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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over Europese Dienstenwet

Geachte heer Oosterlaak,
ln uw brief van 6 augustus 2018 stelde u een aantal aanvullende vragen ex artikel 41
Reglement van orde over de Europese Dienstenwet. De onderstaande nummering
sluit aan bij de eerder door u gestelde vragen en de door ons bij brief van 19 juli 2018
gegeven antwoorden over de Europese Dienstenwet.

Vraaq 1
Welke bepalingen uit de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vallen onder de
reikwijdte van de Dienstenwet?
Antwoord 1
lngevolge artikel 2, l¡d 1, van de Dienstenwef rs de Dienstenwet van toepassrng op ersen en vergunningsfelse/s met betrekking tot de vrijheid van
vestiging en het vrij verkeer van diensten die onder de reikw'tjdte van de
Dienstenrichtlijn vallen. Met de vaststelling van de Omgevingsverordening
Drenthe 2018 zijn dat añikel 2.18, lid 6, paragraaf 4.2 tot en met 4.4, en de
artikelen 6.5, jo. bijlage l, 6.8, jo. bijlage l, 6.12 en titel 6.4.

Yraag2
U geeft aan dat de administratieve lasten op dit moment beperkt zijn. Hoeveel fte is op

dit moment nodig voor de toetsing aan de Dienstenwet en de notificatie? Hoeveel meldingen worden er per jaar gedaan?
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Antwoord 2
Het toetsen van regelgeving aan de Dienstenwet is onderdeel van het wetgevingstraject. Dit is niet in fte uit te drukken. De toetsing aan de Dienstenwet
draagt bij aan de kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid van onze regelgeving. Het is onze taak om binnen de wettelijke kaders en onze beleidsdoelstellingen zorg te dragen voor een transparante en open markt voor dienstverleners uit de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Het aantal
meldingen is zeer beperkt. Zie verder antwoord twee van onze beantwoording
van de vragen van de SP-fractie van 22 juni 2018, b¡j brief van 19 juli 2018.

Vraag 4
U geeft aan dat u erop vertrouwd dat de inspanningen van de Nederlandse lidstaat,
leiden tot een beter werkende dienstenmarkt, zonder dat het besluitvormingsproces
van de provincie onevenredig wordt belemmerd. Wat gaat u doen als de voorwaarden
van Nederland niet worden ingewilligd?

Antwoord 4
lnterprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten zetten
zich gezamenlijk, samen met het Rijk, in om de stand still periode tot een
minimum te beperken. Op dit moment is er in het voorstelgeen sprake meer
van een extra termijn van drie maanden, bovenop de oorspronkelijk voorgestelde consultatieperiode. Mochten de voorwaarden niet worden overgenomen dan zullen wfi onze gebruikelijke kanalen benutten om het wetgev i n g straje ct te bei'nvl oe d e n.

Vraaq 9
U geeft aan nog geen overzicht te kunnen maken van de op stapel zijnde besluiten die
onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen omdat de onderhandelingen nog
niet zijn afgerond. Kunt u beloven een dergelijk overzicht te sturen zodra dit wel het
geval is?

Antwoord 9
ln onze brief van 19 juli 2018 hebben wij aangegeven dat wfi in 2019 onze
regelgeving op de toepasselijkheid van de Dienstenwet gaan screenen. Nog
niet bekend is of de gewijzigde notificatieverplichting dan al van toepassing is.
Wij zullen u informeren over de resultaten van de screening.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris
km/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 06-08-2018
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over Europese Dienstenwet

Geachte mevrouw Klijnsma,
Op 19 juli ontvingen wij uw antwoord op onze vragen over de Europese Dienstenwet en de
voorgenomen wijziging van de notificatieverplichting. De aanleiding voor onze vragen was
dat de wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de vrijheid van gemeenten en
provincies om eigen beleid te maken. Naar aanleiding van uw antwoord hebben wij de
volgende aanvullende vragen:
1. Welke bepalingen uit de Provinciale Omgevingsverordening 2018 vallen onder de
reikwijdte van de Dienstenwet?
2. U geeft aan dat de administratieve lasten op dit moment beperkt zijn. Hoeveel fte is op dit
moment nodig voor de toetsing aan de Dienstenwet en de notificatie? Hoeveel meldingen
worden er per jaar gedaan?
4. U geeft aan dat u erop vertrouwd dat de inspanningen van de Nederlandse lidstaat, leiden
tot een beter werkende dienstenmarkt, zonder dat het besluitvormingsproces van de
provincie onevenredig wordt belemmerd. Wat gaat u doen als de voorwaarden van
Nederland niet worden ingewilligd?
9. U geeft aan nog geen overzicht te kunnen maken van de op stapel zijnde besluiten die
onder deze nieuwe notificatieverplichting gaan vallen omdat de onderhandelingen nog niet
zijn afgerond. Kunt u beloven een dergelijk overzicht te sturen zodra dit wel het geval is?

In afwachting van uw reactie,

namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak

