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lnleld i ng
Bij de reorganisatie van de Inspectie Milieuhygiëne

With the reorganization at the

is de afdeling Bestrijding van Dierplagen ont-

lnspectorate for the Environment three

manteld. Een deel van de taken is overgegaan

pest control matters will remain on i ts

naar de stichting Kennis- en Adviescentrum Dier-

agenda. The compliance checking of the

plagen Wageningen (KAD Wageningen}. De hand-

Pesticides Act, the task of

havings- en toezichttaken zijn ondergebracht bij de

municipalities regarding pest control

nieuwe organisatie van de Inspectie Milieuhygiëne.

matters and the enforcement of the
environmental regulations, particularly

Handhaving Stoffen en

regarding methy l bromide and fosfine

Producten

treatments.

Bij alle regionale vestigingen te weten IMH-Noord,

The Department of Pest Control wil!

IMH-Oost, IMH-NoordWest, IMH-ZuidWest en

discontinue its activities in the near

IMH-Zuid is een groep medewerkers die zich

future. A new institute will be founded

bezighoudt met de handhaving van regelgeving op

called the Kennis- en Adviescentrum

het gebied van stoffen en producten . Binnen die

Dierplagen (KAD Wageningen}. The

groepen ziet men ook toe op handhaving van

english name for it will be Pest Control

regelgeving op het gebied van dierplagen.

Information and Research Centre. The

Dat zal voornamelijk gaan om regelgeving geba-

centra! government supports this new

seerd op de Bestrijdingsmiddelenwet. Dit betreft

centre financially. A new quarterly

het toepassen van toegelaten middelen, illegale

edition of a Pest Control Bulletin wil! be

importen en het uitvoeren van gassingen in strijd

brought onto the market. For the time

met geldende voorschriften. Daarop zien deze

being mr. H.B. Scharp wil! be the

groepen toe.

director of the Centre.

Overname van arti kelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie .
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lt is expected that a close interaction

Toezicht Bestr i jdings -

wil! come into being between the

m i ddelenwet

lnspectorate for the Environment and

De Inspectie Milieuhygiëne oefent toezicht uit op

the Pest Control and Information Centre.

de milieuwetgeving en het handhaven van milieu-
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treffen om de aanwezige dierplaag te bestrijden

hebben over de gemeente die daarin geen stap-

en om toekomstige dierplagen te voorkomen.

pen onderneemt zullen binnen deze groep worden

In uitzonderingsgevallen moet de huurder worden

opgevangen en hun klacht zal bij de gemeente

aangeschreven (bijvoorbeeld bij hinder door

aanhangig worden gemaakt.

kattenvlooien).
Als de gemeente weigerachtig is aan de aan-

Contacten met KAD

schrijfplicht te voldoen, zal de Inspectie Milieu-

Wageningen

hygiëne haar daarop aanspreken.

Als een beroep moet worden gedaan op specia-

Een groep medewerkers bij de Inspectie die het

listische kennis over dierplagen zal de Inspectie

toezicht op gemeenten uitoefenen is hiervoor

in voorkomende gevallen gemeenten moeten

aanspreekbaar. Burgers die problemen hebben

doorverwijzen naar het KAD Wageningen. Het is

door het optreden van dierplagen en klachten

ook denkbaar dat in opdracht van de Rijksoverheid bepaald onderzoek moet worden uitgevoerd
door het KAD.
Anderzijds zal het KAD problematiek die op het
gebied van regelgeving ligt doorsluizen naar de

Taken

Inspectie. Verwacht kan worden dat er tussen

emeentelïke

KAD en IMH een nauwe band zal ontstaan.

toezicht gassingen voorraden lnspectietaak
Kennis- en Adviescentrum

regels wanneer geen andere instanties zoals pro-

Dierplagen van start

mogelijk terugdringen - houdt de Inspectie Milieu-

vincies of gemeenten daarvoor verantwoordelijk

hygiëne actief toezicht om gebruik van deze gas-

zijn gesteld. Daarbij worden de taken afgestemd

sen alleen in uiterste noodzaak toe te laten.

In het nummer van Dierplagen en Milieu van september 1997, het vorige nummer dus, werd melding gemaakt van het feit dat de afdeling Bestrij-

met andere handhavende instanties zoals de
Keuringsdiensten van Waren, de Arbeidsinspec-

