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Geacht college,

In mijn brief van 12 juni 2008, met kenmerk RAU/2008.056649/tkw, heb ik aangegeven aan uw verzoek te
willen voldoen om te onderzoeken hoe uw college uitvoering heeft gegeven aan VROM-taken bij de
scheepswerf in De Punt.
Bij deze wil ik u mijn bevindingen aanbieden. Als bijlage ontvangt u in vijfvoud de Rapportage onderzoek
VROM regelgeving scheepswerf De Punt.
In de rapportage kunt u lezen dat de vergunningverlening op gebied van de bouwregelgeving destijds
onvoldoende is uitgevoerd door de gemeente. Zo is de bouwvergunning van rechtswege verleend en
heeft er onvoldoende toetsing plaatsgevonden. Ook bevatte de ingediende bouwaanvraag onvoldoende
gegevens om een volledige toetsing van de bouwaanvraag aan de regelgeving te kunnen uitvoeren. De
milieuvergunning is wel correct verleend.
VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl

Voor wat betreft het toezicht merk ik het volgende op.
Bouw en ruimtelijke ordening;
Het toezicht op de bouwregelgeving heeft onvoldoende plaatsgevonden. Zo is in afwijking gebouwd van
de ingediende aanvraag. Dit heeft ook in een later stadium niet geleid tot een nieuwe toets of
handhaving. Wel heeft u in 2004 geconstateerd dat een deel van de verleende vergunning niet is
gerealiseerd en heeft u in 2006 dit deel van de vergunning ingetrokken.

Milieu;
Uit het onderzoek blijkt dat de toezichtfrequentie laag is. In 2005 heeft de gemeente het bedrijf ingedeeld
in categorie 2, waarbij een controlefrequentie van een keer per 5 jaar behoort. In ben echter van mening
dat het naleefgedrag van de vergunninghouder en de aard van de inrichting indeling in een zwaardere
categorie, met daarbij behorende hogere bezoekfrequentie vereisen. Daarnaast heeft de gemeente
voortdurend geconstateerd dat er overtredingen plaatsvonden, zonder dat tot daadwerkelijke handhaving
is overgegaan.
Ik merk tenslotte nog op dat de aard van mijn onderzoek, namelijk een dossieronderzoek, het niet mogelijk
maakt om een oordeel te geven over een verband tussen de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht
en handhaving door de gemeente enerzijds en het ontstaan en escalatie van de brand anderzijds.
Ik ben gaarne bereid om mijn bevindingen nader toe te lichten aan uw gemeenteraad.

Hoogachtend,
de inspecteur,

mr.ir. n.k. tilstra
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