze technische vragen bij de begroting over optimalisatie van de 
handhaving en de samenwerking tussen de ODRU en RUD, waarover in de begroting 
gesproken wordt, geeft uw college als antwoord dat er desgewenst een informatiesessie 
plaats kan vinden in de eerste helft van 2022. Is het mogelijk deze op korte termijn, dat wil 
zeggen nog dit jaar, plaats te laten vinden?

1 https://www.platform-investico.nl/artikel/stinken-zonder-straf-geannoteerd-verhaal/ 
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