Toezicht op gemeentelijke

ties, de Algemene lnspectieDienst en diverse

overheden

ding van Dierplagen (BO) zal worden opgeheven.
De taken op het gebied van onderzoek en voorlichting van de dierplaagbestrijding zullen worden

politiediensten. Op het gebied van de toepassing

Bij hinder door dierplagen in een gebouw is de

van de gassen methylbromide en fosforwaterstof

eigenaar ervan verantwoordelijk voor de bestrij-

heeft de Inspectie Milieuhygiëne een belangrijke

ding de plaag (Risicoleer, zie arrest van de

toezichthoudende taak. Vanwege gevaar voor de

Hoge Raad van 3 april 1981). Bij dierplagen in

is dat dat gaat plaatsvinden met ingang van

volksgezondheid bij de toepassing en omdat

woningen is de gemeente verplicht om een aan-

1 maart 1998. In het onderstaande worden de

methylbromide de ozonlaag aantast - daarom wil

schrijving te doen. In zo'n aanschrijving staat

Inspectie oefent toezicht uit op gemeentetaak

laatste ontwikkelingen geschetst en de stand van

de overheid het gebruik van dit gas zoveel

welke maatregelen de aangeschrevene moet

dierp/agen

zaken tot nu toe weergegeven.
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Kenn i s- en Adv ie sc e ntrum

We r k wijz e v a n h et Kennis- en

momenteel vacant. Er worden thans contacten

lijker functie voor het gehele gebied van de

Dl erplagen op g enom e n

Ad vi e s c en tru m D le rp lagen

gelegd om zo spoedig mogelijk te komen tot de

Benelux kan gaan vervullen.

I n de St i cht i ng Vakopl ei ding

W agening en

invulling van deze functie. Het gaat hier om een

Het is de bedoeling dat het nieuwe blad, waarvan

Het KAD Wageningen zal telefonisch bereikbaar

full-time baan die bij voorkeur zou moeten worden

op dit moment nog geen naam bekend is, zal ver-

De voorlichtings- en onderzoekstaken van de

blijven onder nummer 0317-419061 en voorlopig

ingevuld door een bioloog of landbouwkundig

schijnen als kwartaalblad .

afdeling Bestrijding van Dierplagen worden onder-

ook nog onder nummer 0317-424944. Men zal

ingenieur die zich in zijn of haar loopbaan heeft

gebracht bij de Stichting Vakopleiding Ongedierte-

met alle vragen op het terrein van de bestrijding

bezig gehouden met vakken zoals entomologie

bestrijding (SVO). Daartoe moesten de statuten

van dierplagen in en om gebouwen bij het KAD

(insectenkunde), toxicologie (vergiftenleer) en/of

Het KAD Wageningen zal financieel op eigen

van de SVO worden gewijzigd want tot nu toe was

Wageningen kunnen aankloppen. Als men meer

zoogdierkunde.

benen staan. Dat is mogelijk geworden omdat

de SVO uitsluitend actief op het gebied van het

wil dan telefonische voorlichting dan zal het vaak

Het KAD Wageningen zal voorts over twee techni-

het ministerie van VROM voor de komende jaren

onderwijs, de instructie en de examinering van

nodig zijn dat een monster ter analyse wordt

sche medewerkers beschikken te weten de heren

een forse bijdrage levert in de kosten. Het minis-

ongediertebestrijders. Het takenpakket is met de

opgestuurd. Onbeschadigde exemplaren van de

C.A. Coertjens en P.C. Groebe. Beiden waren

terie heeft daarnaast aangegeven dat het zich

overname van het deel van de afdeling Bestrij-

insecten die overlast of schade veroorzaken, zul-

werkzaam als buitendienstmedewerker bij de

ook voor de toekomst verantwoordelijk acht voor

ding van Dierplagen aanzienlijk uitgebreid.

len door het KAD worden gedetermineerd, waarna

afde ling Bestrijding van Dierplagen.

het voortbestaan van de stichting KAD Wagenin-

een schriftelijk advies zal worden verstrekt. In de

Als biotechnicus zal werkzaam zijn de heer

gen. VROM heeft daarvoor een financiële bijdrage

St i chting Kenni s - e n

loop van 1998 zu llen beslissingen worden geno-

A.E. Brink en als administratief medewerker

in het vooruitzicht gesteld.

Adviescentrum D l e r pl age n

men over de hiervoor in rekening te brengen kos-

mevrouw W.B.E. de Kruijff-Budding. Ook zij beiden

Het KAD Wageningen zal voor de diensten die zij

Wageningen

ten. Momenteel wordt gedacht aan een bedrag

waren werkzaam bij de afdeling Bestrijding van

verricht in de toekomst tarieven vaststellen.

Dierplagen.

Gemeenten, bedrijven en particulieren kunnen

On ged Ie rte bestr i jding

f 25,- voor een eenvoudige determinatie.

Commerciële zelfstandighe i d

De SVO heeft haar statuten gewijzigd en daarmee

van

is er een Stichting Kennis- en Adviescentrum

Mocht het nodig zijn om meer tijd in een deter-

Wageningen tot stand gekomen. Kortweg wordt

minatie te steken dan zal die benodigde tijd in

De toek o mst van het bl a d

de voorlichting die wordt verstrekt en door het

dit geheel vanaf nu KAD Wagen ingen genoemd.

rekening worden gebracht.

