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Voorwoord

Politie en partners, de groene pet past iedereen. Met de uitvoering van het
Nationaal Milieubeleidsplan wordt zowel van de politie, van het openbaar
ministerie als van gemeenten verwacht in woorden en daden een steen bij te
dragen aan het op een hoger peil brengen van de kwaliteit en effectiviteit
van milieuwethandhaving.

Het terrein politie en milieu maakt turbulente ontwikkelingen door. Voor
de politie luidden de jaren negentig in met de uitdaging haar milieutaak te
intensiveren. De politie had er een taak bij. Het startschot voor beleidsma-
tige aandacht voor politie en milieu was gegeven. Ondertussen heeft de po-
litie met het opzetten van haar nieuwe pet ervaren dat zij geen exclusieve
outfit draagt. Ook anderen zijn verantwoordelijk voor handhaving. Slechts
in een samenwerkingsverband tussen politie, provincie, gemeenten, open-
baar ministerie, waterkwaliteitsbeheerders en andere handhavers kan hand-
having gestalte krijgen. In de korte historie van politiële milieuwethandha-
ving zijn begrippen als structurele aandacht, structurele inbedding, samen-
werking, afstemming en planmatige en integrale aanpak een groeiende en
dominante rol gaan spelen in de discussie over handhaving.

Sinds juli 1989 verricht het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documen-
tatiecentrum in samenwerking met het Onderzoek- en Adviesbureau Geerts
(Nijmegen) onderzoek op het terrein `politie en milieu'. Het eerste rapport
van onderzoeksactiviteiten verscheen in 1991. Toen was de focus van on-
derzoek, analoog aan de fase waarin politiële milieuwethandhaving verkeer-
de, voornamelijk gericht op (het uitvoerende niveau van) de politie en haar
opsporingstaak. Gezien de snelle ontwikkeling van politiële milieuwethand-
having bestond er binnen de begeleidingscommissie van het onderzoek (zie
bijlage 1) behoefte aan vervolgonderzoek. Dit onderzoek, waarvan het thans
voor u liggende rapport verslag doet, besteedt uitdrukkelijk aandacht aan
samenwerking tussen de politie en haar partners, aan ontwikkelingen bin-
nen en het beleidsniveau van politiële milieuwethandhaving.

We benutten dit voorwoord voor een woord van dank. Wij danken iedereen
die ons - veelal met groot enthousiasme - verhaal deed van zijn ervaringen
met bestuurlijke en/of strafrechtelijke handhaving en degenen die ons met
raad en daad hebben bijgestaan bij de uitvoering van het onderzoek en de
totstandkoming van het rapport.
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Samenvatting en conclusies

Aanleiding tot onderzoek

Sinds juli 1989 verricht het WODC in samenwerking met het Onderzoek-
en Adviesbureau Geerts (Nijmegen) onderzoek op het terrein `politie en mi-
lieu'. Het eerste onderzoeksrapport verscheen onder de titel `Politie en Mi-
lieuwethandhaving' (Van den Berg en Waelen, 1991). Een belangrijke con-
clusie van het onderzoek was dat voornamelijk problemen in de samenwer-
king tussen politie en gemeenten debet zijn aan de geringe kwaliteit en
kwantiteit van milieuwethandhaving.

Gezien deze conclusie en recente ontwikkelingen op het terrein politie en
milieu, bestond er binnen de departementen behoefte aan vervolgonderzoek.
Dit onderzoek, waarvan voorliggend rapport verslag doet, besteedt uitdruk-
kelijk aandacht aan samenwerking tussen de politie en haar partners, aan
recente ontwikkelingen en de beleidsmatige inbedding van politiële milieu-
wethandhaving.

Uitvoering van onderzoek

Het onderzoek is voornamelijk kwalitatief van aard. Naast algemene litera-
tuur zijn (lokale) beleids-, werk- en projectplannen door middel van in-
houdsanalyse bestudeerd. Het belangrijkste deel van het onderzoek bestond
uit een systematische veldstudie bij het openbaar ministerie, het bestuur en
de politie. Dataverzameling vond plaats door middel van individuele en
groepsgesprekken, telefonische gesprekken en een gestructureerde enquête.
In totaal zijn in individuele danwel in groepsgesprekken 195 personen geïn-
terviewd, verdeeld over heel Nederland, in plattelandsgemeenten en in ste-
delijke gebieden.

In het navolgende belichten we de belangrijkste conclusies van het on-
derzoek.

Opvattingen over de politie-milieutaak

Dat de milieutaak onderdeel moet zijn van het normale politiewerk, is
- behalve voor enkele wethouders - gemeengoed. Ook is de primaatdis-
cussie beklonken. Duidelijk is hoe de politiële signalerende milieutaak dient
te worden opgevat/ingevuld; met betrekking tot de voorlichtende, adviseren-
de, corrigerende en toezichthoudende taak is dat geenszins het geval. Voor-
al de zelfstandige milieutaak van de politie blijkt voor meer uitleg vatbaar.

Doordat afspraken tussen het bestuurlijk en het justitieel apparaat veelal
ontbreken, blijft onduidelijk welke rol de politie in het handhavingsspel
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dient te spelen en wat haar speelruimte is. Aan de ene kant blijkt het multi-
interpretabele karakter van de door het CPB landelijk geformuleerde politie-
milieutaak voedingsbodem voor onduidelijkheden. Aan de andere kant zijn
veel gemeenten niet op de hoogte van deze definitie en getroosten zowel
het gemeentelijk als het juridisch apparaat zich weinig moeite duidelijkheid
te verkrijgen danwel te scheppen. Zo heeft over het algemeen een vertaling
van de landelijk geformuleerde politiemilieutaak in een regionale/lokale mi-
lieutaak niet plaatsgevonden.

Politieel draagvlak voor milieu

Op managementniveau laat het politieel draagvlak voor milieuwethandha-
ving veel te wensen over. Wel geeft het politiemanagement steeds vaker
schriftelijk te kennen milieuwethandhaving prioriteit te verlenen danwel als
speerpunt van beleid te bejegenen. Vooralsnog blijft het echter bij papieren
tijgers.

Zonder te ontkennen dat inmiddels veel initiatieven zijn genomen en mi-
lieu-acties zijn opgezet, concluderen we dat de (beleidsmatige inbedding
van) politiële milieuwethandhaving zich in een pril stadium bevindt. Hap-
snap draait de politie projecten en onderneemt zij acties; politiële milieuwet-
handhaving blijft, weliswaar in mindere mate, maar nog steeds opgehangen
aan hobbyisten. Van integratie van milieuwethandhaving in de basispolitie-
zorg is nog geen sprake. We benadrukken dat op uitvoerend niveau de wil
om milieuwetten te handhaven ruimschoots aanwezig is; het probleem is
het ontbreken van een beleidsmatige inbedding van de handhaving.

De regiefunctie van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie heeft een begin gemaakt met de opbouw van een
handhavingsstructuur op WGR-niveau. Een afwachtende houding ten op-
zichte van politieleiding en bestuurders evenals een concentratie van werk-
zaamheden op lokaal niveau behoort voor enkele milieu-officieren nog niet
tot het verleden, maar is op z'n retour.

Het openbaar ministerie valt `van nature' de rol toe van coordinator en
trekker bij het opzetten van een efficiënte en effectieve handhavingsorgani-
satie. De invulling van deze regiefunctie laat vooralsnog te wensen over en
zal in de toekomst beter uit de verf moeten komen.

Draagvlak binnen gemeenten en consequenties voor politie

Zonder uitzondering stellen gemeenten dat de bestuurlijke aandacht voor
milieu toeneemt en milieu speerpunt van beleid is. Wordt het draagvlak
voor milieu afgemeten aan politiek-economische factoren, dan blijkt dat er
grenzen zijn aan de mate waarin gemeenten milieuwethandhaving prioriteit
verlenen. Ook klagen de meeste gemeenten over onderbezetting van hun
milieudiensten ondanks meer bestuurlijke aandacht voor het milieuvraag-
stuk.
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Gemeentelijk milieubeleid hecht meer prioriteit aan het verlenen van ver-
gunningen dan aan handhaven. Onderbezetting, nadruk op het verlenen van
vergunningen en het meespelen van politiek-economische factoren heeft
voor de politie soms tot gevolg dat gemeenten niet enthousiast zijn om met
de politie samen te werken.

Gedoogsituaties bestaan in alle gemeenten en komen voornamelijk voort
uit een achterstand in het verlenen van vergunningen. Wat dit betreft, bena-
drukken we dat als gemeenten bepaalde situaties gedogen, dit de eigen ver-
antwoordelijkheid van justitie om strafrechtelijk op te treden onverlet laat.

Opmerkelijk is dat een discrepantie tussen plannen en praktijk geen zeld-
zaamheid is. Veelal is men bijvoorbeeld voornemens samenwerking met de
politie te zoeken, maar is men in de praktijk nog ver van dit streven verwij-
derd. Het realiseren van plannen evenals het nakomen van afspraken is niet
altijd een feit.

Afstemming

Afstemming van activiteiten, taken en verantwoordelijkheden tussen politie
en gemeenten vindt vaker plaats dan voorheen, meestal echter in een te laat
stadium van beleidsontwikkeling.

In bijna alle in het onderzoek betrokken gemeenten is sprake van afstem-
mingsproblemen. Vooral afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke
handhaving gaat niet van een leien dakje. In verband hiermee zijn alle ogen
gericht op het openbaar ministerie: van officieren wordt verwacht duidelijk-
heid te scheppen over de vraag wanneer bestuurs- danwel strafrechtelijk op
te treden.

Feit blijft dat men soms niet op de hoogte is van handhavende taken en
activiteiten van andere partners uit het handhavingsnetwerk. Gevolg hiervan
is dat men regelmatig in elkaars vaarwater verzeilt.

Omdat politie- en WGR-regio's meestal niet samenvallen, verwachten
veel respondenten dat in de nieuwe politie-organisatie prioriteitenstelling,
afstemming van plannen en coordinatie grote problemen met zich zal mee-
brengen. We benadrukken dat verantwoordelijken op beleidsniveau zich da-
nig moeten beraden over de vraag: wie kan waar voor wie gaan zitten.

Samenwerking

Over het algemeen werken politie, openbaar ministerie en gemeenten meer
samen dan voorheen. In 24 van de 30 gemeenten is sprake van enige vorm
van samenwerking. Samenwerking is vooral informeel en ongestructureerd.
Reden voor niet-formaliseren is voornamelijk dat de geringe omvang van
samenwerking formalisatie niet noodzakelijk maakt.

In 15 van de 24 gemeenten zijn politie en gemeente goed te spreken over
samenwerking op uitvoerend niveau. Van de geënquêteerde politiefunctiona-
rissen staat 94% positief tegenover verdergaande samenwerking tussen ge-
meente en politie. Wat dit betreft, zijn gemeente-ambtenaren iets minder
enthousiast, maar voor het leeuwedeel welwillend gezind.
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De ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke inspanningen nopen tot
optimisme. Waar samenwerking op uitvoerend niveau nu redelijk tot goed
lijkt te verlopen, was voorheen sprake van competentiestrijd. Contacten
worden beter en het aantal gezamenlijk ondernomen handhavende activitei-
ten groeit. Samenwerking tussen beleidverantwoordelijken is meestal geen
feit. Vooral op beleidsniveau blijken wantrouwen, angst voor verlies van
autonomie en vooroordelen over en weer de samenwerking negatief te beïn-
vloeden.

Overleg

In slechts 5 van de 30 onderzochte gemeenten bestaat geen overleg tussen
politie en gemeente. Soms overlappen overlegvormen elkaar in die zin dat
dezelfde functionarissen elkaar op verschillende overleggen spreken.

Het driehoeksoverleg functioneert niet naar wens: milieu staat meestal
niet structureel op de agenda van de driehoek, prioriteit ontbreekt en sturing
vanuit de driehoek wat betreft milieuwethandhaving is minimaal. Van offi-
cieren van justitie wordt verwacht dat zij binnen de driehoek als breekijzer
voor milieu fungeren.

