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Onderwerp
ontwikkelingen gemeentelijke milieuvergunningverlening enhandhaving

Geachte raad,
Onlangs is uw raadgeïnformeerd over de uitkomsten van dequick-scan die uitgevoerd isdoor de
Regionale Milieudienst (RMD) bijde gemeentelijke BRZO bedrijven. Ook bent uopde hoogte
gesteld van de acties dievoorafgaand aan die quick-scan alwerden uitgevoerd op hetgebied van
milieuhandhaving alsmede van de acties die naar aanleiding van die quick-scan worden uitgevoerd.
Mede naar aanleiding daarvan hebben wij besloten verder intezoomen op defeitelijke situatie
binnen de gemeentelijke vergunningverlening en handhaving op hetgebied van milieu. Daarbij is
duidelijk geworden datdeformatie van degemeentelijke milieuhandhaving ende kwaliteit van zowel
de gemeentelijke handhaving alsvergunningverlening op hetgebied van milieu een interventie
vergt. Ditwordt veroorzaakt door onder andere hetvertrek van een medewerker en daarnaast
langdurig ziekteverzuim.
Gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu,onder andere naar aanleiding van de
gebeurtenissen bij ChemiePack inMoerdijk, is hetop dit moment zo dat de gemeente Oosterhout in
onvoldoende mate kan beantwoorden aan de kritische en strikte eisen op dit gebied. Sommige
bedrijven inOosterhout beschikken bijvoorbeeld wel over eenvergunning, maar onduidelijk isof
deze nog recht doet aan defeitelijke situatie. Daarnaast zijn de uitgevoerde controles nietaltijdjuist
ofvolledig gedocumenteerd. Dit blijkt uitdeeerste bevindingen van de Regionale Milieudienst
(RMD),die gestart is met decontrole van de24 meest risicovolle bedrijven,waartoe wij al ineen
eerder stadium hadden besloten.
Wij hebben besloten de uitvoering vandegehele gemeentelijke milieuhandhaving voor hetjaar 2011
uitte besteden aande RMD. De beslissingsbevoegheid blijft aan ons voorbehouden. Daarnaast
hebbenwij besloten dateen screening van alle 1800 milieuvergunningdossiers zal worden
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uitgevoerd, eveneens door de RMD,omzodoende eenjuiste ambitievoor 2012en verder neerte
kunnen leggen.
Verder hebben wij met betrekking tot degemeentelijke vergunningverlening en handhaving op het
gebied van milieu een koers bepaald,waarin een onafhankelijk onderzoek zalworden ingesteld naar
dewijzewaarop de organisatie van zowel degemeentelijke handhaving alsde vergunningverlening
op hetgebied van milieu binnen de gemeente Oosterhout geoptimaliseerd kanworden. Daarbij
hebben wij ook de Regionale Uitvoeringsdiensten inwording betrokken.
De kosten van het uitbesteden van de gemeentelijke milieuhandhaving voor hetjaar 2011 bedragen
ongeveer 150.000 euro. De screening van de 1800 milieuvergunningdossiers kost ongeveer 70.000
euro.
Wij vinden desituatie dusdanig belangrijk en urgent dat hiervoor geld ter beschikking gesteld wordt.
Dedekking bestaat uitde bespaarde salariskosten van de medewerker dievertrekt (PBS) en
daarnaast uitde postonvoorzien.
Over de kosten van genoemd onafhankelijk onderzoek wordt uw raad nadergeïnformeerd.
De bevindingen van de RMD hebben ons uiteraard herinnerd aan onze reactie op dezorg diede
heer Noltee van defractie Groen Brabant inde raadsvergadering van 18januarijl. heeft
uitgesproken over het handhavingsniveau van de milieuregelgeving inonze gemeente.Wij hebben
toen aangegeven dat 'dit handhavingscomplexzowel in kwaliteit als in kwaliteit metdejaren
gegroeid isen afgestemd opde noodzaak'. Metde kennis van nu,zoudenwe deze reactie toen niet
zo hebben geformuleerd.Wij realiseren ons datwij uw raad daarmee tenonrechte hebben
gerustgesteld.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

, burgemeester,

, secretaris.
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In behandeling bij
a.vermeer@oosterhout.nl (0162) 489160

