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re manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit
van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wet-
telijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,
1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemle-
zingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich
tot de uitgever te wenden.



Voorwoord

De politie krijgt een groene pet. Met de uitvoering van het NMP-plus
wordt van iedere uitvoerende politiefunctionaris verwacht dat hij/zij ogen
en oren, en in dit verband ook de neus de kost geeft om milieuzaken op
zijn minst te signaleren.

Handhaving van de milieuwetgeving is nu een taak van de politie, die
geïntegreerd moet worden in de basispolitiezorg. Aandacht voor de handha-
ving is daarmee niet meer de zaak van enkelen binnen de politie-organisa-
tie, zoals tot voor enige tijd het geval was. De pioniers op het terrein van
de milieuwethandhaving mogen zich daarbij in een groter wordend respect
verheugen. Zo'n tien jaar geleden werden zij nog als `milieufreaks' aange-
merkt, later werd dat `milieuhobbyisten'. Politiële milieuwethandhaving nu
is niet langer meer een zaak van hobbyisten, maar een zaak van elke poli-
tieman/vrouw.

De politie heeft er dus een taak bij. Tussen het woord van beleidsnota's en
de daad van de uitvoering liggen nogal wat vragen. Zoals: kan het milieu
zich inderdaad verheugen op een toenemende politiële aandacht; hoe staat
de milieuwethandhaving door de politie er feitelijk voor; wat zijn de obsta-
kels op weg naar een goede handhaving?

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar politie en
milieuwethandhaving, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en
Documentatiecentrum (Ministerie van Justitie) in samenwerking met het
Onderzoek en Adviesbureau Geerts (Nijmegen). Het onderzoek richtte zich
naast bovenstaande vragen voornamelijk op de vraag welke factoren eraan
ten grondslag liggen dat sommige politie-organisaties de milieuwetten wel
en andere de milieuwetgeving niet (succesvol) handhaven. Daarnaast is glo-
baal geïnventariseerd hoeveel en welke milieu-activiteiten door de Neder-
landse politie worden uitgevoerd.

Zowel in het voorjaar als in het najaar van 1990 zijn in de dagbladpers
publikaties verschenen over een uitgelekte tussenrapportage van het onder-
zoek. De tussenrapportage werd door de pers getypeerd als vernietigend
met betrekking tot de wijze waarop de politie de milieutaak uitvoert.

De begeleidingscommissie van het onderzoek betreurt het uitlekken van
de tussenrapportage en de vroegtijdige publikaties over het onderzoek. De
begeleidingscommissie benadrukt dat het onderzoek niet was gericht op een
beoordeling van politiële milieuprojecten, maar op het aan de oppervlakte
brengen van de hierboven genoemde factoren. Het doel van het rapport is
dat het de politie een helpende hand biedt bij het opzetten van de milieu-
wethandhaving. Zo is in het rapport ondermeer een 11-stappenplan opgeno-
men, dat voor politie-organisaties een leidraad kan vormen bij het voorbe-
reiden, opzetten en uitvoeren van milieuprojecten. Voor diegenen die zich
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vanuit de politie met de milieuwethandhaving bezighouden, is het rapport
- volgens de leden van de begeleidingscommissie - verplichte literatuur.

Het rapport is geschreven vanuit de optiek van de politie. De toonzetting
van het rapport is - anders dan persberichten deden vermoeden - gematigd
positief, dat wil zeggen bepaald door het streven opbouwende kritiek te
leveren. Dat neemt niet weg dat een aantal negatieve bevindingen duidelijk
zijn weergegeven.

Ten slotte: een woord van dank. Dit onderzoek kon slechts tot stand komen
dankzij de bereidwillige medewerking van velen. Via deze weg bedanken
wij iedere politieman/vrouw die ons deelgenoot heeft gemaakt van zijn/haar
ervaringen met politiële milieuwethandhaving en iedereen die ons met raad
en daad heeft willen bijstaan bij de uitvoering van het onderzoek en het
totstandkomen van dit rapport.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In onderzoeken en nota's wordt sinds enkele jaren gepleit voor een verster-
king van de rol van de politie bij de opsporing van milieudelicten.' Sinds
het formuleren van de politiële taak ten aanzien van de handhaving van
milieuwetten door het Coordinerend Politie Beraad (CPB) in 1987 kon de
politie niet langer dralen zich serieus van deze taak te kwijten.

Dit bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. De opvatting dat de politie
een taak heeft ten aanzien van milieuwethandhaving, had weliswaar ingang
gevonden; de opsporing van milieudelicten verliep moeizaam2 en feitelijke
handhaving was afhankelijk van de inzet en motivatie van individuele per-
sonen in politie-organisaties.'

Als de belangrijkste oorzaken hiervan werden gezien de onduidelijkheid
over de taakverdeling tussen de bij de handhaving betrokken instanties en
het gebrek aan duidelijk beleid van gemeenten, politie-organisaties en het
openbaar ministerie ten aanzien van milieuwethandhaving ° Het werd de
hoogste tijd om tot een verduidelijking en betere onderlinge afstemming
van taken en verantwoordelijkheden/bevoegdheden te komen en een struc-
turele samenwerking en coordinatie tot stand te brengen.

Om de politie hierbij te ondersteunen en de politiële milieuwethandhaving
te intensiveren, is eind 1987 op het symposium van het CPB en het Minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
door de voormalig Minister Nijpels toegezegd gelden vrij te maken voor de
subsidiëring van milieuprojecten. Dit in het kader van het Meerjarig Inten-
siveringsprogramma handhaving Wet chemische afvalstoffen (MIP). Een
aantal politie-organisaties is op deze toezegging ingegaan en heeft zich met
een milieuprojectplan tot het Ministerie van VROM gewend, waarna al dan
niet subsidie is toegekend. Voor de politie fungeerde het symposium als
startschot om een poging in het werk te stellen de milieuwethandhaving
serieus in de dagelijkse werkzaamheden te betrekken. Sindsdien werden
veel initiatieven ontplooid, maar van enige samenhang, structuur en con-
sistentie was allerminst sprake. Eerder kon men spreken van een wildgroei
van initiatieven en activiteiten.

Zie bv. Rimmelzwaan en Van Houten (1987).

Zie bv. Caljé (1989).

Zie bv. Tijdschrift voor de politie (1989). Eveneens blijkt dit uit een eerste gespreksronde
die het WODC (1988/89) met milieucoórdinatoren heeft gevoerd.

Rimmelzwaan en Van Houten (1987).
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Naar aanleiding van bovenstaande heeft het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie medio
1989 het initiatief genomen in samenwerking met het Onderzoek- en
Adviesbureau Geerts (OABG, Nijmegen) een onderzoek in te stellen naar
politie en milieuwethandhaving, in het bijzonder naar de door het Minis-
terie van VROM gesubsidieerde politiële milieuprojecten.

1.2 De milieutaak van de politie

De subsidiëring van milieuprojecten door het Ministerie van VROM heeft
als doel de politiële handhaving van milieuwetten te intensiveren. Wat
wordt hieronder verstaan?

Handhaving van milieuwetten is primair een aangelegenheid van het
bestuur; voor een daadwerkelijke handhaving van milieuwetgeving is de
strafrechtelijke handhaving naast de bestuursrechtelijke echter onmisbaar.
In aanvulling op het bestuur is een taak voor de politie weggelegd ten aan-
zien van de milieuwethandhaving. De politie heeft in beginsel dus geen
zelfstandige milieutaak. Zij behoort haar taak binnen de bestaande gezags-
structuren (bestuur/ openbaar ministerie) in samenhang met de activiteiten
van bestuurlijke overheden (gemeenten, provincie e.a.) en in samenwerking
met andere betrokken personen en organisaties uit te voeren.

De milieutaak van de politie werd in 1989 in het rapport `Bestuurlijke en
politiële inspanningen in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan'
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1989) globaal onderverdeeld in drie
velden:
1. fungeren als ondersteuning en sluitstuk bij de bestuurlijke handhaving,

zoals het begeleiden van gemeentelijke ambtenaren bij controles en het
vervullen van een signaalfunctie naar vooral de toezichthoudende ambte-
naren;

2. uitoefenen van een - relatief beperkte - eigen toezichtstaak voor de zo-
genaamde zichtbare milieuverstoring (eventueel aanwenden opsporings-
bevoegdheden);

3. uitoefenen van een opsporingstaak. Deze taak zal de politie voornamelijk
uitvoeren als inleiding op een strafrechtelijke vervolging (onder gezag
van het openbaar ministerie). Dit betreft zowel de veel voorkomende als
de zware milieucriminaliteit.

Benadrukt moet worden dat het bovenstaande algemeen gedachtengoed was
ten tijde van de aanvraag van VROM-subsidie voor het opzetten van pro-
jecten en overeenkomstig het standpunt van het CPB met betrekking tot de
algemene politiële milieutaak. Op dit moment (1990) is de discussie over
de inhoud van de politiële milieutaak naar aanleiding van het Nationaal
Milieu Beleidsplan (NMP) en NMP-plus wederom in volle gang. De mi-
lieutaak van de politie is onlangs door het CPB opnieuw gedefinieerd.' De
`oude' definitie is in essentie niet afwijkend van de `nieuwe' definitie. In

5 Rapport Politie-milieutaak (1990).
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het onderzoek en in de in het onderzoek betrokken politiële milieuprojecten
is uitgegaan van de `oude' definitie zoals deze hierboven geformuleerd
staat.

Handhaving is onder te verdelen in twee vormen, namelijk preventieve en
repressieve handhaving:
1. preventieve handhaving: dit houdt in dat actief toezicht wordt uitge-

oefend op de naleving van regels zonder dat dit direct gebeurt met het
oog op concrete gevallen waarin het vermoeden bestaat dat de regels
zijn overtreden;

2. repressieve handhaving: dit houdt in het optreden in geval van overtre-
dingen en kan geschieden door:
a. bestuurlijk optreden (de bestuurlijke autoriteiten kunnen daarbij ge-

bruik maken van bestuursrechtelijke of civielrechtelijke middelen. Het
optreden is erop gericht een einde te maken aan een verboden toe-
stand);

b. strafrechtelijk optreden (de strafrechtelijke autoriteiten kunnen de aan
hen ter beschikking staande strafrechtelijke middelen gebruiken. Dit
optreden maakt daarentegen de gevolgen van een overtreding meestal
niet ongedaan).`

Preventieve handhaving en repressieve handhaving door middel van be-
stuurlijke maatregelen behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur
(toezichthouders). De politie heeft hierbij een ondersteunende rol. Ten aan-
zien van de repressieve handhaving, met gebruik van strafrechtelijke mid-
delen en opsporingscapaciteiten, ligt het zwaartepunt bij de politie met een
coordinerende taak jegens andere (bijzondere) opsporingsinstanties onder
supervisie van het openbaar ministerie.

Benadrukt wordt dat de uit repressie en preventie voortvloeiende werk-
zaamheden op het gebied van de handhaving in onderlinge samenspraak
met andere handhavende instanties moeten worden afgestemd, zowel op het
uitvoerend vlak als op beleidsniveau (bijvoorbeeld in het kader van het
opstellen van beleidsplannen).

De milieutaak behoort in oorsprong niet tot het traditionele takenpakket van
de politie. Met uitzondering van de Hinderwet, die in haar huidige vorm
stamt uit 1952 met nog een verruiming uit 1981, zijn de te handhaven mi-
lieuwetten betrekkelijk nieuw en sommige zelfs nog niet voltooid. De hier-
uit voortvloeiende politiële milieutaak is hierdoor eveneens relatief nieuw.
Nieuw in die zin dat er specifieke deskundigheid en specifieke voorzienin-
gen nodig zijn om die taak te kunnen uitoefenen. Doordat de politie een
schakel is in een zeer uitgebreid en onoverzichtelijk handhavingsnetwerk,
vereist de uitvoering van de milieutaak in vergelijking met andere politie-
taken meer samenwerking met en informatie van andere (handhavende)
instanties. Bovendien is `milieu' een veelkoppig begrip. Het heeft zowel
betrekking op mestoverschotten, oliedumping, chemisch afval, radio-activi-

6 Rapport Politie-milieutaak (1990, p. 47).
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teit als op geluidsoverlast, stank en hondepoep. De milieuregelgeving wordt
gekenmerkt door complexiteit evenals - in technisch opzicht - de aanpak
van milieucriminaliteit. Ook zijn milieuzaken vaak grensoverschrijdend in
die zin dat een vervuiling van een rivier niet bij de grens van bijvoorbeeld
een gemeente stopt.

1.3 Doelstellingen subsidiebeleid Ministerie van VROM

Met het toekennen van subsidie beoogde het Ministerie van VROM de
bestuursondersteunende, toezichthoudende en opsporende taak van de poli-
tie door middel van projecten te intensiveren. Meer specifiek dienden de
politiële milieuprojecten:
- te resulteren in daadwerkelijke opsporing van overtredingen van de mi-

lieuwetgeving (met speciale aandacht voor (chemische) afvalstoffen);
- ertoe te leiden dat meer zaken worden opgespoord dan in het verleden

en dat deze voor afdoening worden doorgestuurd naar het openbaar mi-
nisterie;

- de opsporingstaak met betrekking tot de milieuwetten binnen het taken-
pakket van de politie te integreren;

- een systematische aanpak van de opsporing van de milieuwetgeving te
bevorderen enlof te ontwikkelen;

- door middel van evaluatie te leiden tot een structurele voortzetting van
de opsporing van overtredingen van de milieuwetgeving na afloop van
de projecten;

- gericht te zijn op samenwerking: andere toezichthoudende en/of opspo-
ringsinstanties in de regio te (blijven) betrekken bij de politiële milieu-
wethandhaving.'

Gezien de doelstellingen moet worden geconcludeerd dat het accent vooral
ligt bij de opsporingstaak van de politie ten aanzien van de milieuwethand-
having in samenwerking met andere bij de handhaving betrokken instanties.
In aansluiting hierop richtte het onderzoek van het WODC/OABG naar
politie en milieuwethandhaving de aandacht op de opsporing en de samen-
werking van de politie met andere handhavende instanties.

1.4 Vraagstelling van het onderzoek

Het WODC/OABG-onderzoek heeft een praktisch uitgangspunt. Het is ge-
richt op de vraag: hoe ervoor te zorgen dat de politie zich zo effectief en
efficiënt mogelijk op het milieuterrein gaat begeven? Voor het antwoord op
die vraag is gekeken naar de praktijk van lopende politiële milieuwethand-
havingsprojecten. In eerste instantie heeft het onderzoek zich voornamelijk
gericht op het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken met betrekking
tot al dan niet door het Ministerie van VROM gesubsidieerde politiële

7 Notitie proefprojecten voor politie (1988).
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milieu-activiteiten. Vervolgens is door middel van een analyse van zoge-
naamde `slaag- en faalfactoren' een antwoord verkregen op de vraag hoe
het komt dat sommige politie-organisaties waar VROM-projecten zijn geïni-
tieerd, de milieuwetgeving succesvol handhaven en andere politie-organisa-
ties niet. Als afgeleide daarvan werd een antwoord verkregen op de eerst-
genoemde vraag. Dertien door het Ministerie van VROM gesubsidieerde
politiële milieuprojecten vormden het referentiekader bij het beantwoorden
van de vraag waarom politie-organisaties al dan niet in staat zijn de milieu-
wetten succesvol te handhaven.

1.5 Opzet en onderzoeksgroep

Het onderzoek was ingedeeld in twee fasen. De eerste fase (medio 1989 -
november 1989) werd ontworpen om een globaal beeld te krijgen van de
politiële handhaving op dat moment als voorbereiding op de tweede onder-
zoeksfase. De eerste fase, het inventariserende onderzoek naar de al dan
niet door het Ministerie van VROM gesubsidieerde politiële milieu-activi-
teiten, gaf onder andere een voorlopig antwoord op de volgende vragen:
- Welke algemene (im)materiële voorwaarden kunnen worden gesteld aan

een goede politiële milieuwethandhaving?
- Hoe wordt door de politie uitvoering gegeven aan de in de milieupro-

jectplannen geformuleerde doelstellingen?
- Welke milieuhandhavingsactiviteiten worden door de politie ontplooid in

de onderscheiden politieregio's?

Door middel van interviews met politiefunctionarissen (politiechefs, groeps-
commandanten, milieucobrdinatoren) werkzaam binnen de politie-organisa-
ties waar dertien VROM-projecten werden geïnitieerde en in samenwerking
met het Landelijk Overleg Regiocoórdinatoren, zijn bovenstaande vragen
beantwoord. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een tussentijdse
interne rapportage van het WODC/OABG en voor een gedeelte verwerkt in
het voorliggende rapport (hoofdstuk 2).

8 In totaal zijn twaalf politieregio's en dertien projecten in het onderzoek betrokken. Hier-
onder treft u een overzicht aan van bezochte organisaties (aangegeven wordt waarop het
project is gericht): 1. Korps Rijkspolitie, district Alkmaar: aantrekken milieufunctionaris
ten behoeve van thematisch toezicht op de milieuwetgeving; 2. Korps Rijkspolitie, district
Friesland: aantrekken milieufunctionaris ten behoeve van thematisch toezicht op de milieu-
wetgeving; 3. Korps Rijkspolitie, district Breda: handhavingsproject; 4. Korps Rijkspoli-
tie, district Dordrecht: handhavingsproject; 5. Centrumkorps Gemeentepolitie Eindhoven:
handhavingsproject; 6. Korps Rijkspolitie, district 's-Hertogenbosch: handhavingsproject;
7. Korps Rijkspolitie, district Limburg-Noord: aantrekken milieucoórdinator; 8. Korps
Rijkspolitie, district Overijssel: aantrekken van een milieumedewerker; 9. Centrumkorps
Rijkspolitie Nijmegen: milieucursus; 10. Centrumkorps Gemeentepolitie Utrecht: a) Regi-
onaal Meldpunt Milieudelicten (RE~ M), b) integratie milieupolitie - algemene politie; 11.
Politieregio district Zeeland: milieucursus en automatiseringstraject milieu; 12. Centrum-
korps Rijkspolitie Groningen: oprichting van een provinciaal bureau handhaving milieu-
recht en in dat kader het aantrekken van een milieufunctionaris.
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In de tweede fase (december 1989 - juli 1990) is meer gedetailleerd op de
materie ingegaan en stond het bestuderen van vier van de dertien politiele
milieuprojecten die door VROM werden gesubsidieerd, centraal. Vanuit
pragmatische overwegingen is er niet voor gekozen alle VROM-projecten
in deze fase bij het onderzoek te betrekken. Besloten is de zogenaamde
handhavingsprojecten in engere zin te bestuderen en de resultaten hiervan
globaal te betrekken op de overige VROM-projecten.' Algemeen gesteld
was deze fase van het onderzoek gericht op de vraag of, wanneer, onder
welke omstandigheden en waardoor er sprake is van een succesvolle of
niet-succesvolle politiële milieuwethandhaving in de Rijkspolitieregio's
Breda en 's-Hertogenbosch, in de politieregio Zuidoost Noord-Brabant
(Gemeentepolitie Eindhoven) en op Goeree-Overflakkee (Rijkspolitieregio
Dordrecht).

Aanvankelijk werd gesteld dat van een succesvolle handhaving van milieu-
wetten door de politie sprake was als de doelstellingen, zoals geformuleerd
in projectplannen en door het Ministerie van VROM, werden bereikt.

Alras bleek dat de door het Ministerie van VROM geformuleerde doel-
stelling voor politiële milieuprojecten -het intensiveren van met name de
opsporingstaak van de politie ten aanzien van de milieuwethandhaving in
samenwerking met andere bij de handhaving betrokken instanties - was
bereikt. Bereikt in die zin dat her en der handhavingsactiviteiten door de
politie in samenwerking met anderen werden ondernomen, die voordien
niet plaatsvonden.

Dat er een exclusief verband was tussen de gesubsidieerde projecten en
het ondernemen van actie op milieugebied door de politie, was echter
geenszins een feit. Zonder de projecten zou de politie waarschijnlijk ook tot
actie zijn overgegaan. De geintensiveerde werkzaamheden konden niet met
zekerheid op conto van de VROM-projecten worden geschreven. Het pro-
bleem was dat de doelstellingen van de VROM-projecten dusdanig waren
geformuleerd dat het meten van de mate waarin de doelstellingen waren
bereikt, niet zinvol en soms onmogelijk was. Doelstellingen werden al snel
bereikt, omdat - zoals een handhavingsdeskundige het formuleerde -'er
niets was, dus wordt het altijd meer'.

Werd er gekeken naar het aantal keren dat opsporingsambtenaren en toe-
zichthouders samen op pad gingen om bedrijven te controleren, dan waren
de resultaten teleurstellend. Slechts in een paar gevallen vond structureel
gezamenlijke controle van bedrijven plaats. Werd er gekeken naar de eis
dat minimaal één handhavingsgeval per gemeente moest worden behandeld,

0 In het kader van de tweede fase van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de vol-
gende groepen/korpsen: Politieregio Zuidoost Noord-Brabant: GP Deurne, RP Asten, RP
Best, GP Valkenswaard, GP Eindhoven, RP Beek en Donk, RP Bladel; Politieregio Bre-
da: RP Steenbergen, RP Woensdrecht, GP Breda, RP Raamsdonk/Geertruidenberg, RP
Zevenbergen, RP Goirle, RP UdenhoutiBerkel Enschot; Politieregio 's-Hertogenbosch:
GP Oss, GP Boxtel, GP Vught, GP Waalwijk, RP Wijk en Aalburg, RP Berghem, RP
Cuyk; Politieregio Dordrecht (Goeree-Overflakkee): RP Ouddorp, RP Middelharnis, RP
Oude Tonge. Per project 2 à 3 gesprekken met milieucoórdinatoren en handhavingsdes-
kundigen; per project gesprekken met het leidinggevend kader en politiechefs.



Inleiding 7

dan waren de vier projecten stuk voor stuk een succes. Overal had men wel
eens een milieuzaak in samenwerking met andere bij de handhaving betrok-
ken instanties behandeld. Met andere woorden, het was weinig zinvol met
behulp van de (sub)doelstelling(en) zoals deze in oorsprong stond(en) ge-
formuleerd te concluderen of projecten al dan niet waren geslaagd.

Op basis van de in 1989 geformuleerde milieutaak (zie paragraaf 1.2)
werd er in het onderzoek voor gekozen projecten als succesvol te beoor-
delen indien de volgende doelstellingen waren bereikt:
- er wordt structureel samengewerkt met andere bij de handhaving betrok-

ken instanties (bv. periodieke gezamenlijke bedrijfscontroles, bij lopende
zaken elkaar zo veel mogelijk inschakelen) (algemene doelstelling m.b.t.
samenwerking);

- er vindt tussen gemeente en politie structureel overleg en uitwisseling
van informatie plaats op meer niveaus (bv. op uitvoerend niveau (infor-
meel wekelijks, formeel minstens maandelijks), op beleidsmatig niveau
(halfjaarlijks) en binnen de driehoek (specifieke doelstelling m.b.t. sa-
menwerking);

- concrete acties in het kader van de milieuwethandhaving staan opgeno-
men in het beleidsplan (doelstelling m.b.t. prioriteit en voorwaarden
scheppen);

- handhavingsactiviteiten staan gepland in het dienstrooster (doelstelling
m.b.t. prioriteit en voorwaarden scheppen); .

- de surveillance signaleert milieuzaken en handelt ze zelf af (doelstelling
m.b.t. generale taakstelling);

- iedereen heeft een basiscursus milieu gevolgd of staat ervoor gepland
(doelstelling m.b.t. kennis en educatie).

Verwacht werd dat niet elk project even succesvol zou verlopen. Vervol-
gens is daarom onderzocht waardoor bovenstaande doelstellingen binnen
het ene project wel en binnen het andere project niet zijn bereikt. Achter-
haald is welke factoren ervoor zorgen dat het project slaagt of faalt. Ver-
schillen in kwaliteit en kwantiteit van factoren zowel binnen als tussen pro-
jecten dienden als referentiepunt.

Al dan niet succesvolle acties - de genoemde doelstellingen zijn wel/niet
bereikt - zijn gerelateerd aan veranderingen in deze factoren. De aanname
is hierbij gemaakt dat een verandering in de `toestand' van een organisa-
tie - op welk vlak dan ook- het resultaat van een actie beïnvloedt.