Uit het onderzoek volgt niet dat er is te snoeien in bestaande overlegvor-
men. Wel stellen we dat overlegvormen meer eenduidig van aard kunnen
zijn, meer gestructureerd en meer gericht op WGR-niveau. Gezien de mate
waarin men overlegt en datgene wat tot nu toe aan handhaving tot stand is
gebracht, is de vraag of men de bestaande overlegvormen effectief en effi-
ciënt benut volgens veel respondenten een retorische.

Kennis

Niet altijd terecht hebben enkele gemeente-ambtenaren en milieu-officieren
geen hoge pet op van de kunde en bekwaamheid van de politie. Uit het on-
derzoek blijkt dat de kennis van politiefunctionarissen langzaam maar ge-
staag groeit op alle niveaus.

Leemtes in milieukennis van uitvoerende politie-ambtenaren betreffen
voornamelijk monstername en de zware al dan niet georganiseerde milieu-
criminaliteit. Op managementniveau is meer kennis nodig om de politiemi-
lieutaak planmatig gestalte te geven, om de milieutaak te regisseren (coor-
dineren, monitoring) en om milieubeleid te formuleren.

Informatie

Op basis van het onderzoek is te concluderen dat informatie-uitwisseling
tussen bestuur, politie en openbaar ministerie zich in een stadium van ont-
wikkeling bevindt. Handhavingspartners houden elkaar in groeiende mate
op de hoogte, echter nog weinig gestructureerd. Een discussie over de vraag
wie over welke informatie dient te beschikken, is van start gegaan, maar
nog lang niet tot een goed einde gebracht.
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Algemene conclusie

De afgelopen jaren is er heel wat op gang gebracht op milieuterrein. In het
rapport keren zinsneden als `in groeiende mate' en `in ontwikkeling' dan
ook regelmatig terug.

Het gehele toneel in ogenschouw genomen, blijkt het belangrijkste knel-
punt het ontbreken van regie om beleidsdoelstellingen te formuleren, te be-
reiken en te bewaken. Handhavingspartners wachten af of spelen elkaar de
zwartepiet toe. Dat weinig actoren zich verantwoordelijk voelen voor te
voeren beleid, is mogelijk in situaties waarin rollen en relaties als gevolg
van een ontbrekende regie onduidelijk zijn, dat wil zeggen als onduidelijk
is wie welk gezag uitoefent, wie wat behoort te doen en wie waarvoor ver-
antwoordelijk is. De regisseurs-de overheid ten aanzien van bestuur en
openbaar ministerie, openbaar ministerie en bestuur ten aanzien van de po-
litie, de politieleiding ten aanzien van politieel uitvoerenden-dienen aan te
geven aan welke rollen en regels actoren zich moeten houden en welke pro-
dukten zij moeten leveren.

Wil de handhaving enige kans van slagen hebben, dan moet aan één
voorwaarde in ieder geval zijn voldaan: dat iedereen doet wat hij/zij be-
looft. Elke handhavingspartner heeft een eigen rol, een eigen speelruimte
en eigen verantwoordelijkheid. Een ieder moet zich aan zijn rol houden,
binnen de eigen speelruimte blijven en verantwoordelijkheid op zich
nemen. Succesvolle milieuwethandhaving vraagt om meer afspraken en om
meer handelen naar afspraken.

We benadrukken dat de kans dat milieuwethandhaving niet altijd even
succesvol verloopt, nog altijd is te verkiezen boven de kans dat de vervui-
ling van het milieu onverminderd kan doorgaan. Het ontstaan van een situa-
tie waarin bijvoorbeeld coórdinatieproblemen een stempel drukken op de
handhaving, is te prefereren boven een situatie waarin handhavers voorna-
melijk afwachten. Initiatief nemen, de eerste stap zetten is vaak niet zonder
risico. Ondanks dat hopen we met het rapport alle handhavers te enthousias-
meren om woorden in daden om te zetten en om risicovol de grenzen van
wat mag te onderzoeken.



1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot onderzoek

Produktie en consumptie hebben onbedoelde, maar ingrijpende gevolgen
voor het milieu. Dit gegeven is inmiddels zowel politiek als maatschappelijk
als probleem onderkend. Algemeen aanvaard is het idee dat regelgeving al-
léén niet voldoende is om de negatieve effecten waar mogelijk een halt toe
te roepen of op zijn minst te beperken. Zowel het Nationaal Milieubeleids-
plan (NMP) als de aangescherpte versie daarvan, het NMP-plus, benadruk-
ken dat handhaving een essentieel sluitstuk is van wet- en regelgeving op
milieugebied.

Van tamelijk recente datum is de uitdaging aan politie en justitie haar
milieutaak te intensiveren. De implicaties daarvan zijn enorm. Intensivering
van de milieuwethandhaving op alle niveaus en bij alle handhavingspartners
heeft tot gevolg dat het terrein `politie en milieu' volop in beweging is.
Meer dan ooit wordt zowel intern als extern druk uitgeoefend op de politie
om haar plaats in het handhavingsnetwerk in te nemen, duidelijk te maken
en haar taak op te pakken.

Sinds juli 1989 verrichten het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum (WODC) en Onderzoek- en Adviesbureau Geerts (OABG,
Nijmegen) gezamenlijk onderzoek op het gebied van politie en milieuwet-
handhaving. Aanvankelijk waren de onderzoeksactiviteiten vooral gericht
op de vraag of, wanneer, onder welke omstandigheden en waardoor er spra-
ke is van een succesvolle of niet-succesvolle politiële milieuwethandhaving.
Het rapport van deze onderzoeksactiviteiten verscheen begin 1991 onder de
titel `Politie en milieuwethandhaving' (Van den Berg en Waelen, 1991).

In die periode lag in de politiewereld het accent in het denken en doen
met betrekking tot de milieutaak vooral op het `meenemen van milieu' in
de surveillance. Het WODC/OABG-onderzoek concentreerde zich derhalve
voornamelijk op de zelfstandig uit te voeren opsporingstaak van de politie
inzake de naleving van milieuwetten. Het richtte zich bovendien vrijwel uit-
sluitend op het uitvoerend niveau binnen de politie-organisatie.

Milieuwethandhaving is echter geen taak waar de politie alléén voor
staat. Ze kan alleen gestalte krijgen in samenwerking met onder meer pro-
vincies, gemeenten, waterkwaliteitsbeheerders, de Algemene Inspectiedienst
(AID) én het openbaar ministerie. Dit omvangrijke handhavingsnetwerk en
de plaats van de politie daarbinnen kwamen in het WODC/OABG-onder-
zoek niet expliciet aan bod. Uit het onderzoek kwam echter wel naar voren
dat politiële milieuwethandhaving niet altijd even goed uit de verf komt,
vooral omdat op het gebied van samenwerking het een en ander haperde.

Daarnaast en ondertussen is er heel wat veranderd, onder andere wat be-
treft de (beleidsmatige) aandacht voor politie en milieu. Zo kunnen politie-
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organisaties sinds het voorjaar van 1990 bij de invulling van hun handha-
vingstaak terugvallen op het rapport van het Coordinerend Politie Beraad
(CPB) `Handhaven of verliezen" en de `Beleidsnota Uitvoering NMP, poli-
tie, voor de jaren 1990-1995'2. Daarnaast stimuleert het Projectbureau poli-
tiële handhaving milieuregelgeving van de Ministeries van Justitie en van
Binnenlandse Zaken de planmatige en projectmatige aanpak van politiële
milieu-activiteiten.

In de begeleidingscommissie van het onderzoek kwam dan ook de wens
naar voren om in een vervolgonderzoek uitdrukkelijk aandacht te besteden
aan samenwerking tussen politie, bestuur en openbaar ministerie, de plaats
die de politie binnen het totale handhavingsnetwerk inneemt en het beleids-
niveau van milieuwethandhaving. Gezien de ontwikkelingen op het betref-
fende terrein, bestond er tevens de behoefte aan een actuele beschrijving
van de stand van zaken betreffende politiële milieuwethandhaving. Het re-
sultaat van dit vervolgonderzoek is het voorliggende rapport.

1.2 Achtergrond van onderzoek: recente beleidsontwikkelingen

In het kader van de intensivering van de milieuwethandhaving en ter uit-
breiding van de benodigde menskracht bij bestuur, openbaar ministerie en
politie en ter stimulering van de samenwerking heeft het Rijk een aantal
geldstromen gecreëerd. Dat geld wordt grotendeels volgens het principe
van keerzijde- en prestatiefinanciering toegekend.

Twee geldstromen vloeien richting gemeenten: gelden vanuit het Bijdra-
genbesluit Uitvoering Gemeentelijk Milieubeleid (BUGM) en de Financie-
ring Uitvoering Nationaal Milieubeleidsplan (FUN). Op 1 januari 1990 trad
het BUGM in werking. Vanaf dat moment is door het Ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een jaarlijks
groeiend bedrag (tot uiteindelijk 48,7 miljoen gulden in 1993) ter beschik-
king van gemeenten gesteld. Elke (groep van) gemeente(n) met 70.000 in-
woners of meer komt voor een bijdrage uit de BUGM-regeling in aanmer-
king. Intergemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd met een bonus
van 25%. Uiteindelijk moet het extra geld ertoe leiden dat gemeenten in
1994 het verlenen van vergunningen en handhavingstaken op een adequaat
niveau hebben gebracht.

In april 1991 bracht het Ministerie van VROM samen met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) een `Kaderplan van Aanpak Nationaal
Milieubeleidsplan' uit. Het is een vertaling van het NMP voor gemeenten.
Als gemeenten hun milieubeleid vormgeven volgens dit Kaderplan, komen
ze in aanmerking voor de specifieke VROM-uitkering voor de uitvoering
van het NMP over de jaren 1992-1994. De FUN-gelden komen bovenop de

1 Rapport politie-milieutaak (1990).

2 Departementale beleidsuitgangspunten Uitvoering NMP (politie) voor de jaren 1990-1995
(1990).
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BUGM-gelden en bedragen 43 miljoen gulden. Gemeenten kunnen aan-
spraak maken op FUN-gelden op voorwaarde dat zij er een zelfde bedrag
tegenover stellen. Zo leveren Rijk en gemeenten een gelijke bijdrage.

De BUGM-gelden en de gelden die in het kader van het NMP aan ge-
meenten ter beschikking worden gesteld, zijn een stimulans voor gemeenten
om, veelal in onderlinge samenwerking, hun ambtelijk milieu-apparaat uit
te breiden.

Zowel de financiële prikkel van het BUGM als die van het NMP-plus
leggen nadruk op intergemeentelijke samenwerking. In overleg tussen het
Ministerie van VROM, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de VNG is
een structuur ontwikkeld aan de hand waarvan deze samenwerking tot stand
kan komen. In principe wordt de intergemeentelijke samenwerking met be-
trekking tot de milieuwethandhaving vormgegeven op WGR3-niveau. De
voorgestelde structuur heeft ook de steun gekregen van het openbaar minis-
terie, het CPB, de Ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van
Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen (UvW). In de zoge-
naamde 11-oktoberbrief van de vier ministers (VROM, Verkeer en Water-
staat, Justitie en Binnenlandse Zaken) wordt de noodzaak van een gestruc-
tureerde samenwerking tussen de diverse bestuurslagen nog eens benadrukt,
evenals de noodzaak van afstemming met de strafrechtelijke handhaving.'
De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op WGR-niveau zullen het
zwaartepunt vormen van een samenhangende bestuurlijke handhavingsstruc-
tuur. De samenwerking betreft zowel programmering als uitvoering en co-
ordinatie van handhavingsactiviteiten.

