
30 959 Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de
reductie en vereenvoudiging van vergunningen
teneinde de regeldruk te verminderen
(Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE
ZAKEN1

Vastgesteld 8 oktober 2007

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie
aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het
stellen van de volgende vragen.

De leden van de de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisge-
nomen van het onderhavige wetsvoorstel. Naar hun mening verloopt het
project van vermindering van stelsels en vergunningen te traag. Op welke
wijze bevordert de staatsecretaris van Economische Zaken dat gemeenten
die de vermindering van de regeldruk nog niet tot een speerpunt hebben
gemaakt, dit gaan doen? Is het tekenen van een convenant met die
gemeenten het meest doelmatig om het doel te verwezenlijken?

Afgesproken is dat gemeenten zullen streven naar 25% minder lastendruk.
Dit is veel te weinig, zo menen deze leden. Op welke wijze worden de
gemeenten beïnvloed – met behoud van hun autonomie – om volledige
medewerking te geven aan het project? Hoeveel gemeenten hebben
inmiddels aangegeven te werken aan vermindering regeldruk en hoeveel
gemeenten hanteren de Ondernemersgerichte Algemene Plaatselijke
Verordening of hebben aangegeven dat te gaan doen? Op welke wijze kan
er een resultaatsverplichting voor gemeenten worden bereikt?

Wat doet de staatssecretaris ter verdere uitvoering van de motie-Van
Aartsen (Kamerstuk 30 300, nr. 15), zo vragen de leden van de VVD-fractie.

Is de staatsecretaris bereid het takenpakket van de Commissie Regeldruk
te verbreden van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers tot
de nalevingkosten en toezichtlasten?
Is de staatssecretaris bereid de subsidieregeling aan gemeenten voor
doorlichting gemeentelijke subsidiestelsels te verlengen na 30 november
2007, zo vragen deze leden tot besluit.

1 Samenstelling: Schuurman (CU), Van den
Berg (SGP), Meindertsma (PvdA), Broekers-
Knol (VVD), Terpstra (CDA), Kneppers-Heynert
(VVD), voorzitter, Kox (SP), Essers (CDA),
Noten (PvdA), Sylvester (PvdA), Schouw
(D66), Van Driel (PvdA), Doek (CDA), Franken
(CDA), Thissen (GL), Willems (CDA), Reuten
(SP), vice-voorzitter, Hofstra (VVD), Asscher
(VVD), Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Elzinga
(SP), Vliegenthart (SP) en Kuiper (CU).
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Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beant-
woord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderha-
vige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Kneppers-Heynert

De griffier van de commissie,
Janssen
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