Het resultaat van het onderzoek is het voorliggende rapport. Op verzoek
van de begeleidingscommissie van het onderzoek en om redenen van anoni-
miteit zijn geen ruwe onderzoeksgegevens en casebeschrijvingen in het rap-
port opgenomen, maar is ervoor gékozen alleen de analyse van het onder-
liggende materiaal in dit rapport op te nemen. Hoofdstuk 2 geeft een be-
schrijving van de in het onderzoek betrokken politiële milieuprojecten en
behandelt enkele resultaten van de eerste fase van het onderzoek. Hoofd-
stuk 3 beantwoordt de vraag met welke factoren men (met name de politie)
zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau rekening zou kunnen hou-
den indien politie-organisaties succesvol de milieuwetten willen gaan hand-
haven. Hoofdstuk 4 sluit het rapport af door middel van een samenvatting,
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conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gevat in een zogenaamd
stappenplan, dat een handleiding kan zijn voor politie-organisaties bij het
voorbereiden, opzetten en uitvoeren van politiële milieuprojecten.



2 Een beeld van politiële milieuwet-
handhaving: enkele resultaten van
de eerste fase van het onderzoek

In dit hoofdstuk worden enkele resultaten besproken van de eerste fase van
het onderzoek, de inventariserende fase. Paragraaf 2.1 geeft een beschrij-
ving van politiële milieuprojecten die in het onderzoek zijn betrokken (de
VROM-projecten). Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een aantal onder-
zoeksresultaten besproken waarbij enkele kanttekeningen worden geplaatst.
Tenslotte geeft paragraaf 2.3 een inventarisatie per politieregio van politiële
activiteiten die zijn ontplooid in het kader van de handhaving van milieu-
wetten (VROM-projecten en andere politiële milieu-activiteiten).

2.1 Milieuprojecten bij de politie

De door VROM gesubsidieerde projecten zijn onder te verdelen in handha-
vingsprojecten (in enge zin en in het kader van thematisch toezicht), auto-
matiseringsprojecten, scholingsprojecten en overige (regionale) projecten.`

2.1.1 Handhavingsprojecten in engere zin

In het zuiden van het land vinden projecten plaats te Breda (Rijkspolitiedis-
trict), Eindhoven (Gemeentepolitie; politieregio Zuidoost Noord-Brabant),
's-Hertogenbosch (Rijkspolitiedistrict) en Goeree-Overflakkee (Rijkspolitie-
district Dordrecht). Deze projecten zijn opgezet ten behoeve van de intensi-
vering van de opsporing als onderdeel van de handhaving van de milieu-
wetgeving. In dat kader zijn met behulp van subsidie handhavingsdeskun-
digen aangesteld. Zij hebben voor de groepen/korpsen een educatieve,
initiërende en ondersteunende rol te vervullen met betrekking tot de milieu-
wethandhaving.

Het doel van handhavingsprojecten is drieledig. Allereerst wil men de
groepen/korpsen waar de handhaving van milieuwetten geen of onvoldoen-
de aandacht krijgt, activeren tot aandacht en prioriteit voor de uitvoering
daarvan. Ten tweede tracht men de milieukennis, -ervaring en -deskundig-
heid van politiepersoneel op een hoger niveau te brengen. Tenslotte moet
de samenwerking tussen politie en gemeenten zowel op bestuurlijk manage-
mentniveau als op ambtelijk niveau worden bevorderd. Als beoogd resultaat
van de projecten moet worden gezien een optimale en uniforme wijze van
aanpak van de handhaving van de milieuwetgeving binnen een goed georga-
niseerd structureel handhavingsnetwerk en een vergroting van kennis en

10 Aan de lijst van de dertien - in het onderzoek betrokken - gesubsidieerde projecten zijn
nieuwe projecten toegevoegd die geen deel uitmaken van de onderzoekspopulatie.
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ervaring bij de uitvoerende ambtenaren en van de aandacht van bestuur en
management. De weg die men hiertoe bewandelt, is het gezamenlijk (ge-
meente, politie, openbaar ministerie) oppakken en afhandelen van minimaal
één milieuzaak per gemeente, waaruit werkafspraken, contacten en draai-
boeken zullen voortvloeien.

2.1.2 Handhavingsprojecten in het kader van thematisch toezicht

Het Rijkspolitiedistrict Friesland heeft in het najaar van 1988 besloten pri-
oriteit te verlenen aan toezicht op en handhaving van de milieuwetgeving in
een samenwerkingsverband tussen Rijkspolitie te water, de Rijkspolitie dis-
trict Friesland en de korpsen van Gemeentepolitie in de provincie Friesland.
Als resultaat hiervan is met ingang van februari 1989 een full-time milieu-
coórdinator aangesteld voor een periode van drie jaar. Later in het jaar is
hieraan met subsidie van VROM een milieufunctionaris toegevoegd. Hier-
mee beoogt men een adequate ondersteuning en coordinatie van activiteiten
op het gebied van milieu, waardoor een gestructureerde aanpak van contro-
le van en toezicht op de milieuregelgeving door de politie mogelijk wordt.

De activiteiten die in het kader van het project worden ondernomen, zijn
deskundigheidsbevordering, thematisch gericht toezicht, het versterken van
de afdeling Bijzondere Wetten en het samenstellen van een milieu-almanak,
waarin een overzicht van organisaties en contactpersonen op milieugebied
is opgenomen.

Ook in de politieregio Noord-Holland Noord is een functionaris milieu
met gelden van VROM aangesteld ten behoeve van thematisch milieutoe-
zicht.

2.1.3 Automatiseringsprojecten

In opdracht van de officier van justitie in het arrondissement Utrecht werd
een informatieplan Handhavingsnetwerk Milieuwetgeving opgesteld waaruit
de oprichting van het Regionaal Meldpunt Milieudelicten (REMM) is voort-
gekomen. Het REMM, dat is ondergebracht bij het openbaar ministerie, is
een instrument om de verwerking van informatie op een gestandaardiseerde
en gestructureerde wijze te laten verlopen. In de opsporingsfase wordt in-
formatie inzake bestuurlijke waarschuwingen, aanschrijvingen, processen-
verbaal en bestuurlijke afhandelingen door verschillende handhavende in-
stanties via standaardformulieren aan het REMM gemeld. Bestuurlijk en
strafrechtelijk optreden kunnen daardoor beter op elkaar worden afgestemd;
controle op het handhavingstraject wordt mogelijk.

De doelstelling van het REMM is door een betere samenwerking tussen
betrokken instanties de handhavingsfunctie op een kwalitatief en effectief
hoger niveau te brengen. Deze samenwerking moet uiteindelijk resulteren
in een geinstitutionaliseerde overlegstructuur, een eenduidig geformuleerd
beleid en een eenduidige aanpak op uitvoeringsniveau.
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Een ander automatiseringsproject vindt plaats in de politieregio Zeeland. Al
geruime tijd richt men zich hier in het kader van de milieuwethandhaving
op samenwerking en wederzijdse informatieverstrekking. Om dit mogelijk
te maken zijn informatiestromen geautomatiseerd. Dit impliceert dat ver-
werking plaatsvindt van zowel informatie die voortkomt uit opsporingson-
derzoek) en bestuurlijk toezicht, als van bestuurlijke gegevens rond vergun-
ningsprocedures. Deze informatie wordt geanalyseerd om overeenkomsten
en verschillen met andere vormen van criminaliteit te achterhalen. Hierdoor
is het mogelijk de opsporing van milieudelicten te verbeteren, een beeld te
krijgen van de georganiseerde milieucriminaliteit en op strategisch niveau
beleid te ontwikkelen. Het verhogen van de kwaliteit van de milieukennis
van politiefunctionarissen was hiervoor noodzakelijk.

Om financiële redenen is eerst een milieucursus opgezet om vervolgens
een automatiseringstraject tot stand te brengen. Het doel van de projecten is
binnen een regionaal samenwerkingsverband in de politieregio Zeeland te
komen tot een structurele verbetering van de opsporing van milieudelicten.

2.1.4 Scholingsprojecten

De subsidiegelden van VROM zijn in de politieregio Gelderland-Zuid even-
eens gebruikt voor het opzetten van een milieucursus. De milieutaak van de
politie kreeg binnen deze regio niet de aandacht die zij verdiende. Gebrek
aan kennis van en inzicht in de milieuproblematiek lag daaraan ten grond-
slag. Mei 1989 ging de cursus van start.

De doelstelling van de cursus - die vooral op milieuhygiëne betrekking
heeft - is het toerusten van politiefunctionarissen met een centrale rol op
milieugebied. Tijdens de cursus vindt een kennismaking plaats met andere
handhavende instanties. Het volgen van de cursus dient te impliceren dat
men de in de cursus opgedane kennis in de dagelijkse werkzaamheden moet
kunnen toepassen. De inhaalmanoeuvre voor personeel met een specifieke
milieutaak zal ongeveer drie jaar in beslag nemen. Een sneeuwbaleffect
naar de rest van de organisatie wordt verwacht. In de pen zit een plan ook
surveillanten in de gelegenheid te stellen een (aangepaste) cursus te volgen.

2.1. 5 Overige projecten

Eind januari 1988 is binnen de vergadering van Politiechefs in Groningen
het voorstel aangenomen een provinciaal milieuproject te starten om een
gestructureerde samenwerking tussen Rijkspolitie en Gemeentepolitie tot
stand te brengen. Een uitbreiding van de Sectie Milieuzaken (Rijkspolitie-
district) tot een Regionaal Bureau Milieuhandhaving was hiervoor nood-
zakelijk. Met behulp van subsidiegelden van VROM is een projectmede-
werker aangesteld.

Het doel dat men met de oprichting van het bureau wil bereiken, is vier-
ledig: ten eerste het bevorderen van structurele aandacht voor de handha-
ving, ten tweede het ontwikkelen van een prioriteitsstelling, ten derde het
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ontwikkelen van de oog- en oorfunctie teneinde de milieutaak te integreren
in het reguliere takenpakket en als laatste de praktische ondersteuning van
de politie bij de uitoefening van haar milieutaak.

In de regio Utrecht is in de jaren 1986-1988 een Bureau Milieutoezicht
opgericht. Getracht werd het politiële milieutoezicht als generale taak bin-
nen de korpsen te stimuleren. Structurele samenwerking tussen het bureau
en de algemene politiedienst bleef echter uit. Om de algemene politiedienst
alsnog een leidende rol te laten spelen in de milieuwethandhaving is het
project `integratie milieupolitie - algemene politiedienst' opgezet, dat in
december 1988 van start ging. Het belangrijkste doel van het project is de
implementatie van de geherstructureerde milieutaak. Subdoelstellingen zijn:
attitudeverandering (bewustwording), kennisvermeerdering en opleiding,
voorlichting, uitvoering en evaluatie.

Eind april 1988 is door de politiechefs van de politieregio Limburg-
Noord het principebesluit genomen te komen tot regionale samenwerking
ten aanzien van milieuwethandhaving. Teneinde hieraan gestalte te geven
en te bevorderen dat de diverse korpsen en groepen de juiste begeleiding en
ondersteuning krijgen, zodat ze na verloop van tijd in staat zijn zelfstandig
in dit vakgebied te opereren, is een regionaal werkzaam milieucoórdinator
aangesteld. Voor deze coordinator is vooral een stimulerende en - in over-
leg met lokale coordinatoren en instanties -begeleidende en coordinerende
rol weggelegd.

In het Rijkspolitiedistrict Overijssel is de subsidie eveneens benut voor
het aanstellen van personeel. Het opzetten van Hinderwet Uitvoeringspro-
gramma's milieuwetgeving (HUP's) voor elke gemeente en het tot stand
brengen van operationele samenwerking tussen gemeentelijke toezicht-
houders en opsporingsambtenaren van de Rijkspolitie betekenden voor de
zittende milieucoórdinator een dusdanige groei van werkzaamheden dat het
aantrekken van een tweede en derde milieumedewerker noodzakelijk was.

2.2 Enkele onderzoeksresultaten uit de inventariserende fase

Wie had verwacht dat met het ter beschikking stellen van subsidie het start-
schot werd gegeven voor een politiële wedloop in milieuland, komt bedro-
gen uit. Uit de inventariserende fase van het onderzoek blijkt dat de situatie
nog steeds het best wordt omschreven door: er wordt veel gepraat maar
nog relatief weinig gedaan. Slechts enkele politiefunctionarissen zijn actief
bezig om naast het `normale' politiewerk en vaak zonder voldoende onder-
steuning vanuit het politiemanagement de milieutaak op te pakken. Een
situatie waarin milieuwethandhaving integraal onderdeel vormt van de
basispolitiezorg, is zeker nog niet bereikt.

Wel is een ontwikkeling te signaleren naar een meer actieve opstelling
van de politie en het voornemen om structureel aandacht te besteden aan de
handhaving. De milieutaak komt meer in de belangstelling te staan. Maar
de invulling ervan schiet op dit moment nog tekort, zowel in kwalitatief als
in kwantitatief opzicht.
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Als oorzaak hiervan wordt door de respondenten en in literatuur naar voren
gebracht dat de financiële ruimte een adequate invulling van de politie-
milieutaak niet toelaat. Om diezelfde reden zijn politie-organisaties inge-
gaan op de uitnodiging van VROM om projecten te subsidiëren. Zowel met
als zonder de beschikking over subsidiegelden blijkt een tekort aan finan-
ciën een struikelblok te zijn waardoor politiepersoneel de milieuwetten niet
adequaat kan handhaven.

Op basis van het inventariserend onderzoek concluderen wij dat aan de
handhavingsproblematiek niet zozeer een materieel of een deskundigheids-
probleem ten grondslag ligt, als wel een organisatorisch en samenwerkings-
probleem. Een gebrek aan financiële middelen kàn nadelige gevolgen heb-
ben voor politiële milieuwethandhaving, namelijk zolang het als excuus
wordt gebruikt om milieuwethandhaving niet die prioriteit toe te kennen die
het toekomt. Zonder verschuiving van prioriteiten komt een herverdeling
van budgetten evenmin tot stand.

Een voorwaarde waaronder aan politie-organisaties subsidie werd verstrekt,
is dat wordt voorzien in een evaluatie van het project. Alle politie-organisa-
ties die subsidiegelden hebben ontvangen, zijn hiermee akkoord gegaan.
Om een project te kunnen evalueren is het noodzakelijk dat doelstellingen
hanteerbaar zijn en harde criteria en/of meetpunten insluiten (zie bijlage 2).
Wanneer dat niet het geval is - en in de praktijk blijkt dat meer dan eens
het geval te zijn -wordt het risico gelopen dat projectmedewerkers het pro-
ject in velerlei opzichten positiever beoordelen dan anderen (zoals besturen,
het politiemanagement, het openbaar ministerie).

De doelstellingen van milieuprojecten sluiten veelal geen concreet doel
in. Ze zijn veelbelovend, zo niet (te) optimistisch van aard, maar zijn niet
meer dan een intentieverklaring. Ter illustratie wordt één van deze doelstel-
lingen geciteerd: `Als resultaat van het project moet worden gezien een
optimale en uniforme wijze van aanpak van de handhaving van de milieu-
wetgeving binnen een goed georganiseerd, structureel handhavingsnetwerk
en dat de kennis en ervaring bij uitvoerende ambtenaren en de aandacht van
bestuur en management is vergroot'.'

In het algemeen is de weg waarlangs doelen moeten worden bereikt,
slechts in hoofdlijnen aangegeven. Bij het opstellen van projectplannen is
men uitgegaan van de gedachte: `We trekken een functionaris aan en die
moet de milieukar trekken'.

Soms zijn de doelstellingen strijdig met activiteiten die in het kader van
het project worden ondernomen. In tegenstelling tot de generale doelstelling
wordt de milieutaak bijvoorbeeld daadwerkelijk uitgevoerd door de milieu-
contactambtenaar. En in het kader van het op peil brengen van kennis en
educatie bij de politie wordt alleen melding gemaakt van voorbereiding en
educatie van de handhavingsdeskundige.

Projectvoorstel ten behoeve van de intensivering van de opsporing als onderdeel van de
handhaving van de milieuwetgeving in Noordoost Noord-Brabant, 1988.
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Verwijzingen naar ervaringen die elders zijn opgedaan (bijvoorbeeld: Dub-
beltjesprojecten'), en aansluiting bij lopende projecten vinden nauwelijks
plaats. Dit is opmerkelijk, daar aansluiting bij lopende projecten een van de
subsidievoorwaarden van VROM is. Wel zijn ervaringen uitgewisseld voor
het aanvragen van subsidie. De projectplannen (=subsidie-aanvragen) zijn
vrijwel identiek. De auteurs van deze plannen hebben de informatie-uitwis-
seling meer benut om de sleutel op de subsidiepot te kopiëren dan om op
basis van eigen ervaringen een op de eigen organisatie/situatie toegesneden
projectplan te ontwerpen.

Een ander aspect dat onderbelicht is gebleven - wellicht als gevolg van het
voorwerk dat daarvoor is vereist - is de ontwikkeling van werkplannen en
registratiesystemen. Dergelijke plannen/systemen kunnen voorkomen dat
sommige politiefunctionarissen `geen zin', `geen tijd' of `daar niet voor
opgeleid' als excuus gebruiken, maar ook dat de projectleiders (aangetrok-
ken van VROM-gelden) een soort `vliegende kiep' spelen, waardoor het
project een grillig en ad-hoc-matig verloop krijgt.

Er is geen bezwaar tegen om een project te starten vanuit de al-doende-
leert-men-filosofie, maar wel dient vooraf te worden aangegeven wat er
moet gebeuren en hoe en door wie dat moet gebeuren. Hierdoor krijgt vol-
gens ons een project meer rendement.

Bovenstaande onderzoeksresultaten zijn uitgangspunt geweest van de twee-
de fase van het onderzoek. Deze en overige punten worden uitvoeriger
besproken in hoofdstuk 3.

2.3 Inventarisatie van politiële activiteiten in het kader van de
milieuwethandhaving

In de eerste fase van het onderzoek is tevens een inventarisatie per regio
verricht van activiteiten ontplooid in het kader van milieuwethandhaving.

In samenwerking met het Landelijk Overleg Regiocoórdinatoren (LORC)
is eind 1989 de stand van zaken op milieugebied binnen de afzonderlijke
regio's door middel van een vragenlijst geïnventariseerd. Deze paragraaf
bevat de schriftelijke weergave van de reacties hierop van 19 (van de 23)
regiocoórdinatoren. Onbekend is waarom van vier coordinatoren geen reac-
tie mocht worden ontvangen.

Unaniem zijn de 19 coordinatoren van oordeel dat er een taak voor de poli-
tie is weggelegd ten aanzien van de milieuwethandhaving, maar dat milieu-
wethandhaving niet een aangelegenheid is van de politie alleen. Toezicht-

12 Dubbeltjesprojecten zijn proefprojecten bij de lagere overheden in het kader van het MIP
Wetgeving chemisch afval, genoemd naar de bijdrage die daarvoor door de Minister van
VROM werd gesteld: een dubbeltje per inwoner per jaar. Deze projecten werden opgezet
teneinde de kennis van de lagere overheden omtrent het uitvoeren van toezicht en de
handhaving van de milieuwetgeving op een hoger niveau te brengen.
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Tabel 1: Totaalbeeld deelnemers aan RMO's

deelnemers aan RMO aantal keren genoemd

Rijkspolitie 11
Gemeentepolitie 11
openbaar ministerie 10
provincie 8
Regionale Inspectie Milieuhygiëne 7
gemeente 6
Rijkspolitie te Water 5
Rijkswaterstaat 3
bijzondere opsporingsdiensten 2
Zuiveringschap 2
Waterschap 1
Technische Milieudienst Drechtsteden 1
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 1
Bureau Fraude en Milieuzaken 1
Voorkoming Misdrijven 1

houders/bestuur, bijzondere opsporingsdiensten en het openbaar ministerie
hebben eveneens een taak.

Binnen 12 regio's heeft milieu systematisch aandacht gekregen, binnen 1
regio slechts gedeeltelijk. De overige 6 regiocoórdinatoren geven aan dat
hiervan in het geheel geen sprake is. Wanneer wel systematisch aandacht
wordt geschonken aan milieu, betreft het hoofdzakelijk regionale (11 keer
genoemd) en lokale (12 keer) activiteiten.

Met uitzondering van Drenthe en Noord-Brabant is binnen elke regio
een Portefeuillehouder Milieu werkzaam.

Een Regionaal Milieu-overleg (RMO) vindt plaats binnen 13 van de 19
regio's. In Zuidoost Noord-Brabant, waar geen RMO plaatsvindt, worden
milieuzaken besproken binnen het zogenaamde Regionale Bijzondere Wet-
ten-Overleg. Voor een dergelijke constructie is gekozen, omdat veelal de
milieuwetten bij de afdeling Bijzondere Wetten zijn ondergebracht. Een
totaalbeeld van de deelnemers aan RMO's is in tabel 1 weergegeven.

Op de vraag of de huidige mogelijkheden afdoende zijn om de politie haar
milieutaken naar behoren te laten uitoefenen, geven 18 regiocoórdinatoren
aan dat dit niet het geval is. Het - niet opzienbarende, want op veel plaat-
sen gehoorde -knelpunt waarvan 18 regiocoórdinatoren melding maken, is
het ontbreken van personeel en financiële middelen. Overige knelpunten
zijn:
- onvoldoende training en opleiding (wordt 9 maal genoemd);
- gebrekkige/ontbreken coordinatie (3x);
- geen/onvoldoende samenwerking tussen Gemeentepolitie en Rijkspolitie

(3x);
- onvoldoende materieel (2x);
- te lage prioriteitsstelling van milieuhandhaving binnen het totale politie-

beleid (2x);
- ontbreken centraal meldpuntlinlichtingennet en analyse (2x);
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Tabel 2: Aard en aantal door VROM gesubsidieerde projecten

aard van het project frequentie

milieucursus voor basismedewerkers 8
aanstellen handhavingsdeskundige(milieudeskundige) 5
opstellen beleidsplan/werkplan 5
automatisering/informatievoorziening 4
opzetten Hinderwet Uitvoeringsprogramma 3
Garageproject 2
Mestproject 2
integratie milieuvluchten 2
oprichting bureau milieutoezicht 1
integratie milieupolitie en algemene politiedienst 1
milieukaart van de gemeente 1
Project sloperijen 1
Project watersporters 2

-gebrekkige informatie-uitwisseling/samenwerking tussen politie en bij-
zondere diensten (2x);

- onvoldoende afspraken tussen (lokaal) bestuur en politie over handha-
vingsstrategie (2x);

- onvoldoende samenwerking met gespecialiseerde opsporingsambtenaren,
bijvoorbeeld in de vorm van een regionaal milieuhandhavingsteam (1x);

- onvoldoende bestuurlijke prioriteit (1x);
- bestuurlijke organen en overlegvormen zijn nog onvoldoende uitgekris-

talliseerd en werken nog niet goed (1x);
- de organisatie van de handhaving (1x).

In 12 regio's heeft een en ander tot concrete - al dan niet door het Minis-
terie van VROM gesubsidieerde -projecten geleid. De aard van en het
aantal projecten staan vermeld in tabel 2.



3 Naar een succesvolle handhaving
van milieuwetten: resultaten van
de tweede fase van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag met welke factoren de politie
rekening moet houden bij het tot stand brengen van een efficiënte en effec-
tieve handhaving van milieuwetten. (Dat wil zeggen: met een minimale
inzet worden doelstellingen maximaal bereikt.)

Het materiaal uit dit hoofdstuk is gebaseerd op gesprekken met milieu-
contactambtenaren/coordinatoren, korpschefs en het leidinggevend kader.
Mede op grond daarvan zijn door ons aanbevelingen geformuleerd.

Dit hoofdstuk is geschreven vanuit de achterliggende gedachte dat het
een leidraad kan vormen voor politie-organisaties die via - al dan niet ge-
subsidieerde -projecten de milieuwetgeving die aandacht willen geven die
past bij de ernst van de problematiek. Een aantal factoren die van invloed
kunnen zijn op een succesvolle handhaving van milieuwetten, wordt daarom
zoveel mogelijk chronologisch gepresenteerd, te beginnen met factoren in
de sfeer van de voorbereiding van de milieuwethandhaving (paragraaf 3.1),
gevolgd door factoren in de sfeer van de opzet (paragraaf 3.2) en factoren
met betrekking tot de uitvoering ervan (paragraaf 3.3).

3.1 Voorbereiding van een milieu-aanpak

Het lijkt op het intrappen van een open deur ervan uit te gaan dat voor-
bereiding onontbeerlijk is alvorens surveillanten de straat kunnen worden
opgestuurd met de opdracht milieudelicten op te sporen. Om maar eens een
vergelijking te trekken: wie regelmatig maaltijden bereidt, weet dat de
voorbereiding ervan veelal langer duurt dan het uiteindelijke verorberen
ervan. Een blik in de keuken van de politie doet echter anders vermoeden.