Ook de provincies krijgen extra financiën (de zogenaamde Van Rijn-Velle-
koop-gelden). In 1991 kwam 5 miljoen gulden beschikbaar voor de provin-
cies om de achterstanden bij de uitvoering van de milieuwetten weg te wer-
ken; dit jaar loopt het bedrag op tot 15 miljoen gulden en vanaf 1993 wordt
de Rijksbijdrage 25 miljoen gulden. In een bestuursovereenkomst met het
IPO is vastgelegd dat de provincies ervoor zullen zorgen dat er op 1 januari
1995 geen inrichtingen meer zijn zonder vergunning of met een langdurig
ontoereikende vergunning. Verder zullen de provinciale milieudiensten vol-
doende moeten zijn uitgebreid om te voorkomen dat er nieuwe achterstan-
den ontstaan. In het kader van het NMP en NMP-plus levert het Rijk hier-
voor een financiële bijdrage die oploopt tot 32,8 miljoen gulden in 1994.

In het kader van het NMP zijn ook voor justitie gelden vrijgemaakt, oplo-
pend tot 20 miljoen gulden in 1994. Uit de NMP-gelden zijn aan de 19 ar-
rondissementsparketten 19 formatieplaatsen officier van justitie toegevoegd
ten behoeve van de milieutaak. Ook zijn 19 parketsecretarissen voor milieu
aangesteld. Daarnaast zijn per parket eenmalig doeluitkeringen ontvangen

3

4
Wet Gemeenschappelijk regelingen

Brief van de Minister van VROM (mede namens de Ministers van Verkeer en Waterstaat,
van Justitie en van Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d.
11 oktober 1990 inzake de hoofdlijnen van de bestuurlijke handhavingsstructuur.
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voor investeringen in de materiële sfeer ten behoeve van milieuwethandha-
ving. Voor opleiding en uitbreiding van de zittende magistratuur zijn even-
eens gelden vrijgemaakt.

In juni 1991 werd het Plan van Aanpak (intensivering milieuhandhaving
van het openbaar ministerie) vastgesteld. In dat plan worden activiteiten en
aandachtspunten uitgewerkt die op korte termijn richting moeten geven aan
de intensivering van de strafrechtelijke handhaving van de milieuwetgeving.
Het plan schept daarmee een landelijk kader dat moet worden uitgewerkt
door de ressorts- en met name de arrondissementsparketten.

Het openbaar ministerie staat tegenwoordig, meer dan voorheen, op het
standpunt dat bestuur en openbaar ministerie ieder een eigen, zelfstandige
verantwoordelijkheid hebben bij de handhaving van de milieuwetten. Een
actiever beleid van vervolging van milieudelicten is hiervan een gevolg.
Steeds duidelijker blijkt dat het openbaar ministerie niet is gebonden aan
gedoogsituaties die het bestuur laat ontstaan, c.q. voortbestaan, maar een
eigen verantwoordelijkheid heeft. Op 11 september 1991 heeft het openbaar
ministerie een landelijk standpunt inzake bestuurlijk gedogen in milieuzaken
vastgesteld. Dit standpunt komt overeen met dat van de Ministers van Ver-
keer en Waterstaat en van VROM.5

In de Beleidsnota Uitvoering NMP, politie, voor de jaren 1990-1995 en het
Plan van Aanpak van het openbaar ministerie' staan de beleidsopvattingen
geformuleerd betreffende de taken van de politie en het openbaar ministerie.
Afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving is noodzake-
lijk, samenwerking tussen het bestuur en politie / openbaar ministerie is
daarbij een must. De opvattingen over de justitiële en politiële handhaving
sluiten aan bij die, verwoord in de reeds genoemde interdepartementale 11-
oktoberbrief.

Voor de intensivering van de handhaving van de milieuwetgeving door de
politie is in het kader van het NMP(-plus) in 1990 14 miljoen gulden be-
schikbaar gesteld. In 1991 was dit 26,25 miljoen en tot in 1994 loopt dit
bedrag op tot 60 miljoen gulden. De `Beleidsnota Uitvoering NMP, politie,
voor de jaren 1990-1995' bevat een plan van aanpak voor de besteding van
die extra gelden.

In 1989 besloot het CPB dat de. handhaving van de milieuwetgeving bin-
nen de politie een belangrijk aandachtspunt diende te worden. In 1990 werd
deze afspraak uitgewerkt in het Rapport Politie-milieutaak. Het CPB-rap-
port reikt concrete uitwerkingen en keuzes aan en geeft inhoud aan de nood-
zakelijke randvoorwaarden voor de implementatie van de milieutaak binnen
de politie.

Zoals verwoord in de notitie `Gezamenlijk beleidskader inzake het terugdringen van het
gedogen van milieu-overtredingen' van (1991) en onderschreven door het IPO, de VNG
en de UvW.

Intensivering strafrechtelijke handhaving milieuregelgeving (1990).
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In de `Beleidsnota Uitvoering NMP, politie' staat voorop dat de politiële
milieuhandhavingsactiviteiten moeten worden geïntensiveerd en dat afstem-
ming en samenwerking met andere handhavende instanties moet zijn gega-
randeerd. Tot 1995 is gekozen voor financiering van projecten waaraan een
resultaatverplichting is gekoppeld. De gelden worden verdeeld aan de hand
van door de politieregio's op te stellen beleidsplannen en projectvoorstellen.
Voorstellen voor politieprojecten moeten zijn afgestemd op de programme-
ring van openbaar ministerie en bestuur. Beoogd wordt te komen tot een
planmatige en structurele milieuwethandhaving, passend in het handhavings-
beleid van het bestuur en het openbaar ministerie. Gezamenlijke program-
mering en een duidelijke taakverdeling moeten leiden tot effectieve samen-
werking.

De uitvoeringsorganisatie van het NMP (politie) rust bij het Projectbu-
reau politiële handhaving milieuregelgeving van de Ministeries van Justitie
en van Binnenlandse Zaken. Het Projectbureau analyseert en toetst de regio-
nale plannen en voorstellen. In juli 1991 is naar politie-organisaties een cir-
culaire uitgegaan die criteria en procedures bevat voor het toekennen van
subsidies.'

Veel tijd en energie is er sinds 1989 gestoken in het ontwikkelen van een
goede infrastructuur voor de politiemilieutaak. In nagenoeg alle politiere-
gio's zijn daartoe onder meer regionale milieubureaus opgericht, bedoeld
voor het coordineren en planmatig stimuleren van politiële milieu-activitei-
ten. Ook is er veel aandacht voor verbetering van de randvoorwaarden
waarbinnen de politiemilieutaak vorm moet krijgen: de inhaalslag die moet
worden geleverd op onder andere het gebied van informatievoorziening,
vorming en opleiding en interne milieuzorg.

Daarnaast zijn in nauwe samenwerking met het bestuur tal van handha-
vingsprojecten in uitvoering, in ontwikkeling of reeds afgesloten. Hier
snijdt het mes aan twee kanten: er wordt daadwerkelijk iets gedaan aan
handhaving, er wordt ervaring opgedaan in samenwerking met het bestuur
èn kennislacunes op het gebied van milieuwethandhaving worden opgevuld.

In het kader van de zware (georganiseerde) milieucriminaliteit is in 1990
bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) een sectie milieucrimina-
liteit opgericht en bij het gerechtelijk laboratorium een hoofdafdeling mi-
lieu, die in nauwe samenwerking met het Milieubijstandsteam (MBT)8 on-
dersteuning verlenen aan de politie. Tevens wordt gezocht naar mogelijkhe-
den om opsporingsmiddelen die voor andere vormen van professionele cri-
minaliteit worden gehanteerd, ook in te. zetten voor milieucriminaliteit, zo-
als de Regionale Centrale Inlichtingendiensten (RCID's). Bij de bestrijding

7
In de `Circulaire criteria milieuprojecten' (1991) staan de subsidiecriteria uitgewerkt.
Deze criteria zijn mede ontwikkeld naar aanleiding van het genoemde rapport `Politie en
M il ieuwethandhaving'.

Sinds 1985 bestaat het MBT, een `pool' van uiteenlopende deskundigen die op afroep de
politie kunnen assisteren bij het aanpakken van ernstige gevallen van milieucriminaliteit.

8



14 Hoofdstuk 1

van zware (georganiseerde) milieucriminaliteit is ook de internationale mi-
lieucriminaliteit een thema.

1.3 Gezamenlijk op weg naar een regionale handhavings-
structuur

De beleidsopvattingen betreffende de taken van de politie en het openbaar
ministerie zoals neergelegd in de `Beleidsnota Uitvoering NMP, politie,
voor de jaren 1990-1995' en het Plan van Aanpak van het openbaar minis-
terie, sluiten aan bij de (toekomstige) bestuurlijke handhavingsstructuur.
Ook het CPB kan zich vinden in de gewenste samenwerkingsstructuur. On-
der verantwoordelijkheid van het Ministerie van VROM wordt momenteel
gewerkt aan het opzetten van een geintegreerde handhavingsstructuur. Hier-
bij zijn alle handhavende instanties betrokken. Het uiteindelijke doel is het
vergroten van de prioriteit voor en de kwaliteit van de milieuwethandha-
ving.

Met de extra gelden die momenteel zowel in het bestuursrechtelijke als het
strafrechtelijke traject worden gepompt, wordt gewerkt aan het optuigen
van het handhavingsapparaat en het opbouwen van een adequate handha-
vingsstructuur. Het bestuur organiseert zich op WGR-niveau, de politie op
het (toekomstige) politieregioniveau. Cruciaal is dat beleids- en uitvoerings-
programma's op elkaar aansluiten en dat ook in de concrete uitvoering
voortdurend wordt gezocht naar samenwerking, afstemming en terugkoppe-
ling. Een samenhangende handhavingsstructuur is daarvoor onontbeerlijk.

Uiteraard is een adequaat niveau van handhaving niet van vandaag op
morgen te realiseren. Zowel bij het bestuur, de politie als bij het openbaar
ministerie is men momenteel druk doende het handhavingsapparaat op peil
te brengen. Aan de opbouw van een adequate samenwerkingsstructuur
wordt in de meeste gebieden hard gewerkt. Er kan alleen worden gedacht
en gesproken in termen van een groeimodel.

1.4 Doel van het onderzoek

Tegen deze achtergrond is het uiteindelijke en algemene doel van het onder-
zoek naar politie en partners: zowel op uitvoerend als op beleidsniveau
handhavingspartners een handvat bieden bij het intensiveren van een geza-
menlijke milieuwethandhaving. Specifieke doelen hierbij zijn:
- zicht krijgen op de stand van zaken met betrekking tot politiële milieu-

wethandhaving;
- het opsporen van factoren die de samenwerking tussen politie en part-

ners in het kader van milieuwethandhaving negatief beïnvloeden;
- zicht krijgen op factoren die politiële milieuwethandhaving kunnen opti-

maliseren.



2 Methode en opzet van het onderzoek

2.1 Methode van onderzoek

Bij dit onderzoek is voornamelijk gebruikgemaakt van kwalitatieve onder-
zoeksmethoden. Naast algemene literatuur zijn (lokale) beleids-, werk- en
projectplannen door middel van inhoudsanalyse bestudeerd. De hoofdmoot
van het onderzoek bestond uit een systematische veldstudie bij het openbaar
ministerie, het bestuur en de politie. Dataverzameling vond plaats door mid-
del van individuele en groepsgesprekken, telefonische gesprekken en een
gestructureerde schriftelijke enquête (bijlage 2). De gesprekken zijn gevoerd
aan de hand van een lijst van onderwerpen (bijlage 3). Het betrof de volgen-
de onderwerpen: de milieutaak van de politie, afstemming en samenwerking
op lokaal en bovenlokaal niveau, concrete handhavingsactiviteiten, belem-
merende en bevorderende factoren, de rol van het driehoeksoverleg op be-
leidsniveau en van het afstemmingsoverleg op operationeel niveau en het
rapport `Politie en Milieuwethandhaving'.

2.2 Onderzoeksgroepen en omvang van het onderzoek

Gesprekken vonden voornamelijk plaats met officieren van justitie belast
met milieuzaken9, beleidsverantwoordelijken bij gemeenten (wethouders mi-
lieuzaken, hoofden van gemeentelijke milieu-afdelingen), milieucoórdinato-
ren en milieucontactambtenaren bij de politie en toezichthouders in dienst
van de gemeente.

