
RUD Limburg Noord
Postbus 900
6040 AX Roermond

Geachte heer / mevrouw,

ln het kader van de Wet openbaarheid van bestuur art. 3 lid L Jo. art. 2 lid L, richt ik mij tot u

met een verzoek tot het verstrekken van informatie. lk verzoek u, de volgende documenten/
informatie te openbaren betreffende de laatste de laatste 5 jaar.

-Een overzicht (indien beschikbaar, dan wel individuele opgelegde beschikkingen, dan wel
elk ander document waar de informatie uit blijkt) van sancties/boetes/strafrechtelijke
vervolging/ berispingen, dan wel elke andere vorm van een handhavend optreden tegen een
koeltechnisch installatiebedrijf in het kader van de koudemiddelen.

-Een overzicht (indien beschikbaar, dan wel individuele opgelegde beschikkingen, dan wel
elk ander document waar de informatie uit blijkt) van sancties/boetes/strafrechtelijke
vervolging/ berispingen, dan wel elke andere vorm van een handhavend optreden tegen een
bedrijf of instelling met L of meerdere koeltechnische installaties, in het kader van de
koudemiddelen (los gezien van koeltechnische installatiebedrijven).

-Een overzicht (indien beschikbaar, dan wel een agenda of andere documenten) waaruit
ondubbelzinnig blijkt hoeveel controles er op jaarbasis hebben plaatsgevonden bij
koeltechnische installatiebedrijven, in het kader van de wettelijke verplichtingen aangaande
de koudemiddelenregistratie.

-Een overzicht (indien beschikbaar, dan wel een agenda of andere documenten) waaruit
ondubbelzinnig blijkt hoeveel controles er op jaarbasis hebben plaatsgevonden bij een
bedrijf of instelling/organisatie met L of meerdere koeltechnische installaties, (los gezien van
koeltechnische installatiebedrijven), in het kader van de wettelijke verplichtingen aangaande
de koudem iddelen (registratie).

-leder document waaruit uw protocollen/beleidsregels/ handelswijze blijken met het oog op
de handhaving van zowel koeltechnische installatiebedrijven, dan wel bedrijven of
instell ingen/orga nisaties met l- of meerdere koeltech nische instal laties.

-ledere document (bijv. milieuhandhavingsrapportage) waar statistieken uit blijken dan wel
af te leiden zijn van controles die gedaan zijn bij koeltechnische installatiebedrijven dan wel
een bedrijf of instelling/organisatie met L of meerdere koeltechnische installaties, in het
kader van de koudemiddelenregistratie dan wel overtredingen/misdrijven aangaande
koudemiddelen.

z.o.z.



- Documenten/informatie/afschriften/kopieën waaruit blijkt hoeveel inspecteurs belast zijn

met de controle op koeltechnische bedrijven of organisaties/instellingen en hoeveel

inspecteurs totaal actief zijn. Dan welwaaruit blijkt hoeveeltijd besteed wordt aan de

controle op bedrijven of organisaties/instellingen.

-Documenten/informatie/afschriften/kopieën waaruit blijkt hoeveel illegale koelmiddelen

aangetroffen zijn dan wel in beslag genomen.

lk verzoek u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken overeenkomstig art. 6 lid 1

WOB een beslissing te nemen en de gegevens te openbaren dan wel kosteloos toe te
zenden.

Met vriende êt,