Uit de in het kader van het onderzoek gevoerde gesprekken blijkt dat
problemen die in de loop van het project de kop opsteken, voortspruiten uit
een slechte voorbereiding van het project. De volgende factoren spelen
hierbij onder andere een rol: het motief voor het opzetten van een (milieu-)
project, de invulling van de politiële milieutaak, prioriteitsstelling, capaci-
teit, mentaliteit, kennis en educatie, kenmerken van politie-organisaties en
politieke factoren. In het nu volgende wordt nader op de genoemde en
overige factoren ingegaan.

Het motief voor de handhaving
Voordat men op uitvoerend niveau aan de slag gaat met de milieuwethand-
having, is het zinvol stil te staan bij de vraag wie de initiator tot het project
is geweest en waarom. Wat is het motief en welke belangen spelen er om
meer aan milieuwethandhaving te gaan doen? Vanwaar deze behoefte? Ver-
schillende overwegingen kunnen hierbij een rol spelen, die consequenties
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hebben voor het verloop van het project. Om hierop bedacht te zijn worden
hieronder enkele - oneigenlijke - motieven genoemd.

Zo kan de aanvraag voor subsidiëring van een project worden gevoed
door uitsluitend een behoefte aan ruimere financiële mogelijkheden. Het
subsidieverzoek (projectvoorstel) zal dan vooral zijn geschreven met het
oogmerk de subsidieverlener te overtuigen van de noodzaak gelden te
verstrekken. Als basis voor een milieuwerkplan zal een dergelijk voorstel
weinig houvast bieden en waarschijnlijk zullen uitvoerenden in het `veld'
tevergeefs aankloppen bij de politieleiding als zij hulp behoeven bij de
handhaving van milieuwetten.

Wordt een subsidieverzoek ingediend vanuit hobbyistische overwegin-
gen, dan levert dat evenmin een ideale situatie op. Milieuwethandhaving
is nu eenmaal een zaak van alle politiefunctionarissen, op alle niveaus en
zeker geen activiteit voor eenlingen. Op dit moment op grond van milieu-
hobbyisme een subsidieverzoek indienen, is een ontkenning van de comple-
xiteit van de materie; milieuwethandhaving is dan gedoemd te mislukken.
(Wij benadrukken dat de ontwikkelingen ten aanzien van de politiële milieu-
wethandhaving voor een groot deel zijn te danken aan de inzet van milieu-
hobbyisten. Als trekkers in de pioniersfase verdienen zij zeker de eer die
hen toekomt. Nu is echter het moment gekomen dat milieuwethandhaving
uit de hobbysfeer moet worden gehaald.)

Een ander motief kan zijn dat men door een project een betere positie
denkt te veroveren in een belangenstrijd tussen verschillende (handhavende)
instanties. In feite wordt een project dan inzet om bestaande problemen in
de samenwerking tussen instanties op te lossen of om een aloude concur-
rentiestrijd te winnen. Het is overbodig op te merken dat de milieuwethand-
having daar niet bij gebaat is.

Waarom dan toch meer aandacht toekennen aan milieuwethandhaving?
In plaats van het volgen van een maatschappelijke (modieuze) trend, moet
de aandacht voor milieuwethandhaving worden gevoed vanuit een betrok-
kenheid van politie-organisaties bij de handhaving van de milieuwetgeving.
Milieuwethandhaving moet binnen politie-organisaties een breed draagvlak
krijgen. De politie moet zich ervan bewust worden dat bestrijding van mi-
lieucriminaliteit noodzakelijk is en dat hierbij politiële milieuwethandhaving
onmisbaar is.

Bij de motivering van de handhaving stuit men onherroepelijk op de
vraag wat de politie tot nu toe aan milieuwethandhaving heeft gedaan en
waaraan behoefte is. Daarvoor moet worden geinventariseerd wie tot nu toe
welke rol heeft gespeeld bij het handhaven van milieuwetten. Het is zinvol
de aanwezige kennis en ervaring te bundelen en hieruit lering te trekken.

De milieutaak van de politie
Alvorens de politie de milieutaak gaat uitoefenen, is het vanzelfsprekend
zich af te vragen wat daaronder wordt verstaan en hierover overeenstem-
ming te bereiken met betrokkenen. Zo kan men zich afvragen of de politie
in deze uitvoerend orgaan en voelspriet van de gemeente is en/of de politie
een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de milieuwethandha-
ving. Gaat men ervan uit dat de politie zich als milieuspecialist gaat ont-
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poppen of wenst de politie na de signalering van een delict zo snel mogelijk
de zaak in handen te leggen van andere instanties?

Uit het onderzoek blijkt dat er problemen ontstaan indien verschillende
opvattingen omtrent de milieutaak en de invulling daarvan door elkaar
lopen. Als er geen eenstemmigheid en duidelijkheid heerst over de inhoud
van de (regionale en lokale) politiële milieutaak, lopen politie en andere
handhavende instanties het reële gevaar dat men een afwachtende houding
aanneemt of dat men langs elkaar heen werkt, dat milieuzaken niet terdege
worden aangepakt en dat er geen capaciteit wordt vrijgemaakt om de milieu-
taak uit te oefenen. Wij pleiten ervoor de (lokale) opvatting omtrent de
politie-milieutaak schriftelijk vast te leggen en hierover overeenstemming te
bereiken binnen politie-organisaties, met het bevoegd gezag en binnen de
driehoek. Het rapport van het CPB, `Politie-milieutaak, handhaven of ver-
liezen' (1990), kan hierbij als uitgangspunt worden gehanteerd.

Aangezien de handhavende activiteiten van de politie naadloos moeten
aansluiten bij die van bestuurlijke diensten (zie o.a. het CPB-rapport), is
het noodzakelijk in de voorbereidende fase te inventariseren wat er tot nu
toe door het bestuur aan handhavende acties is ontplooid (behoeftebepaling).

Prioriteiten en beleidsplannen
Een duidelijke visie van de politieleiding ten aanzien van milieuwethand-
having is van groot belang. Zolang er op deze niveaus geen eenstemmig-
heid heerst en geen prioriteit wordt verleend aan de handhaving van milieu-
wetten, worden de politiemensen op straat - als ze al genegen zijn de
milieutaak op zich te nemen -niet in de gelegenheid gesteld deze taak uit
te oefenen." Hierdoor komt vooral op plaatsen waar (milieuparagrafen in)
beleidsplannen ontbreken, de politiële milieutaak in het luchtledige te
hangen.

Nu is het in het algemeen zo dat binnen politie-organisaties nieuwe taken
moeten concurreren met traditionele taken. Aan traditionele taken wordt
niet snel minder prioriteit gegeven. Zo blijkt dat `Verkeer' nog steeds hoger
scoort dan `Milieu', gezien het aantal uren dat de politie daarvoor uittrekt.
Verkeerscontroles worden zelden afgelast; milieucontroles daarentegen veel
vaker.

De politiële milieutaak zal zich een plaats moeten veroveren tussen be-
staande taken van de politie. Dit kan tot gevolg hebben dat traditionele
taken moeten worden afgestoten of minder aandacht krijgen. In ieder geval
zal er een verschuiving in prioriteiten moeten plaatsvinden. Of dat ten koste
gaat van `Verkeer' of andere taken, is nog de vraag; een werkelijke afwe-
ging heeft nog niet plaatsgevonden. Hier ligt volgens ons een duidelijke
taak voor de hoogste kaders binnen de Nederlandse politie in samenspraak
met het openbaar ministerie: een discussie hieromtrent moet op gang wor-
den gebracht, een standpunt moet worden ingenomen. Intussen is erkend
(Nationaal MilieubeleidsPlan, Plan van aanpak openbaar ministerie) dat
versterkte aandacht voor milieu niet ten koste kan gaan van (aanzienlijke)

13 De politieleiding zal in de toekomst aan het onderwerp een hogere prioriteit moeten
geven. Zie ook Rimmelzwaan en Van Houten, 1987, p. 16.



20 Hoofdstuk 3

verschuiving in bestaande prioriteiten op het gebied van criminaliteits-
bestrijding.

Wat betreft noodzakelijke eenstemmigheid kan worden gesteld dat onenig-
heid over de inhoud van de politie-milieutaak op leidinggevend niveau
ruimte biedt voor autonoom beleid. Over het algemeen staat de leiding niet
te springen om mensen en middelen vrij te maken voor het handhaven van
milieuwetten; daardoor kan het initiërend beleid te zeer afhankelijk van
enkele personen worden en wordt er onder meer om financiële redenen nog
minder aan milieuwethandhaving gedaan.

In de gesprekken en in bestaande literatuur wordt aangegeven dat priori-
teitsstelling op de volgende wijzen tot uitdrukking kan komen:
- Milieuwethandhaving wordt gezien als onderdeel van de generale taak

van de politie; wil de politie deze taak naar behoren vervullen, dan zal
zij gedwongen zijn andere taken af te stoten of aan andere taken minder
tijd te besteden.`

- Milieuwethandhaving krijgt binnen de politie-organisatie een breed
draagvlak; het middenkader dient onder meer de voorwaarden aan te
geven (cursussen, planning, middelen, financiën) voor de handhaving.
Zij dient de politieleiding hierop aan te spreken.

- Politiële milieuwethandhaving blijft niet beperkt tot intentieverklaringen;
zaken en functies zullen worden geformaliseerd.

- Binnen de politietaak wordt `Milieu' opgenomen in de algemene surveil-
lance (signaalfunctie: oog-, oor-, neusfunctie).

- Elke gemeente stelt een meer-jaren-milieubeleidsplan op (op bestuurlijk
niveau komt men tot gezamenlijk opgestelde milieuwethandhavingsplan-
nen).

- Op regionaal niveau worden in samenwerking tussen politie, openbaar
ministerie en gemeenten draaiboeken opgesteld, waarin per delict ieders
taak, aanpak, onderlinge afspraken en een checklist zijn opgenomen.
Deze draaiboeken worden op lokaal niveau vertaald in concrete werk-
plannen.

- Er zal sprake zijn van minder gedoogbeleid; het (lokaal) driehoeksover-
leg kan hierin een belangrijke rol spelen. Binnen de driehoek zal 'Mi-
lieu' een vast punt op de agenda zijn, waardoor op die plaats meer mi-
lieuzaken worden ingebracht.

Als eerste stap in de richting van een succesvolle handhaving verdient het
aanbeveling de politiële milieutaak zo duidelijk en concreet mogelijk, toe-
gesneden op onderdelen van de milieuwetgeving en in vergelijking met
andere taken in een milieuparagraaf van een beleidsplan te verwoorden,
zowel op regionaal niveau als binnen de onderscheiden organisaties.

14 'Het is evident dat de politie een duidelijke milieutaak heeft en met de huidige capaciteit
niet in staat is om de bestrijding van milieucriminaliteit en de ondersteuning van bestuur-
lijke handhavingscapaciteiten grote prioriteit te kunnen geven zonder dat dit ten koste zou
gaan van de bestaande taken en prioriteitsstellingen daarbinnen' (Bestuurlijke en politiële
inspanningen in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan, 22 maart 1989).
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Door de respondenten wordt opgemerkt dat het van belang is voor de uit-
voering van werkzaamheden voortvloeiende uit het beleidsplan, wie het
plan opstelt. Beleids- en werkplannen worden nu regelmatig opgesteld zon-
der medewerking en betrokkenheid van milieucontactambtenaren (Rijkspo-
litie) of van de afdeling Bijzondere Wetten (Gemeentepolitie). Dit werkt
voor functionarissen die hun sporen op het terrein van de handhaving reeds
hebben verdiend, demotiverend. Daarnaast komt het de motivatie van an-
dere politiefunctionarissen niet ten goede indien plannen van bovenaf en
zonder inspraakmogelijkheid worden opgelegd. Het blijkt dat juist op die
plaatsen waar verantwoordelijkheden laag in de politie-organisatie zijn
gelegd, de handhaving aanzienlijk beter van de grond komt.`

Vrijmaken van capaciteit
Het verlenen van prioriteit aan milieuwethandhaving door de politieleiding
is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle handhaving. Het uit-
oefenen van de milieutaak sluit in dat daarvoor mensen en middelen zullen
moeten worden vrijgemaakt. Zonder prioriteit geen capaciteit. Maar ook:
zonder capaciteit geen prioriteit. Hoeveel capaciteit er moet worden vrijge-
maakt, is afhankelijk van de invulling van de milieutaak die men de politie
toedicht.

Onvoldoende beschikbare tijd blijkt vaak een factor te zijn die een op
zich goed doortimmerd beleidsplan volledig kan doorkruisen.`

Een ideale situatie doet zich voor als milieuwethandhaving wordt opge-
nomen in het dienstrooster, wat echter in de praktijk een zeldzaamheid is.
De tijd die nu voor milieuwethandhaving (ongepland) wordt vrijgemaakt, is
nog minimaal, getuige een opmerking van een milieucontactambtenaar: `als
ik buiten loop, ga ik snel weer naar binnen, anders zie ik te veel'. Voor
onderzoek op het milieuterrein wordt veelal geen tijd gepland. Dit kàn
overigens in overeenstemming zijn met het beleid. Als de politie alleen een
signalerende milieutaak heeft, hoeft er alleen voor de signaalfunctie tijd te
worden vrijgemaakt. Meestal echter geeft men een bredere invulling aan de
milieutaak van de politie.

Men heeft alleen tijd - er wordt alleen tijd vrijgemaakt - voor `breng-
werk'. Wel blijkt uit het onderzoek dat dit afhankelijk is van wie de plan-
ner is binnen een politie-organisatie. Als een kaderlid, die tevens lid is van
een milieuwerkgroep, de planner is, zijn er in het algemeen minder proble-
men wat betreft de beschikbare tijd. Indien de politieleiding deze taak op
zich heeft genomen, blijkt dit minder werkbaar (de `macht' is dan te zeer
geconcentreerd). Soms zet men de leiding voor een voldongen feit door
eerst werkafspraken met externe diensten te formaliseren. De tijd wordt
dan buiten de leiding om gepland (wat de relatie tussen leiding en uitvoe-
renden niet altijd ten goede komt).

Binnen één van de in het onderzoek betrokken handhavingsprojecten is
men erin geslaagd wel over voldoende tijd te kunnen beschikken. De klein-

Ook Rimmelzwaan en Van Houten (1987, p.6) wijzen erop dat de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie moet worden neergelegd.

ie Zie ook Rapport Politie-milieutaak, 3 mei 1990, p. 36.
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schalige opzet van het project en de betrokkenheid van de uitvoering in de
fase van de voorbereiding van het project maakten dat het kader er bij in-
diensttreding van de handhavingsdeskundige `niet meer onderuit kon'. De
fiattering van het projectvoorstel sloot in dat het tot uitdrukking moest
worden gebracht in uren op het dienstrooster.

De respondenten zijn het er allen over eens dat indien de leiding het idee
heeft met milieuwethandhaving te kunnen scoren, men sneller bereid is tijd
ervoor vrij te maken. `Als de leiding het oppakt, gaat het sneller, daar zit
'm de kneep', aldus een milieucontactambtenaar.

Tijdsplanning, gemeentelijk beleid en de omvang van milieucriminaliteit
Een veelgehoorde klacht - en niet specifiek voor milieuwethandhaving - is
dat milieuwethandhaving zo moeilijk is te plannen. Dit heeft in de praktijk
wel eens tot gevolg dat er niet wordt gepland. Wij benadrukken dat het op-
nemen van de milieutaak in de planning een noodzakelijke voorwaarde is
voor een succesvolle handhaving. Zonder planning blijft het stellen van
prioriteiten en het vrijmaken van capaciteit een wassen neus.

Milieuwethandhaving is niet eenvoudig te plannen, onder andere omdat
het afhankelijk blijkt te zijn van twee factoren: het gemeentelijk beleid en
de omvang van de milieucriminaliteit.

Als de politie in het kader van bijvoorbeeld het Hinderwet Uitvoerings-
programma (HUP) het plan oppert met gemeentelijke toezichthouders in de
auto te stappen teneinde bedrijven te controleren, is zij afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die op gemeentelijk niveau daarvoor wordt vrijgemaakt.

Het blijkt de werkbaarheid te bevorderen politiële beleidsplannen te laten
aansluiten bij gemeentelijke plannen. Indien men besluit gezamenlijke
bedrijfscontroles uit te voeren, kan dit worden opgenomen in beide beleids-
nota's (of in een gezamenlijke in een beleidsplan opgenomen milieupara-
graaf) en kunnen werkafspraken direct worden gekoppeld aan het - op
schrift en feitelijk - vrijmaken van mensen en middelen.

Hierbij moet men erop bedacht zijn dat de afstemming van politiële be-
leidsplannen op gemeentelijke plannen een probleem kan vormen als een
politieorganisatie met meer gemeenten zaken moet doen. In dat geval zou-
den gemeenten zich moeten buigen over de vraag of een afstemming tussen
gemeentelijke beleidsplannen een mogelijkheid is. Indien betreffende ge-
meenten deelnemen aan één en hetzelfde driehoeksoverleg, biedt dit reële
mogelijkheden om tot een gezamenlijk beleidsplan te komen."

Daarnaast speelt bij het beschikbaar stellen van tijd de omvang van de
milieucriminaliteit een rol. Als men weet om hoeveel zaken het gaat en ook
de ernst van zaken bij benadering bekend is, is te berekenen hoeveel tijd
moet worden vrijgemaakt om de milieutaak naar behoren te kunnen uit-
oefenen.

17 Ook door andere auteurs wordt er regelmatig op gewezen dat samenwerking voor een goe-
de handhaving een zeer belangrijk gegeven is. O.a. Rapport Politie-milieutaak, 1990, p.
35; Rimmelzwaan en Van Houten, 1987, p. 6. Eveneens wordt daarbij aan het driehoeks-
overleg een voorname rol toebedacht (zie bv. Rapport Politie-milieutaak, 1990, p. 57).
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Nu blijken op ervaring gebaseerde gegevens hieromtrent meestal te ontbre-
ken. Om enig zicht te krijgen op de omvang van deze vorm van criminali-
teit, verdient het aanbeveling te inventariseren welke en hoeveel bedrijven
het milieu mogelijk vervuilen en welke milieuzaken mogelijk spelen in een
bepaald gebied. Een inventarisatie kan tot stand komen via bijvoorbeeld de
registratie van meldingen en klachten, via de Kamer van Koophandel, via
de Regionale Inspecties voor de Milieuhygiëne (RIMH) en via de gemeente.

Naast het voordeel dat hierdoor de benodigde tijd realistischer kan wor-
den berekend, kan een dergelijke inventarisatie een positief effect hebben
op het verlenen van prioriteit aan milieuwethandhaving. De noodzaak van
het terdege handhaven van milieuwetten door de politie kan hiermee wor-
den onderstreept.

Aanschaffen van materiaal
Ook wordt een inventarisatie van milieuzaken aangeraden om te bepalen of
het aanschaffen van materiaal noodzakelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat
binnen politie-organisaties nogal eens de 'fietstassenmentaliteit' heerst,
ofwel: men pakt wat men pakken kan. Zolang milieukoffers als kunstvoor-
werpen achter glazen vitrines uitgestald staan, kan men zich afvragen wat
het nut is van het aanschaffen van meer materiaal.

Aan welke middelen men behoefte heeft, is veelal afhankelijk van de
aard en kwaliteit van samenwerking met andere diensten. Kan men met suc-
ces een beroep doen op bijvoorbeeld een Algemene Inspectiedienst (AID),
dan blijkt de behoefte aan monsternameapparatuur minder nijpend.

Over het algemeen blijkt dat pas na het inventariseren van potentiële
milieuzaken, na het opzetten van structurele samenwerking met gemeenten
en andere handhavende diensten en na het volgen van cursussen materiaal
hoeft te worden aangeschaft. Pas dan weet men hoe groot het probleem is,
wat nodig is, waar lacunes zitten en hoe het bestaande materiaal eventueel
kan worden verdeeld.

Hierbij wordt door ons nog eens onderstreept dat het aanschaffen van
materiaal alles heeft te maken met de invulling van de politiële milieutaak.
Men kan (moet) zich bijvoorbeeld afvragen of monstername een wezenlijk
onderdeel vormt van de politiële milieutaak. Moet de politie zelfstandig en
onder alle omstandigheden monsters kunnen nemen of doet zij een beroep
op andere diensten?

Naar men zegt, is het nemen van monsters een technisch ingewikkeld
proces, vooral als het monster dienst moet doen als bewijsmateriaal bij een
strafrechtelijk vervolg. In sommige situaties is directe monstername echter
noodzakelijk. Wij komen tot de conclusie dat monstername in principe een
zaak is van externe deskundigen; het nemen van monsters door de politie
kan echter niet worden gemist. Het is noodzakelijk dat er over monster-
name als onderdeel van de politiële milieutaak een discussie op gang wordt
gebracht (voor zover die nog niet op gang is gebracht). Het hoogste kader
binnen politie-organisaties dient over dit onderwerp uitspraken te doen. Als
men ertoe besluit dat monstername een wezenlijk onderdeel is van de poli-
tie-milieutaak, strekt het tot aanbeveling een handleiding op te stellen aan
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de hand waarvan een afweging kan worden gemaakt in welke situaties men
al dan niet een monster moet nemen.

Factoren betreffende politie-organisaties en politieke factoren
Naast bovenstaande factoren kan de politie in de voorbereidende fase reke-
ning houden met factoren die kenmerkend zijn voor bepaalde politie-or-
ganisaties en factoren die een politieke kleur hebben. Voor deze factoren
geldt dat het raadzaam is er rekening mee te houden, omdat zij het verloop
van de milieuwethandhaving blijken te beïnvloeden. Ze zijn op zich moei-
lijk te beïnvloeden.

Zo blijkt de mate waarin de leiding over een innovatieve instelling
beschikt, van invloed te zijn op een positief verloop van de handhaving.
Volgens de respondenten is een innovatieve leiding minder gevoelig voor
hiërarchie, heeft ze minder de pak-de-boeven-mentaliteit (ze hecht minder
belang aan het aantal processen-verbaal) en heeft veelal een wat andere kijk
op bestuurlijke handhaving. Men is eerder geneigd milieuwethandhaving
prioriteit te verlenen, capaciteit vrij te maken en milieuzaken aan te pakken
op basis van `eigen' verantwoordelijkheid.

Opvallend is dat kleinschalige veranderingen in en om politie-organisa-
ties van allerlei aard - bv. de aanstelling van een nieuwe burgemeester, een
nieuwe wethouder, verhuizing naar een ander onderkomen, verschuivingen
binnen de politieleiding - vaak ruimte bieden een start te maken met politi-
ele milieuwethandhaving. Conclusie: zijn er - met name personele - veran-
deringen op komst, dan is dat een goed moment om de handhaving op te
zetten (in plaats van: `er verandert toch al zoveel, we laten de politie-mi-
lieutaak nog maar even voor wat het is').

Grootschalige veranderingen op landelijk of regioniveau en, voor wat
betreft de Rijkspolitie, op districtsniveau blijken daarentegen de politiële
milieuwethandhaving eerder negatief dan positief te beïnvloeden. Zo blijken
te verwachten gevolgen van gemeentelijke herindelingen en de vorming van
een regionale politie een negatieve invloed te hebben op het oppakken van
de milieutaak door de politie. Door de respondenten wordt de verwachting
uitgesproken dat grote korpsen, regiokorpsen, financiën verschaft zullen
krijgen om een milieu-afdeling op te zetten. Kleine organisaties zullen er in
deze visie niet beter op worden, dus waarom nu tijd, geld en mensen inves-
teren zonder hiervoor iets terug te krijgen? Bij de voorgenomen reorganisa-
tie/fusie is duidelijkheid over de gevolgen ook op dit terrein zo snel moge-
lijk gewenst.

Door de vorming van een regionale politie vermoedt men dat bepaalde
functieplaatsen zullen verdwijnen. Het komt voor dat functionarissen die
momenteel een dergelijke plaats bezetten, specifieke taken hebben ten
aanzien van de milieuwethandhaving. Aangezien de functie toch verdwijnt,
hebben zij niet veel zin zich nog fanatiek voor het milieu in te spannen; zij
zitten hun tijd wel uit. Wij wijzen erop dat de betreffende functionarissen
door een dergelijke houding verantwoordelijk zijn voor een te betreuren
verlies van kennis en ervaring. Het is aan deze functionarissen om hun kun-
de en bekwaamheid over te dragen aan nieuwkomers in politieel milieuland.
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Als de politie haar milieutaak ter hand gaat nemen, moet zij bedacht zijn
op het huwelijk dat `Milieu' en `Politiek' hebben gesloten. Enkele voor-
beelden:
- In tijden van verkiezingen vinden meestal geen (gemeentelijke) controles

plaats, maar is er wel veel voorlichting aan de burgerij. Gemeenten
zullen er niet happig op zijn als de politie in die tijden bedrijven gaat
controleren.