Wat betreft het openbaar ministerie is ervoor gekozen zoveel mogelijk
milieu-officieren, eventueel vergezeld door parketsecretarissen, bij het on-
derzoek te betrekken. Voor gesprekken met wethouders en hoofden van ge-
meentelijke milieu-afdelingen en voor de groepsgesprekken was het nood-
zakelijk een selectie te maken. De selectie is gemaakt door uit te gaan van
30 gemeenten waar individuele en groepsgesprekken zouden plaatsvinden,
in aantal verdeeld over de 11 provincies naar rato van oppervlakte en be-
volkingsdichtheid. Per provincie is een weegfactor berekend gebaseerd op
het aantal inwoners per vierkante kilometer en de oppervlakte in vierkante
kilometers. Aan de hand daarvan is per provincie het aantal gemeenten be-
paald, dusdanig dat zeker één gemeente in elke provincie in het onderzoek
is betrokken.

9 De officieren van justitie belast met milieuzaken worden ook wel `milieu-officieren' ge-
noemd.
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Bij de selectie is gekozen voor gemeenten met een groot inwonersaantal,
zodat stedelijke gebieden en de gemeentepolitie in beeld komen (bijlage 4).
Plattelandsgemeenten en de rijkspolitie vallen echter niet buiten de boot.
De eerste fase van het onderzoek behelsde namelijk het actualiseren van de
in het vorige onderzoek verzamelde gegevens. Hiervoor zijn gesprekken
gevoerd met politiefunctionarissen die in voorgaand onderzoek ook werden
geïnterviewd en betrokken zijn bij projecten die door het Ministerie van
VROM zijn gesubsidieerd.`

In totaal is in individuele danwel groepsgesprekken met 195 personen
gesproken. Individuele gesprekken vonden plaats met:
- 21 vertegenwoordigers van het openbaar ministerie: 14 milieu-officieren

en 7 parketsecretarissen;
- 60 representanten van gemeenten: 30 wethouders en 30 beleidsmedewer-

kers;
- 29 politiefunctionarissen (milieucontactambtenaren, milieucoórdinatoren).

Aan de groepsgesprekken namen in totaal 85 personen deel, hoofdzakelijk
vertegenwoordigers van politie-organisaties en gemeenten.

Bovenstaande methode van onderzoek kent beperkingen, onder meer wat
betreft de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar het totaal
van-ook niet-onderzochte-situaties. Doel van het onderzoek is echter
niet een optimale representativiteit van de onderzoeksresultaten, maar het
verkrijgen van inzicht in factoren die de samenwerking tussen politie en
partners op het gebied van de milieuwethandhaving beïnvloeden.

2.3 Fasen van het onderzoek

Zoals gezegd, behelsde de eerste fase van het onderzoek het actualiseren
van de in eerder onderzoek verzamelde gegevens. Daarnaast zijn er nog
vier fasen te onderscheiden.

Fase 2: Gesprekken met gemeentelijke portefeuillehouders milieu
In 30 gemeenten is gesproken met wethouders milieuzaken. Vaak was daar-
bij nog een andere beleidsverantwoordelijke ambtenaar, bijvoorbeeld het
hoofd van de gemeentelijke milieudienst, aanwezig. In deze gesprekken
kwam de interne organisatie en uitvoering van de bestuurlijke milieuwet-
handhaving aan de orde evenals het rapport `Politie en milieuwethandha-
ving'. Centraal stond echter de samenwerking die al dan niet tussen ge-
meente en politie op het gebied van milieuwethandhaving bestaat. Alle res-

10 De conclusie van deze onderzoeksfase is dat de stand van zaken met betrekking tot de po-
litiële milieuwethandhaving, zoals beschreven in het rapport `Politie en Milieuwethandha-
ving' nog steeds actueel is. Wel zijn enkele ontwikkelingen in gang gezet. We komen in
dit rapport niet meer afzonderlijk terug op deze onderzoeksfase, aangezien we deze ont-
wikkelingen ook signaleren bij stedelijke gebieden en gemeentepolitie en uitvoerig ter
sprake brengen in de rapportage over de andere onderzoeksfasen.
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pondenten kregen als voorbereiding op het gesprek (een samenvatting van)
het rapport `Politie en milieuwethandhaving' toegezonden.

Fase 3: Groepsgesprekken met vertegenwoordigers van diverse handhaven-
de instanties op uitvoerend niveau
Voor deze onderzoeksactiviteit zochten de onderzoekers contact met milieu-
contactambtenaren bij de politie, die op hun beurt een aantal andere hand-
havers benaderden met wie wordt samengewerkt c.q. samengewerkt be-
hoort te worden voor deelname aan een groepsgesprek. De grootte en sa-
menstelling van de groepen verschilden per gemeente. Deelnemers waren
onder meer vertegenwoordigers van politie, Rijkswaterstaat, openbaar mi-
nisterie, gemeentelijke milieudiensten, Hoogheemraadschap, reinigingspoli-
tie, Regionale Inspectie Milieuhygiëne (RIMH), provincie en gewest.

Het doel van deze bijeenkomsten was tweeledig: enerzijds zijn de aan-
wezigen geinformeerd over de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen uit
voorgaand onderzoek. Anderzijds verzamelden de onderzoekers informatie
onder meer over de opvattingen over de politiemilieutaak, over de vraag of
de diverse handhavende instanties in de betrokken gemeenten samenwerken
en in welk stadium die eventuele handhaving zich bevindt èn over de vraag
of er kan worden gesproken van samenwerking gebaseerd op een planmati-
ge aanpak. Ook is aangestuurd op het maken van concrete afspraken tussen
de aanwezigen om tot een betere samenwerking te komen. Tijdens de bij-
eenkomsten stond het devies `zonder organisatie géén handhaving' centraal.

De gemeenten die voor een groepsgesprek zijn benaderd, zijn dezelfde
als waar gesprekken met wethouders plaatsvonden. Met deze keuze is be-
oogd de reeds verkregen informatie meer reliëf te geven door aanvullende
informatie van personen die op uitvoerend niveau invulling geven aan de
handhavingstaak.

De oorspronkelijke doelstelling was zo'n 20 tot 25 groepsgesprekken te
voeren. Het werden er uiteindelijk 12. In het algemeen en op basis van de
andere onderzoeksgegevens kan worden gesteld dat deelname juist in die
gemeenten beperkt is gebleven waar samenwerking rond milieuwethandha-
ving zich nog in een pril stadium bevindt, hetzij door een afwachtende hou-
ding van het bestuur, hetzij door een lage prioriteit voor milieu bij de poli-
tie. Door deze selectieve deelname aan de groepsgesprekken bestaat het ge-
vaar van een te florissant beeld van de stand van zaken. Dit bezwaar wordt
weggenomen door op verschillende manieren informatie te verzamelen.
Ook in gemeenten waar uiteindelijk geen groepsgesprek plaatsvond, werd
altijd wèl gesproken met de portefeuillehouder milieu en eventueel het
hoofd van de milieudienst.

Gekoppeld aan de groepsgesprekken werd onder de deelnemers na af-
loop ter plekke een kleine schriftelijke enquête gehouden. De enquêteresul-
taten zijn gebruikt als aanvulling op de informatie die in de andere onder-
zoeksactiviteiten is verzameld. Er zijn in totaal 74 vragenlijsten ingevuld
(zie o.a. bijlage 5).
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Fase 4: Gesprekken met milieu-officieren
Binnen 14 van de 19 arrondissementsparketten is gesproken met milieu-offi-
cieren, soms in gezelschap van parketsecretarissen. Deze gesprekken wier-
pen licht zowel op de plaats van milieu binnen het openbaar ministerie, het
takenpakket van de milieu-officier als op de samenwerking tussen handha-
vers in het arrondissement in zijn algemeenheid. Daarnaast kwam de stand
van zaken met betrekking tot de bestuurlijke handhavingsstructuur in WGR-
verband aan de orde.

Fase 5: De driehoek
Aanvankelijk zouden ook de lokale driehoeken in het onderzoek worden
betrokken. De driehoeken functioneren momenteel echter nauwelijks ten
aanzien van milieu, in die zin dat milieu slechts incidenteel op de agenda
van het driehoeksoverleg staat. Zinvoller leek het beleidsverantwoordelijken
voor milieuwethandhaving afzonderlijk voor een gesprek te benaderen. Aan-
gezien zowel de begeleidingscommissie als het onderzoeksteam verwachtte
dat naast gesprekken met wethouders milieuzaken en milieu-officieren het
eveneens benaderen van de lokale driehoeken een te geringe meerwaarde
voor het onderzoek zou opleveren, zijn de gesprekken met de lokale drie-
hoeken uit de onderzoeksopzet geschrapt.

2.4 Theoretisch kader

Bij de analyse en beschrijving van de onderzoeksresultaten staat de politie
in haar omgeving centraal. Wat we schrijven over gemeenten en openbaar
ministerie, moet steeds in het licht van de volgende vraag worden bezien:
welke invloed heeft de stand van (milieu)zaken binnen gemeenten danwel
openbaar ministerie op de samenwerking met de politie en dus op politiële
milieuwethandhaving?

Vanuit twee invalshoeken analyseren en beschouwen we de resultaten.
De eerste invalshoek betreft de uitvoering van milieubeleid door de politie.
Literatuur over uitvoering van beleid leert dat het succes van beleid behalve
van de beleidsinhoud en de omgeving ook afhangt van de mate waarin uit-
voerders weten wat ze moeten doen, dat ook kunnen en daartoe zijn gemoti-
veerd (met andere woorden: dat ook willen)." Vanuit deze gedachtengang
is te veronderstellen dat milieuwethandhaving kans van slagen heeft als de
factoren weten, kunnen en willen gelijktijdig en gecombineerd voldoende
worden gestimuleerd.

11 Dr. M. Herweijer, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, tijdens
het symposium 'Uitvoering van beleid; blinde vlek bij bestuurders of hobby van onderzoe-
kers?' op 4 oktober 1991. Een vergelijkbaar model oppert prof. dr. Theo B.C. Poiesz, het
zgn. TRIADE-model (uit de congresbundel'Wordt goed milieugedrag beloond?' november
1991, p. 38). De drie voorwaarden voor gedragsaanpassing zijn in dit model: motivatie,
capaciteit en gelegenheid.
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Vanuit de tweede, meer beleidsmatige invalshoek bezien we de politie in
relatie tot andere handhavende instanties. Milieuwethandhaving is op te vat-
ten als een spel.` De belangrijkste actoren hierbij zijn de centrale overheid
(parlement, bewindslieden, departementen), gemeenten, openbaar ministerie
en politie. Zij spelen elk een met gepaste verantwoordelijkheid beklede rol
binnen een bepaalde speelruimte en staan in een door spelregels (afspraken)
bepaalde relatie ten opzichte van elkaar. De tweede invalshoek maakt in-
zichtelijk wie, voor welk deel van de afspraken verantwoordelijk is en wie
waarop door wie (door welke regisseur) is aan te spreken. De veronderstel-
ling hierbij is dat als actoren niet uit hun rol vallen en verantwoordelijkheid
nemen, als de regie voortreffelijk is en als actoren binnen hun speelruimte
blijven en spelregels eerbiedigen, dan heeft dat een positieve invloed op het
politieel handhaven van milieuwetten.

Combineren we nu beide invalshoeken dan is een ideaaltypisch beeld te
schetsen van het handhavingsspel. Situaties waarin milieuwethandhaving het
beste gedijt, zijn:
- met betrekking tot de rol:

- weten astoren wie welke rol heeft (taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden zijn duidelijk);

- kunnen actoren hun rol spelen (aan basisvoorwaarden is voldaan, zie
hieronder);

- willen actoren hun rol spelen (zij stellen prioriteiten en nemen verant-
woordelijkheid);

- met betrekking tot regels/afspraken:
- weten actoren welke regels/afspraken er zijn (de informatievoorzie-

ning is uitstekend);
- kunnen zij zich aan afspraken houden (er is overleg, aan voorwaarden

is voldaan);
- willen zij zichzelf en andere actoren aan afspraken houden (actoren

bewaken daadwerkelijk de prioriteitenstelling);
- met betrekking tot regisseren:

- weten actoren wie waarop te regisseren en wie hen waarop kan regis-
seren (duidelijk is wie het voor het zeggen heeft);

- kunnen actoren regisseren en kunnen zij worden geregisseerd (verant-
woordelijkheid en mandaat gaan hand in hand);

- willen astoren (zich laten) regisseren (de strijd om de macht is beklon-
ken).