Onderwerp
ontwikkelingen gemeentelijke milieu vergunningverlening en handhaving

Geachte raad,
Onlangs is uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de quick-scan die uitgevoerd isdoor de
Regionale Milieudienst (RMD) bij de gemeentelijke BRZO bedrijven. Ook bent uopde hoogte
gesteld van deacties die voorafgaand aandie quick-scan alwerden uitgevoerd op hetgebied van
milieuhandhaving alsmede van de acties die naar aanleiding van die quick-scan worden uitgevoerd.
Mede naar aanleiding daarvan hebbenwij besloten verder intezoomen op defeitelijke situatie
binnen de gemeentelijke vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu. Daarbij is
duidelijk geworden dat deformatie van degemeentelijke milieuhandhaving en de kwaliteit van zowel
degemeentelijke handhaving alsvergunningverlening op hetgebied van milieu een interventie
vergt. Ditwordt veroorzaakt door onder andere hetvertrek vaneen medewerker en daarnaast
langdurig ziekteverzuim.
Gezien de landelijke ontwikkelingen op hetgebied van milieu,onder andere naar aanleiding van de
gebeurtenissen bij ChemiePack in Moerdijk, is hetop dit moment zo datde gemeente Oosterhout in
onvoldoende mate kan beantwoorden aan de kritische en strikte eisen op ditgebied. Sommige
bedrijven inOosterhout beschikken bijvoorbeeld wel over eenvergunning, maar onduidelijk isof
deze nog recht doet aan de feitelijke situatie. Daarnaast zijn de uitgevoerde controles nietaltijdjuist
ofvolledig gedocumenteerd. Dit blijkt uitdeeerste bevindingen van de Regionale Milieudienst
(RMD), die gestart is metdecontrole vande24 meest risicovolle bedrijven,waartoe wij al ineen
eerder stadium hadden besloten.
Wij hebben besloten de uitvoering van degehele gemeentelijke milieuhandhaving voor hetjaar 2011
uitte besteden aan de RMD. De beslissingsbevoegheid blijft aan ons voorbehouden. Daarnaast
hebben wij besloten dateen screeningvan alle 1800 milieuvergunningdossiers zal worden

uitgevoerd, eveneens door de RMD,omzodoende eenjuiste ambitie voor 2012 en verder neer te
kunnen leggen.
Verder hebbenwij met betrekking tot degemeentelijke vergunningverlening en handhaving op het
gebied van milieu een koers bepaald,waarin een onafhankelijk onderzoek zalworden ingesteld naar
dewijzewaarop deorganisatie vanzowel de gemeentelijke handhaving als de vergunningverlening
op hetgebied van milieu binnen degemeente Oosterhout geoptimaliseerd kanworden. Daarbij
hebben wij ookde Regionale Uitvoeringsdiensten inwording betrokken.
De kostenvan het uitbesteden van degemeentelijke milieuhandhaving voor hetjaar 2011 bedragen
ongeveer 150.000 euro. De screeningvan de 1800 milieuvergunningdossiers kostongeveer 70.000
euro.
Wij vinden desituatie dusdanig belangrijk en urgent dat hiervoor geld ter beschikking gesteld wordt.
Dedekking bestaat uitde bespaarde salariskosten van de medewerker dievertrekt (PBS) en
daarnaast uitde postonvoorzien.
Over de kostenvangenoemd onafhankelijk onderzoek wordt uw raad nader geïnformeerd.
De bevindingen van de RMD hebben ons uiteraard herinnerd aan onze reactie opdezorg die de
heer Noltee van defractie Groen Brabant inde raadsvergadering van 18januari jl. heeft
uitgesproken over het handhavingsniveau van de milieuregelgeving inonze gemeente.Wij hebben
toen aangegeven dat 'dit handhavingscomplexzowel in kwaliteit als in kwaliteit met dejaren
gegroeid isenafgestemd op de noodzaak'. Metde kennis van nu,zouden we deze reactie toen niet
zo hebben geformuleerd.Wij realiseren ons datwij uw raad daarmee ten onrechte hebben
gerustgesteld.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER ENWETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

burgemeester,

, secretaris.