- Meer dan eens speelt in kleine gemeenten het probleem van de wethou-
der die tevens agrariër is en vanuit persoonlijke belangen (dus) niet
bereid is de milieuwetten stringenter te handhaven.

- Binnen sommige gemeenten staan milieuwethandhaving en werkgele-
genheid met elkaar op gespannen voet; een financiële belangenafweging
maakt dat milieucriminaliteit niet wordt aangepakt.

Van persoonlijke belangenverstrengeling is meestal minder sprake als ver-
vuilende bedrijven grote industrieën zijn. Maar, dan is er wel weer sprake
van politiek belang en het belang van financieel gewin (waartegenover het
milieubelang al snel het loodje legt).

De politieleiding moet met betrekking tot bovengenoemde punten in
overleg met het openbaar ministerie een standpunt innemen: gaat zij stoken
in een `goed' huwelijk, volgt zij de weg die de gemeente gaat (niet contro-
leren, gedogen) of kiest zij een eigen route (wel controleren, gedoogsitua-
ties aanpakken)?

Wie de milieuwetgeving wil gaan handhaven, steekt zich onherroepelijk in
dit soort wespennesten. In het kader van de voorbereiding moet men daar
terdege rekening mee houden. Beter nog: een strategie te ontwikkelen om
niet in wespennesten te geraken of om zich er minstens heelhuids uit te
kunnen redden. Het pleit er vooral voor belanghebbenden in een zeer vroeg
stadium (bv. via de driehoek) bij het tot stand brengen van politiële milieu-
plannen te betrekken.

Samenvatting
Samenvattend komen in de voorbereidende fase van de handhaving in grote
lijnen op lokaal niveau de volgende vragen aan de orde:'8
- Wie initieert er wat?
- Waarom wordt er wat geïnitieerd (achterliggende motieven, belangen)?
- Wat is er tot nu toe door wie aan handhaving gedaan?
- Hoe groot is de omvang van de milieucriminaliteit (inventarisatie moge-

lijke milieuzaken)?
- Wat wordt onder de milieutaak verstaan binnen de politie-organisatie

(inventarisatie opvattingen)?

De vragen komen gedeeltelijk aan de orde in het Rapport Politie-milieutaak (1990), in het
rapport-Bos (Tijdschrift voor de politie), het Plan van aanpak van het openbaar ministerie
(Intensivering strafrechtelijke handhaving milieuregelgeving, 1990) en in departementale
plannen. De opsomming van vragen kan dienen als checklist bij de lokale invulling van
richtlijnen betreffende de uitvoering van de milieuwethandhaving zoals gegeven in de
genoemde rapporten en plannen.
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- Welke onderdelen van de milieuwetgeving zijn voor de politie relevant?
- Wat is de inhoud van de politie-milieutaak toegesneden op onderdelen

van de milieuwetgeving?
- Wat is de verhouding tussen de politiële milieutaak en andere taken?
- Welke andere handhavende instanties zijn er (contacten leggen met ande-

re handhavende instanties)?
- Wat is de verhouding tussen de politiële milieutaak en milieutaken van

andere handhavende instanties?
- Hoe denken andere instanties over de politiële milieutaak (inventarisatie

opvattingen van andere instanties omtrent de politiële milieutaak)?
- Heerst er een eenduidige opvatting over de politie-milieutaak, waar

lopen meningen uiteen (eenstemmigheid, overeenstemming over de
politiële milieutaak bewerkstelligen, toegesneden op onderdelen van de
milieuwetgeving en over taken en verantwoordelijkheden van ander
handhavende instanties)?

- Heeft de politie-milieutaak voldoende prioriteit (zo nee, dan de milieu-
taak van de politie prioriteit verlenen)?

- Is de milieutaak in een milieuparagraaf van het beleidsplan nader uitge-
werkt?

- Is hierbij gebruik gemaakt van ervaringen binnen de politie en ervarin-
gen die elders zijn opgedaan?

- Sluit het politiële beleidsplan aan bij gemeentelijke beleidsplannen?
- Is het beleidsplan ter fiattering voorgelegd aan de driehoek en het be-

voegd gezag?
- Zijn in een werkplan intenties verwoord in concrete afspraken?
- Is er capaciteit vrijgemaakt na een inventarisatie van benodigde capaci-

teit?
- Wat is er nodig?
- Op wie is voor wat een beroep te doen?
- Tijd vrijmaken, afhankelijk van gemeentelijk beleid en omvang milieu-

criminaliteit.
- Vrijmaken van mensen/middelen.
- Zijn weerstanden binnen en buiten politie-organisaties onderkend (regio-

nale politie, gemeentelijke herindelingen, politieke en persoonlijke be-
langen)?

- Heeft de politie een standpunt bepaald ten opzichte van weerstanden?

3.2 Opzet van een milieu-aanpak

Doelstellingen
Als duidelijk is wat de milieutaak van de politie inhoudt, rijst de vraag wat
met de uitoefening van de taak moet worden bereikt, met andere woorden:
welk specifiek doel stelt men zich voor de komende tijd.

In de politiepraktijk blijken doelstellingen veeleer te zijn ontworpen om
subsidies te vergaren dan om als leidraad voor het uitoefenen van de milieu-
taak te dienen. Doelstellingen zijn vaak onduidelijk geformuleerd, niet meer
dan intentieverklaringen, niet realistisch, onhaalbaar en te abstract. Bij een
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doelstelling als `het intensiveren van de handhaving van milieuwetten' kan
men zich afvragen wat daaronder moet worden verstaan: intensiveren van
wat, tot hoever en in vergelijking met wat?

Het behalen van doelen moet meetbaar zijn; doelstellingen moeten te
evalueren zijn. Indien men abstracte doelstellingen evalueert, is het niet
moeilijk naar een positieve evaluatie toe te schrijven. Zoals een milieu-
contactambtenaar het verwoordde: 'Projecten uitvoeren is geen kunst, op
papier verantwoorden evenmin', maar of er dan feitelijk iets gebeurt?!

Bovenstaande dient niet te worden opgevat als een verwijt aan politie-
organisaties. Gezien het stadium van de handhaving kon er met niet veel
meer dan abstracties worden gewerkt. Het ontbrak de politie aan voldoende
kennis om doelstellingen een concrete invulling te geven. Het is betreurens-
waardig maar begrijpelijk dat daardoor bestaande projectplannen in het
algemeen en doelstellingen in het bijzonder zijn gehanteerd als sleutel tot
de subsidiepot en niet zijn gespecificeerd naar de organisatie waarvoor
subsidie is aangevraagd.

Vorm van aanpak
Nadat over de 'wat-vraag' overeenstemming is bereikt, komt vervolgens de
vraag op boe een en ander kan worden gerealiseerd. In het onderzoek zijn
alleen politie-organisaties betrokken die hebben gekozen voor een project-
matige aanpak van de milieutaak. Andere vormen van aanpak worden in dit
rapport dan ook niet belicht.

Volgens de respondenten is de projectmatige aanpak uitermate geschikt
voor politie-organisaties, onder de voorwaarde dat projectmatige werkerva-
ring binnen de organisatie aanwezig is. De uren uit de beleidsvrije ruimte
kunnen volgens de respondenten projectmatig het best worden benut. Capa-
citeit kan vooraf worden gepland, wat voorkomt dat politiemensen - die
veelal eigen baas blijken te spelen - zich aan taken onttrekken.

Daarnaast biedt het de mogelijkheid de milieutaak van de politie toe te
spitsen op onderdelen van de wetgeving. Een keuze maken uit relevante
milieuwetten - gebaseerd op een voorliggende inventarisatie van mogelijke
milieucriminaliteit en afgestemd op de politiële milieutaak - in plaats van
zich toeleggen op de gehele wetgeving, zorgt ervoor dat de milieuwetge-
ving behapbare materie wordt.

De omvang van projecten is variabel. Hiermee hangt samen of men kiest
voor de weg van de geleidelijkheid (kleine projecten en de al-doende-leert-
men-filosofie) of dat men ervoor kiest zich in één klap de milieutaak eigen
te maken (omvangrijke projecten). De eerste keuze blijkt aanzienlijk realis-
tischer.

Indien men prefereert te werken via afzonderlijke deelprojecten, moet
men erop zijn bedacht dat dit in de praktijk frustrerend kan werken voor
milieu-afdelingen van gemeenten. De noodzaak structurele samenwerking
op te zetten is bij kleine projecten minder sterk aanwezig dan bij grootscha-
lige projecten (de politie kan het zelf nog afhandelen). Men loopt het ge-
vaar dat de gemeentelijke afdeling niet structureel bij de acties van de po-
litie wordt betrokken en dat de politie zich hierdoor te veel profileert als
opgeheven vinger naar de gemeente. In alle gevallen is het dus zaak ge-
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meenten structureel bij de opzet en uitvoering van de handhaving door mid-
del van niet al te kleine (deel)projecten te betrekken.

In de bij het onderzoek betrokken handhavingsprojecten worden twee
werkwijzen gehanteerd: een aanbodgerichte en een vraaggerichte werkwij-
ze. Binnen elk project werd een politiefunctionaris als handhavingsdeskun-
dige op regioniveau aangesteld. Eén handhavingsdeskundige levert kant-en-
klare projecten ter uitvoering aan de regio (de aanbodgerichte werkwijze).
Binnen de andere handhavingsprojecten is men uitgegaan van een vraagge-
richte benadering; de groepen en korpsen kunnen voor de milieuwethandha-
ving een beroep doen op de handhavingsdeskundige (de vraaggerichte werk-
wijze). Het initiatief ligt dus bij de uitvoeringsorganisaties.

In het eerste geval - de aanbodgerichte werkwijze - lijken de voorlopige
resultaten van het project rooskleurig. (Dat wil zeggen: het eerste deelpro-
ject, een bestrijdingsmiddelenproject, leverde 30-40 ton in beslag genomen
bestrijdingsmiddel op, waarvan 27-37 ton vrijwillig - niet via controle - is
ingeleverd. De preventieve waarde van het project is dus niet gering.)

Is het wenselijk een dergelijke aanpak overal in den lande te volgen? In
de andere bij het onderzoek betrokken regio's is nagegaan of men deze
`kant-en-klaar'-aanpak vanuit het aanbod navolging waard vindt. Het ant-
woord hierop was unaniem ontkennend. Als overwegingen werden onder-
meer gegeven (de tussen haakjes geplaatste relativeringen zijn afkomstig
van de onderzoekers):
- een project dat van bovenaf wordt opgelegd, is gedoemd te mislukken

door gebrek aan motivatie, eigen inbreng en creativiteit (in het betreffen-
de project is daar echter in de voorbereidingsfase van het project expli-
ciet aandacht aan besteed; de eigen inbreng heeft gestalte gekregen in
het projectvoorstel);

- het zet mensen er niet toe aan na afloop van het project zelf de touwtjes
in handen te nemen, vervolgactiviteiten worden niet ontplooid (de erva-
ringen met het project zijn dat iedereen enthousiast is over de projectuit-
voering en het leereffect ervan);

- er wordt niets structureel opgebouwd, samenwerkingsverbanden en con-
tacten bestaan zolang het project draait (het eerste (deel)project is een
kortlopend project waarbij de noodzaak tot structurele samenwerking
niet aanwezig is; bij de vervolgprojecten zal dat wel het geval zijn en zal
daaraan meer aandacht worden geschonken);

- de integrale aanpak moet bij de handhaving van milieuwetten prioriteit
worden verleend (ook dit krijgt binnen het project voldoende aandacht).

Wel werd er vanuit pragmatisch oogpunt ('wij hebben geen tijd en geen
kennis zoiets te maken') en vanuit het oogpunt van uniformiteit positief ge-
reageerd op dit project, met de opmerking erbij dat uniformiteit nooit doel
op zich kan zijn. Daarnaast verwacht men dat de generale taakstelling door
deze aanpak eerder een feit is doordat een ieder aan de deelprojecten moet
deelnemen.

Opmerkelijk is dat ondanks de bezwaren die binnen de andere regio's
worden geopperd tegen een kant-en-klaar-aanpak, het betreffende project
feitelijk goed loopt. Alleen daarom al vinden wij deze aanpak waardevol,
zeker als rekening wordt gehouden met bovenstaande bezwaren. Gezien de
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discrepantie tussen het feitelijk verloop en het verwachte verloop van het
project, zijn wij van mening dat de bezwaren niet zozeer worden ingegeven
door de verwachte (in)effectiviteit van het project voor het milieu, alswel
door de angst van korpsen van Gemeentepolitie en groepen van de Rijks-
politie autonomie en inspraakmogelijkheden te verliezen.

In de andere projecten zijn de feitelijke resultaten minder positief, waar-
mee niet is gezegd dat deze projecten hebben gefaald. Verwijzend naar
bovenstaande bezwaren is het volgens ons goed mogelijk dat de betreffende
projecten op de langere duur meer vruchten zullen afwerpen aangezien men
de milieuwethandhaving structureel tracht op te zetten.

Inhoud projectplan
We kunnen ons niet aan de mening onttrekken dat projectplannen in eerste
instantie zijn geschreven om het Ministerie van VROM ertoe te bewegen
subsidie te verstrekken. Hierboven werd al even ingegaan op de manier
waarop doelstellingen werden geformuleerd.

De werkwijzen waarop initiatoren van projecten de doelen willen verwe-
zenlijken, werden - als ze al ter sprake kwamen - slechts abstract in de
plannen belicht. De inhoud van de plannen kwam erop neer dat men te ken-
nen gaf een vacature uit te doen gaan voor de functie van een handhavings-
deskundige in het kader van de intensivering van de handhaving. Duidelijk
werd niet hoe de handhavingsdeskundige met welke middelen welke con-
crete taak zou gaan uitoefenen. Evenmin werd vermeld hoe het verloop en
de resultaten van het project zouden worden geëvalueerd.

De politiële milieutaak zoals deze binnen de regio of het district is ge-
formuleerd, de doelstellingen, de werkwijze, de middelen en de evaluatie
zijn enkele punten die voor een goed verloop van het project zo concreet
mogelijk in het projectplan moeten worden beschreven. Uit het projectplan
zal eveneens duidelijk moeten worden wie wat doet met welke middelen en
hoe de milieutaak van de politie zich verhoudt ten opzicht van de handha-
vende taak van andere instanties.

Kritiek op het subsidiebeleid van VROM
Indirect wordt hiermee kritiek geleverd op het subsidiebeleid van het Mi-
nisterie van VROM, dat op een dergelijke basis gelden heeft verstrekt. En-
kele geluiden vanuit het veld: `de overheid is te optimistisch, zij vertrouwt
te veel op het veld', `de handhavingsdeskundige heeft geen middelen; als
VROM kritisch zou zijn zou ze meer subsidie verstrekken'. Gedoeld wordt
hiermee op het feit dat er geen rekening wordt gehouden met de autonomie
van de uitvoeringsorganisaties. Op regionaal niveau kan een handhavings-
deskundige worden aangesteld. Maar als de directe leiding niets aan de
handhaving wenst te doen - wat niet zelden realiteit is - gebeurt er niets,
want de handhavingsdeskundige heeft geen middelen de leiding hiertoe over
te halen. De meerwaarde van de handhavingsdeskundige is dan nihil. Door
een milieucoórdinator wordt opgemerkt dat de overheid in zulke gevallen
meer sturing.zou moeten geven, eventueel vergezeld van een kostenplaatje.

We willen benadrukken dat 13 van de in totaal 48 projectplannen door
ons inhoudelijk zijn geanalyseerd. (Dit omdat bij de start van het onderzoek
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aan 13 projecten subsidie was toegekend.) De kritiek op het subsidiebeleid
van VROM geldt wellicht niet voor de op een later tijdstip gesubsidieerde
overige 35 VROM-projecten.

Met bovenstaande wordt nogmaals onderstreept hoe belangrijk het is dat
het project gedragen wordt door de politiechefs, maar ook de groepscom-
mandanten van de Rijkspolitie en de driehoek. Projectplannen dienen daar-
om altijd ter fiattering voorgelegd te worden aan de driehoek en het be-
voegd gezag. Het bevoegd gezag en de driehoek dienen daar ook op te
worden aangesproken.

Taken en verantwoordelijkheden van andere instanties
Uit het onderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor succesvolle
milieuwethandhaving is: het hebben van inzicht in taken en verantwoorde-
lijkheden van alle bij de handhaving betrokken instanties. Dit voorkomt dat
instanties langs elkaar heen werken, elkaar in de wielen rijden, elkaar te-
genwerken e.d., wat in de hedendaagse milieupraktijk geen uitzondering
is.` Vooral in de samenwerking van de politie met gemeenten en andere
instanties liggen de problemen voor het opscheppen (zie ook paragraaf
3.3).20 Het is dus zaak problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te
pakken.

Problemen blijken te kunnen worden geminimaliseerd door contacten te
leggen met andere handhavende instanties nog voordat projecten worden
gestart. Als bij het opstellen van het projectplan instanties waarmee men
verwacht samen te (moeten) werken, worden gekend, biedt dat de mogelijk-
heid werkzaamheden op elkaar af te stemmen en werkafspraken op papier
vast te leggen. Op deze wijze maakt men bovendien gebruik van elkaars
kennis en ervaring. Ook biedt het de mogelijkheid elkaar te wijzen op af-
spraken die in het verleden zijn gemaakt indien een van de partijen nalatig
handelt.

Inzicht in taken en verantwoordelijkheden van een ieder in het handha-
vingsnetwerk blijkt van groot belang te zijn voor een succesvol verloop van
de milieuwethandhaving. Meer specifiek moeten binnen politie-organisaties
de taken van de handhavingsdeskundige, de milieucoórdinator, de milieu-
contactambtenaar en het milieukaderlid duidelijk worden afgebakend.

Taken en verantwoordelijkheden van de handhavingsdeskundige
In het veld is meestal niet duidelijk geworden waarvoor de handhavingsdes-
kundige kan worden benaderd. De functie-omschrijving van zowel de hand-
havingsdeskundige als de milieucoórdinator alsmede de gebrekkige voor-
lichting hierover riepen onduidelijkheden op bij de uitvoeringsorganisaties.
Evenmin was duidelijk waarin de functie van handhavingsdeskundige kan
worden onderscheiden van de functie van milieucoórdinator.

19 Het aantal betrokkenen bij de handhaving van het milieurecht is zo groot dat niet steeds
duidelijk is wie wat doet. Zie ook Rimmelzwaan en Van Houten, 1987, pp. 1 en 4.

20 Rimmelzwaan en Van Houten signaleerden eveneens knelpunten in de samenwerking
(1987, p. 4).
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Nu treft het `toeval' dat de deskundige meestal is gehuisvest op de kamer
van de milieucoórdinator en dus te bereiken is op hetzelfde telefoonnum-
mer, zodat geëigende vragen toch bij de juiste persoon terechtkomen. Ove-
rigens liet de bereikbaarheid van de deskundige nogal eens te wensen over.

Om bovenstaande knelpunten te ondervangen werd de werkwijze in één
handhavingsproject aangepast. In het projectvoorstel werd uitgegaan van de
uitvoering van het project door de handhavingsdeskundige ondergebracht
bij de sectie uitvoerende zaken van het regiodistrict. De handhavingsdes-
kundige functioneert in deze constructie naast de coórdinator milieuzaken
en een derde functionaris. Al snel liet men deze constructie los en werd de
regio opgesplitst in drie gebieden. De drie medewerkers bedienen nu ieder
een van deze gebieden zonder een onderscheid te maken naar functie.

Naar de groepen en korpsen toe is hierdoor meer duidelijkheid ontstaan
(één in plaats van drie verschillende functionarissen). De bereikbaarheid is
toegenomen in vergelijking met voorheen. Feitelijk is door deze constructie
de capaciteit ten behoeve van het project uitgebreid en is er sprake van drie
handhavingsdeskundigen.

Als ervoor wordt gekozen via het aanstellen van een handhavingsdeskun-
dige de milieuwethandhaving op gang te brengen, is het raadzaam een dui-
delijke profiel- en functie-omschrijving op papier te zetten. Voor de vier
handhavingsdeskundigen was het niet altijd klip en klaar wat hun specifieke
taak was en welke verantwoordelijkheden zij droegen.

De rang van de handhavingsdeskundige kan in de praktijk problemen
van acceptatie teweegbrengen. Het komt voor dat de directe leiding hieraan
een argument ontleent zich niet met de plannen van de deskundige in te
laten. Dit wordt geïllustreerd door een opmerking als: `laat niet een briga-
dier van de Gemeentepolitie los om de poten onder de stoel van een adju-
dant van de Rijkspolitie onderuit te halen'. Er wordt door enkele respon-
denten geopperd van de betreffende functie een burgerfunctie te maken,
zodat dit probleem kan worden omzeild en `er gekozen kan worden wie er
geschikt is en wie niet, in plaats van wie de hoogste rang heeft'. Of een
andere rechtspositie van handhavingsdeskundigen helpt, is volgens ons een
weinig zinnige vraag. Door van de functie van de handhavingsdeskundige
een burgerfunctie te maken wordt de `rangordecultuur' binnen de politie
bevestigd. Wij pleiten ervoor bij de selectie van handhavingsdeskundigen
kunde en bekwaamheid te laten prevaleren boven strepen en sterren.

Ondanks dat er in de praktijk weinig rekening werd gehouden met bo-
venstaande factoren, is het de handhavingsdeskundigen gelukt uitvoerings-
organisaties over te halen zich in te spannen voor de milieuwethandhaving,
zij het niet overal en niet overal van harte. Dit kan voornamelijk op conto
worden geschreven van de persoonlijkheid, de kwaliteiten en de achter-
grond van de deskundigen.

Wat betreft de persoonlijkheid: kunnen `drammen' lijkt in politieel
milieuland noodzakelijk; de deskundige heeft vooral succes als hij/zij over-
komt als een autoriteit, een persoonlijkheid en zelfverzekerd optreedt.

Daarnaast blijkt dat de deskundige niet zozeer over milieukennis hoeft te
beschikken; het organisatorisch goed onderlegd zijn is van aanzienlijk meer
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belang. De handhavingsdeskundige moet voornamelijk een uitstekend ma-
nager zijn.

Voor het leggen van contacten met de politie-organisaties in de regio is
het gewenst dat de deskundige vanuit zijn vorige functie enigszins bekend
is met sleutelfiguren in het veld. Bekendheid met het veld en vooral de
politiecultuur zijn uiteraard vereisten.

De presentatie van het project
De presentatie van de in het onderzoek betrokken handhavingsprojecten liet
soms te wensen over, mede doordat op regioniveau de projecten minimaal
prioriteit werd verleend. Zo konden de projecten eenvoudig worden opge-
vat als ludieke aangelegenheden van hobbyisten, waar men zich verder niet
aan hoefde te storen. Ook waren bijvoorbeeld de doelstellingen van projec-
ten de milieucontactambtenaren volledig onbekend. Een veelgehoord mis-
verstand ten aanzien van de functie van de handhavingsdeskundige was dat
deze een `WCA-specialist' zou zijn. Een versmalling. van de werkzaam-
heden van de deskundige tot de Wet chemische afvalstoffen (WCA) werd
echter nergens in de projectvoorstellen aangeduid. Overigens waren ook
enkele handhavingsdeskundigen van opvatting dat de via het project aan te
pakken handhavingsgevallen op de WCA betrekking zouden moeten heb-
ben. Door een slechte projectpresentatie ging veel tijd verloren met het
oplossen van misverstanden, het overhalen van en het zich moeten verant-
woorden van de deskundige naar korpsleidingen en groepscommandanten
van de Rijkspolitie en het leggen van contacten.

Ligt er eenmaal een goed doortimmerd plan ter tafel, dan is het raadzaam
ruim voor de aanvang van het project, het project bij de uitvoeringsorga-
nisaties en externe diensten - voor zover zij niet betrokken zijn geweest
bij het tot stand brengen van het plan - te introduceren. Anderen dan de
samenstellers van het plan krijgen daardoor de tijd de politiële plannen kri-
tisch te bekijken en eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken.

Enige aandacht zal moeten worden besteed aan de vraag bij welke perso-
nen het project wordt gepresenteerd. Zoals is gebleken, heeft het weinig
zin om een introductiebrief te versturen naar alleen de hoofden van instan-
ties, korpsen en groepen; veelal is zo'n brief op het bureau van de leiding
blijven liggen, wat vanzelfsprekend de uitvoering van het project niet ten
goede kwam. Zij die de milieuwetgeving feitelijk handhaven, dienen bij de
presentatie niet te worden vergeten.

