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Vanmiddag vindt er met mijn instemming en onder regie van de gemeente een integrale 

controle plaats bij een tiental bedrijven gevestigd op bedrijventerrein ’t Plaveen. Het is een 

controle van alle toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving van die voorschriften. Het 

merendeel van de te controleren bedrijven bevindt zich in de autobranche.  

 

Naast de gemeentelijk toezichthouders en inspecteurs nemen de volgende diensten deel 

aan de controle:  

Politie (verschillende diensten, zowel inhoudelijk als ter ondersteuning) 

Brandweer,  

de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW),  

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),  

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV),  

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi- en Vechtstreek.  

 

De controle vloeit voort uit de integrale samenwerking die al langer plaatsvindt onder de 

paraplu van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Midden-Nederland.  

De controle gebeurt op grond van bevoegdheden zoals vastgelegd in de Algemene Wet 

Bestuursrecht, Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alsmede op 

grond van de eigen wettelijke bevoegdheden van de andere deelnemende diensten.  

 

De controle bij de bedrijven wordt uitgevoerd door twee teams die zijn samengesteld uit 

deelnemers van de verschillende partijen.  

Speciale aandacht is er voor de naleving van de corona-maatregelen. Ieder team heeft een 

corona-coördinator bij zich om te letten op de 1,5 meter-afstand, het dragen van mondkapjes 

of faceshields en andere aandachtspunten.  

Daarnaast hebben alle deelnemers nadrukkelijk opgedragen gekregen alleen deel te nemen 

als zij zich gezond voelen. Op vrijwillige basis voeren de deelnemers een corona-sneltest uit 

voordat zij afreizen naar Huizen.  

 

Na afloop van de controle worden de resultaten (globaal) gecommuniceerd middels een 

persbericht dat u ook krijgt toegezonden.  
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