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Zoals de zaken er nu voorstaan zal op 1 novem-

gaan vormen van een in het leven te roepen ken-

ber a.s. de nieuwe organisatie van start gaan.

nis- en adviescentrum voor dierplagen (Voorlopige

Dat betekent dat er dan een Hoofdinspectie

naam KAD). Dit KAD zal voorzover we thans kun-

bestaat die zetelt op het ministerie van Volks-

nen zien voorlopig gehuisvest blijven in hetzelfde

huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

gebouw waar de afdeling Bestrijding van Dierpla-

beheer in Den Haag en er 5 regionale Inspecties

gen nu is gehuisvest.

zullen zijn te weten in Groningen, Arnhem, Haarlem, Rijswijk en Eindhoven. Veel medewerkers
zullen een nieuwe werkplek betrekken met een

Kennis- en adviescentrum
dierplagen

nieuwe functiebeschrijving, maar het is nog lang

Bij het KAD zal een vijftal personen werkzaam

niet altijd duidelijk wat het werk in de nieuwe

zijn. Zij zullen in de komende jaren een onafhan-

functie zal gaan inhouden. Toch zal het voor

kelijke instelling moeten laten functioneren waar

iedereen beslist een uitdaging worden om met

vragen over ongedierte en de bestrijding daarvan

(deels) andere collega's, in de nieuwe structuur

kunnen worden neergelegd en waar adviezen

het milieu in ons land te bewaken.

daaromtrent zullen worden verstrekt. Het vakge-

Ook het grootste deel van de medewerkers van

bied ongediertebestrijding is dermate divers en

de afdeling Bestrijding van Dierplagen heeft er

gevarieerd dat niet bij ieder bedrijf en bij elke

voor gekozen om binnen de nieuwe organisatie

gemeente in ons land diepgaande deskundigheid

van de Inspectie Milieuhygiëne te gaan werken.

op dat gebied aanwezig kan zijn. Daarom blijft

Een aantal van hen zal daarbij tot taak krijgen de

een centraal kenniscentrum van groot belang.

handhaving en het toezicht op de uitvoering van

De uitgebreide literatuur op het terrein van de

de Bestrijdingsmiddelenwet. Vanuit dien hoofde

biologie en de fytofarmacie is namelijk niet voor

zu llen zij zeker nog contacten blijven onderhou-

iedereen even gemakkelijk te benaderen.

den met de ongediertebestrijding in Nederland.

Voor haar financiering zal het KAD in de eerste

Het toezicht op de gemeentetaken op het gebied

jaren nog grotendeels kunnen rekenen op sub-

van dierplaagbestrijding zal ook in de toekomst

sidie van het ministerie van VROM. Op termijn zal

door de Inspectie Milieuhygiëne worden uitgeoe-

het KAD meer en meer eigen inkomsten dienen

fend.

te vergaren. De rijksoverheid in casu de

Van de afdeling Bestrijding van Dierplagen blijft

Inspectie Milieuhygiëne beseft echter wel terdege

een kleine groep van medewerkers over die zich

dat een goede voorlichting op het gebied van de

nadrukkelijker dan voorheen zal gaan wijden aan

ongediertebestrijding geboden is en dat een blij-

onderzoek en voorlichting op het terrein van de

vende bijdrage van de overheid daarvoor noodza-

dierplaagbestrijding. Zij zullen de nieuwe kern

kelijk is.
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en bestrijdingsdeskundigen. De SVO stelt zich

Verzelfstandiging

Het KAD zal taken verrichten op het gebied van

ten doel het vakkennisniveau van de mensen die

de voorlichting over en het onderzoek naar de

in de praktijk werkzaam zijn te verbeteren en op

bestrijding van dierplagen. Een dergelijk taak is

peil te houden. Voorts vindt de SVO dat uitslui-

niet bij uitsluiting te verrichten door de rijksover-

tend daartoe gekwalificeerde personen dienen

heid. Integendeel, de gemeenten en ongedierte-

te worden belast met ongediertebestrijdings-

bestrijdingsbedrijven hebben wel degelijk ook een

taken.