Het is noodzakelijk dat, vooral indien het project is geïnitieerd vanuit
het regiodistrict/centrumkorps, de presentatie van het project wordt gedra-
gen door de politiechefs. Met andere woorden: als de regio de intentie heeft
uitgesproken milieuwethandhaving prioriteit te verlenen, zal dat ook in de
presentatie van het project tot uitdrukking moeten worden gebracht. Dit
verkleint het risico van autonoom beleid binnen de onderscheiden organisa-
ties en het voorkomt dat organisaties het regionaal beleid naast zich neer-
leggen.

Bovenstaande is temeer van belang als er een handhavingsdeskundige
voor de gehele regio bij een centrumkorps wordt aangesteld. Of andersom:
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een deskundige aangesteld bij een regiodistrict die ook voor gemeentepoli-
tiekorpsen werkzaam is. Niet zelden is uit de gesprekken met respondenten
gebleken dat strubbelingen en competenties tussen Rijkspolitie en Gemeen-
tepolitie niet tot het verleden behoren. Bij de projectpresentatie moet daar-
om worden benadrukt, naast de meerwaarde die de deskundige heeft, dat
de handhavingsdeskundige moet worden gezien als middel om de handha-
ving op te zetten (of de deskundige van de Rijkspolitie of Gemeentepolitie
is, is dan van geen belang).

Tenslotte en niet onafhankelijk van bovenstaande moet er worden nage-
dacht over het presentatiemedium: mondeling, via een bijeenkomst, via een
brief, de krant of via een combinatie van middelen. Vanuit preventief oog-
punt moet een presentatie via de dagbladpers zeker niet worden uitgescha-
keld. Het voordeel van een mondelinge presentatie (bij externe diensten) is
dat direct contacten kunnen worden gelegd, voor zover nog niet tot stand
gebracht. Het aantal aanwezigen dient dan beperkt te zijn in verband met
het maken van werkafspraken. (In de praktijk blijken projectpresentaties
overigens nauwelijks benut voor het maken van werkafspraken, wat wij be-
treuren, omdat men daarmee de mogelijkheid heeft laten liggen om de koe
bij de horens te vatten.) Daarnaast blijkt het vanuit het oogpunt van motiva-
tie goed te werken als het project binnen de afzonderlijke korpsen en groe-
pen wordt gepresenteerd in aanwezigheid van het gehele personeel (eventu-
eel in verschillende sessies als het een groot personeelsbestand betreft).

Motivatie en mentaliteit
Hierboven viel al even de term `motivatie'. Een plan kan schitterend in
elkaar steken, maar het gaat er uiteindelijk om dat het tot uitvoering wordt
gebracht. Een milieucontactambtenaar formuleerde het als volgt: `Als men
niet in milieuwethandhaving is geïnteresseerd, wordt men dat ook nooit'.

Nu is het over het algemeen op het eerste gezicht niet zo slecht gesteld
met de motivatie van het politiepersoneel zich voor het milieu in te span-
nen. Als de animo voor de uitvoering van de milieutaak mag worden afge-
meten aan het aantal inschrijvingen voor milieucursussen, dan is zij niet ge-
ring. Wel werd door een respondent opgemerkt dat dit te verklaren is uit
het idee dat het politiewerk gepaard gaat met veel stress en dat een week
een cursus volgen - op te vatten als een vakantie - motiveert om zich voor
cursussen in te schrijven.

Daarnaast werd vernomen dat de politie wel is geinteresseerd, maar
voornamelijk de interessante en grote zaken wil aanpakken waar degelijke
kennis voor nodig is (bv. kennis van monstername). (In hoeverre gebrek
aan kennis een excuus is om zich de handhavende taak niet eigen te maken,
komt later aan de orde.) De politie is niet langer bereid een 'hondenpoep-
project' op te zetten en uit te voeren, evenmin als zij bereid is in vuilnis-
zakken te gaan graaien.

Slechts een enkele keer vat men de milieutaak van de politie nog op als een
'geitenwollen-sokken-taak'. Toch blijft het noodzakelijk een mentaliteitsver-
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andering op alle niveaus binnen politie-organisaties te (blijven) bevorde-
ren.` Ideaaltypisch wordt de milieuwethandhaving als onderdeel van de ge-
nerale taakstelling van iedere politiefunctionaris, zowel op uitvoerend als op
managementniveau nagestreefd. De politie moet in deze fungeren als scha-
kel in het handhavingsnetwerk en dient zich niet te ontpoppen tot milieuspe-
cialist. De juiste mentaliteit wordt door de respondenten omschreven als:
- men is bereid zich een nieuw terrein eigen te maken en mee te groeien

in landelijke ontwikkelingen (overlegvormen, wetgeving, kennis);
- men is bereid andere prioriteiten te stellen en andere keuzes te maken;
- de pak-de-boeven-mentaliteit wordt vervangen door een meer hulpverle-

nende instelling; anders verwoord: het werken vanuit een doe-gerichte
mentaliteit wordt vervangen door een meer beschouwend werken; het
aantal processen-verbaal is minder van belang;

- een realistische mentaliteit gericht op samenwerking;
- een milieubewuste mentaliteit - zowel bij politie, openbaar ministerie als

bestuur - met een gezond wantrouwen ten opzichte van burgers en be-
drijven.

Het probleem wordt onderkend dat milieuwethandhaving voor de politie een
moeilijk taakgebied en een versnipperde aangelegenheid is. Milieucrimina-
liteit, zowel als de bestrijding ervan is een complexe materie: het betreft
veel wetten, veel instanties, veel soorten delicten en het is grensoverschrij-
dend.22 Daarbij vereist handhaving veel gepraat, geregel en geduld en is
daarmee in tegenspraak met de aanpakken-en-afhandelen-mentaliteit van de
politie. Zo kunnen politie-ambtenaren zich danig storen aan de aanpak van
toezichthouders die voordat zij gaan controleren, bedrijven hierover infor-
meren.

Bij die politie-organisaties waar een start is gemaakt de milieuwetgeving
te handhaven en waar men zich gesteund weet door de leiding, is een trend
te bespeuren naar een meer bestuurlijke aanpak: er wordt meer gepraat en
minder geschreven. De ervaring leert dat een waarschuwing vaak toerei-
kend is om bedrijven het rechte pad op te sturen, omdat bedrijven veelal
door onwetendheid en onkundigheid verkeerd handelen?

Een ander vraagstuk betreft het gemotiveerd houden van personeel.
Mogelijke oplossingen - en naar men zegt oplossingen die werken - ziet
men in: het belonen met interessante cursussen, werkplannen door de groep
laten goedkeuren en evalueren, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, projecten kiezen die bij de

2 1 In andere literatuur wordt ook gesproken van een noodzakelijke verandering in mentali-
teit: men moet leren dat het noodzakelijk is dat de politie milieuwetten handhaaft. Zie
Rimmelzwaan en Van Houten, 1987, p. 2; Rapport Politie-milieutaak, 1990, p. 36.

Zie ook: Aalders e.a., 1987, p. 150, Departementale beleidsuitgangspunten uitvoering
NMP (politie) voor de jaren 1990-1995, 1990, p. 2. Milieuwethandhaving is moeilijk: de
ernst van het feit is moeilijk te bepalen, er bestaat een grote verscheidenheid aan daders
en strafbare feiten en een vergelijking met andere incidenten is vaak onmogelijk.
Het merendeel van de delicten wordt veroorzaakt door vergeetachtigheid en onwetendheid
(er is in het merendeel van de milieudelicten sprake van nalatigheid) (Rapport Politie-
milieutaak, 1990, pp. 25-26).

22

23
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belevingswereld van het politiepersoneel aansluiten (bv. garageprojecten) of
door milieuvluchten als lokmiddel te hanteren.`

Toch kan dit soort `beloningsstrategieën' niet voorkomen dat milieu-
functionarissen vanuit politie-organisaties naar specialistische milieudiensten
overstappen.

Kennis en educatie
De politiële milieutaak is duidelijk, er ligt een goed plan, contacten zijn
gelegd, mensen zijn gemotiveerd het plan uit te voeren, maar kàn de politie
het plan ook uitvoeren? Heeft zij voldoende kennis en deskundigheid in
huis? En in hoeverre moet aan de kennis-voorwaarde worden voldaan al-
vorens de politie met de uitvoering van haar milieutaak kan beginnen?

Op dit moment hebben de meeste politiefunctionarissen nog geen milieu-
opleiding genoten. Van een educatieve inhaalslag is geen sprake; dit is
praktisch en financieel gezien ook haast onmogelijk. Het gaat daarbij om
zoveel mensen, dat het nog jaren zal duren voordat allen bijvoorbeeld een
basiscursus milieu hebben gevolgd. Het is bovendien een dure operatie en
indien bijvoorbeeld een subsidieverzoek door het Ministerie van VROM
niet wordt gehonoreerd -hetgeen in twee handhavingsprojecten het geval
was - , wordt er volledig een streep door de rekening gehaald.

Waar projecten bevredigend van de grond lijken te komen, wordt geen
nadruk gelegd op het al dan niet in huis hebben van voldoende kennis.
Kenmerkend binnen dergelijke projecten is, dat de al-doende-leert-men-
filosofie wordt gehanteerd, de milieucontactambtenaar door zelfstudie
kennis heeft vergaard en de nadruk wordt gelegd op milieubewustwording
en motivatie van personeel. Bij medewerkers van deze projecten heerst de
instelling dat 'een beetje inzicht voldoende is, later op het bureau kun je
het verder wel uitvogelen' en 'de essentie is dat je, moet kunnen lezen'.
Men gaat zonder veel voorkennis maar wel met gerichte instructies aan de
slag. Kennis wordt opgedaan door zaken aan te pakken en door samen te
werken met andere instanties.' Het is dus mogelijk zonder veel milieu-
kennis een succesvol begin te maken met het handhaven van milieuwetten.

Binnen andere, minder succesvolle, projecten wordt het gebrek aan
kennis vaak gebruikt als excuus om niets aan handhaving te doen. Politie-
functionarissen blijven in dat geval klagen over gebrek aan kennis, nemen
zelf geen initiatieven hier verandering in te brengen, en gaan bij wijze 'van
spreken pas wat doen als alle cursussen zijn gevolgd.

En dat zijn er heel wat. Wij wijzen erop dat een veelheid van cursussen
is ontwikkeld, echter zonder een grondige inventarisatie van welke kennis
waarvoor nodig is. Het wiel wordt zo wel vaker dan één keer uitgevonden.

24 De milieuvluchten beperken zich nu tot een relatief klein aantal politiemensen. Uit het
bijwonen van enkele vergaderingen waarbij 'milieuvluchten' als agendapunt aan de orde
kwamen, wordt door ons geconcludeerd dat de terugkoppeling van informatie die tijdens
de vluchten wordt verkregen, niet optimaal is: gesignaleerde zaken worden vaker niet dan
wel opgepakt.
Men neemt hierbij de adressenlijst van netwerken van het blad 'Handhaving' (VROM) en
de kalender van het blad 'Politie, dier en milieu' als leidraad.

u
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De noodzaak om een dergelijke inventarisatie tot stand te brengen wordt
hier nog eens benadrukt.

Het probleem ten aanzien van milieukennis en educatie zit niet zozeer in
de mate waarin cursussen voorhanden zijn, als wel in de aard van bestaan-
de cursussen. Gemist wordt vooral specifieke kennis: cursussen blijken te
algemeen van aard.

Op de werkvloer is juist vaak behoefte aan specifieke informatie. Het
gaat daarbij om vragen als: waarmee te beginnen, hoe werkplannen op te
stellen, welke instanties houden zich bezig met milieuwethandhaving of hoe
te komen tot een goede taakverdeling? Dit soort vragen moet in een cursus
worden beantwoord. De bestaande basiscursussen, door velen betiteld als
niet meer dan een bewustwordingscursus, geven hierop geen antwoord.

Of er nu veel of weinig kennis noodzakelijk is, het feit blijft dat onbekend
onbemind maakt. Enige vorm van scholing op het terrein van de milieuwet-
handhaving lijkt omwille van de motivatie minimaal wenselijk.'

Een in het onderzoek betrokken regio/district zoekt een oplossing voor
het kennisprobleem door het aanstellen van een zogenaamde kerninstruc-
teur. De milieuregiocoórdinator die deze functie gaat vervullen, gaat zijn
collega's periodiek scholen en zijn kennis op deze wijze overdragen. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van instructiebijeenkomsten, themabijeenkom-
sten, gezamenlijke surveillances en videofilms.

De bijdrage van handhavingsdeskundigen aan het op peil brengen van
milieukennis is onderbelicht. Twee van de handhavingsdeskundigen waren
van mening dat dit niet tot hun werkzaamheden behoort. Dit terwijl het op
peil brengen van milieukennis, -ervaring en -deskundigheid bij de uitvoe-
ring wel als doelstelling in de projectplannen staat geformuleerd. Van een
structurele bijdrage hieraan door de deskundigen is zeker geen sprake,
behalve in directe contacten met functionarissen op de werkvloer.

Onlangs heeft men erkend dat een basiscursus `Milieu' thuishoort binnen
het Primaire Onderwijs. In het najaar van 1990 wordt milieu-onderwijs
binnen de Primaire Opleiding gerealiseerd. Verwacht wordt dat de politiële
milieuwethandhaving dan structureel aandacht krijgt binnen de politie-oplei-
ding, zodat politiefunctionarissen op alle niveaus enige milieukennis kunnen
opdoen. Wij benadrukken, gezien de politie-milieutaak zoals deze onlangs
door het CPB is geformuleerd, dat specialistische milieukennis niet tot de
bagage van elke politieman/-vrouw hoeft te behoren. De nadruk moet wor-
den gelegd op samenwerking met deskundigen buiten de eigen organisatie.

26 Het CPB acht een omvangrijk bijscholingsprogramma op alle niveaus noodzakelijk (Rap-
port Politie-milieutaak, 1990, p. 36). Minimaal moet er voldoende kennis aanwezig zijn
om de oog- en oorfunctie te kunnen vervullen (zie ook Rapportage Onderzoek afstemming
Bestuur-Openbaar Ministerie bij de handhaving van het milieurecht, 1988, p. 9). Het
aanbod van cursussen is niet afgestemd op de vraag (vgl. Rimmelzwaan en Van Houten,
1987, p. 5). Op dit moment is onvoldoende bekend over welke deskundigheid de politie
moet beschikken om de milieutaak op een goede wijze inhoud te geven (Departementale
beleidsuitgangspunten uitvoering NMP (politie) voor de jaren 1990-1995, 1990, p. 12).



Naar een succesvolle handhaving van milieuwetten 37

Steeds zal duidelijk moeten zijn wat er met de opgedane kennis al dan niet
kan worden gedaan. Daarnaast moet er voorafgaand aan een cursus geen
twijfel over bestaan, dat men na het volgen ervan de gelegenheid krijgt/
neemt de opgedane kennis in praktijk te brengen.

Volgens ons zou het een ideale situatie zijn als elke politiefunctionaris
een milieucursus zou kunnen en willen volgen. Zowel voor het formuleren
van milieubeleid (prioriteitsstelling) als het uitvoeren ervan (motivatie) is
enige kennis omtrent milieuwethandhaving wenselijk. Indien alleen milieu-
contactambtenaren in de gelegenheid worden gesteld milieucursussen te vol-
gen, moet men er op zijn bedacht dat de kennis-olievlekfunctie van milieu-
contactambtenaren niet overal even succesvol verloopt. Het probleem hier-
bij is het maken van een vertaalslag van kennis naar de overige leden van
de organisatie.

Samenvatting
Als bovenstaande in grote lijnen wordt samengevat, komen in de fase van
de opzet van de handhaving de volgende vragen aan de orde:
- Welk specifiek doel stelt men zich de komende tijd? (De wat-vraag:

meetbare concrete en naar de organisatie gespecificeerde doelstellingen
van een politieel milieuproject.)

- Is er voldoende aandacht voor de preventie van milieucriminaliteit?
- Welke aanpak wordt gekozen? (De hoe-vraag: via projecten of anders-

zins; indien via projecten: via aanbod- of vraaggerichte projecten?)

Indien er wordt gekozen voor een project:
- Is er voldoende tijd gepland?
- Zijn mensen en middelen vrijgemaakt?
- Concentreert men zich op onderdelen van de milieuwetgeving?
- Gaat men zonder veel voorkennis maar wel met gerichte instructies aan

de slag?
- Is er gekozen voor de weg van de geleidelijkheid?
- Wie moeten er welke medewerking verlenen?
- Is de noodzaak tot samenwerking erkend (o.a. vanwege elders aanwezige

kennis en ervaring)?
- Zijn er voor de opzet van het project specifieke contacten gelegd met

andere handhavende instanties?
- Is er een op de organisatie toegesneden projectplan opgesteld? (Inhoud

o.a.: doelstellingen, werkwijze, verdeling taken en verantwoordelijk-
heden, middelen, evaluatie.)

- Is het plan voorgelegd aan andere handhavende instanties? (Inspraak
mogelijk maken.)

- Zijn de politiële werkzaamheden die voortvloeien uit het plan, afgestemd
op werkzaamheden van andere handhavende instanties?

- Is de medewerking van andere instanties tot stand gebracht?
- Is het plan ter fiattering voorgelegd aan de driehoek en het bevoegd

gezag?
- Zijn er naar aanleiding van het projectplan concrete werkafspraken ge-

maakt die in een contract zijn vastgelegd (brief Burgemeester & Wet-
houders)?
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- Is samenwerking geformaliseerd en overleg gestructureerd?

Bij de aanstelling van een handhavingsdeskundige:
- Zijn taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten geformaliseerd

en onderscheiden van die van andere milieufunctionarissen?
- Voldoet de sollicitant aan de volgende functievereisten: bezit voldoende

organisatorische kennis, heeft autoriteit, is vasthoudend, is bekend met
sleutelfiguren uit het veld, is bekend met politie-organisaties en de poli-
tiecultuur?

- Vindt er selectie plaats op basis van `de juiste man/vrouw op de juiste
plaats' (i.p.v. wie de hoogste rang heeft)?

- Wordt de presentatie van het project gedragen door de politiechefs in de
regio en op alle niveaus binnen de onderscheiden organisaties (van uit-
voerenden tot en met de top) via een combinatie van presentatiemidde-
len?

- Worden bij de presentatie van het project de media ingeschakeld?
- Wordt de presentatie van het project benut voor het maken van werk-

afspraken?
- Is het uitvoerend personeel voldoende gemotiveerd om tot uitvoering van

het project over te gaan? (Zo niet, dan de juiste mentaliteit bewerkstel-
ligen, eventueel met behulp van beloningsstrategieën: cursussen, werk-
plannen laten goedkeuren en evalueren op uitvoeringsniveau, verant-
woordelijkheid voor de uitvoering laag in de organisatie leggen, onder-
werpen kiezen die dicht bij de belevingswereld van het personeel liggen,
milieuvluchten als lokmiddel hanteren.)

- Is de mate waarin milieukennis en -ervaring binnen de organisatie aan-
wezig is geinventariseerd? (Inventarisatie kennisbehoefte.)

- Bestaat er een inventarisatie van milieucursussen? (Inventarisatie kennis-
aanbod.)

- Zijn kennisbehoefte en kennisaanbod op elkaar afgestemd?
- Is er gekozen voor de al-doende-leert-men-strategie? (Dan concrete in-

structies opstellen.)
- Zijn er voorzieningen getroffen waardoor iedere functionaris een milieu-

basiscursus kan volgen?
- Is er voldoende gelegenheid om de opgedane kennis in praktijk te kun-

nen brengen?

3.3 Uitvoering

Als gevolg van de stand van zaken binnen projecten - ze bevinden zich
nog in de startfase -hebben de resultaten van het onderzoek voornamelijk
betrekking op de voorbereiding en opzet van politiële milieuprojecten.
Voorzover men een start heeft gemaakt met daadwerkelijke handhaving van
milieuwetten, blijken vooral factoren met betrekking tot faciliteiten (infor-
matie/automatisering) en samenwerking met vooral gemeenten een rol te
(gaan) spelen in een al dan niet succesvol verloop van de projecten. Daar-
naast is `monitoring' door de politieleiding en de evaluatie van projecten
van belang. In onderstaande wordt hierop nader ingegaan.
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Informatie en automatisering
De uitvoering van projecten wordt eenvoudiger door gebruik te maken van
(bestaande) korte en bondige draaiboeken, voorbeelden van projecten,
werkplannen, een handboek `Milieudelicten', een standaardaanpak en stan-
daardprocessen-verbaal. Daarbij zijn op regionaal niveau geformuleerde
richtlijnen en raamwerken (beleidsplan!) onmisbaar.

De onzekerheid om te handelen, waardoor er nu - niet uit onwil - nog
veel gepraat maar weinig gedaan wordt, wordt hierdoor verkleind. Ook kan
men zo gebruik maken van ervaringen die elders zijn opgedaan. Het wer-
ken aan de hand van werkplannen en het maken van werkafspraken voor-
komt bovendien het vrijblijvende karakter van een project.

De werkbaarheid wordt eveneens vergroot als bestaande informatie-of
het nu gaat om standaardprocessen-verbaal of informatie omtrent een mili-
euzaak - op uitvoeringsniveau in geautomatiseerde vorm kan worden benut.
Het bestaan van een regionaal centraal (geautomatiseerd) meldpunt waar
alle milieuzaken en activiteiten die respectievelijk worden gesignaleerd en
ondernomen door alle handhavende instanties bijeen worden gebracht, lijkt
een goede zaak (maar in de meeste gevallen nog toekomstmuziek)." Hier-
door wordt het mogelijk - nadat een uniforme registratiemethode is ontwik-
keld - tot een uniforme aanpak van milieudelicten te komen en een milieu-
almanak op te stellen. Vooral met betrekking tot informatie over het be-
stuurlijke voortraject (alles voorafgaande aan een bestuurlijke waarschu-
wing) wordt een dergelijk meldpunt node gemist.28 Een belangrijke voor-
waarde bij het tot stand brengen van een meldpunt is, dat de samenwerking
tussen instanties uitmuntend verloopt.

Uit de interviews komt naar voren, dat niet iedereen onder de indruk is
van een Regionaal Meldpunt Milieudelicten (REMM), zoals dat in de regio
Utrecht is gerealiseerd. Het REMM is een instrument om de verwerking
van informatie bij de officier van justitie optimaal te laten verlopen. De
kritiek hierop is dat het slechts betrekking heeft op een deel van het gehele
handhavingstraject. Het belang van het voortraject wordt in het REMM-
systeem niet onderkend. Volgens sommigen zou de politie niet zijn gebaat
bij een REMM, vooral omdat het is gelieerd aan het openbaar ministerie.
Wij zijn van mening dat een centraal (geautomatiseerd) meldpunt van mili-
eudelicten dat betrekking heeft op het gehele handhavingtraject, het succes
van politiële milieuprojecten kan bevorderen; discussies over de plaats waar
een meldpunt (formeel) moet worden ondergebracht, moeten zeker worden
gevoerd. Voorkomen moet worden dat dergelijke discussies feitelijk hande-
len over de vraag wie het voor het zeggen heeft in politieel milieuland.

Met betrekking tot automatisering van informatie wordt door responden-
ten opgemerkt dat automatisering een groot goed is, maar dat daarmee het
milieu niet kan worden gered. Automatisering is volgens ons nuttig als er

27 Het CPB wijst er in dit verband op dat de informatie-uitwisseling tussen de participanten
in veel gevallen nog te wensen over laat (Rapport Politie-milieutaak, 1990, p. 35).

28 Ook Berenschot vermeldt de noodzaak van vroegtijdige informatieverstrekking (Rapporta-
ge Onderzoek afstemming Bestuur-Openbaar Ministerie bij de handhaving van het milieu-
recht, 1988, p. 5).
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sprake is van veel standaardzaken en voor de inventarisatie van mogelijke
milieuzaken. Maar, aldus een milieucontactambtenaar: 'De computer kan
niet zien wat de diender op straat ziet'. Geen reden dus om met de armen
over elkaar te zitten wachten totdat op elk bureau een computer is geplaatst.

Samenwerking met gemeenten
Een voorwaarde waaronder het Ministerie van VROM subsidie heeft ver-
leend, was de aansluiting van politiële projecten bij bestaande gemeente-
lijke projecten, zoals het Meerjarig Intensiveringsprogramma (MIP) en het
Hinderwet Uitvoeringsprogramma (HUP). In de praktijk werden de MIP-,
HUP- en handhavingsprojecten door gemeenten veelal gezien als drie los-
staande projecten. Dit had tot gevolg dat gemeenten bv. het HUP als argu-
ment hebben gebruikt om niet met de politie samen te werken.

