Gemeente vraagt VROM inspectie vervolgonderzoek te doen
VROM doet geen uitspraak over relatie met de brand

persbericht

De VROM-inspectie heeft het college van burgemeester en wethouders eind mei
aangeboden om als externe en deskundige instantie een onderzoek te doen naar
de manier waarop de gemeente haar VROM taken heeft uitgevoerd op de
scheepswerf in De Punt. Het college heeft dit aanbod graag aangenomen om een
spiegel voorgehouden te krijgen over dit specifieke geval, maar ook om er lering
uit te trekken voor de toekomst. Afgelopen vrijdag ontving het college de resultaten van het onderzoek.
Conclusies van VROM
De inspectie komt tot de conclusie dat –naast een aantal zaken die wel goed zijn verlopen- de vergunningverlening op het gebied van bouwregelgeving destijds niet in alle
opzichten naar behoren is aangepakt. Ook constateert de inspectie een aantal tekortkomingen op het gebied van toezicht en handhaving. De inspectie stelt daarnaast vast
dat op basis van dit beperkte onderzoek geen uitspraak gedaan kan worden over een
relatie tussen de handelwijze van de gemeente en het ontstaan en escaleren van de
brand.
Hieronder treft u in hoofdlijnen de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders aan.
Leerpunten
Het college trekt zich vooral het verwijt op het gebied van toezicht en handhaving aan.
Het verlenen van vergunningen is in dit geval grotendeels halverwege de jaren ’90 gebeurd en de gemeente heeft zich op dat gebied inmiddels verbeterd. Het toezicht op
het naleven van met name de milieuregelgeving is echter iets wat altijd door moet lopen. Het belangrijkste leerpunt voor het college is dat de gemeente wel meermalen
heeft vastgesteld dat er gebreken waren op de scheepswerf, maar er niet voldoende op
heeft toegezien dat de eigenaar deze gebreken herstelde en zich aan de regels hield.
Verbeteringen
Het college wijst erop –en ook het VROM rapport signaleert dat- dat er vanaf 2003 een
succesvolle professionalisering heeft plaatsgevonden. In 2003 heeft de VROM inspectie een gemeentebreed onderzoek gedaan en een aantal tekortkomingen geconstateerd. Dat onderzoek was voor het college aanleiding om samen met de VROM inspectie een verbeterplan op te stellen. Dat verbeterplan is in 2005 door VROM beoordeeld
en goedgekeurd. Vanaf 2006 werkt de gemeente volgens het nieuwe plan. O.a. professionele controles en hercontroles zijn een belangrijk onderdeel daarvan. De 800 bedrijven in de gemeente Tynaarlo worden stuk voor stuk getoetst aan dat nieuwe beleid.
Dat gebeurt op het moment dat ze volgens een door de raad vastgestelde controlefrequentie worden bezocht. Voor de scheepswerf geldt een controlefrequentie van één
keer per vijf jaar. De werf is voor het laatst bezocht in 2005.
Vervolgonderzoek
Naar aanleiding van dit incident wil het college nu graag weten hoe het met de toepassing van de VROM regelgeving in het algemeen gesteld is op dit moment. Daarom
heeft het college de VROM inspectie gevraagd om nu ook een gemeentebreed onderzoek te doen
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Relatie met de brand
Op de belangrijke vraag of er een relatie bestaat tussen de handelwijze van de gemeente en ontstaan en
verloop van de brand geeft het VROM rapport geen antwoord. Daarvoor zou het volgens de VROM inspectie nodig geweest zijn om betrokkenen te horen en dat behoort niet tot de taken van de VROM inspectie. Het college wil toch graag antwoord op deze vraag hebben en rekent erop dat één van de andere
onderzoeken, waarbij wel betrokkenen zijn gehoord en technisch onderzoek heeft plaatsgevonden, dat
antwoord wel geeft.
Lopende onderzoeken
Op dit moment zijn nog drie instanties bezig om de brand te onderzoeken: de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid, die het hele incident onderzoekt, KEMA, die een vervolgonderzoek doet naar de brandoorzaak
en de Arbeidsinspectie die een onderzoek instelt naar de omstandigheden waaronder de brandweerlieden
hun werk hebben moeten doen. De gemeente biedt deze instanties het VROM rapport aan, zodat zij het
kunnen betrekken bij hun onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken kunnen nog enkele maanden
op zich laten wachten.
Gemeenteraad
Het college bespreekt het VROM rapport op 9 september met de gemeenteraad. De raadsvergadering
begint om 20.00 uur en is online te volgen via http://raad.tynaarlo.nl.
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