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Onderzoek uitvoering Vrom-taken in 2008

Geachte leden van de Raad,

In onze begeleidende brief bij het rapport van de VROM inspectie over vergunningverlening en handhaving rond
de scheepswerf bij De Punt stelden wij uw raad voor diezelfde VROM inspectie te vragen om de manier waarop
wij tegenwoordig onze VROM taken in brede zin uitoefenen door te lichten. In een voorbereidend gesprek had
de VROM inspecteur, de heer mr. ir. N.K. Tilstra, zich daartoe al bereid verklaard.
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad op 9 september van dit onderwerp bleek ons, dat er in beginsel
breed behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Uw raad gaf aan betrokken te willen zijn bij het formuleren van
de onderzoeksopdracht en bij de keuze van de instantie die dit onderzoek zal uitvoeren. Daarbij gaf uw raad
aan, dat er meer opties zijn dan alleen de VROM inspectie. Ons college zegde toe, hierop terug te zullen komen
bij het agenderen van de concept-opdrachtformulering voor uw raad op 14 oktober a.s.
In deze brief leggen wij u, naast de concept-opdrachtformulering, twee hoofdopties voor rond de vraag wie het
onderzoek gaat doen:
• onderzoek door de VROM inspectie
• onderzoek door een commissie van “wijze personen”, ondersteund door een extern bureau.
Wij verzoeken u ons aan te geven naar welke optie de voorkeur van uw raad uitgaat.

Opdrachtformulering
Als vertrekpunt leggen wij de volgende concept-opdrachtformulering aan u voor:
•

Onderzoek de manier waarop de gemeente Tynaarlo anno 2008 uitvoering geeft aan haar vergunningverlenende en toezichthoudende taken op het gebied van:Bouwregelgeving, Milieuregelgeving, Gebruiksvergunningen en Ruimtelijke ordening
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•
•
•
•

Zet dit af tegen de wijze waarop deze taken werden uitgevoerd in 2003 en 2005 (resp. jaar van het eerste gemeentebrede VROM-onderzoek en jaar van afronden verbeterplan)
Geef daarbij aan op welke punten de huidige werkwijze moet worden voortgezet
Geef daarbij aan op welke punten nog verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd
Dit onderzoek zal onder andere bestaan uit een breed dossier onderzoek teneinde een goed beeld te
krijgen van de huidige werkwijze van de gemeente Tynaarlo.

Instantie/organisatie
De VROM inspectie
Wij hebben een afschrift van de brief van de VROM inspecteur aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo ontvangen.
In die brief geeft de VROM inspecteur aan bereid te zijn een gemeentebreed onderzoek voor Tynaarlo uit te
voeren; dit afschrift ligt voor u bij de stukken ter inzage. Dergelijke onderzoeken voert de VROM inspectie tegenwoordig niet meer op eigen initiatief uit. Als het onderzoek wordt gedaan, hanteert de VROM inspectie de
checklist die is opgenomen als bijlage in de rapportage over de scheepswerf Beuving in De Punt.
Onderzoek door deze instantie heeft als voordeel, dat de VROM inspectie ons aanbiedt om dit onderzoek uit te
voeren. Er zijn verder geen kosten voor de gemeente mee gemoeid. De wijze van onderzoek is zonder meer
vergelijkbaar met de onderzoeken die de VROM inspectie in 2003 en 2005 heeft verricht.
Bij de VROM inspectie ligt de werkwijze / methodische aanpak vast. De VROM inspecteur heeft echter wel aangegeven bereid te zijn om met ons nader te overleggen over de feitelijke aanpak, waarbij m.n. het aantal steekproefsgewijs te toetsen dossiers bespreekbaar is.

Een externe commissie van “wijze personen”
Wij gaan er van uit dat het mogelijk zal zijn om een commissie van wijze personen samen te stellen, met kennis
van zaken op het gebied van de uitoefening van de gemeentelijke VROM taken. Deze personen zullen moeten
worden gezocht en ingehuurd. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld een hoogleraar en/of een
prominent oud bestuurder. Deze commissie zal extern ingehuurde expertise en capaciteit nodig hebben om het
werk te kunnen uitvoeren.
Ten tijde van het opstellen van deze brief kunnen wij u niet meer dan een zeer globale kostenindicatie geven
van deze variant. Een richtbedrag voor deze optie is ca € 40.000,-- .

Tijdpad
Wij stellen ons voor een gemeentebreed onderzoek zo snel mogelijk te laten starten en afronden. Wij stellen
ons bestuurlijke behandeling van de analyse, conclusies en aanbevelingen uiterlijk medio 2009 voor, of zoveel
eerder als mogelijk is. Wij zullen uw raad van de voortgang op de hoogte houden.

Wij vertrouwen erop dat wij samen met u zullen komen tot goede opdrachtformulering en keuze van de instantie
die het onderzoek zal gaan uitvoeren.
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