Uiteraard kan een dergelijke situatie alleen tot stand komen mits aan enkele
basisvoorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn: voldoende
mensen en middelen, voldoende kennis van zaken en een gestructureerde
informatievoorziening.

12 Deze metafoor is geïnspireerd op het sturen-op-afstandmodel. Zie voor een interpretatie
van dit model o.a. Kruissink en Wiebrens (1992).
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2.5 Wat volgt

Met bovenstaande in het achterhoofd beschrijven we in dit rapport aan de
hand van thema's hoe de groene vlag van de politie erbij hangt, welke
slaag- en faalfactoren er zijn en in welke richting oplossingen voor knelpun-
ten zijn te zoeken.

De opbouw van de rest van het rapport is als volgt. Deel 2 bespreekt de
resultaten van onderzoek. De thema's die gezien de geschetste ideaaltypi-
sche situatie van belang zijn en in de komende hoofdstukken de revue pas-
seren, zijn: de opvattingen over en de ontwikkelingen in de politiemilieu-
taak (hoofdstuk 3), de prioriteit die aan milieuwethandhaving wordt gegeven
door zowel bestuur, openbaar ministerie als politie (hoofdstuk 4), afstem-
ming van taken, verantwoordelijkheden, plannen en straf- en bestuursrech-
telijke handhaving (hoofdstuk 5), de kwantiteit en de kwaliteit van samen-
werking (hoofdstuk 6), overleg (hoofdstuk 7) en twee voorwaarden voor
succesvolle handhaving: kennis/educatie en informatie (hoofdstuk 8).

Deel 3 schetst de belangrijkste conclusies van het onderzoek (hoofdstuk
9) en vertaalt de conclusies naar beleid. Beantwoord wordt de vraag: wat
betekenen de onderzoeksbevindingen voor (het te voeren beleid van) de
centrale overheid (hoofdstuk 10), de politie (hoofdstuk 11), het openbaar
ministerie (hoofdstuk 12) en gemeenten (hoofdstuk 13)? Hoofdstuk 14 be-
ziet ter afronding van het rapport het spel der milieuwethandhaving vanuit
het theoretisch kader.

Om redenen van anonimiteit zijn geen ruwe onderzoeksgegevens en casebe-
schrijvingen in het rapport opgenomen, maar is ervoor gekozen alleen de
analyse van het onderliggende materiaal in dit rapport op te nemen.

Vanuit het oogpunt van leesbaarheid is er soms voor gekozen in meer al-
gemene termen over de respondenten te spreken. Onder `(de) gemeenten'
verstaan we uiteraard alleen de in het onderzoek betrokken wethouders,
hoofden van gemeentelijke milieu-afdelingen en toezichthouders. Met `(het)
openbaar ministerie' doelen we op de in het onderzoek betrokken milieu-of-
ficieren en parketsecretarissen en met `(de) politie' op de betrokken politie-
functionarissen.

In de tekst zijn steekwoorden die betrekking hebben op het theoretisch
kader, cursief weergegeven.



3 De politiemilieutaak: weten wat te doen

Het CPB noteerde in 1990 `(...) dat de inspanning van de politie op het ge-
bied van milieu zowel zelfstandig, als ondersteunend, alsmede preventief en
repressief gericht zal moeten zijn'. Onder de zelfstandige taak verstaat het
CPB: `(...) dat de politie zelfstandig (als politie), onafhankelijk van andere
ambtelijke diensten en instanties haar specifieke taak uitoefent in onderge-
schiktheid aan het bevoegd gezag'. Het politie-optreden bij de uitoefening
van de milieutaak dient zowel te zijn gericht op opsporing als op het onder-
steunen van het bestuur. `In deze taak kan respectievelijk een onderscheid
worden gemaakt in opsporing (repressief, preventief en controle) en toe-
zicht.' (Rapport Politie-milieutaak, 1990.)

Eenvoudig gesteld, komt de politiemilieutaak neer op ondersteuning van
het bestuur bij de uitvoering van de milieuwethandhaving, inclusief opspo-
ring als sluitstuk, milieusurveillance, alsmede opsporing van daarbij gecon-
stateerde overtredingen en bestrijding van de zware, al dan niet georgani-
seerde milieucriminaliteit en voorlichting.

Het CPB-rapport levert geen eenduidige invulling van de politiemilieu-
taak. Hoewel het CPB keuzes oppert, beoogt het dat ook niet. Voor de taak-
invulling moeten politie-organisaties zelf aan de slag en dat gaat niet overal
van een leien dakje, zij het dat de discussie daarover helderder wordt.

De onderstaande paragrafen gaan in op de vraag: welke rol schrijven wet-
houders, hoofden van gemeentelijke milieu-afdelingen, milieu-officieren en
toezichthouders de politie toe en welke rol ziet de politie voor zichzelf weg-
gelegd? Vooral wethouders en hoofden van milieu-afdelingen blijken er wat
dit betreft, veelvuldig een eigen mening op na te houden. Eerst komen zij
aan het woord, gevolgd door milieu-officieren en uitvoerenden (toezichthou-
ders van gemeenten en politiefunctionarissen).

3.1 Opvattingen over de politiemilieutaak

3.1.1 Wethouders en hoofden van gemeentelijke milieu-afdelingen

Opvattingen van wethouders en hoofden van gemeentelijke milieu-afdelin-
gen over de politiemilieutaak zijn onder te verdelen in (zie ook figuur 1):
1. de politie heeft geen milieutaak (vermelden 4 van de 30 gemeenten);
2. de politie heeft een bestuurondersteunende milieutaak (7 van de 30);
3. de politie heeft een bestuurondersteunende en een signalerende milieu-

taak (12 van de 30);
4. de politie heeft een bestuurondersteunende, signalerende en een zelfstan-

dige milieutaak (7 van de 30).
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Figuur 1: Opvattingen van gemeenten over de politiemilieutaak
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De eerste opvatting is wethouders/hoofden ingegeven door het idee dat
strafrechtelijke handhaving van milieuwetten voorlopig nog niet aan de orde
is. Het strafrecht komt pas om de hoek kijken wanneer is geconstateerd dat
bedrijven vergunningvoorwaarden niet naleven. Gezien de achterstand in
het verlenen van vergunningen zijn overtredingen volgens deze responden-
ten eenvoudigweg nog niet te constateren. Ook leeft bij deze respondenten
het idee dat politiële handhaving niet nodig is; zij veronderstellen dat de
gemeentelijke milieudienst handhaaft.

Aan deze opvatting ligt een prioriteitenstelling voor het verlenen van
vergunningen boven handhaving ten grondslag. Daarnaast wordt dit gevoed
door een ontkennend antwoord op de vraag of strafrechtelijke handhaving
wel zo'n geschikt handhavingsinstrument is.

Onder de opvatting dat de politie alleen een bestuurondersteunende taak
heeft (opvatting 2), verstaan de betreffende wethouders/hoofden dat alleen
bestuurlijk verantwoordelijken handhavende activiteiten initiëren en het be-
stuur eventueel de hulp kan inroepen van de politie. Strafrechtelijke hand-
having ziet men als ultimum remedium, `als het bestuur het niet meer redt'.

De gemeentelijke milieu-afdeling geeft in deze opvatting aan wat de mi-
lieu-activiteiten van de politie zijn. Inhoudelijk komt dit erop neer dat de
politie, indien nodig en op verzoek van de gemeente de gemeentelijke toe-
zichthouder vergezelt bij hercontroles van bedrijven.

Respondenten die de politiemilieutaak op bovenstaande wijze opvatten
(binnen 7 van de 30 gemeenten) zien de politie als een afdeling van de ge-
meente; de gemeenteraad bepaalt het beleid, niet de korpschef, de politie is
slechts uitvoerend orgaan. Kenmerkend voor deze respondenten is dat zij
huiverig staan ten opzichte van een meer actieve politiemilieutaak. Behalve
als 'boeman' hebben deze respondenten weinig vertrouwen in de politie.
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Binnen 12 van de 30 gemeenten zijn wethouders/hoofden van mening dat de
politie een bestuurondersteunende en een signalerende taak heeft. De inhou-
delijke opvatting over de politiemilieutaak gaat net iets verder dan de zojuist
geschetste: op initiatief van de gemeente vinden gezamenlijke bedrijfs(her-)
controles plaats èn signaleert de politie zaken waar zij tijdens de surveillan-
ce op stuit. Onder de signalerende taak verstaan deze wethouders/hoofden
geenszins dat de politie actief gaat speuren naar milieucriminaliteit. Het
strafrecht vatten zij niet zozeer op als laatste redmiddel alswel als sluitstuk
van bestuurlijk optreden (aanvullend).

Ten slotte: binnen 7 van de 30 gemeenten is men de mening toegedaan
dat de politie zowel een bestuurondersteunende functie heeft als, uitgaande
van de eigen politiële verantwoordelijkheid, een actieve en zelfstandige
taak, uit te voeren in nauw overleg met de gemeente en afgestemd op het
bestuurlijke traject. Strafrechtelijke handhaving en bestuurlijke handhaving
vatten deze respondenten op als twee verschillende, maar elkaar aanvullende
en gelijkwaardige instrumenten. Enkele van deze respondenten maken mel-
ding van een corrigerende taak van de politie als het bestuur handhavend in
gebreke blijft of zelf milieuwetten overtreedt.

Opvallend is dat de eerste drie opvattingen van wethouders/hoofden over
de politiemilieutaak voornamelijk betrekking hebben op milieu-activiteiten
van de politie die plaatsvinden binnen bedrijven en in het kader van contro-
lebezoeken. Dat de politie ook buiten bedrijven milieu-activiteiten moet
ontplooien, wordt door een aanzienlijk aantal wethouders/hoofden over het
hoofd gezien.

3.1.2 Milieu-officieren

Onder milieu-officieren is meer eenstemmigheid ten aanzien van de politie-
milieutaak dan binnen het gemeentelijke apparaat. Alle milieu-officieren
zien voor de politie een signalerende en het bestuur ondersteunende taak
weggelegd (gesproken wordt van flankerend beleid). De zelfstandige politie-
milieutaak onderschrijft men, zij het altijd in samenspraak met het openbaar
ministerie en bestuurlijk verantwoordelijken. Indien gemeenten zelf milieu-
zaken op hun geweten hebben, kan de politie zelfstandig optreden na rugge-
spraak met de officier van justitie; hierbij dient de politie gemeenten vooraf
te informeren over te nemen stappen.

Of de politie formeel een toezichthoudende taak heeft binnen bedrijven,
is een discussiepunt zowel onder milieu-officieren als tussen toezichthouders
en politiefunctionarissen. Dat de politie in milieuzaken de bevoegdheid heeft
tot controle buiten het geval van verdenking van een strafbaar feit, wordt
over het algemeen niet betwist. De discussie spitst zich toe op de vraag of
en in welke mate het wenselijk is dat de politie van die controlebevoegdheid
gebruikmaakt: gaat de politie buiten gezelschap van de bestuurlijke toezicht-
houders ter fine van toezicht/controle, dus zonder dat er van een verdenking
van een strafbaar feit sprake is, de bedrijven in of niet? Ongeveer twee der-
de van de milieu-officieren vindt van niet. Van hen is ongeveer de helft van
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Figuur 2: Opvattingen milieu-officieren over de toezichthoudende taak van de politie
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mening dat de politie niet zelfstandig bedrijven moet bezoeken en zelfs in
het geheel niet moet deelnemen aan bedrijfscontrolerende activiteiten van
gemeenten. Wel vinden alle milieu-officieren dat de politie altijd moet wor-
den ingeschakeld bij bedrijfscontroles als er sprake is van een strafbaar feit
of wanneer daarvan het vermoeden bestaat.