eigen verantwoordelijkheid in dezen. Om deze

In het verleden heeft de SVO voor de benodigde

reden is besloten om het KAD te verzelfstandi-

kennis en kunde op het gebied van de ongedier-

gen . Vanwege de geringe omvang ervan is gecon-

tebestrijding een beroep gedaan op kennis en

cludeerd dat het aanbeveling verdient om het

menskracht die aanwezig was bij de afdeling

KAD aansluiting te laten zoeken en vinden bij een

Bestrijding van Dierplagen (BO). Het lag dus voor

reeds bestaande organisatie. Onderzoek van de

de hand om bij de opheffing van BO allereerst

Inspectie Milieuhygiëne (IMH) heeft uitgewezen

overleg te plegen met de SVO. Het overleg heeft

dat de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrij-

er toe geleid dat de SVO zich thans met grote

ding (SVO) als eerste instantie in aanmerking

haast klaarmaakt om de medewerkers van het

komt om het KAD op te nemen. Om die reden

KAD in haar midden te ontvangen.

zijn er momenteel intensieve besprekingen

De SVO heeft met ingang van 1 september een

gaande tussen IMH en SVO.

interimmanager aangesteld, namelijk de heer
H.B. Scharp. Hij zal trachten zo snel mogelijk het

Stichting Vakopleiding

KAD vorm te geven, waarbij een heel belangrijk

0 nged ie rte bestrijding

deel van zijn taak zal zijn het incorporeren van de

De SVO zetelt in Wageningen en richt zich op

voormalige BO-medewerkers in de nieuwe organi-

opleiding en examinering van bestrijdingstechn ici

satie van het KAD.
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N i euwe start voor

bepaald onderdeel van het insectenrijk. In veel

onderzoek en vo o rlichtin g

gevallen is die kennis in Wageningen te vinden bij

i n 1998

de afdel ing Entomologie van de Plantenziekten-

De planning is vanaf 1 januari 1998 de SVO te

gedacht over de wijze waarop voor de bedrijfstak

HET NIEUWE BLAD VOOR DE

relevante informatie op het gebied van ongedier-
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kundige Dienst.

tebestrijding voor de doelgroepen kan worden
vormgegeven.

laten bestaan uit een onderdeel Opleidingen en
een onderdeel kennis- en adviescent rum voor

C o mm e r ci e

ir. J.T. de Jonge.

dierplagen. De interimmanager zal bij de start op

Het SVO-kenn iscentrum zal in haar werk ook moe-

1 januari worden aangesteld als interimdirecteur.

ten nagaan wat de kosten zijn van een bepaalde

De heer Scharp zal in ieder geval tot 1 maart

aanpak. Zij zal voor diensten bijdragen in reke-

1998 in dienst zijn. In overleg met de Raad van

ning moeten brengen . In de nabije toekomst zal

Bestuur van de SVO zal een van zijn taken zijn

verder worden nagedacht over de invul ling van dit

om een directeur aan te trekken die beide onder-

onderdeel van het werk. Successievelijk zu llen

delen van de SVO moet besturen.

daarover berichten naar buiten worden gebracht.

Bij het KAD zullen een technisch wetenschap-

De SVO zal aan haar (potentiële) klanten laten

pelijk medewerker, twee technische medewer-

weten welke diensten zij kan leveren en daarbij

kers, een biotechnicus en een secretaresse

ook aangeven welke vergoedingen daarvoor zullen

worden tewerkgesteld. Bij de start van het KAD

gaan gelden.

zullen al deze functies door vakbekwame mede-

Het is de vaste bedoeling van de medewerkers

werkers moeten zijn bezet.

van de SVO om de nieuwe organisatie stevig en

Het KAD zal in Nederland het centrum worden

levensvatbaar te maken, die deskundigheid

waar de kennis en kunde op het terrein van de

voorop stelt en die waar voor zijn geld levert.

ongediertebestrijding wordt bewaard en zo

Naar mijn mening verdient een dergelijk centrum

mogelijk uitgebreid. Waar literatuur wordt onder-

in Nederland een plaats en de medewerkers van

zocht om nieuwe vragen te kunnen beantwoorden

de SVO zullen er hard aan werken om die plaats

en waar men weet waar welke deskundigheid in

ook inderdaad waar te maken.

metamorfose in de maak

en buiten Nederland kan worden bevraagd.
Op het terrein van het determineren van insecten
zal de mogelijkheid zij n om een insect tot op de

Vakblad voor
o n g e d ier te be str ij din g

soort te determineren en daarbij informatie te

De reorganisatie heeft ook consequenties voor

verstrekken over de leefwijze van het insect.

de uitgave van "Dierplagen en Milieu". Het blad

Daarbij zal in heel specifieke gevallen een beroep

zal niet meer worden uitgegeven worden als con-

kunnen worden gedaan op gespecial iseerde

tactorgaan van het ministerie van VROM met

entomologen die zich hebben ingewerkt in een

haar doelgroepen in de bedrijfstak. Er zal worden
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