In het kader van het HUP was het de bedoeling dat toezichthouders van
de gemeente met politie-ambtenaren bedrijven zouden controleren. Het
handhavingsproject zou daar op kunnen voortborduren. Toezichthouders
gaan echter slechts sporadisch structureel op pad met een politie-ambtenaar.
Dat is betreurenswaardig omdat daardoor enige vorm van kennisoverdracht
niet heeft plaatsgevonden en de handhavingsprojecten vanuit een nulsituatie
moesten worden opgezet.

De achterstand bij gemeenten wat betreft het verlenen van Hinderwet-
vergunningen is niet gering. Als de politie in het kader van het handha-
vingsproject Hinderwetzaken aandroeg, kreeg zij meer dan eens te horen
dat de gemeente nu geen tijd had en dat die zaken op een later tijdstip nog
wel aan de orde zouden komen. Gemeenten willen veelal eerst de eigen
zaken in orde brengen en dan pas met de politie in zee gaan. Over het
algemeen geldt, dus ook voor politie-organisaties, dat hoe belangrijker het
`runnen van de eigen toko' is, des te meer wordt een succesvolle milieu-
wethandhaving doorkruist."

Wij wijzen erop dat een achterstand bij gemeenten in het verlenen van
vergunningen geen onoverkomelijk struikelblok hoeft te zijn. Goede afspra-
ken tussen politie en gemeenten over de termijn waarop de gemeenten de
achterstand denken te hebben weggewerkt, bieden een uitkomst. In de tus-
sentijd kan de politie overgaan tot handhaving van milieuwetten met betrek-
king tot het zgn. 'brengwerki30, zonder bijvoorbeeld gedoogsituaties aan
te pakken.

Bij sommige gemeenten zijn de toezichthoudende en de vergunningverle-
nende afdeling gescheiden. Het lijkt er vooralsnog op dat een dergelijke
scheiding de samenwerking met de politie vergemakkelijkt. De achterstand
in het verlenen van vergunningen is in die situatie voor de toezichthouder

29 'Er is bij de verschillende bestuurslagen nog maar in zeer beperkte mate sprake van een
systematische aandacht voor de handhaving. Vergunningverlening heeft over het algemeen
nog prioriteit' (Rapportage Onderzoek afstemming Bestuur-Openbaar Ministerie bij de
handhaving van het milieurecht, 1988, p. 4).

30 'Brengwerk' staat in tegenstelling tot 'haalwerk': zaken die de politie zelf gaat 'halen'
door middel van actieve opsporing van strafbare feiten. Brengwerk betreft zaken die door
anderen naar de politie worden gesignaleerd of waar de politie tegenaan loopt.
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een minder voor de hand liggend argument om niet met de politie op stap
te gaan. Ook is er dan minder sprake van de zogenaamde `twee-petten-pro-
blematiek' (een vergunningverlenende en een toezichthoudende taak in één
functie). Een goed idee dat tot nu toe nog weinig navolging vindt, is het
betrekken van de politie bij het opstellen van vergunningen en voorwaar-
den. Hierdoor wordt de mogelijkheid vergroot dat de opsporingsambtenaar
er op uitvoerend niveau mee kan werken"

Indien de politie in het kader van een project met gemeente-ambtenaren
bedrijfscontroles wil houden, is het raadzaam vooraf te bedenken wat en
hoe te controleren. Zo moet men zich afvragen of controles integraal moe-
ten plaatsvinden. Welke wetten wil men handhaven, door wie en met wie?
De algemene dienst bedrijfscontroles laten uitvoeren, kan problemen op-
leveren als er sprake is van een minimale bezetting (surveillancediensten
en bureaudiensten moeten ook doorgang vinden). Hoeveel bedrijven dienen
te worden gecontroleerd, in hoeveel uur en door hoeveel mensen? Moet dat
in uniform en dienstauto plaatsvinden of kan men beter in burger het erf
van de boer betreden?32 De opvatting leeft dat de politie juist het uniform
uit moet trekken, meer de bestuurlijke manier van handelen over moet ne-
men - niet direct schrijven - en vaker de fiets moet nemen omdat zij dan
meer ziet.

Het formuleren van een antwoord op bovenstaande vragen, uiteraard in
samenwerking met gemeenten, voorkomt ondermeer dat toezichthouders
politie-ambtenaren als blok aan het been ervaren en dat uiteindelijk blijkt
dat onvoldoende capaciteit is vrijgemaakt.

Soms huren gemeenten functionarissen in van externe diensten om de
handhavende taak uit te oefenen. Hierdoor ontstaat een extra schakel tussen
toezichthouders en opsporingsambtenaren. Indien de politie in zo'n geval
een beroep op toezicht doet bij de gemeente, dan kost dat de gemeente
geld. Zit de gemeente krap bij kas, dan ziet zij de politie in dat geval liever
gaan dan komen. Door een milieucontactambtenaar wordt opgemerkt dat
'er een potje zou moeten zijn, waaruit de gemeente kan putten als de politie
zaken aandraagt'. Volgens ons verdient het meer aanbeveling gemeenten
ervan te overtuigen dat de milieuwethandhaving prioriteit moet worden
verleend en dat gemeenten en politie samen verantwoordelijk zijn voor
succesvolle handhaving van milieuwetten. Als gemeenten instemmen met de
inhoud van de politie-milieutaak zoals deze in de voorbereidende fase is
vastgesteld, moeten zij erop worden aangesproken in de uitvoerende fase
ernaar te handelen (bijvoorbeeld in de driehoek).

31

32

Vaak komt het nog voor dat bij de vergunningverlening een aantal aspecten over het
hoofd wordt gezien (Rapport Politie-milieutaak, 1990, p. 32).
Een voordeel van het uniform is dat mensen eraan wennen door de politie te worden
gecontroleerd; dit zou naar vermelding preventief kunnen werken. Wij zijn van mening
dat de discussie hierover een zeer marginale discussie is, die in feite de handhaving van
milieuwetten niet dient, maar wel kenmerkend is voor de afwachtende houding van de
politie ten opzichte van de politie-milieutaak. De politie heeft een milieutaak en de politie
draagt meestal een uniform. De conclusie volgens ons moet zijn dat de politie bij de uit-
oefening van de milieutaak een uniform draagt.
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Andere argumenten van gemeenten om niet met de politie samen te werken
- of een slecht excuus om niets aan milieuwethandhaving te doen - zijn
werkgelegenheid en financieel gewin. Hiermee hangt samen de angst van
gemeenten dat openbaar wordt dat toezicht in het verleden heeft gefaald.
Het blijkt dat àls de gemeente zich al een keer in de vingers heeft gesneden
en hiervan financieel nadeel heeft ondervonden, zij eerder bereid is met de
politie samen te werken. Over het algemeen is men er niet happig op de
politie een kijkje te gunnen in de gemeentelijke keuken.

Het komt voor dat de bereidwilligheid daartoe wel aanwezig is en een
politie-ambtenaar wordt gedelegeerd bij de gemeente of andersom. In eer-
ste instantie lijkt dit de samenwerking tussen politie en gemeente zeer ten
goede te komen. In tweede instantie ontstaat binnen politie-organisaties
hierdoor het reële gevaar dat er wordt gezegd `we hebben onze milieuman'
en overige politieambtenaren zich niet geroepen voelen de handhaving op
zich te nemen.

Als men inzicht heeft in (het gebrek aan) gemeentelijke handhavende
activiteiten, bestaat er bij de politie een niet geringe angst op te treden
tegen het bestuur in geval van gemeentelijke milieu-overtredingen. Getuige
een opmerking als: `Na deze zaak wil ik hier nog wel prettig kunnen wonen
en leven'.

Wel moet worden gezegd dat deze terughoudendheid meer de Rijkspo-
litie dan de Gemeentepolitie kenmerkt. Wellicht valt dit te verklaren uit de
verschillen tussen Rijkspolitie en Gemeentepolitie, vooral met betrekking
tot de betrokkenheid van de politie bij de gemeente (zie hieronder: Samen-
werking: cultuurverschillen). Wij wijzen erop dat het geen goede zaak is de
milieuwetgeving niet te handhaven uit angst voor represailles van gemeen-
ten. De politieleiding moet met betrekking hiertoe een duidelijk standpunt
innemen en op basis van `eigen' verantwoordelijkheden gemeentelijke mi-
lieudelicten aanpakken.

De politie-organisaties waar men tegen Burgemeester en Wethouders
proces-verbaal durft op te maken hebben als kenmerken:
- de milieucontactambtenaar heeft alle steun van de politieleiding en van

de officier van justitie;
- de milieucontactambtenaar is een krachtige persoonlijkheid;
- zaken worden niet via achterdeuren maar openlijk gespeeld;
- men handelt zo formeel mogelijk;
- er wordt op de functie gespeeld en niet op de persoon;
- men handelt naar de letter van de wet;
- men maakt gebruik van bevoegdheden van andere instanties;
- en men is zich terdege bewust van de eigen verantwoordelijkheid die de

politie heeft ten aanzien van de handhaving als ondersteuning van en
aanvulling op het bestuursrecht.

De rol van een intermediair bij het opheffen van gedoogsituaties wordt door
de betreffende politie-organisaties onderstreept. Als het bestuur niet wil
meewerken worden twee wegen van aanpak geopperd: via de lokale politie-
leiding naar de driehoek, of via de officier van justitie (naar de driehoek,
voorlopige maatregel). Bij gedoogsituaties kan eventueel ook de Veldpolitie
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als intermediair worden ingeschakeld, omdat zij verder afstaat van het be-
stuur en anoniemer is.

Samenwerking: cultuurverschillen
De stroeve samenwerking tussen de politie en andere instanties en tussen
Gemeentepolitie en Rijkspolitie kan voor een gedeelte worden verklaard
door cultuurverschillen tussen participanten.33

Gemeentelijke instellingen worden door de politie vaak omschreven als
logge en bureaucratische organisaties. Toezichthouders praten te veel, te
lang en treden niet daadkrachtig op.34 In contrast hiermee heeft de politie
van zichzelf het volgende beeld: ze houdt meer van aanpakken, is direct,
brutaler, laat zich niet afschepen, schikt niet in den minne, dwingt meer
respect af door het uniform, kan beter rapporteren, heeft meer onderzoeks-
ervaring en is ook buiten kantooruren aanspreekbaar. Wel wordt hierbij
vermeld dat gemeenten soms tactischer handelen dan de politie.

In de samenwerking tussen politie en provincie zijn vergelijkbare cul-
tuurverschillen debet aan strubbelingen, evenals tussen politie en overige
instellingen. Zo handelt de provincie niet voortvarend zaken af en heerst er
volgens de politie meer hiërarchie en bureaucratie dan bij de politie.

Wat betreft de andere instanties bestonden bij twee van de vier projecten
problemen met de AID, doordat er bij laatstgenoemde instantie sprake zou
zijn van een scoringsbehoefte (het aantal processen-verbaal is van belang).
Niet altijd was duidelijk wie het proces-verbaal diende in te boeken. Uit-
eindelijk is dit per zaak geregeld. Het verdient echter aanbeveling voor de
aanvang van projecten hierover afspraken te maken. Bij andere instanties
zoals het Waterschap, Hoogheemraadschap en Zuiveringsschap, zijn relatief
vaak ex-politiemensen werkzaam, wat de samenwerking met deze instanties
vereenvoudigt. Het cultuurverschil wordt daardoor overbrugd.

Opvallend is dat er door respondenten weinig werd gerept over proble-
men in de samenwerking in het algemeen en over cultuurverschillen in het
bijzonder tussen de politie en het openbaar ministerie.

Tijdens de interviews kwam meerdere malen naar voren dat contacten
tussen de Rijkspolitie en gemeenten minder bevredigend verlopen dan tus-
sen Gemeentepolitie en gemeenten. Volgens de respondenten spelen hierbij
de volgende factoren een rol:35
- de Gemeentepolitie heeft verantwoording af te leggen aan twee bazen

(werkt de ene baas niet mee dan kan men altijd nog een beroep doen op

33 Ook Rimmelzwaan en Van Houten wijzen erop dat het cultuurverschil tussen opsporings-
ambtenaren en toezichthouders de samenwerking bemoeilijkt (1987, p. 5). Aalders e.a.
(1987, p. 134) vermelden eveneens hoe belangrijk het is elkaars cultuur te leren kennen.

Zie ook Rapportage Onderzoek afstemming Bestuur-Openbaar Ministerie bij de handha-
ving van het milieurecht (1988, p. 5); Aalders e.a. (1987, p. 115).
Onderstaande noties zijn door respondenten in het vuur van hun betoog naar voren ge-
bracht en zijn daardoor niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid; ze worden
echter wel zo beleefd. Het ligt voor de hand dat de (beleefde) structurele verschillen
invloed hebben op het gedrag van politiefunctionarissen en daarmee de cultuur binnen een
organisatie bepalen. Om die reden is het zinvol ermee rekening te houden.

34

35
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de andere baas; de relatie tussen de Rijkspolitie en de burgemeester ligt
genuanceerder dan tussen Gemeentepolitie en de burgemeester);

- de Gemeentepolitie heeft haar werkgebied binnen een grotere gemeente
(meer milieuzaken noopt tot meer samenwerking; in een kleine gemeente
vindt men het veelal niet nodig een handhavingsnetwerk op te zetten en
is er meer betrokkenheid van Burgemeester en Wethouders bij de bevol-
king);

- de Gemeentepolitie streeft niet de generale taakstelling na (milieuwet-
handhaving is ondergebracht bij de Afdeling Bijzondere Wetten; er is
dus sprake van meer specialisme; voor gemeenten is het prettiger zaken
doen met steeds dezelfde gespecialiseerde politie-ambtenaar);

- de Gemeentepolitie heeft eigen financiën (de financiële afweging om
milieudelicten aan te pakken speelt minder een rol);

- en de Gemeentepolitie is meer bij de gemeente betrokken ('Als je goede
contacten hebt met een afdeling weet je ook waar de trein uit de rails
loopt' en wordt het eenvoudiger problemen uit de weg te ruimen).

In vergelijking hiermee wordt de Rijkspolitie volgens respondenten geken-
merkt door: verantwoording aan één baas, meer hiërarchie, minder verwik-
keling in belangen, minder politiek en minder autonomie bij afzonderlijke
korpsen.36

Samenwerking: fornalisatie
Misschien niet opzienbarend, maar wel gerechtvaardigd is één van de con-
clusies uit het onderzoek, dat hoe meer er wordt geformaliseerd hoe suc-
cesvoller de handhaving lijkt te (gaan) verlopen.31

Zo kunnen worden genoemd de mate waarin formeel wordt gehandeld
en afspraken formeel worden vastgelegd. In één van de projecten werden
zonder medeweten van de korpschefs en groepscommandanten milieucon-
tactambtenaren door de handhavingsdeskundige benaderd (omdat de mede-
werking van de korpschefs en groepscommandanten te wensen over kon
laten/liet). Het behoeft geen betoog te veronderstellen dat een dergelijke
werkwijze zich op een later tijdstip kan wreken (of zoals een milieufunctio-
naris het formuleerde: `Als je via de achterdeur een breekijzer gebruikt,
komt het als een boemerang terug; geen komkommer van stal halen om
muggen te schieten').

Een tweede vorm van formalisatie is de mate waarin problemen in de
samenwerking worden geformaliseerd. Als samenwerkingsproblemen zo
snel mogelijk, formeel en op de plaats waar ze thuishoren worden bespro-
ken, creëert men daarmee de mogelijkheid feitelijk iets aan de problemen
te doen.

36 Het CPB verwoordt het aldus: `Bij de gemeentepolitie is de diversiteit in de aandacht voor
het milieu en de daarin te volgen lijn veel groter. In tegenstelling tot de rijkspolitie waar
de grote lijn van bovenaf wordt uitgezet, bepaalt ieder gemeentepolitiekorps zelf het be-
leid en de mate van prioriteit. Er zijn korpsen waar het onderwerp zeer actueel is en er
zijn korpsen waar dit bepaald niet het geval is.' (Rapport Politie-milieutaak, 1990, p. 59)

Aalders is van mening dat er behoefte bestaat aan formalisatie en formeel handelen, maar
dat formalisatie niet zonder het informeel handelen kan (Aalders e.a., 1987, p. 144).

37
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Tenslotte is de mate waarin overleg en samenwerking wordt geformaliseerd,
door uitspraken binnen de driehoek van belang. Een bekrachtiging van
overleg en samenwerking tussen de politie en de gemeente door bijvoor-
beeld een brief van Burgemeester en Wethouders, biedt bij problemen de
mogelijkheid participanten aan te spreken op gemaakte afspraken.

38

Samenwerking: overleg
Zonder overleg uiteraard geen samenwerking?' Daar waar de handhaving
bevredigend van de grond lijkt te komen, hebben gemeente en politie maan-
delijks formeel overleg en informeel wekelijks contact. Volgens de respon-
denten werkt dat het beste als overlegcircuits zo kort mogelijk worden ge-
houden. Wij hebben de indruk dat er in het aantal overlegvormen aanzien-
lijk kan worden gesnoeid (dezelfde functionarissen treffen elkaar steeds op
verschillende vergaderingen). In de ideale situatie vindt overleg plaats op
drie niveaus: (1) op de werkvloer tussen instanties, (2) op management-
niveau tussen de lokale politieleiding en directeuren van gemeentelijke
afdelingen en andere instellingen en (3) binnen de driehoek.

Vooral het al dan niet bevredigend functioneren van de (regionale) drie-
hoek - de mate waarin van lokale en bovenlokale mogelijkheden gebruik
wordt gemaakt - lijkt voor de handhaving van belang omdat binnen dit
overleg beleidsafspraken kunnen worden gemaakt over een samenhangend
milieubeleid. Op bovenlokaal niveau bestaat er een grotere scheiding tussen

Overleg is geboden, ook informeel; dit schept andere werkverhoudingen en vraagt om een
andere cultuur, aldus Aalders e.a., 1987, p. 150.
Om aan te geven hoe cruciaal een goed overleg voor het slagen van een project kan zijn
wordt hieronder een voorbeeld uit de praktijk gegeven:
Binnen een groep van de Rijkspolitie is gekozen voor het opzetten en uitvoeren van een
project 'autobranche'. Met gebruikmaking van een van elders afkomstig projectplan wordt
dit idee verder uitgewerkt en ingebracht in het locale driehoeksoverleg.
De burgemeester geeft zijn goedkeuring aan het project en als gevolg van een concreet
uitgewerkt werkplan kunnen samen met andere instanties, waaronder de motorrijtuigenbe-
lasting, economische controledienst, e.a., de bedrijfscontroles plaatsvinden.
Ruimschoots van tevoren zijn alle inwoners uit de regio geinformeerd via een persbericht
in de krant. Op het moment van de bedrijfscontroles kan het project opeens geen door-
gang vinden. Dan blijkt dat de burgemeester heeft nagelaten zijn achterban tijdig te infor-
meren over het op handen zijnde project van de politie. De toezichthouders van de ge-
meente en een ingenieursbureau (door de gemeente ingehuurd voor de technische know-
how in verband met de vergunningverlening) voelen zich gepasseerd en weigeren hun
medewerking te verlenen aan de uitvoering.
Een lijst met adressen van in de gemeente gevestigde bedrijven (in verband met vergun-
ningverlening) werd de politie door de gemeente alsnog geweigerd. Overigens werd in het
Hinderwet Uitvoeringsprogramma van de gemeente niet geparticipeerd door de politie. In
verband met een forse achterstand in de vergunningverlening en de zorgwekkende toe-
stand in de autobranche, vond de politie het echter raadzaam iets aan deze situatie te
doen. Deze knelpunten waren als gevolg van de communicatiestoornis onvoldoende in een
gezamenlijk overleg besproken.
Door dit alles moest het project 'autobranche' worden uitgesteld en overleg worden ge-
voerd met de gemeentelijke toezichthouders, het ingenieursbureau, e.a.. Voor alle partijen
is alsnog een bevredigend compromis gesloten en het project kon een aanvang nemen.
Structureel overleg is een absolute noodzaak voor het welslagen van het handhavingsbe-
leid en het verkrijgen van een toereikend draagvlak.
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bedrijfsleven, politiek en burgerij waardoor het volgens respondenten een-
voudiger is zaken formeel aan te pakken.

Toch blijkt ook het bestaan van informele contacten en korte lijnen van
invloed te zijn. Het informele circuit is in politieel milieuland - onder an-
dere omdat er nog steeds sprake is van hobbyisme-nog steeds van zeer
groot belang. De mate waarin men overlegt en samenwerkt met `oude be-
kenden' en ex-politieambtenaren bevordert voor een deel het succes van de
handhaving (cultuurverschillen spelen dan minder een rol).

`Monitoring'
Onder `monitoring' wordt hier verstaan de mate waarin het project wordt
gevolgd door de politiechefs en de groepsleiding van de Rijkspolitie. Ten-
einde prioriteiten te stellen, sturing te geven en voorwaarden te scheppen,
is het uiteraard noodzakelijk dat bestuurders en leidinggevenden steeds en
tijdig bij het project worden betrokken en zich daarnaast actief inzetten om
het project te volgen.

In de praktijk wordt veelal de `bottum-up' benadering gehanteerd, waar-
door slechts sporadisch en zeker niet tijdig informatie naar boven gaat.
Respondenten missen een actieve houding van de leiding om het project tot
een goed `einde' te brengen. Als er al prioriteiten worden gesteld blijft het
vaak bij intentieverklaringen en stapels papier, waarin voornemens aardig
staan verwoord maar waaruit geen concrete acties worden afgeleid. De con-
sequenties die leidinggevenden trekken uit het verlenen van prioriteit aan
milieuwethandhaving, laten nog te wensen over. Leidinggevenden hebben
hun taak ten aanzien van de milieuwethandhaving nog lang niet volbracht.

Toch lijkt er - zij het langzaam en mede als gevolg van de toekomstige
regionalisering - hierin verandering te komen. Uit gesprekken die wij met
leidinggevenden in 1989 en 1990 hebben gevoerd, blijkt dat leidinggeven-
den in vergelijking met een jaar geleden aanzienlijk beter op de hoogte zijn
van het feitelijk verloop van de milieuwethandhaving. Ook worden er door
leidinggevenden meer initiatieven ontplooid om bv. door het formeren van
werkgroepen de handhaving beleidsmatig op een hoger niveau te brengen.
Aanvragen voor de subsidiëring van milieuprojecten zijn bovendien steeds
vaker afkomstig van het hoogste kader.

Evaluatie
Als laatste factor wordt hier genoemd de mate waarin projecten systema-
tisch worden geëvalueerd. Door op deze plaats deze factor expliciet te
noemen, kan de indruk worden gewekt dat het een punt is van latere zorg,
waaraan men na afloop van het project pas aandacht hoeft te besteden. Dat
is geenszins het geval. Al eerder in dit hoofdstuk is de term evaluatie ge-
vallen (zie paragraaf 3.2). Wij benadrukken dat het inbouwen van evalua-
tieve momenten noodzakelijk is gedurende het gehele project. Nog te veel
wordt evaluatie beschouwd als een verkapte vorm van verantwoording af-
leggen, waarmee alleen de subsidiegever zijn/haar voordeel kan doen. Eva-
luatie maakt het mogelijk te meten in hoeverre doelstellingen al dan niet
zijn bereikt, knelpunten op te sporen en plannen eventueel bij te sturen (zie
bijlage 2). Bovendien is evaluatie noodzakelijk om na afronding van het
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project activiteiten te ontwikkelen zonder dat er in de valkuilen wordt ge-
trapt waarmee men tijdens het project heeft mogen kennismaken (als er
vanuit wordt gegaan dat projectwerkzaamheden na afronding van het pro-
ject binnen de organisatie worden geïmplementeerd (zie bijlage 3)).

Samenvatting
Samengevat kunnen in de uitvoerende fase van de handhaving onder meer
de volgende vragen worden gesteld:
- Wordt er gebruik gemaakt van bestaand materiaal en ervaringen die

elders zijn opgedaan?
- Richt men zich voornamelijk op `brengwerk'?
- Wordt materiaal gestandaardiseerd en uniformiteit nagestreefd (draai-

boeken, werkplannen, processen-verbaal, standaardaanpak)?
- Is er een (geautomatiseerd) centraal meldpunt opgezet?
- Is er een uniforme registratiemethode ontwikkeld?
- Is automatisering nuttig bij veel standaardzaken en ter inventarisatie van

mogelijke milieuzaken?
- Wordt er samengewerkt met gemeenten?
- Is er geïnformeerd hoe ver gemeenten met het MIP/HUP zijn?
- Vindt er aansluiting plaats bij het MIP/HUP?
- Wordt de politie betrokken bij het verlenen van vergunningen?
- Is er sprake van gezamenlijke bedrijfscontroles: hoe, wat en wie, door

wie, met wie te controleren, hoeveel bedrijven in hoeveel uren?
- Wat te doen bij gedoogsituaties; wat is de rol van een intermediair en

van het openbaar ministerie hierbij (standpuntbepaling)?
- Is er rekening gehouden met cultuurverschillen tussen samenwerkende

instanties en staat men open voor andere culturen?
- Worden de problemen in de samenwerking tijdig erkend en geformali-

seerd, met andere woorden: zo snel mogelijk op de juiste plaats bespro-
ken?

