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PERSBERICHT 

 

Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(VTH) provincie Limburg 

 

Provincies kunnen via het instrumentarium van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de 

negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gezondheid van mensen beperken. Hoe is 

de kwaliteit van VTH in de provincie Limburg in de praktijk? Dit is de hoofdvraag van het onderzoek dat 

de Zuidelijke Rekenkamer is gestart. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het industriecomplex 

Chemelot. 

 

Bepaalde soorten bedrijvigheid kunnen negatieven effecten hebben op het milieu en de mentale en fysieke 

gezondheid van mensen. Naast milieu en gezondheid kunnen bedrijven door de opslag van gevaarlijke stoffen 

ook risico’s vormen voor de veiligheid van de omgeving. Deze negatieve effecten van bedrijven op de 

leefomgeving zijn niet altijd goed zichtbaar. Landelijk zijn er indicaties dat bedrijven regelmatig regels ter 

voorkoming van negatieve effecten niet nakomen. De schade hiervan in Nederland wordt geschat op miljarden 

euro’s per jaar. 

 

VTH is een belangrijk instrument om de negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving te beheersen. 

Overheden kunnen middels vergunningverlening vastleggen wat bedrijven wel en niet mogen. Door toezicht kan 

worden gecontroleerd of de bedrijven zich ook echt aan de regels houden. Als bedrijven in overtreding zijn, dan 

kunnen strafmaatregelen worden gehanteerd. 

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor VTH op het gebied van milieu en veiligheid bij ongeveer 200 

bedrijven, waarvan zo’n 60 op Chemelot. Vrijwel al deze bedrijven hebben een verhoogde kans op 

milieuverontreiniging en/of verhoogde risico’s op zware ongevallen.  

 

Met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen wil de Zuidelijke Rekenkamer bij de provincie Limburg een 

onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van VTH in de praktijk, met bijzondere aandacht voor industriecomplex 

Chemelot. Doel van het onderzoek is om Provinciale Staten (PS) inzicht te geven in de kwaliteit van de uitvoering 

van VTH. Vanuit hun controlerende rol zijn PS namelijk verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de 

uitvoering van VTH. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek zal de rekenkamer de provincie 

aanbevelingen doen voor de mogelijke verbetering van VTH. 

 

De planning is om eind 2022 de resultaten van het onderzoek te publiceren en presenteren. 

 

 

De vastgestelde startnotitie is te raadplegen is via de website van de rekenkamer (www.zuidelijkerekenkamer.nl). Bij vragen of 

opmerkingen kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris, de heer dr. N.A.C. (Ard) Schilder via 

aschilder@zuidelijkerekenkamer.nl of 06 - 1059 2602. 
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