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Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 1999

Hierbij bied ik u namens het kabinet het eindrapport aan van het Interde-
partementale beleidsonderzoek (IBO) naar de bedrijfsvoering van de
Inspectie Volkshuisvesting, Inspectie Ruimtelijke Ordening en de Inspectie
Milieuhygiëne.1 Dit onderzoek is aangekondigd in de miljoenennota 1999
en is in de periode november 1998 – mei 1999 door een interdeparte-
mentale werkgroep uitgevoerd.

In het rapport wordt een heldere beschrijving gegeven van de taken, de
organisatie en de bedrijfsvoering van de inspecties van VROM. De
werkgroep heeft geconstateerd dat elementen van resultaatgericht
management in de bedrijfsvoering van de Inspecties tot uitvoering te
brengen zijn. Het onderscheiden en meten van producten, de toerekening
van kosten aan producten, een vergelijking van kosten in de tijd en
benchmarking van de Inspecties zijn bij de drie inspecties toepasbaar. Het
invoeren van een baten-lastenstelsel bij de inspecties is door de
werkgroep niet wenselijk geacht.
In het rapport wordt ook aandacht besteed aan het bij VROM reeds
ingezette traject van de invoering van resultaatgericht management. Dit
traject sluit goed aan bij het IBO onderzoekskader «Aansturen op
resultaat».
De aanbevelingen liggen ook in lijn met, en versterken zelfs, de
voorstellen die eerder door de Algemene Rekenkamer inzake de Inspectie
Ruimtelijke Ordening (IRO) zijn gedaan.

Kabinetsstandpunt

Het kabinet onderschrijft de analyse en verbetervoorstellen zoals deze ten
aanzien van de bedrijfsvoering van de inspecties van VROM zijn geformu-
leerd. Een meer op resultaat gerichte bedrijfsvoering en aansturing bij de
inspecties van VROM kan leiden tot een efficiëntere en effectievere
uitvoering van inspectietaken op de beleidsterreinen volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer.
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1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen-
taire Documentatie.
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De geformuleerde voorstellen sluiten goed aan bij de ontwikkelingen
zoals deze binnen VROM met de toepassing van resultaatgericht
management reeds zijn ingezet. Dit betekent dat een aantal verbeteringen
al in de komende periode kan worden uitgevoerd en zichtbaar worden
gemaakt in de jaarplannen voor het komende jaar. Dit betreft onder
andere de verbeteringen ten aanzien van het uitvoeren van een meer
resultaatgerichte sturing, het verbeteren van de uniformiteit tussen
inspecties met betrekking tot te hanteren terminologie, het onderscheiden
en meten van producten bij de kerntaken handhaving en toezicht op de
uitvoering. Daarnaast zullen indicatoren en kengetallen worden
ontwikkeld die inzicht geven in de kwaliteit van de uitgevoerde taken door
de inspecties.

Een ander traject dat momenteel is ingezet binnen VROM betreft de
integratie van de VROM-inspecties. Doel is de inspecties Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne alsmede de Dienst Recherche-
zaken te integreren. Het definitieve besluit omtrent de wijze van integratie
zal nog, na overleg met de Ondernemingsraad, in 1999 worden genomen.
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe inspectie zullen
de aanbevelingen uit het IBO-rapport zoveel mogelijk uitgevoerd worden.

Over de voortgang betreffende de uitvoering van de verbetervoorstellen
zal ik u jaarlijks informeren via de bedrijfsvoeringsparagraaf in de
Begroting of zo nodig tussentijds.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk
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