Figuur 2 geeft een overzicht van de meningen van milieu-officieren met
betrekking tot de toezichthoudende taak van de politie.

3.1.3 Toezichthouders en politiefunctionarissen

Tijdens de gesprekken op uitvoerend niveau en reagerend op de vraag wat
de aanwezigen onder de politiemilieutaak verstaan, spreken de respondenten
zelden over de adviserende politietaak betreffende de handhaafbaarheid van
vergunningen en verordeningen (evenmin als tijdens de gesprekken met ge-
meenten en openbaar ministerie). Ook komt de voorlichtende politiemilieu-
taak niet veel ter sprake.

Dat de politie een signalerende milieutaak heeft, onderschrijven alle uit-
voerenden. Politiefunctionarissen moeten in staat zijn om eenvoudige en
middelzware milieudelicten te herkennen, al naar gelang de `zwaarte' zelf-
standig af te handelen en/of te signaleren naar de bevoegde instantie.

Onenigheden en onduidelijkheden betreffen voornamelijk de eigen ver-
antwoordelijkheid van de politie om, indien nodig en in overleg met de ge-
meente, het bestuurlijke traject te corrigeren. Dat de politie een zelfstandige
milieutaak heeft, staat voor politiefunctionarissen in tegenstelling tot toe-
zichthouders als een paal boven water. Hoe feitelijk invulling te geven aan
deze taak is voor de politie nog een probleem.
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3.2 Knelpunten en onduidelijkheden

Een eerste vereiste voor succesvolle milieuwethandhaving is dat duidelijk is
wat de taak van de politie danwel van andere actoren is en dat iedereen het
daarover eens is (de factor weten, bekend zijn met rollen). De constatering
dat er tussen het justitiële en het gemeentelijke apparaat geen overeenstem-
ming bestaat over de politiemilieutaak, krijgt, gezien bovenstaande, de
status van een open deur. Er zijn onvoldoende afspraken, waardoor het kun-
nen onvoldoende wordt gewaarborgd. Wel is men unaniem van mening dat
het primaat van de milieuwethandhaving bij het bestuur ligt, met uitzonde-
ring van de bestrijding van de zware al dan niet georganiseerde milieucri-
minaliteit, waarvan het primaat bij justitie ligt. Op een enkele respondent
na is men het erover eens dat de milieutaak onderdeel moet zijn van de nor-
male politietaak. De primaatdiscussie die eerder nog heftig en regelmatig
werd gevoerd, is beklonken.

Onduidelijkheden betreffen zowel de landelijke definitie (CPB), de lokale
danwel regionale formulering als de invulling van de politiemilieutaak.

De definitie
In tegenstelling tot politie en milieu-officieren zijn veel in het onderzoek
betrokken gemeenten onbekend met het CPB-rapport. Dit draagt ertoe bij
dat wethouders/hoofden en toezichthouders meer dan politie en milieu-offi-
cieren afwijkende opvattingen hebben over de politiemilieutaak. Het laat
zich raden hoe een discussie daarover zal verlopen: voor gemeenten kan de
definitie inzet van overleg zijn, terwijl voor het justitiële apparaat de invul-
ling van de definitie hèt agendapunt is. Het is van belang extra aandacht te
besteden aan presentatie van en voorlichting over de politiemilieutaak ge-
richt op alle handhavende instanties.

De lokale/regionale formulering
Veelal zijn gemeenten en milieu-officieren niet op de hoogte van de regio-
nale/lokale politiële opvatting omtrent de politiemilieutaak. Dat is vaak ook
niet mogelijk. Die opvatting is meestal niet schriftelijk vastgelegd; een poli-
tieel milieubeleidsplan of een handhavingsparagraaf in het politieel beleids-
plan stijgt in populariteit, maar is nu vaak nog niet voorhanden en dus ont-
breekt vooralsnog een formulering van de politiemilieutaak.

Enkele wethouders en hoofden van milieu-afdelingen zeggen het te be-
treuren geen zicht te hebben op de manier waarop de politie haar taak for-
meel opvat. Stappen om duidelijkheid te scheppen zet men echter niet. De
betreffende functionarissen voelen zich veelal niet verantwoordelijk voor
het definiëren van de politiemilieutaak: `dat moet de politie maar doen'. En
terecht: het past niet bij hun rol. Gemeenten moeten echter wel kenbaar
maken wat zij van de politie wensen en eisen. Als regisseurs moeten zij
aangeven welk resultaat zij van de politie verwachten.

In het algemeen lijken milieu-officieren zich minder dan gemeentelijke
respondenten te storen aan het niet-voorhanden zijn van een regionale dan-
wel lokale formulering van de politiemilieutaak. Zij baseren zich op het
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CPB-rapport, zien dit-terecht-niet meer als discussiestuk en gaan er
veelal - ten onrechte-vanuit dat het de politiefunctionaris duidelijk is wat
er van hem/haar wordt verwacht. Samen met een concentratie op het opzet-
ten van infrastructuren werkt dat in de hand dat politiemensen een afwach-
tende houding aannemen. De lokale politieman/-vrouw verwacht meer dan
eens dat de officier komt vertellen wat te doen, terwijl meer milieu-officie-
ren zich verwonderd afvragen waar `al die mooie politieplannen blijven'.`

Hier spelen twee problemen. Ten eerste zien milieu-officieren het CPB-
rapport over het algemeen als werkdocument en de politie niet. Ten tweede
lijkt onduidelijk wie welke rol moet vervullen: wie vertaalt het landelijke
rapport in een regionaal danwel lokaal beleidsplan en wie vertaalt beleids-
plannen in project- en/of werkplannen? Voor de betreffende politiefunctio-
narissen is in het geheel niet duidelijk wat er van hen wordt verwacht, wel-
ke resultaten zij moeten leveren. Zo ontstaat er een situatie waarin handha-
vingspartners op elkaar wachten. Een dergelijke situatie is mogelijk als niet
volstrekt duidelijk is wie welke taak heeft en waarvoor verantwoordelijk is
(rollen). Verantwoordelijk hiervoor zijn zowel de politieleiding, als milieu-
officieren, als bestuurders. Zij lijken zich onvoldoende bewust van hun re-
giefunctie.

De invulling van de politiemilieutaak
Onduidelijkheden over de taakinvulling betreffen voornamelijk de vraag op
welke zaken de politie zich dient te richten-lichte of zware criminaliteit
of juist de middelzware - en de speelruimte waarbinnen de politie handha-
vend kan opereren. Uit de soms verhitte discussies tijdens groepsgesprekken
blijkt dat de politie over het algemeen over meer speelruimte denkt te be-
schikken dan gemeenten bereid zijn haar toe te staan. De politie maakt zich
bijvoorbeeld bij weinig gemeenten populair als zij verbaliserend optreedt
tegen gemeenten. Veelal eigent de politie zich een meer zelfstandige taak
toe dan het gemeentelijk apparaat haar toedenkt.

Veel gemeenten. klagen erover dat de politie `niet thuis geeft als het op
alledaagse dingen aankomt'. Zij benadrukken dat de politie niet staat te trap-
pelen zich letterlijk en/of figuurlijk te verdiepen in vuilniszakken, groenvan-
dalisme of de hondenproblematiek.

Aan de andere kant zien enkele gemeenten voor de politie meer concrete
taken weggelegd dan de politie zichzelf toeëigent, zoals: het meedenken in
regelgeving en beleid, het verrichten van geluidsmetingen en het opmaken
van processen-verbaal.

Samengevat: het is onduidelijk welke rol de politie moet spelen en welke
speelruimte zij tot haar beschikking heeft. Duidelijk is dat er geen overeen-
stemming bestaat over de produkten die de politie moet leveren: wast de

13 Voor alle duidelijkheid: dit is niet in tegenspraak met signalen vanuit bv. het Projectbu-
reau politiële handhaving milieuregelgeving. Volgens het Projectbureau worden er wel de-
gelijk plannen gemaakt en biedt het openbaar ministerie hierbij goede ondersteuning. Bo-
venstaande heeft betrekking op (sturing van) het uitvoerend politieel niveau en werk-
plannen (i.p.v. projectplannen).
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politie de gemeentelijke vuile was, moet het resultaat zijn dat er geen vuil-
niszak meer te vroeg op de stoep staat?

Tussen milieu-officieren en politie bestaat wat betreft de omvang en in-
houd van de politiemilieutaak meer overeenstemming. Een verklaring hier-
voor kan zijn dat politie en openbaar ministerie uit hetzelfde justitiële huis
stammen en in het verleden al vaker zaken hebben gedaan. De algemene
rollen zijn niet nieuw en het domein van ieder is spelenderwijs duidelijk ge-
worden. Een van de produkten die de politie moet leveren, is in ieder geval
bekend: processen-verbaal. Bovendien bekleedt de officier hiërarchisch ge-
zien een positie waarin hij/zij de politie kan stimuleren, coordineren en stu-
ren. Op basis van gesprekken is de indruk gegrond dat de politie zich door
het bestuurlijk bevoegd gezag in vergelijking met het openbaar ministerie
minder laat gezeggen.

Over het algemeen is de relatie tussen politie en openbaar ministerie
duidelijker dan die tussen bijvoorbeeld wethouder en politiefunctionaris.
Toch is voor de politie onduidelijk welk milieuresultaat zij moet leveren;
milieu-officieren maken hun regiefunctie in het kader van milieuwethandha-
ving steeds vaker, maar nog niet altijd waar.

3.3 Samenvatting

Uit het onderzoek blijkt dat op alle fronten onduidelijkheden en misverstan-
den bestaan ten aanzien van de definitie van de politiemilieutaak en daarmee
over de rol van de politie. De invulling van de signalerende milieutaak van
de politie is voor iedere respondent klip en klaar; over de voorlichtende,
adviserende, corrigerende en toezichthoudende taak bestaan onduidelijkhe-
den. Vooral de zelfstandige milieutaak van de politie `in ondergeschiktheid
aan het bevoegd gezag' blijkt voor creatieve geesten interpretaties te over
te laten. (We laten hierbij de mening buiten beschouwing van diegenen die
de politie geen of alleen een bestuurondersteunende taak toeschrijven.)

Vooralsnog is de stand van zaken met betrekking tot opvattingen omtrent
de politiemilieutaak te karakteriseren als: zoveel mensen, zoveel meningen;
de politiemilieutaak wordt allesbehalve eenduidig opgevat en ingevuld.

Aan de ene kant blijkt het multi-interpretabele karakter van de landelijk
geformuleerde politiemilieutaak voedingsbodem voor onduidelijkheden. Aan
de andere kant zijn veel gemeenten niet op de hoogte van de landelijke defi-
nitie van de politiemilieutaak en getroosten zowel het gemeentelijk als juri-
disch apparaat zich weinig moeite duidelijkheid te verkrijgen. Veelal heeft
een vertaling van de landelijk geformuleerde politiemilieutaak in een regio-
nale/lokale milieutaak niet plaatsgevonden.

Het belang van een duidelijke taakomschrijving wordt niet overal onder-
kend. Nog te vaak - ook op regionaal niveau - is vernomen: `we beginnen
gewoon'. De ervaringen uit het verleden (Van den Berg en Waelen, 1991)
leren dat een dergelijke houding geenszins leidt tot een vruchtbare samen-
werking tussen handhavende instanties en dus evenmin tot een adequate
handhaving.



4 Prioriteitenstelling (willen en kunnen):
grenzen aan een schoon milieu

Dit hoofdstuk laat in de eerste plaats de politie, de gemeenten en het open-
baar ministerie aan het woord over de mate waarin de politie het milieu
prioriteit verleent (zie paragraaf 4.1).

De tweede paragraaf meet politiële prioriteit voor milieuwethandhaving
af aan voorliggende plannen, ondernomen activiteiten en vrijgemaakte ca-
paciteit (paragraaf 4.2). Bezien wordt in welke mate de politieleiding de
factor kunnen garandeert.

Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de stand van (milieu)za-
ken binnen het openbaar ministerie (paragraaf 4.3) en gemeenten (paragraaf
4.4) en de consequenties hiervan voor politiële milieuwethandhaving. Deze
twee paragrafen gunnen politiefunctionarissen een kijkje in de keuken van
handhavingspartners, zodat zij zich bij het aangaan van samenwerkingsrela-
ties bedacht weten op ontwikkelingen elders en kenmerken van de betref-
fende organisaties.

4.1 Politieel draagvlak voor milieuwethandhaving

4.1.1 Volgens de politie

Het leeuwedeel van politiefunctionarissen dat in het onderzoek is betrokken,
verzucht dat politiële prioriteit voor milieuwethandhaving nog steeds bene-
denmaats is. Op de agenda van het politiemanagement is milieuwethandha-
ving nog te vaak een non- in plaats van een hot-issue. Politiefunctionarissen
meten dat af aan bijvoorbeeld de beschikbare hoeveelheid tijd en capaciteit
voor milieu-activiteiten. Het tekort aan mensen en middelen, niet in algeme-
ne zin, maar specifiek voor milieuwethandhaving, blijft nijpend. Nog steeds
typeert de politie de handhaving van milieuwetten als een vorm van hobby-
isme. `Milieu hangt erbij"4, niet doordat uitvoerenden niet willen, maar
doordat zij als gevolg van een te geringe politiële prioriteit voor milieuwet-
handhaving niet kunnen handhaven.

14
Als gevolg van een minimale politiële prioriteit voor milieuwethandhaving stonden respon-
denten niet te popelen om deel te nemen aan de in het kader van het onderzoek te voeren
groepsgesprekken (concreet noemde men als redenen: tijdgebrek en het prille stadium
waarin de handhaving zich bevindt). Ter illustratie enkele uitspraken: `Ik ben bang dat
zo'n groepsbijeenkomst een lege huls is. De politie zou door daaraan deel te nemen naar
de gemeente toe het idee kunnen wekken dat ze serieus met milieu aan de slag wil. In de
praktijk kunnen wij dat echter niet waarmaken, want milieu heeft geen prioriteit.' 'De mi-
lieucontactambtenaar, wie is dat? Die ken ik niet.' `Er doet hier [politie-organisatie] nie-
mand iets aan milieu.'
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4.1.2 Volgens gemeenten

Hoofdstuk 4

Meer dan de helft van de ondervraagde wethouders en hoofden van milieu-
afdelingen is eveneens van mening dat er binnen de politie onvoldoende
draagvlak is voor milieuwethandhaving. Vooral en alleen op papier wordt
milieuwethandhaving gedragen. Volgens gemeentelijke respondenten schort
het met name op managementniveau aan voldoende draagvlak; gedrevenheid
van uitvoerders bepaalt volledig de handhaving.

Vaak zien gemeenten politiële prioriteit voor milieu niet vertaald in meer
tijd en menskracht. Volgens enkele gemeenten verschuilt de politie zich ge-
regeld achter het tekort-aan-capaciteit-excuus; eerder is er volgens hen
sprake van niet-willen.

Dat er geen tot weinig draagvlak is, stoelt men voornamelijk op uitspra-
ken van de politie, zoals: `we hebben al zo veel op ons bord', op het terug-
draaien van afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld bedrijfscontroles, op
het aantal feitelijke acties dat wel is ondernomen ten aanzien van bijvoor-
beeld verkeer, maar niet voor milieu, of op het politieel uitgavenpatroon.

De mate waarin gemeenten het idee hebben dat zij invloed kunnen uit-
oefenen op politiële prioriteiten (hun regiefunctie), loopt flink uiteen. Voor-
al die gemeenten die niet zijn te spreken over de autonome opstelling van
de politie, zijn ervan overtuigd dat zij van de politie niets kunnen claimen
en absoluut geen invloed hebben. Zij melden dat invloed uitoefenen een on-
mogelijkheid is, omdat de burgemeester of wethouder geen contact heeft
met de politieleiding.15 Dat er geen contact bestaat en daarom de politie
niet is te stimuleren meer aan milieuwethandhaving te doen, lijkt op het
eerste gezicht een slecht excuus. Waar geen contact is, kan contact worden
gezocht.

Het tegenovergestelde standpunt-de gemeenteraad bepaalt de prioritei-
ten, de politie heeft zich ernaar te schikken -komt eveneens voor.

In feite is de al dan niet veronderstelde mogelijkheid van gemeenten, de
politie kunnen aanzetten tot meer aandacht voor milieu, van ondergeschikt
belang. Of bestuurders de politie willen enthousiasmeren bepaalt veel. Veel
gemeenten voelen zich weinig geroepen om de betrokkenheid van de politie
bij milieuwethandhaving te stimuleren, omdat de bestuurlijke milieu-aan-
dacht eveneens minimaal is. Bestuurders binnen de onderzochte gemeenten
blijken dus ten aanzien van hun regiefunctie regelmatig steken te laten val-
len. Bovendien blijken niet alle gemeenten verzot op het idee van een slag-
vaardiger politiemacht.

We vernamen regelmatig dat àls voldoende bestuurlijke aandacht voor
milieu werkelijk aanwezig is, politiële aandacht niet lang op zich laat wach-
ten (naar respondenten zeggen: al dan niet omdat de politie bang is de boot

15 Uiteraard heeft de burgemeester wel contact met de korpschef via de driehoek, maar
milieuwethandhaving staat zelden op de agenda van de reguliere driehoek (uiteraard wat
betreft de in het onderzoek betrokken gemeenten). Wethouders hebben wellicht geen tot
weinig contact met de politieleiding, maar kunnen burgemeesters zaken influisteren, en zo
indirect contact onderhouden met de politieleiding.
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te missen). De bestuurlijke prioriteit om dat te bewerkstelligen laat ook
blijkens ander onderzoek nog ruimschoots te wensen over.16

4.1.3 Volgens milieu-officieren

Volgens het merendeel van de milieu-officieren groeit het politieel draag-
vlak voor milieuwethandhaving op managementniveau niet beduidend. Wel
stelt de politie in beleidsplannen (voorzover aanwezig) dat milieuwethand-
having prioriteit heeft, maar `papier is geduldig'. In verband met milieu-
wethandhaving is de politiecultuur volgens de milieu-officieren voorname-
lijk nog: `praten in plaats van doen'. Verkeer en woninginbraken hebben in
de praktijk meer prioriteit; bovendien neemt de regionalisering veel tijd in
beslag.

Politiechefs ertoe bewegen meer capaciteit vrij te maken voor milieuwet-
handhaving, blijft voor veel milieu-officieren een moeizaam proces, want,
menen deze officieren, `zij [de politieleiding] is ook met handen en voeten
gebonden'. Enige druk oefenen de milieu-officieren uit via het Regionaal
Milieu-overleg (RMO), het Lokaal Milieu-overleg (LMO), via de reguliere
driehoeken of, bij calamiteiten, in een persoonlijk gesprek met de korps-
chef, de groepscommandant of de contactambtenaar.

Wat betreft prioriteiten gesteld door de centrale overheid, merken enkele
milieu-officieren op dat er nu te veel nadruk ligt op het voorwaardenschep-
pend en vormgevend niveau. Men is bang dat het opzetten van een handha-
vingsstructuur doel op zich zal worden en men het milieurendement uit het
oog verliest. Het opzetten van overlegstructuren wordt dan een alibi om
milieuwetten niet feitelijk te handhaven. `De politie kan jaren praten over
organisatie'.

4.2 Vertaling van politiële prioriteiten: papieren tijgers of effec-
tief beleid

Zonder te ontkennen dat inmiddels veel initiatieven zijn genomen en milieu-
acties zijn opgezet, moeten we concluderen dat (beleidsmatige inbedding
van) politiële milieuwethandhaving zich in een pril stadium bevindt. Hap-
snap draait de politie projecten en onderneemt zij acties. Het rapport 'Poli-
tie en Milieuwethandhaving' (Van den Berg en Waelen, 1991) heeft wat dat
betreft nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet. Wel benadrukken we dat
er per gemeente, groep of korps aanzienlijke verschillen zijn en dat uit
onderhavig onderzoek duidelijk naar voren komt dat op politieel uitvoerend
niveau de wil om milieuwetten te handhaven ruimschoots aanwezig is.

Dat milieuwethandhaving blijft opgehangen aan hobbyisten, blijkt onder
andere uit het feit dat steeds dezelfde functionarissen processen-verbaal op-

16
Zie ook Milieuprogramma 1992-1995 (1992).
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maken en opsturen (zonder dat dat een gevolg is van uitstekende coordina-
tie). Volgens zeer veel respondenten is integratie van `milieu' in de basis-
politiezorg nog een utopische gedachte; het gros van politiefunctionarissen
`doet niets aan milieu'.

Binnen politie-organisaties zijn meestal één of twee personen van de af-
deling Bijzondere Wetten part-time belast met milieuwethandhaving. Soms
is `milieu' tevens ondergebracht bij een `milieutrekker', `milieutaakaccent-
houder' of `milieucontactambtenaar' van een wijkteam.'

Veel milieucontactambtenaren uiten de klacht dat ze wel door de politie-
leiding verantwoordelijk zijn gesteld voor milieuwethandhaving, maar zon-
der mandaat, bevoegdheden, tijd of capaciteit. Onbedoeld stimuleert de po-
litieleiding dat `milieu' voortdurend op het bord van één en dezelfde func-
tionaris wordt gedeponeerd.

De feitelijke organisatie van de handhaving is nu voornamelijk niet ge-
structureerd. Het idee van planmatig werken en integrale handhaving is in
de praktijk meer uitzondering dan regel, maar wordt, gestimuleerd door de
overheid (Projectbureau), steeds meer algemeen gedachtengoed. Meer
draagvlak op managementniveau, meer regie en beleidsmatig inzicht in mi-
lieuwethandhaving kunnen deze ontwikkeling stimuleren.

Zo erkennen vrijwel alle respondenten dat het zinvol is planmatig en
stapsgewijs te komen tot een adequate handhavingsstructuur, omdat dat op
den duur meer rendement oplevert dan lukraak aan de slag gaan. Ter illus-
tratie: uit de enquête blijkt dat 64 van de in totaal 67 respondenten het le-
veren van een bijdrage aan de uitvoering van milieuwethandhaving via een
stappenplan nuttig tot heel nuttig vindt.

Nog niet in alle politiebeleidsplannen is een paragraaf milieuwethandha-
ving te vinden. De kwaliteit van de handhavingsparagrafen is zeer wisselend
en niet overal toereikend.ls Reeds afgeprocedeerde milieubeleidsplannen
zijn sterk ondervertegenwoordigd, maar nemen in aantal toe. Ook
werkplannen genieten een toenemende populariteit, maar zijn meestal niet
opgesteld in samenwerking met gemeenten, noch gebaseerd op een milieu-
kaart.`

Alle gezichtspunten in ogenschouw genomen, staat het vast dat het politieel
draagvlak voor milieuwethandhaving op managementniveau veel te wensen
over laat, althans binnen de gemeenten die in het onderzoek zijn betrokken.
Echter ook op landelijk niveau gaan steeds meer stemmen op dat meer prio-

17 De niet-eenduidige benaming van milieufunctionarissen blijkt in de praktijk verwarrend te
werken.

Over het algemeen klaagt de politie op uitvoeringsniveau dat de op beleidsniveau geschre-
ven stukken onvoldoende handvatten bieden om in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

Onder een milieukaart verstaan we een inventarisatie van beschikbare kennis en ervaring,
de bestaande organisatie en werkwijze met betrekking tot de handhaving, overlegstructu-
ren, de aard en omvang van milieucriminaliteit, enz. Een milieukaart (lees: informatie) is
onmisbaar bij het stellen van prioriteiten, het formuleren van milieubeleid en het opstellen
van werkplannen.

