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Inspectie Milieuhygiëne te reorganiseren. Zoals
Samenstelling A. Balkstra

The lnspectorate for the

het plan er uitziet wordt het aantal regionale ves-

Environment wil! be reorganized .

tigingen teruggebracht van negen naar vijf.

As a result part of the Department

Ook de Hoofdinspectie Milieuhygiëne wordt dan

of Pest Control will continue as a

gereorganiseerd waarbij een zo groot mogelijk
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aantal uitvoerende taken wordt overgebracht naar
de regionale inspecties.
In het proces van reorganisatie is geconcludeerd
dat een deel van het huidige takenpakket van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen niet meer
past in de nieuwe structuur van de Inspectie
Milieuhygiëne (IMH-2000). Er is daarom besloten
om de Afdeling op te heffen. De toezichthoudende taken op het gebied van de dierplaagbestrijding zullen worden overgeheveld naar de
gereorganiseerde Inspectie Milieuhygiëne en de
kennis- en adviesfunctie op het terrein van de
dierplaagbestrijding zal op een andere wijze bui-
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Al<hlmg Butr1jdmg van Oierplagni

1

dienstmedewerkers samen met de biotechnicus
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het werk in de buitendienst moeten verdelen. Het

daarbij is dat overwogen wordt het Kennis- en

kan daarbij niet zo zijn dat dezelfde hoeveelheid
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re o rgani sa t ie

dering dat zij met hun vragen terecht kunnen op

Met ingang van 1 januari 1997 zal er binnen de
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het centrale adres te Wageningen .

Inspectie Milieuhygiëne een groep functioneren
die zich uitsluitend gaat bezighouden met het toe-

Overige consequenties van de

zicht op defensieterreinen waarvoor de minister

reorganisatie

bordjes worden verhangen

van V.R.O.M. bevoegd gezag is. Een tweetal

Zoals in de inleiding al is aangegeven zal de reor-

medewerkers van de afdeling Bestrijding van Dier-

ganisatie van de Inspectie Milieuhygiëne voor het

plagen zal bij de op te richten groep Toezicht

vakgebied dierplagen grote gevolgen hebben. Zo

Defensiezaken geplaatst worden. Het gaat om de

zal er een kennis- en adviescentrum dierplagen

medewerkers A.D. Bode en H. Vos. Dat heeft tot

gevormd moeten worden. Momenteel is onduide-

consequentie dat zij vanaf 1 januari 1997 niet

lijk waar een dergelijk centrum zal worden onder-

meer werkzaam zijn bij de afdeling Bestrijding van

gebracht. Een ding is wel duidelijk. Het centrum

Dierplagen.

zal niet volledig zelfstandig kunnen opereren.
Wanneer er over enkele maanden meer duidelijk-
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