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Onderwerp:

Bijlage[n]

Uitvoering onderzoek VROM

Geachte leden van de Raad,

In de vergadering op 14 oktober 2008 heeft u aangegeven dat uw voorkeur voor het uitvoeren van het gemeentebrede onderzoek bij de VROM-inspectie ligt. U heeft ons daarbij verzocht om het gesprek met de VROMinspecteur, de heer mr. Ir. N.K. Tilstra, aan te gaan en wij hebben u toegezegd het resultaat daarvan aan u voor
te leggen.
Op 10 november 2008 heeft dit gesprek plaatsgevonden. Hieruit is ons gebleken dat de VROM-inspectie bij het
uitvoeren van het onderzoek als basis uit zal gaan van haar eigen methodiek, maar dat er ruimte bestaat om
rekening te houden met de door uw raad naar voren gebrachte opmerkingen.
De gebruikelijke werkwijze van de VROM bestaat uit het doen van een globale schouw van bedrijven in de gemeente. Op basis van deze schouw worden 3 à 4 dossiers gelicht. Daarnaast wordt ons gevraagd om een lijst
op te stellen van de verleende vergunningen op de betrokken vakgebieden in de geselecteerde periode. Hieruit
worden (willekeurig) nog 10 à 15 dossiers gelicht en er vinden gesprekken plaats met betrokken medewerkers.
De ervaring leert dat een onderzoek met een dergelijke omvang een goed beeld geeft van de werkwijze van
een gemeente.
Door de heer Tilstra is voorgesteld het onderzoek te betrekken op de periode van 1 januari 2007 tot 8 mei 2008.
Hiermee zou een goed beeld moeten ontstaan over de wijze waarop wij sinds het vorige onderzoek onze taken
hebben uitgevoerd. Een langere periode leidt niet tot het lichten van meer dossiers en zou derhalve een minder
goed beeld opleveren van de stand van zaken per 8 mei 2008.
Ook heeft de heer Tilstra aangegeven, dat het eindrapport in juni 2009 gereed kan zijn.
Onze conclusie is dat met het uitvoeren van het onderzoek volgens de VROM-methodiek, aangevuld met de
hierboven aangegeven concrete afspraken aan de randvoorwaarden van de gemeenteraad wordt voldaan.
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Wij zullen de Vrom-inspecteur verzoeken overeenkomstig de door hem gehanteerde methodiek het onderzoek
uit te voeren.
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