Officiële overdracht
taken VROM
Met de ondertekening van het
overgangsprotocol hebben de heren
H. Pont, directeur-generaal van de
Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne
(ministerie van VROM) , en f. de Bruine,
plaatsvervangend voorzitter van
KAD Wageningen, op 26 juni 1998 de
ontkoppeling van inspectie en voorlichting

ÉÉN PET OP
Met de officiële overdracht is duidelijkheid gekomen over de competenties van beide organisaties en
over hun maatschappelijke positie. Toezicht en
handhaving van de wet is en blijft uitsluitend de
taak van de Inspectie Milieuhygiëne. Voorlichting
en advies over dierplagen staan daar natuurlijk niet
helemaal Jos van; maar de insteek van KAD
Wageningen is wel een geheel andere. Samen met
de betrokkene wordt gezocht naar de meest effectieve en tegelijkertijd milieusparende oplossing om
een dierplaag te bestrijden, en (nog liever) naar
manieren om de plaag te voorkomen. KAD
Wageningen informeert, onderzoekt en wijst de
weg. Waar nodig zal de klant gewezen worden op de
wet- en regelgeving en op eventuele risico's. Want
ook dát hoort bij voorlichting. ■

officieel bekrachtigd.
SPLI T SIN G VAN TAK EN
Een strategische heroriëntatie was indertijd aanleiding om de taken van de afdeling Bestrijding van
Dierplagen van VROM te splitsen in handhavingsen toezichttaken enerzijds en kennis- en adviestaken anderzijds. Externe integratie, zoals deze splitsing wordt genoemd, is één van de doelstellingen
van DGM 2000, het beleidsplan van het DirectoraatGeneraal Milieubeheer in Den Haag.
De eerste twee genoemde taken ressorteren sinds het
najaar van '97 onder de Inspectie Milieuhygiëne;
voor de laatste twee is KAD Wageningen opgericht,
een instituut waar alle beschikbare kennis over, en
ervaring met dierplagen gebundeld is. Belangrijk
element daarbij is de onafhankelijkheid van KAD
Wageningen waardoor er geen drempel meer hoeft
te zijn om advies te vragen.

Een 'politie-agent' is KAD Wageningen niet;
wel een onafhankelijke adviseur die vrij toegankelijk en
door iedereen te raadplegen is.
►
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