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Onderwerp : nacontrole VROM-Inspectie milieutaken MRA 
 
 
Geachte heer, mevrouw De Vries, 
 
 
Met dit schrijven willen wij reageren op uw brief van 4 juni 2008 aan ons college en onze raad, 
met betrekking tot de nacontrole VROM-inspectie milieutaken/MRA.  
 
Allereerst maken wij onze excuses voor de vertraagde afwikkeling van uw schrijven. Uw brief 
heeft gezorgd voor discussie binnen de gemeenten en de MRA. Tevens is op 26 januari 2009 
een bestuurlijk overleg is geweest tussen de wethouders milieu en de VROM-inspectie. Naar 
aanleiding van deze discussies zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. 
 
In uw schrijven van 4 juni 2008 heeft u een aantal punten benoemd: 

• Inrichtingenbestand; is onvoldoende actueel 
• Vergunningverlening; er zijn een aantal bedrijven met een verouderde vergunning 
• Activiteitenbesluit; voor de invoering van deze wetgeving zijn onvoldoende uren 

beschikbaar 
• Handhaving; de handhaving voldoet niet aan de adequate niveaus. 

 
De MRA heeft een verbeterplan opgesteld voor alle punten, waarbij specifiek nog aandacht is 
voor de volgende onderwerpen: handhaving en actueel bedrijvenbestand. 
Handhaving: Binnen de huidige milieuprogramma’s is geen ruimte om aan deze twee eisen van 
de VROM-inspectie te voldoen. Bestuurlijk is besloten om alle categorie 3 en 4 inrichting 
conform de gestelde frequentie te bezoeken. Dit betreffen de zwaardere inrichtingen. De 
categorie 2 inrichtingen worden minder frequent bezocht. Dit betekent dat er €17.000,- extra 
middelen beschikbaar gesteld is  voor de MRA om dit mogelijk te maken. 
Actueel bedrijvenbestand; er moeten quickscans in bedrijvenconcentratiegebieden worden 
gedaan. Dit kost één uur per bedrijf. Hiervoor is €5.000,-  beschikbaar gesteld. 
 
Omdat er nogal wat veranderingen plaatsvinden in de vergunningverlening zal per jaar worden 
bekeken welke middelen noodzakelijk zijn. 
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Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
 