- Vindt er voldoende overleg plaats tussen uitvoerenden, leidinggevenden
en op het hoogste niveau?

- Worden overlegcircuits kort gehouden, is er overlap in overlegvormen,
moet er worden gesnoeid in het aantal overlegvormen?

- Worden (in)formele contacten voldoende onderhouden?
- Wordt het project in voldoende mate gevolgd door de leiding en bestuur-

lijk verantwoordelijken (monitoring)?
- Worden er door leidinggevenden voldoende acties ondernomen en voor-

waarden geschapen?
- Hanteert men de top-downbenadering?
- Wordt het project op gezette tijden geëvalueerd en bijgesteld?



4 Conclusies en aanbevelingen

Medio 1989 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-
trum (WODC) van het Ministerie van Justitie het initiatief genomen in
samenwerking met Onderzoek en Adviesbureau Geerts (OABG, Nijmegen)
een onderzoek in te stellen naar politie en milieuwethandhaving. De belang-
rijkste aanleidingen hiertoe waren de toezegging van de voormalig minister
Nijpels op het symposium van het CPB en het Ministerie van VROM in
1987 gelden vrij te maken voor de subsidiëring van milieuprojecten bij de
politie en het formuleren van de politie-milieutaak door het CPB in het-
zelfde jaar.

Beide acties fungeerden voor de politie als startschot om te proberen
milieuwethandhaving serieus in de dagelijkse werkzaamheden te betrekken.
De wil van de politie om meer aan `milieu' te doen groeide snel maar het
gerucht ging dat de feitelijke milieu-activiteiten vooral kwalitatief te wen-
sen overlieten. Daarnaast waren tegenstrijdige geluiden te horen omtrent
het aantal ontplooide activiteiten. Op het ene moment werd er gesproken
van een gigantische (wild)groei van politiële milieu-activiteiten; dan weer
schilderde men de situatie af als: er wordt alleen maar gepraat en niets
gedaan.

Bovenstaande vormde de aanleiding voor het WODC/OABG om een on-
derzoek in te stellen met als onderwerp politie en milieuwethandhaving. Het
onderzoek bestond uit twee fasen. De eerste fase van het WODC/OABG-
onderzoek (medio 1989 -november 1989) had als doel zicht te krijgen op de
wirwar van activiteiten in politie-milieuland. Vervolgens is in de tweede
fase (december 1989-juli 1990) door middel van een analyse van zoge-
naamde `slaag- en faalfactoren' een antwoord verkregen op de vraag hoe
het komt dat sommige politie-organisaties de milieuwetgeving succesvol
handhaven en andere politie-organisaties niet. Als afgeleide daarvan werd
een antwoord verkregen op de vraag hoe ervoor te zorgen dat de politie
zich zo effectief en efficiënt mogelijk op het milieuterrein begeeft/gaat
begeven.

Het Ministerie van VROM heeft de politiële milieuwethandhaving willen
intensiveren door het subsidiëren van politie-milieuprojecten (zie paragraaf
1.3: doelstellingen subsidiebeleid). Dertien door VROM gesubsidieerde mi-
lieuprojecten bij de politie vormden het referentiekader van het onderzoek
bij het beantwoorden van de vraag waarom politie-organisaties er al dan
niet in slagen de milieuwetten succesvol te handhaven.

De VROM-projecten, waarvan vier projecten intensief en negen globaal
werden onderzocht, werden onderzoeksmatig onder de loep genomen door
middel van gesprekken met milieucoórdinatoren, milieucontactambtenaren,
groepscommandanten, korpschefs, kaderleden en districtscommandanten.
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4.1 Conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek hebben betrekking op de
volgende onderwerpen: de status van de politie-milieutaak, de vorm van
aanpak (projecten), prioriteit, milieukennis en -educatie en samenwerking.

Status politie-milieutaak
Het besef dat milieuwethandhaving een zaak is voor iedere politiefunctio-
naris op elk niveau is groeiende. Geleidelijk aan wil de politie de milieu-
taak - beperkt tot de signaalfunctie - integreren in de basispolitiezorg.

Sommige respondenten achten de generale taakstelling als korte-termijn-
doelstelling echter niet realistisch vanwege onder andere het complexe ka-
rakter van milieuwethandhaving, financiële tekorten, en andere prioriteiten.

In veel politie-organisaties zit milieuwethandhaving nog in de hobby-
sfeer. Feitelijke handhavende werkzaamheden worden nog slechts door
enkele politiefunctionarissen uitgevoerd. De betrokkenheid van het politie-
management en de driehoek bij milieuwethandhaving is gering. Er wordt
nog steeds veel gepraat, maar weinig gedaan. Binnen politie-organisaties
hebben milieuprojecten onvoldoende draagvlak en wordt er aan milieupro-
jecten onvoldoende prioriteit toegekend. Blijkens de aanvragen voor sub-
sidiëring van nieuwe politiële milieuprojecten groeit de aandacht van het
politiemanagement voor milieuwethandhaving.

Voor een succesvolle handhaving is het noodzakelijk dat de (lokale)
politieleiding overtuigd is van de ernst van de milieuproblematiek, van de
taak die de politie heeft ten aanzien van milieuwethandhaving en van de
noodzaak meer prioriteit te verlenen aan milieuwethandhaving. De politie-
leiding dient geen afwachtende houding aan te nemen ten opzichte van be-
stuurlijk verantwoordelijken maar moet zelf het initiatief nemen tot politiële
milieuwethandhaving.

Vorm van aanpak (projecten)
De projectmatige aanpak van milieucriminaliteit heeft bij de politie de voor-
keur boven een aanpak via de algemene surveillance. Dit hangt samen met .
het feit dat de integratie van milieuwethandhaving binnen het reguliere
takenpakket van de politie nog geen feit is. Het is een goede zaak - zolang
milieuwethandhaving nog niet tot de generale taakstelling behoort - de
handhaving van milieuwetten te doen plaatsvinden via projecten. Tot nu toe
zijn niet alle projecten even succesvol geweest, maar zeker is dat een ont-
wikkeling in gang is gezet.

De politiële milieuprojecten werden mogelijk gemaakt door een financië-
le injectie afkomstig van het Ministerie van VROM. Ondanks de kritiek op
het subsidiebeleid van VROM, zoals verwoord in dit rapport, moet worden
gesteld dat de projecten en dus de subsidie hebben geleid tot het in gang
zetten van politiële milieuwethandhaving.

Het werken met projecten vereist binnen politie-organisaties enige erva-
ring met een projectmatige aanpak. Veel aandacht moet worden besteed aan
de voorbereiding van een project. Het vereist dat alle stappen en activitei-
ten die in het kader van het project moeten worden ondernomen, zo con-



Conclusies en aanbevelingen 51

creet mogelijk schriftelijk worden verwoord. In de praktijk wordt er nau-
welijks gewerkt met concrete werkplannen en te evalueren doelstellingen.
Een goede voorbereiding, opzet en uitvoering van milieuwethandhaving vol-
gens een uitgewerkt stappenplan zijn eerder uitzondering dan regel. In de
aanbevelingen van dit rapport (paragraaf 4.3) wordt hierop nader ingegaan.

Een belangrijk aspect bij de projectmatige vorm van aanpak is een goede
presentatie van het project bij alle betrokkenen. De presentatie van de hand-
havingsprojecten liet veel te wensen over waardoor onnodig veel tijd verlo-
ren ging met het ophelderen van misverstanden. Zo bestonden er misver-
standen over de taken en verantwoordelijkheden van de milieucoórdinator,
de handhavingsdeskundige, de milieucontactpersoon en andere handhavende
instanties. Daarnaast waren de doelstellingen van het gevoerde/te voeren
milieubeleid onbekend of onduidelijk bij vooral uitvoerende functionaris-
sen. Een goede presentatie van de projecten had dit soort onduidelijkheden
kunnen voorkomen.

Prioriteit
Zoals bij de status van de politie-milieutaak al even werd aangestipt, laat
het verlenen van prioriteit aan milieuwethandhaving te wensen over. Zo
heeft bijvoorbeeld de leiding milieuwethandhaving over het algemeen niet
in het dienstrooster opgenomen.

Op regionaal niveau wordt onvoldoende invulling gegeven aan het te
voeren milieubeleid. Hierdoor komen de werkzaamheden van handhavings-
deskundigen maar ook van andere politiefunctionarissen op een lager niveau
in het luchtledige te hangen.

In feite is het verlenen van prioriteit aan milieuwethandhaving de eerste
en een zeer belangrijke stap in het opzetten van een goed functionerend
handhavingsapparaat. Andere factoren die een succesvolle handhaving van
milieuwetten kunnen beinvloeden, zijn hier veelal op terug te voeren. Zo is
een gebrek aan mensen en middelen een veelgehoord excuus om de politie-
milieutaak niet op te pakken. Gebrek aan mensen en middelen heeft uiter-
aard alles te maken met onvoldoende prioriteitsstelling voor milieuwethand-
having. Zijdelings wordt hierbij opgemerkt dat pas nadat samenwerking tot
stand is gebracht, enige ervaring met milieuwethandhaving is opgedaan en
milieucursussen zijn gevolgd, er kan worden overgegaan tot het aanschaf-
fen of herverdelen van materiaal.

Als de politie-milieutaak meer prioriteit wordt verleend, houdt dat in dat
andere politietaken minder prioriteit moet worden verleend. Een noodza-
kelijke afweging - aan welke politietaken moet minder aandacht worden
besteed ten gunste van de uitvoering van de milieutaak - heeft nog niet
plaatsgevonden.

Milieukennis en -educatie
Binnen politie-organisaties wordt gebrek aan kennis regelmatig gebruikt als
een excuus om niets aan handhaving te doen. Uit het onderzoek blijkt dat
gebrek aan kennis echter geen belemmering hoeft te zijn voor het succesvol
handhaven van een deel van de milieuwetgeving. Door korte en duidelijke
instructies vooraf, beperking tot `eenvoudige' milieuwetten, ondersteuning
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door de milieucoórdinator en samenwerking met externe organisaties kan
een succesvolle voorzichtige start worden gemaakt met het handhaven van
milieuwetten.

Nog niet alle politiefunctionarissen hebben een basiscursus `milieu' ge-
volgd; evenmin staat een ieder ervoor gepland. Financiële tekorten en/of
personeelsgebrek worden als redenen hiervoor aangegeven.

Als cursussen zijn gevolgd, vindt er soms geen praktische follow-up
plaats. Voorafgaand aan een cursus moet er geen twijfel over bestaan, dat
men na het volgen ervan de gelegenheid krijgt/neemt de opgedane kennis
in praktijk te brengen. Steeds ook zal duidelijk moeten zijn wat er met de
opgedane kennis al dan niet kan worden gedaan.

Een veelheid van milieucursussen is ontwikkeld. Een noodzakelijke en
grondige inventarisatie van welke kennis waarvoor nodig is, laat nog op
zich wachten. De mate waarin cursussen zijn ontwikkeld, vormt geen pro-
bleem, maar wel de aard van bestaande cursussen: ze zijn te algemeen van
aard.

Onderlinge kennisoverdracht als gevolg van gezamenlijke acties van toe-
zichthouders en politie is nog onvoldoende tot stand gekomen. Algemeen
gesteld worden kennis en ervaring die elders met milieu-activiteiten zijn
opgedaan, onvoldoende benut.

Samenwerking
Dat er nog geen onderlinge kennisoverdracht heeft plaatsgevonden, heeft
onder meer als oorzaak dat de Meerjarig Intensiveringsprogramma's hand-
having Wet chemische afvalstoffen (MIP's) en Hinderwet Uitvoeringspro-
gramma's (HUP's) zelden goed functioneren. In het kader van de MIP's en
HUP's is het de bedoeling dat toezichthoudende gemeente-ambtenaren en
politiefunctionarissen gezamenlijke bedrijfscontroles uitvoeren. Gemeente-
ambtenaren en politiefunctionarissen gaan slechts zelden met elkaar op stap.
Samenwerking van politie met gemeenten verloopt moeizaam door onder
meer cultuurverschillen tussen politie en gemeenten, uiteenlopende belan-
gen en een achterstand in gemeentelijke vergunningverlening.

Ook met andere handhavende instanties verloopt de samenwerking moei-
zaam, evenals tussen Rijkspolitie en Gemeentepolitie. Competenties en cul-
tuurverschillen tussen Rijks- en Gemeentepolitie hebben een negatief effect
op de samenwerking tussen beide participanten. Uit het onderzoek blijkt dat
door het aanstellen van een regionaal werkzame handhavingsdeskundige
problemen tussen Rijkspolitie en Gemeentepolitie - vooral met betrekking
tot beleidszaken - worden verhevigd.

Milieuwethandhaving is niet alleen een technisch probleem (wetskennis,
monstername, gevaarlijke stoffen), maar vooral een organisatorisch en sa-
menwerkingsprobleem. Er moet nog veel worden gesleuteld aan het hand-
havingsnetwerk om het goed te laten functioneren.

Aan het driehoeksoverleg wordt hierbij een belangrijke rol toegekend.
Een stap in de richting van een minder vrijblijvend en meer integraal mi-
lieuhandhavingsbeleid is de fiattering van beleidsplannen en projectplannen
door het driehoeksoverleg (zie ook paragraaf 4.3).
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4.2 Aanbevelingen

Inleiding
Op basis van de voorgaande hoofdstukken worden door het WODC/OABG
ter afronding van dit rapport enkele aanbevelingen gedaan in de vorm van
een zogenaamd stappenplan. Het plan kan een handleiding zijn voor politie-
organisaties die via - al dan niet gesubsidieerde - projecten de milieuwet-
geving die aandacht willen geven die het toekomt. Het stappenplan, dat
overigens niets te maken heeft met de subsidievoorwaarden die de Mini-
steries van Binnenlandse Zaken en Justitie momenteel aan projecten stellen,
geeft het beleidsproces op `ideaaltypische' wijze weer. `Ideaaltypisch' wil
zeggen dat de onderscheiden stappen wel te herkennen zijn, maar dat het
beleidsproces in werkelijkheid niet exact op deze wijze en in deze volgorde
hoeft te gebeuren.

Evenals in hoofdstuk 3 worden in het stappenplan drie fasen onderschei-
den: voorbereiding, opzet en uitvoering. Deze indeling is globaal en fictief
omdat het betrekking heeft op een doorlopend proces.

Fase 1: voorbereiding

Stap 1: Initiatief nemen tot meer milieuwethandhaving en inventarisatie
Resultaat: notitie `Politiële aandachtspunten'. Vanuit de oog- en oorfunctie,
dus zonder dat de politie een autonome handhavende instantie is, heeft de
politie een signalerende taak naar het bestuur. Vanuit deze taak moet het
initiatief tot meer milieuwethandhaving in ieder geval binnen politie-organi-
saties worden genomen. De lokale politieleiding moet de noodzaak ervan
inzien om milieuwethandhaving meer prioriteit te verlenen. Omdat gebrek
aan milieukennis en -ervaring er de oorzaak van kan zijn dat de lokale poli-
tieleiding niet voldoende prioriteit verleent aan de milieutaak, is het opstel-
len van een notitie `Politiële aandachtspunten' noodzakelijk.

Naast - en dus niet in plaats van - het initiëren van de politie kan het
initiatief ook worden genomen door iemand buiten de organisatie: bijvoor-
beeld de milieu-officier, de regio-organisatie of de gemeenten kunnen er op
aandringen meer handhavingsactiviteiten te verrichten.

Indien het initiatief niet door de lokale politieleiding wordt overgenomen
zal het moeilijk zo niet onmogelijk zijn om (meer) aan milieuwethandha-
ving te gaan doen. Voor (een succesvolle) handhaving van milieuwetten is
het cruciaal dat minstens één politieman/vrouw de functie van `trekker'
vervult met voldoende `dekking' door de leiding.

Teneinde een notitie `Politiële aandachtspunten' op te stellen, wordt er
geinventariseerd welke situaties binnen het bewakingsgebied in het kader
van milieuwethandhaving aandacht behoeven (behoeftebepaling). Een kader-
lid krijgt door de lokale politieleiding de taak toegewezen de betreffende
notitie op te stellen in samenwerking met de initiatiefnemer(s). Het kaderlid
legt de notitie ter fiattering voor aan de lokale politieleiding.
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Stap 2: Fiattering notitie `Politiële aandachtspunten'
Resultaat: prioriteitsstelling. De tweede stap bestaat uit het voorleggen van
de notitie aan de driehoek door de lokale politieleiding. In het geval van de
Rijkspolitie legt de groepscommandant de te fiatteren notitie ook voor aan
de districtsleiding. Vervolgens worden binnen de driehoek de aandachts-
punten gewogen en prioriteiten gesteld; in de ideale situatie wordt het prin-
cipebesluit genomen meer prioriteit te verlenen aan milieuwethandhaving
(en minder aan bepaalde andere aandachtspunten).

Op een ander niveau, namelijk op regionaal niveau (regionaal milieu
overleg (RMO), regionaal overleg van politiechefs, de regionale Commissie
van samenwerking en overleg), komt men via een bespreking van meerdere
notities `Politiële aandachtspunten' tot een regionale afstemming van aan-
dachtspunten, waarbij het zwaartepunt ligt bij de WGR-regio's.

Het resultaat van deze besprekingen is een prioriteitsstelling door de
lokale politieleiding (voor groepscommandanten geldt: in overleg met de
districtscommandant), de burgemeester en de officier van justitie. Dit re-
sultaat wordt door de leiding via een kaderlid teruggekoppeld naar de eigen
organisatie.

Stap 3: Formeren projectgroep en concretiseren politie-milieutaak
Formeren projectgroep en concretiseren politie-milieutaak. Resultaat: con-
cretisering politie-milieutaak. Binnen de politie-organisatie wordt vervol-
gens door het middenkader een projectgroep geformeerd. De leiding be-
noemt een kaderlid tot projectleider. De volledige projectgroep bestaat uit
uitvoerenden en de projectleider.

Bij het formeren van de projectgroep is het zinvol de reeds aanwezige
kennis en ervaring te bundelen en hieruit lering te trekken. Indien er poli-
tiefunctionarissen zijn die vanuit persoonlijke belangstelling en motivatie
zich naast hun reguliere werkzaamheden met milieu bezighouden, is het
wenselijk deze deel te laten uitmaken van de projectgroep. Een functionaris
van het middenkader (projectleider) kan niet worden gemist.

De projectgroep heeft als belangrijkste taak de politie-milieutaak zoals
geformuleerd door het Coordinerend Politie Beraad (Rapport Politie-milieu-
taak, mei 1990) te concretiseren. Noodzakelijke stappen hierbij zijn:
- nagaan wat er tot nu toe door de politie aan milieuwethandhaving is/

wordt gedaan;
- nagaan wat door het bestuur aan milieuwethandhaving is/wordt gedaan

en de vraag beantwoorden of en hoe de politie hierop moet aansluiten;
- inventariseren van de taken en verantwoordelijkheden van andere hand-

havende instanties. Als andere handhavende instanties kunnen worden
genoemd de milieu-officier van elk arrondissementsparket van het open-
baar ministerie, Rijkswaterstaat, de Waterschappen, Algemene Inspectie-
dienst, ingenieursbureaus en het milieubijstandsteam (Ministerie van
VROM).

Bij het concretiseren van de politie-milieutaak zal de nadruk moeten liggen
op samenwerking van de politie met andere instanties en de positionering
van de politie binnen het handhavingsnetwerk. De politiële handhavende
activiteiten moeten hierop op een later tijdstip worden afgestemd. Bij stap 3
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kan informatie worden ingewonnen bij coordinatoren milieuzaken, handha-
vingsdeskundigen, de Regionale Inspectie voor Milieuhygiëne, gemeenten
en anderen. Tevens zijn van belang de handhavingsparagraaf NMP (=Nati-
onaal Milieubeleidsplan) en het NMP-plus, het rapport `Bestuurlijke en
politiële inspanningen in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan'
(1989), de `Departementale beleidsuitgangspunten uitvoering NMP 1990-
1995' (1990) en het reeds genoemde rapport `Politie-milieutaak, handhaven
of verliezen' (CPB, mei 1990).

Het resultaat van stap 3 is een concretisering van de politie-milieutaak
door de projectgroep. De lokale politieleiding wordt hiervan door de pro-
jectleider op de hoogte gesteld. Andere handhavende instanties worden
door de leiding van de concretisering van de politie-milieutaak op de hoog-
te gebracht.

Stap 4: Afstemming politie-milieutaak - bestuurlijke milieutaken
Resultaat: notitie `politie-milieutaak - milieutaak bestuur'. De lokale politie-
leiding introduceert de concretisering van de politie-milieutaak binnen de
driehoek. Voor groepscommandanten van de Rijkspolitie geldt dat de con-
cretisering de goedkeuring van de districtsleiding behoeft.

De concretisering van de politie-milieutaak wordt eveneens ingebracht in
vergaderingen op regionaal niveau (RMO, regionale vergadering van poli-
tiechefs, de regionale Commissie voor samenwerking en overleg) waar men
tot een - in WGR-verband - regionale afstemming komt met betrekking tot
de politie-milieutaak.

Binnen de driehoek, binnen het RMO, binnen de regionale vergadering
van politiechefs en binnen de regionale Commissie voor samenwerking en
overleg dient een discussie op gang te worden gebracht omtrent de verhou-
ding politiële milieutaak - milieutaak bestuur en de afstemming politiële
milieutaak - milieutaak bestuur in WGR-verband.

Politiële milieuwethandhaving kan alleen gebeuren in ondergeschiktheid
aan het bevoegd gezag. Een tijdige standpuntbepaling over milieuwethand-
having en de rol van de politie hierbij binnen de driehoek en binnen politie-
organisaties, is van belang voor het welslagen van activiteiten van de poli-
tie op dit terrein.

'De resultaten van deze discussies worden vastgelegd in een notitie 'Po-
litie-milieutaak - milieutaak bestuur', samengesteld door het RMO en de
driehoek.

De deelnemers aan het RMO en het driehoeksoverleg stellen hun achter-
ban hiervan op de hoogte.

Stap 5: Aanzet tot planning en organisatie van de milieuwethandhaving
Resultaat: voorstellen tot politiële milieu-activiteiten. De belangrijkste vraag
die bij deze stap moet worden beantwoord, is: wat gaat de politie concreet
doen aan milieuwethandhaving? De projectgroep heeft hierbij de taak een
milieukaart van het bewakingsgebied op te stellen en naar aanleiding daar-
van met voorstellen voor activiteiten te komen.

Een inventarisatie van mogelijke milieucriminaliteit kan plaatsvinden via
klachten/meldingen/gemeenten en de Kamer van Koophandel. Het opstellen
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van een milieukaart is zinvol omdat het werkaanbod de mate van inspan-
ning bepaalt. Ervaringscijfers zijn nu vaak niet of nauwelijks voorhanden.
Om een indicatie te krijgen van de mogelijke omvang van de milieucrimi-
naliteit is het opstellen van een milieukaart gewenst waarin opgenomen:
- de aard en omvang van bedrijven in het bewakingsgebied van de politie

(HUP, WCA-bestand of andere inventarisaties van bedrijven);
- gegevens over strafrechtelijke onderzoeken tegen bedrijven die in het

werkgebied zijn gevestigd.

Naast het opstellen van een milieukaart dient de projectgroep contact te
leggen met uitvoerenden van gemeenten en andere handhavende instanties
om de geplande activiteiten te bespreken. Dit is noodzakelijk omdat de
politiële milieu-activiteiten moeten aansluiten op de activiteiten van ge-
meenten en andere handhavende instanties.

Het is van groot belang om met gemeenten en andere handhavende in-
stanties tot een onderlinge afstemming te komen met betrekking tot milieu-
activiteiten. Omdat aan de handhavingsproblematiek vooral een organisato-
risch en samenwerkingsprobleem ten grondslag ligt, moet er veel aandacht
worden geschonken aan de organisatie van de handhaving en het tot stand
brengen van een goede samenwerking.