Dierp la gen e n Mi li eu

onderzoek dat wordt uitgevoerd zal de hoge kwali-

Een ieder die inlichtingen wenst over het vóór-

een beroep doen op het KAD Wageningen. Door

Het blad Dierplagen en Milieu zal in 1998 niet

teit van de dierplaagbestrijding in Nederland

komen en het voorkómen van dierplagen kan zich

Or ganisatie va n h et Kennis-

meer verschijnen. Wel zal het KAD Wageningen

gewaarborgd blijven en zal het mogelijk zijn om in

wenden tot dat kennis- en adviescentrum. Zoals

e n A dviesce n trum Dierplagen

komen met een opvolger voor dit blad. Het zal

de toekomst het gebruik van chemische bestrij-

de naam al aangeeft blijft het geheel in Wagenin-

Wageninge n

meer een blad van en voor de ongediertebestrij-

dingsmiddelen in en om gebouwen meer en meer

gen gevestigd. Dat is namelijk van oudsher de

Het KAD Wageningen zal functioneren onder een

dingsbranche moeten worden. Dat betekent dat

terug te dringen. Daarmee wordt uitvoering gege-

stad waar kennis op het terrein van landbouw en

directeur. Voorlopig zal de heer H.B. Scharp,

er redactionele stukken in zullen worden

ven aan een van de actiepunten uit het Nationaal

sedert een tiental jaren ook milieu is geconcen-

interim-manager van de SVO deze directeurspost

geplaatst, maar ook dat schrijvers van buitenaf

Milieubeleidsplan.

treerd. Het KAD Wageningen wil ook in de toe-

waarnemen. Verder zullen er nog 5 medewerkers

hun licht op het veld van de dierplaagbestrijding

komst nauw aansluiten bij de kennis en kunde

worden tewerkgesteld.

kunnen laten schijnen. Daarnaast zullen adver-

die er in Wageningen op diverse terreinen

Allereerst is daar de functie van een technisch

tenties geplaatst kunnen worden. Er bestaan

Zoals hierboven staat aangegeven is de rijksover-

beschikbaar is.

wetenschappelijk medewerker. Deze functie is

plannen om na te gaan of het blad een duide-

heid belanghebbende bij het KAD Wageningen .
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Relati e met de rijksoverheid
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NIEUW in Wageningen!

Door het KAD Wageningen financieel te onder-

dat het KAD Wageningen op of zo spoedig

steunen maakt de rijksoverheid haar verantwoor-

mogelijk na 1 januari 1998 van start kan gaan.

delijkheid op dit gebied ook waar. Omdat dit zo is

De leiding van het Directoraat Generaal Milieu-

geregeld is in onderling overleg bepaald dat het

beheer heeft hiermee ingestemd. Momenteel ligt

dan niet goed is als vertegenwoordigers van de

deze beslissing ter advisering bij de Onderne-

Het is bijna zover!

van Dierp l agen. Deze afdeling, t o t

min ister verantwoordelijk zijn voor het te voeren

mingsraad van DGM. Het personeel dat eerder

Op 29 j anuari 1998 presenteert

voor kort onderd e el van de H oofd-

beleid doordat zij zitting hebben in de Raad van

werkzaam was bij de afdeling Bestrijding van

KAD Wageningen zich aan de markt.

inspec t ie Milieuhyg ië ne e n a l s

Kennis - en Adv i escentrum Dierplagen

Bestuur van de stichting. Wel zal de minister

Dierplagen heeft te kennen gegeven vertrouwen

Nederland is vanaf dat moment een

zodanig ressorterend on de r de

enkele van haar vertegenwoordigers benoemen

te hebben in de nieuwe stichtingsvorm en zal

onafhankelijk, toonaangevend en

directe verantwoorde l ijkheid v an

in de Raad van Toezicht van de stichting KAD

naar het zich laat aanzien binnenkort eveneens

landelijk opererend instituut rijker:

het Ministeri e van V ROM, houd t o p

Wageningen.

akkoord gaan met de overgang naar de stichting.

de s t ichting Kennis- en Advies-

t e bestaan. Als opvolger is e e n
nationaal instituut opge r icht waa r

De presentatie van het KAD Wageningen zal op

centrum Dierp l agen (KAD)

Start zo spoedig mogelijk na

29 januari 1998 plaatsvinden. Nadere berichten

Wageningen.

alle beschikbare kennis over , e n

1 januari 1998

daarover zullen zo spoedig mogelijk verschijnen.

KAD Wageningen is de zelfstandige

ervaring met dierplagen ge b un d el d

De presentatie zal plaatsvinden in het Wagenings

opvolger van de afdeling Bestrijding

is.

In de afgelopen maanden is door medewerkers
van het min isterie van VROM en zeker ook door

Internationaal Conferentie Centrum WICC-IAC te

de interim-manager van de SVO ongelooflijk veel

Wageningen.

werk verzet en dat heeft er dan ook toe geleid
ir. J.T. de Jonge.

KAD-Wageningen-team v.l.n.r. H.B. Scharp, mw. C.H. Brussen (SVO), A. E. Brink, P.C. Groebe,
mw. W.B.E. de i<.ruijff-Budding, C.A. Coertjens (foto R.Leenarts)
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