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Wob-verzoek over AAF International.

Geachte raadsleden,
Op dinsdag 21 april heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de
beantwoording van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inzake het
bedrijf AAF.
Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen, is een in Emmen gevestigde afdeling van het bedrijf in 2017
op last van de arbeidsinspectie stilgelegd. Dit in verband met aangetroffen eoncentraties van de stof
formaldehyde in de ademhalingslucht in de fabriek. Deze ligt boven de wettelijk toegestane grenswaarde.
Er loopt hierover een strafzaak tegen twee oud-leidinggevenden en het bedrijf zelf.
WOBverzoek
Een onderzoeksjournalist van Dagblad van het Noorden heeft een WOB verzoek ingediend, waarin wordt
gevraagd naar documenten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving over de
afgelopen 30 jaar. Specifiek is gevraagd om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op
milieu, bodem, bouw, brandveilig gebruik en sloop/asbest. Op basis van het WOB verzoek hebben we een
analyse gemaakt welke documenten onder dit verzoek vallen. Deze worden nu openbaar gemaakt.
Vrijdag 24 april wordt het pakket met de gevraagde stukken verzonden naar de journalist.
Rol gemeente
De rol van de gemeente bij dit bedrijf is onder andere gericht op vergunningverlening en toezicht op
naleving van wet- en regelgeving rondom de fysieke leefomgeving. Het gaat dan onder andere over
vergunningverlening en controles op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet
milieubeheer, de Wet bodembescherming en daaronder vallende Amvb's en regelingen. In dit kader
zullen de verstrekte documenten worden geanalyseerd en geduid. Indien hier aanleiding voor is,
betrekken wij deze analyse bij het proces van vergunningverlening en toezicht in de fysieke leefomgeving.
De arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van regels ter bescherming van het welzijn van de
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medewerkers en het productieproces.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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