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Geachte mevrouw Jorritsma,
Naar aanleiding van onze prettige samenwerking de afgelopen maanden, bericht
ik u graag over de resultaten en het vervolg van het project "Implementatie
Regeldrukvermlndering Gastvrijheidseconomie".
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Blilage(n)

Aanleiding
Het project is gestart naar aanleiding van signalen over regeldrukknelpunten die
de gastvrijheidssector ervaart. Om zicht te krijgen op de voortgang heb ik een
extern onderzoeksbureau gevraagd hierover advies uit te brengen.
Bevindingen
Op basis van het eindrapport (zie bijlage 1) eonstateer ik dat de implementatie
van 12 van de 23 regeldrukknelpunten goed verloopt. Deze zijn of worden binnen
afzienbare termijn opgelost. Ten aanzien van 9 knelpunten stelt het
onderzoeksbureau nader overleg tussen overheld en bedrijfsleven voor. Tot slot
stelt het onderzoeksbureau dat 2 knelpunten momenteel niet oplosbaar zijn. De
belangen van het bedrijfsleven en de overheid ten aanzien van deze knelpunten
lopen momenteel te ver uiteen waardoor een oplossing niet voor handen ligt.
Vervolg
Op basis van de aanbevelingen uit het eindrapport maak ik met de
beleidsverantwoordelijke overheden afspraken voor het vervolg. Naast de
afspraken op rijksniveau eonstateer ik dat er een aantal punten op het niveau van
medeoverheden zijn die ik graag onder uw aandacht breng. Het gaat om de acties
en afspraken op het gebied van de volgende knelpunten:
vergunningen en rneldingen gemeenten (knelpunt 2);
toezicht gemeenten (knelpunt 3);
regelluwe zones (knelpunt 23).
De acties worden mijn inziens voor een groot deel uitgewerkt binnen het
programma "Beter en Concreter" waarin de Vereniging Nederlandse Gemeenten
en het Rijk samenwerken. Met deze brief wil ik graag uw medewerking vragen om
te zorgen dat deze knelpunten daadwerkelijk worden opgelost. U treft de
afspraken die ten aanzien van deze knelpunten worden gemaakt aan in de
bijlagen 2 en 3.
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