De activiteiten van de politie horen aanvullend te zijn op de activiteiten
van bestuursambtenaren en bijzondere opsporingsambtenaren. Dat wil zeg-
gen: door bestuursambtenaren wordt toezicht gehouden op de administratie-
ve wetten en eventueel administratiefrechtelijke sancties toegepast. Tevens
vervullen zij een adviserende, signalerende en voorlichtende rol. Aan som-
mige bestuursambtenaren is een bijzondere opsporingsbevoegdheid toege-
kend, zodat het bestuur, indien de administratiefrechtelijke weg geen soe-
laas biedt, eventueel een strafrechtelijke vervolging kan starten. Daarbij
moet men zich realiseren dat met betrekking tot deze `twee-petten'-con-
structie problemen zich kunnen voordoen omdat twee verschillende verant-
woordelijkheden in één persoon zijn verenigd.

Een taak van de lokale politieleiding bij deze stap is het op gang bren-
gen van een discussie omtrent justitiële milieu-activiteiten en een standpunt-
bepaling betreffende gedoogsituaties. De discussie en standpuntbepaling
vinden plaats binnen de politie-organisatie onder leiding van de officier van
justitie. Het resultaat hiervan is een notitie `Standpuntbepaling' opgesteld
door de lokale politieleiding, een kaderlid (projectleider) en goedgekeurd
door de officier van justitie. Via de projectleider wordt de projectgroep van
de resultaten van de discussie over justitiële milieu-activiteiten op de hoogte
gebracht. De projectgroep komt vervolgens met voorstellen voor politiële
milieu-activiteiten.

Deze voorstellen worden -na fiattering door de lokale politieleiding -
evenals de notitie `Standpuntbepaling' door de lokale politieleiding voorge-
legd aan het RMO, de regionale vergadering van politiechefs en aan de
regionale Commissie voor samenwerking en overleg. Binnen deze vergade-
ringen wordt hierover een advies uitgebracht naar de driehoek. De notitie
en de voorstellen worden ter fiattering ingebracht in de driehoek. Wederom
geldt voor groepscommandanten dat de voorstellen evenals de notitie de
fiattering van de districtscommandant behoeven. De resultaten van deze
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besprekingen worden door de lokale politieleiding teruggekoppeld naar de
projectgroep via de projectleider.

Fase 2: projectopzet

Stap 6.• Opstellen van een concept projectplan en planning
Resultaat: projectplan. De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat de pro-
jectmatige aanpak uitermate geschikt is voor politie-organisaties, onder de
voorwaarde dat projectmatige werkervaring binnen de organisatie aanwezig
is. De uren uit de beleidsvrije ruimte blijken projectmatig het best te benut-
ten. Capaciteit kan vooraf worden gepland, wat voorkomt dat politiemensen
zich aan taken kunnen onttrekken en dat `milieu' op het bord van steeds
dezelfde personen terecht komt. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de
milieutaak van de politie toe te spitsen op onderdelen van de wetgeving.
Een keuze maken uit relevante milieuwetten, in plaats van zich toeleggen
op de gehele wetgeving, zorgt ervoor dat de milieuwetgeving behapbare
materie wordt.

Het projectplan wordt opgesteld door de projectgroep en bevat onder
andere:
- concrete en te evalueren doelstellingen (zie bijlage 2);
- tijdsplanning, tijdsfasering;
- aanpak, werkwijze;
- taken en verantwoordelijkheden alle betrokkenen;
- gewenste overlegstructuren;
- planning wat betreft: financiën, mensen, middelen;
- informatievoorziening.

Wat betreft taken en verantwoordelijkheden: inzicht in taken en verant-
woordelijkheden van een ieder in het handhavingsnetwerk is van evident
belang voor een succesvolle handhaving. Dit is nodig om tot afspraken te
komen wie zich wanneer, op welk moment en op welk niveau met een mi-
lieuprobleem bezighoudt. Meer specifiek moeten binnen politie-organisaties
de taken van - indien aanwezig - de handhavingsdeskundige, de milieu-
coórdinator, de milieucontactambtenaar, het milieukaderlid en de politie-
leiding duidelijk worden afgebakend. Buiten de politie-organisatie betreft
het voornamelijk toezichthoudende ambtenaren en bijzondere opsporings-
ambtenaren. Indien de algemeen opsporingsambtenaar en de toezichthou-
dende ambtenaar elkaar nog nietlslecht kennen moeten zij met elkaar in
contact treden.

Wat betreft overlegstructuren: het is belangrijk aan te geven door wie en
met welke organisaties in het handhavingsnetwerk men gaat overleggen en
welke beslissingen worden genomen. In het rapport `Politie-milieutaak' van
het Coordinerend Politie Beraad worden diverse overlegvormen onderschei-
den en hun plaats en functie omschreven. Het verdient aanbeveling hier
notie van te nemen.

Financiële, personele en materiële randvoorwaarden: aan welke midde-
len men behoefte heeft, is afhankelijk van de samenwerking met andere
diensten. Indien de politie bijvoorbeeld met succes voor de monsterneming
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een beroep kan doen op een andere dienst, heeft ze minder behoefte aan
eigen monstername-apparatuur. Wat betreft het vrijmaken van personeel: er
wordt uitgegaan van een inspanning voor gericht milieutoezicht ter grootte
van 1 procent van de sterkte, aangevuld met investeringen die het equiva-
lent zijn van 1 procent van de sterkte uit exogene middelen.

Informatievoorziening: de politie moet kunnen beschikken over alle in-
formatie die van belang is voor een goede uitvoering van de milieutaak. De
verschillende instanties in het handhavingsnetwerk moeten op de hoogte
zijn van elkanders (voorgenomen) optreden. Zo moet de politie inzicht
hebben in het aantal vergunninghouders in haar bewakingsgebied en de
resultaten van het bestuurlijk toezicht daarbij. Omgekeerd moeten gemeen-
ten zicht hebben op de politiële handhavingsactiviteiten. Te denken valt
daarbij aan een gezamenlijk meldings- en registratiesysteem.

Wanneer de politie wil beginnen aan milieuwethandhaving, zal ze reke-
ning moeten houden met het gegeven dat ze in een `rijdende trein' zit: de
milieutaak zal zich een plaats moeten veroveren tussen andere politietaken.
Benadrukt wordt dat ten aanzien van menskracht en (tijds)investeringen
politiechefs en groepscommandanten keuzen moeten maken. De keuze voor
(meer) milieuwethandhaving is een kwestie van prioriteiten stellen. Via
reallocatie zullen menskracht en middelen beschikbaar moeten komen voor
de uitvoering van de milieutaak.

Stap 7.• Vaststellen definitief projectplan
De projectleider legt het concept-projectplan voor aan de lokale politielei-
ding. Als de leiding het plan heeft goedgekeurd, brengt de leiding de direc-
tie van andere handhavende instanties van het plan op de hoogte. De lei-
ding geeft de reacties van andere instanties op het plan door aan de pro-
jectgroep. Eventueel wordt het projectplan door de projectgroep aangepast
naar aanleiding van opmerkingen van andere instanties.

Het concept projectplan wordt ter fiattering voorgelegd aan de driehoek,
nadat op regionaal niveau een advies is uitgebracht (RMO, de regionale
Commissie voor samenwerking en overleg en de regionale vergadering van
politiechefs die het plan door de lokale politieleiding krijgen gepresenteerd).
Wederom geldt voor de Rijkspolitie dat groepscommandanten het plan eerst
ter fiattering voorleggen aan districtscommandanten.

Van het resultaat van deze besprekingen, namelijk: voorstellen voor het
definitieve projectplan, wordt de projectgroep door de leiding via de pro-
jectleider op de hoogte gesteld. De projectgroep past het conceptplan aan
en komt tot een definitieve versie van het projectplan.

Stap 8: Interne en externe presentatie van het project
Door een slechte presentatie van het project kan er veel tijd verloren gaan
met het oplossen van misverstanden en kost het opzetten van overlegstruc-
turen en samenwerkingsverbanden onnodig veel tijd. Het verdient aanbe-
veling ruimschoots stil te staan bij een goede en overdachte presentatie van
het project. De te beantwoorden vragen daarbij zijn: wat moet van het pro-
ject worden gepresenteerd en bij wie, hoe en met welke middelen moet de
presentatie plaatsvinden?
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Interne presentatie van het project en voorlichting over het project moet
plaatsvinden op alle niveaus binnen de politie-organisatie (uitvoerend en
kaderniveau).

Een externe presentatie vindt plaats op verschillende niveaus binnen
gemeenten en alle andere handhavende instanties (uitvoerend niveau en
directieniveau). Ook wordt het project gepresenteerd bij de media (lokale
radio, kranten, huis-aan-huis-bladen).

De projectgroep, de politiechefs en groepscommandanten - en in feite
een ieder die het project heeft geflatteerd - zijn allen verantwoordelijk voor
een goede in- en externe presentatie van het project.

Fase 3: uitvoering

Stap 9: Opstellen van een projectwerkplan
Op basis van het projectplan wordt een projectwerkplan opgesteld door de
projectgroep en andere uitvoerenden van het project.

Een goed gestructureerd handhavingsbeleid is alleen mogelijk wanneer
op lokaal en regionaal niveau wordt gewerkt op basis van beleids- en werk-
plannen. Op dit moment hangt de milieuwethandhaving nog te veel in het
luchtledige omdat in de praktijk te weinig met dit soort plannen wordt ge-
werkt, voor een deel omdat deskundigheid en ervaring ontbreken. Boven-
dien is de afstand tussen theorie en praktijk soms erg groot en biedt de
milieuparagraaf in het (lokale) beleidsplan de handhavers te weinig aan-
knopingspunten.

In het werkplan wordt gefaseerd aangegeven op welke wijze vanuit de
huidige situatie de geformuleerde doelstellingen kunnen worden bereikt.
Aangegeven wordt wanneer wat moet zijn bereikt; de doelstellingen moeten
worden getoetst en geëvalueerd aan de hand van vooraf gestelde criteria.
Zonodig moeten de doelstellingen worden bijgesteld.

Een duidelijk aandachtspunt binnen het werkplan moet zijn de snelheid
waarmee de doelstellingen dienen te worden bereikt. Kiest men voor de
weg van de geleidelijkheid (al doende leert men) of wenst de politie zich in
een kort tijdsbestek de milieutaak volledig eigen te maken? Hiermee hangt
samen of men kiest voor een projectmatige aanpak of een aanpak van
milieucriminaliteit via de algemene surveillance.

Met andere en gemeentelijke instanties worden werkafspraken gemaakt
die eveneens in het werkplan worden vastgelegd. Het is raadzaam om hier-
bij termijnen op te nemen om iedereen te verplichten de overeengekomen
inspanningen daadwerkelijk te leveren. Afspraken zijn alleen zinvol wan-
neer iedere partij consequent zich eraan houdt.

Stap 10: Het project uitvoeren
Tijdens de uitvoering van een project verdienen de volgende punten veel
aandacht:
- samenwerking;
- tussentijdse evaluaties, eindevaluatie;
- het bijstellen van werkplannen n.a.v. de tussentijdse evaluaties;
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het oplossen van knelpunten;
- het onderhouden van (in)formele contacten;
- het voeren van overleg.

Externe communicatielijnen dienen helder te zijn vastgelegd en ook de in-
terne communicatiestructuur dient duidelijk te zijn (wie is waar op welk
moment voor verantwoordelijk).

Indien overlegstructuren nog niet in voldoende mate zijn gerealiseerd,
moet op uitvoeringsniveau een overleg worden ingesteld met onder andere
de volgende taken:
- het maken van werkafspraken;
- het ontdekken van sterke en zwakke punten;
- het verslag uitbrengen/voortgangsbespreking;
- het evalueren en verslag uitbrengen in verband met terugkoppeling naar

het overleg op beleidsniveau.

In de uitvoeringsfase dient er op beleidsniveau een overleg te zijn met als
taken:
- procesbewaking;
- klankbord;
- ondersteuning;
- het onderhouden van contacten.

Stap 11: `monitoring' en resultaatverantwoording aan het bevoegd gezag
De lokale politieleiding en het bevoegd gezag hebben in de uitvoerende
fase van het project vooral de taak het project nauwgezet en actief te vol-
gen ('monitoring' aan de hand van vooropgestelde criteria). Dit is nodig
om prioriteiten te kunnen stellen, sturing te geven en voorwaarden te kun-
nen scheppen. De projectgroep heeft hierbij als taak de politieleiding op de
hoogte te houden van het verloop van het project (via bv. halfjaarlijkse
rapportages). Om het bevoegd gezag de mogelijkheid te bieden het project
te volgen en eventueel bij te sturen, moet de lokale politieleiding op gezette
tijden verantwoording afleggen aan het bevoegd gezag over de (tussentijd-
se) resultaten van het project.

Het bovengenoemde 1 1-stappenplan houdt concreet in: eerst organiseren,
dan handhaven. Dit betekent dat binnen een milieuwethandhavingstraject
eerst de organisatie en haar omgeving moet worden geanalyseerd voordat
voorstellen over de uitvoering kunnen worden gedaan. Het voortraject
wordt daardoor langer; daar staat tegenover dat de latere fasen een kortere
doorlooptijd kunnen hebben, omdat bijvoorbeeld op mogelijke problemen,
in een eerdere fase is geanticipeerd.

Een laatste aanbeveling betreft vooral grootschalige arbeidsintensieve
projecten met een lange looptijd: er dient te worden voorkomen dat als
gevolg van wijzigingen in het beleid de continuïteit van het project gevaar
loopt.
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Bijlage 2: Hanteerbare doelstellingen en
(evaluatie) criteria

Doelstellingen
In paragraaf 2.2 van dit rapport werd gesteld dat doelstellingen hanteerbaar moeten
zijn en harde criteria en/of meetpunten moeten insluiten.

Aan de criteria/meetpunten moet kunnen worden afgemeten of en in welke mate
het doel is bereikt.

Doelstellingen zijn hanteerbaar als geoperationaliseerd is:
1. wat het concrete doel is,
2. hoe het doel moet worden bereikt,
3. binnen welke termijn het doel moet zijn bereikt,
4. wie verantwoordelijk is voor het bereiken van het doel,
5. en eventueel: wie, wat de doelgroep is.

Aan de hand van de doelstellingen van de handhavingsprojecten wordt bovenstaande
nader uiteengezet. De doelstellingen van de projecten luiden:
Doelstelling 1: Activeren tot aandacht en prioriteit voor milieuwethandhaving.
Doelstelling 2: Milieukennis en -ervaring op peil brengen.
Doelstelling 3: Bevorderen van samenwerking tussen politie en andere handhavende

instanties.

De doelstellingen van de handhavingsprojecten komen erop neer dat er wordt ge-
streefd naar meer aandacht en prioriteit voor milieuwethandhaving, meer milieuken-
nis en -ervaring en meer samenwerking tussen politie an andere handhavende in-
stanties. Onduidelijk is wat er onder aandacht, prioriteit, milieukennis, milieu-erva-
ring en samenwerking precies moet worden verstaan (de begrippen zijn niet geope-
rationaliseerd). Eveneens is onduidelijk wat `meer' inhoudt (criteria ontbreken).

`Aandacht' zou bv. kunnen worden geoperationaliseerd als:
Binnen elke vergadering is milieuwethandhaving minimaal 1 keer ter sprake ge-
komen. Meer aandacht wil dan zeggen dat bv. dit jaar binnen alle vergaderingen
milieuwethandhaving vaker dan 1 keer op de agenda voorkomt, of vaker dan 1
keer wordt vermeld in verslagen van vergaderingen in vergelijking met vorig
jaar.

`Prioriteit' kan bv. worden geoperationaliseerd als:
In het politieel beleidsplan is een milieuparagraaf opgenomen. Meer prioriteit
betekent dan dat in meer beleidsplannen (in vergelijking met bv. het vorige jaar)
een milieuparagraaf is opgenomen.

Worden begrippen op bovenstaande wijze geoperationaliseerd, dan is eenvoudig te
`meten' in hoeverre het doel is bereikt (er is een criterium). Tevens is een termijn
aangegeven waarbinnen het doel moet zijn bereikt (in dit geval een jaar) en wordt
vermeld hoe het doel moet worden bereikt (nl. door inbreng in vergaderingen, en
door het opnemen van milieuwethandhaving in beleidsplannen).

In bovenstaande voorbeelden is niet opgenomen wie er verantwoordelijk is voor
het bereiken van een bepaald doel en wie of wat de doelgroep is. Hieraan kan tege-
moet worden gekomen door de doelstelling specifieker te formuleren, zoals bijvoor-
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beeld (in het geval van `Aandacht'): `Binnen elk driehoeksoverleg wordt milieuwet-
handhaving minimaal 1 maal door de groepscommandant ter sprake gebracht.'

Door deze formulering kan eenduidig worden nagegaan wat er is bereikt, in hoe-
verre en wanneer het is bereikt en door wie en bij welke doelgroep het is bereikt.
Het vereist enige creativiteit doelstellingen op bovenstaande wijze te formuleren;
sturing aan en evaluatie van projecten kunnen echter alleen op deze wijze zinvol
verlopen.

Evaluatiecriteria
In feite is het enigszins opmerkelijk om op deze plaats criteria te vermelden waar-
aan kan worden afgemeten of projecten succesvol (zijn) verlopen. Het succes van
een project hangt immers af van de mate waarin projectdoelstellingen zijn bereikt.
Criteria waaraan kan worden afgemeten in hoeverre doelen zijn bereikt, zijn in
principe afhankelijk van gestelde doelen en worden idealiter opgesteld door politie-
organisaties waar het project is geïnitieerd.

Op verzoek van de begeleidingscommissie van het onderzoek en naar aanleiding
van hoofdstuk 3 (slaag-, faalfactoren), waarin noodzakelijke voorwaarden voor suc-
cesvolle handhaving door ons worden onderstreept, worden hieronder enkele alge-
mene evaluatiecriteria vermeld. Het betreft voornamelijk criteria waaraan afgemeten
kan worden of aan twee voorwaarden voor succesvolle handhaving is/wordt vol-
daan: het verlenen van (meer) prioriteit aan milieuwethandhaving en (meer) samen-
werking tussen politie en andere handhavende instanties.
- In het politieel beleidsplan is een milieuparagraaf opgenomen, waarin o.a. staat

vermeld waaraan de politie in het bewakingsgebied meer aandacht wil besteden.
- Het politieel beleidsplan sluit aan bij het gemeentelijk beleidsplan.
- De milieuparagraaf uit het politieel beleidsplan is uitgewerkt in een werkplan

`Mil ieuwethandhaving' .
- In het werkplan `Milieuwethandhaving' staan concrete activiteiten vermeld,

wordt beschreven wie de uitvoerders daarvan zijn, wat de tijdsplanning is, en
met behulp van welke middelen uitvoering wordt gegeven aan activiteiten.

- Elk half jaar zijn politiële milieuprojecten schriftelijk en aan de hand van de van
de doelstellingen afgeleide meetbare criteria geëvalueerd.

- Er is een milieukaart opgesteld.
- Handhavingsactiviteiten staan opgenomen in het dienstrooster.
- Iedere surveillant signaleert milieuzaken (via dagrapporten te achterhalen) en

handelt ze zelf af (ondersteund door de milieucontactambtenaar en andere hand-
havende instanties).

- Als gevolg hiervan zijn steeds meer milieuzaken gesignaleerd (eveneens via dag-
rapporten te achterhalen).

- De burgerij meldt meer milieuzaken (registratie meldingen en klachten).
- Iedereen heeft een basiscursus milieu gevolgd of staat daarvoor gepland.
- Voor milieuwethandhaving is een budget vrijgemaakt.
- De functie en rang van specifieke milieufunctionarissen zijn geformaliseerd.
- Handhaving van de milieuwetgeving is een vast punt van inhoudelijk en gericht

overleg in het driehoeksoverleg.
- De driehoek heeft het projectplan geflatteerd.
- Er is sprake van minder gedoogzaken.
- Er vinden op gezette tijden (bv. één dag per maand) gezamenlijke bedrijfsbezoe-

ken plaats door politie-ambtenaren, gemeentelijke toezichthouders en andere
handhavende instanties.
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- Er vindt op gezette tijden gestructureerd overleg plaats op drie niveaus:
1. op uitvoerend niveau informeel wekelijks, formeel minstens maandelijks

(milieucontactambtenaar - toezichthouder van de gemeente; milieucontact-
ambtenaar - contactpersoon andere handhavende instanties);

2. op beleidsmatig niveau minstens per half jaar (bv. groepscommandant - hoofd
milieu-afdeling gemeente; bv. korpschef - directie andere handhavende in-
stanties);

3. binnen de driehoek (bestuur - politie - openbaar ministerie).

- Van elk gestructureerd overleg is schriftelijk verslag gedaan.
- Er is een (geautomatiseerd) centraal meldpunt van milieudelicten opgezet per

regio of per district.
- Op regionaal/provinciaal niveau zijn draaiboeken gezamenlijk opgesteld door

politie, openbaar ministerie, gemeenten en andere handhavende instanties, waar-
in o.a. ieders taak, aanpak en onderlinge afspraken staan vermeld.



Bijlage 3: Implementatie van de werkzaamheden
binnen de eigen organisatie

Het subsidiebeleid van VROM is erop gericht, dat de eenmalige financiële injectie
leidt tot een structurele voortzetting van de opsporing van overtredingen van de
milieuwetgeving na afloop van het project. 'Er dient van uitgegaan te worden dat
na afloop van het project de begrote inzet van menskracht meegenomen zal moeten
worden in het reguliere werkplan van het uitvoerende politiekorps.' (Notitie proef-
projecten voor politie, 1988.)

De leiding van een regio, waarin de handhavingsdeskundige aardige resultaten weet
te boeken, ziet onvoldoende reden om de handhavingsdeskundige boven de organie-
ke sterkte aan te houden. Tenminste, het subsidiebedrag heeft tot doel gehad de
milieuwetbandhaving op een hoger plan te brengen door een handhavingsdeskundige
boven de sterkte aan te stellen.

Uit het onderzoek is echter gebleken dat het totaalbedrag, f 140.000, nooit is
gebruikt om een functionaris boven de organieke sterkte aan te stellen. Een gedeelte
van het geld is weliswaar overgemaakt naar het velddetachement en op die manier
toch nog ten goede gekomen van milieu, echter in dit geval is er sprake van incon-
sistentie in de besteding van geoormerkte middelen. De handhavingsdeskundige is
binnen de organieke sterkte vrijgemaakt, terwijl de motivatie voor de projectaan-
vraag berust op benodigd extra personeel: '... een omvangrijk handhavingsproject
onmogelijk aan de huidige werkzaamheden worden toegevoegd ... waarbij de inzet
van extra menskracht noodzakelijk is'.

Na afloop van het handhavingsproject zal de handhavingsdeskundige zijn beroep
als postcommandant weer gaan uitoefenen. Deze functie is voor de duur van twee
jaar opgevuld door een tweede opperwachtmeester van een naburige gemeente.

Eigenlijk gaat de specifieke deskundigheid daarmee grotendeels verloren, tenzij
de deskundige voor een goede overdracht heeft kunnen zorgen.

Dit zou zo kunnen zijn indien de resultaten van de handhavingsprojecten en
daarmee de realisering van de doelstellingen voorspoedig zouden verlopen.

Op grond van onderzoeksbevindingen kan gesteld worden dat er nog veel werk
te verrichten is voordat de doelstellingen zijn gehaald.

In een andere regio, waar als gevolg van cultuurverschillen tussen Rijkspolitie en
Gemeentepolitie het project nog nauwelijks op gang is gekomen, heeft de situatie
inmiddels een positieve wending gekregen. Door de leiding van het centrumkorps
zijn de problemen onderkend en zag men geen oplossing meer in een zogenaamde
'bottom-up' benadering. Inmiddels zijn de gevoeligheden tussen Rijkspolitie en
Gemeentepolitie in een stafoverleg aan de orde geweest en zijn de groepscomman-
danten zich bewust geworden van de meerwaarde van een handhavingsdeskundige.

Over de toekomstige werkzaamheden van de handhavingsdeskundige bestaat nog
onzekerheid. Wellicht wordt deze aangesteld bij het regionaal bureau milieuwet-
handhaving. Het laatste is echter slechts een beleidsvoornemen waarvoor op dit
moment de plannen worden uitgewerkt.

In de twee overige regio's bestaat geen twijfel over structurele voortzetting van
projectactiviteiten na afloop van het project. Voor deze regio's geldt dat de pio-
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niersfase voorbij is en milieu zich `geen plaats meer hoeft te veroveren'. Een staps-
gewijze structurele inbedding van milieu-activiteiten wordt door de politiechefs
gestimuleerd. Daarin past ook het toevoegen van de handhavingsdeskundige aan de
reguliere sterkte met behulp van VROM-gelden. Eén van de regiodistricten heeft uit
eigen middelen naast de handhavingsdeskundige nog een functionaris aangesteld.
Dit in verband met het arbeidsintensieve karakter van milieuwerkzaamheden.
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