1 s
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riteit geen overbodige luxe is.20 Benadrukt moet worden dat aan het draag-
vlak voor milieuwethandhaving op uitvoerend niveau niet is te twijfelen.

In vergelijking met enkele jaren terug is één slag-onder meer-ge-
wonnen: steeds vaker is schriftelijk te kennen gegeven milieuwethandhaving
prioriteit te verlenen danwel als speerpunt van beleid te bejegenen. Voorals-
nog blijft het echter bij loze kreten; steeds weer maken respondenten ons
attent op de geduldige staat van papier. Het toekennen van prioriteit aan
milieuwethandhaving door het politiemanagement heeft nog alles van een
pseudoverschijning. Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voe-
gen. Afgaande op de CPB-conferentie, waar men zich heeft uitgesproken
zowel op strategisch als op operationeel niveau de inspanningen fors te in-
tensiveren, geeft de toekomst goede hoop.

4.3 Het openbaar ministerie in de schijnwerpers

4.3.1 Draagvlak voor milieuwethandhaving

Volgens alle milieu-officieren wordt op dit moment binnen het openbaar
ministerie meer aandacht geschonken aan milieuzaken dan voorheen. Lan-
delijk gezien is het draagvlak voor milieu aanzienlijk gegroeid, onder meer
als gevolg van financiële impulsen (NMP).

4.3.2 Capaciteit

Uit de NMP-gelden zijn aan de negentien arrondissementsparketten negen-
tien formatieplaatsen officier van justitie toegevoegd ten behoeve van de
milieutaak. Die negentien formatieplaatsen zijn alle bezet (in de periode no-
vember 1990-april 1991). De nieuwe officieren moeten eerst intern worden
opgeleid en worden daarbij, uit opleidingsoogpunt, ingezet voor commune
zaken. De parketten hebben om toch aan de vereiste milieu-inzet te voldoen
uit het zittende potentieel een of meer officieren, onder wie in ieder geval
de zittende milieu-officier, aangewezen voor in totaal een volle formatie-
plaats ten behoeve van de milieutaak.

Ten tijde van de gesprekken met milieu-officieren (juli-augustus 1991)
was aan die 100% inzet van een formatieplaats ten behoeve van de milieu-
taak nog niet op alle parketten voldaan. Daarbij moet in aanmerking worden
genomen dat toen het overschietende werk nog niet kon worden opgevangen
door de nieuwkomers (omdat die het opleidingstraject nog doorliepen) en
dat er bovendien hier en daar nog resterende zaken waren uit de oude por-
tefeuille. Inzoverre was er dus sprake van een groeimodel. Er wordt van
uitgegaan dat ultimo 1991 op alle parketten minimaal één volle formatie-
plaats - soms verdeeld over meer officieren - is ingezet voor de milieutaak.
In enkele gevallen wordt de nieuw aangekomen officier van justitie - gelet

20 CPB-conferentie politiemilieutaak, 2 en 3 december 1991.
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op diens meegebrachte milieukennis - mede ingezet ten behoeve van de mi-
lieutaak.

Enkele parketten hebben er de voorkeur aan gegeven meer officieren ge-
deeltelijk in te zetten voor milieuwethandhaving vanwege kwetsbaarheid en
continuïteit van de milieufunctie en vanwege het feit dat het volledig vrij-
maken van één officier voor milieuzaken binnen het parket veelal onmoge-
lijk is. Ook kan er door de inzet van meer part-time milieu-officieren een
kruisbestuiving plaatsvinden wat betreft kennis en ervaring.

Meestal is een parketsecretaris full-time met milieuzaken belast en is een
administratieve kracht voor 50% tot 100% voor milieuzaken vrijgemaakt
(soms uit de bestaande formatie).

Ook de materiële gelden (doelbudgetten) zijn voor het merendeel het mi-
lieu ten goede gekomen. De budgetten zijn besteed aan: computers, (wet-)
boeken, meubilair, een auto, autotelefoons, bliepers, een fiets. Een enkele
keer is dit budget gestort in de algemene-middelenpot.

4.3.3 Jaarplannen milieu

Op één na hebben alle arrondissementsparketten jaarplannen voor het jaar
1991 opgesteld. Deze plannen zijn over het algemeen abstract van aard.
Concrete doelstellingen zijn er meestal niet in opgenomen (bv. streven naar
x-aantal zaken). Voor meer milieu-officieren blijkt het problematisch con-
crete doelstellingen te formuleren, omdat veel onduidelijk is (zoals omvang
van milieucriminaliteit, toekomstige structuren en regio-indelingen, BUGM-
ontwikkelingen, invloed regionalisering politie).

4.3.4 Werkzaamheden en tijdsbesteding

Zoals bij andere taakvelden, behelst de milieutaak van de officier het op-
sporen en vervolgen van strafbare feiten. Een verschil met andere terreinen
is dat zeer veel instanties zijn betrokken bij milieuwethandhaving. Bij mi-
lieu ligt nu op de coordinerende en afstemmende taak van de officier de na-
druk. In dit stadium betreffen de hieruit voortvloeiende concrete werkzaam-
heden van milieu-officieren voornamelijk het leggen van contacten en het
opzetten van een milieu-infrastructuur of overlegstructuur. Daarnaast is het
stimuleren van politiële handhavende activiteiten een - niet door alle milieu-
officieren genoemde -taak van het openbaar ministerie.

Het niveau waarop en de insteek via welke de milieu-officieren de mi-
lieuwethandhaving coordineren en stimuleren, loopt uiteen: via het provin-
ciaal of regionaal ambtelijk danwel bestuurlijk overleg, via een portefeuille-
houdersoverleg, via regionale, reguliere of subdriehoeken, via een LMO of
via persoonlijke gesprekken met wethouders, politiechefs, gemeente-ambte-
naren en politiefunctionarissen. Kortom: van lokaal tot provinciaal niveau,
van werkvloer tot beleidstorens. Over het doel, het opzetten van een infra-/
overlegstructuur, is overeenstemming, maar de wijze waarop men het doel
denkt te realiseren, komt niet overeen.
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Minder dan het overheidsbeleid voorstelt, concentreren milieu-officieren
hun werkzaamheden op regioniveau. Uit ruim de helft van de gesprekken
bleek dat het opzetten van LMO's de meeste aandacht heeft. Milieu-officie-
ren erkennen het belang van het op regionaal niveau ontwikkelen van be-
leid; zonder lokale en enthousiaste doeners verwacht men echter weinig te
bereiken. Wel komt in een groeiend aantal regio's door inspanning van het
openbaar ministerie een RMO tot stand. Bovendien vinden sinds augustus
1991 tot voorjaar 1992 in alle regio's regionale handhavingsconferenties
plaats, gericht op het opzetten van een regionale handhavingsstructuur (con-
form de brief van de vier ministers van 11 oktober 1990). De ontwikkelin-
gen op regionaal niveau voltrekken zich in versneld tempo.

De milieu-officieren besteden nu het grootste gedeelte van hun werktijd aan
overleg en contacten leggen; een klein gedeelte komt ten goede aan afhan-
deling van zaken.

Vooral binnen die arrondissementen waar de officier het opstarten van
LMO's via persoonlijke gesprekken poogt te bewerkstelligen en de LMO's
persoonlijk bezoekt, klaagt men over gebrek aan tijd. Dit probleem speelt
minder als de LMO's niet per gemeente, maar per cluster van gemeenten
zijn georganiseerd of wanneer de milieuparketsecretaris het openbaar minis-
terie binnen de LMO's vertegenwoordigt. Een reden te meer om op WGR-
niveau infrastructuren tot stand te brengen. Het beinvloeden van het lokale
niveau kan geschieden via de territoriale officier via de driehoek. Binnen
veel in het onderzoek betrokken gemeenten staat milieuwethandhaving niet
structureel op de agenda van de driehoek (zie ook paragraaf 7.4), maar dat
kan veranderen als de driehoek voldoende wordt gevoed en betrokken bij
de handhaving (voeding door bv. inbreng vanuit het RMO en LMO of in
de vorm van het jaarprogramma milieu van het openbaar ministerie).

Aan de ene kant geven milieu-officieren aan dat de hoeveelheid tijd voor
milieuwethandhaving voldoende is en dat men kan volstaan met minder dan
het NMP voorstelt, aan de andere kant klaagt men dat men het druk heeft.
Aan de andere kant is het onduidelijk of uitbreiding noodzakelijk is.

Meestal kunnen de responderende milieu-officieren de vraag hoeveel tijd
zij feitelijk besteden aan overleg, afhandeling van zaken en dergelijke niet
beantwoorden. Enkele milieu-officieren hanteren een (steekproefsgewijs)
tijdschrijfsysteem. Zij zijn van mening dat een dergelijk systeem als instru-
ment van beleid goede diensten kan bewijzen. Milieu-ófficieren die tijd-
schrijfsystemen hoofdzakelijk als middel ter controle opvatten, zijn niet ra-
zend enthousiast om zo'n systeem te hanteren.

Een tweede motief om wel tijd te schrijven is het idee dat afrekening al-
leen op grond van het aantal processen-verbaal te beperkt is. De bulk van
het werk zit op dit moment in de opbouw van een adequaat handhavingsnet-
werk. Concrete resultaten in de zin van een toename van het aantal proces-
sen-verbaal zijn volgens verscheidene milieu-officieren pas op langere ter-
mijn zichtbaar. Daarnaast en bovendien: `als het goed is, komt er helemaal
geen proces-verbaal', dan is bestuurlijk optreden effectief of boekt preven-
tie resultaat. `Je kunt je werk als officier heel goed doen zonder toename
van het aantal processen-verbaal' (aldus een officier).
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4.3.5 Positie en mogelijkheden van strafrecht

Hoofdstuk 4

Tijdens de gesprekken met gemeenten krijgt het openbaar ministerie nogal
eens de kritiek lukraak te seponeren en halfslachtig op te treden. Zoals
blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek over toepassing van WED-
milieuwetten bij een zevental arrondissementen over de jaren 1987-1989 is
die indruk ongegrond.21 Gezegd moet worden dat het binnen de muren
van het openbaar ministerie niet ontbreekt aan enthousiasme en de wil om
milieuwethandhaving op een hoger niveau te tillen. Wel handelt de ene
officier voortvarender dan de andere. Of een officier de mogelijkheden van
het strafrecht positief inschat en uitputtend benut, is afhankelijk van de per-
soon maar vooral van de steun en regie binnen het openbaar ministerie.
Met andere woorden: de kans dat de hoofdofficier een officier terugfluit,
de mate waarin de hoofdofficier de regiescepter zwaait en bijvoorbeeld
zijn/haar wensen betreffende te leveren resultaten kenbaar maakt.

Sommige milieu-officieren, voornamelijk zij die zeggen niet terug te
deinzen voor het hanteren van `botte bijlen', kunnen bijvoorbeeld goed met
de voorlopige maatregel uit de voeten. Andere milieu-officieren zijn niet
bereid de voorlopige maatregel te hanteren, omdat daarmee de relatie met
besturen op het spel kan komen te staan. (De milieu-officieren suggereren
hiermee overigens niet dat de voorlopige maatregel een `botte bijl' is.)

Over het algemeen leeft binnen het openbaar ministerie de opvatting dat
het strafrechtelijk instrumentarium en met name dat van de WED alleszins
adequaat is voor milieuwethandhaving, behoudens wat betreft de straf-
maxima in een aantal gevallen. Aan verhoging van die strafmaxima wordt
thans gewerkt.

4.3.6 Gedogen

Door milieu-officieren opgestelde gedoognota's zijn meestal niet voorhan-
den, omdat, naar men zegt, de landelijke gedoognota op zich liet wachten.`

Over het algemeen staan milieu-officieren op het standpunt: niet gedogen
tenzij. Ten aanzien van nieuwe gedoogsituaties reageert het openbaar minis-

21
WED staat voor Wet op de economische delicten. Volgens het door Twijnstra Gudde uit-
gevoerde onderzoek, dat betrekking heeft op een ruime steekproef van milieustrafzaken op
zeven parketten, werd daarvan slechts 13% geseponeerd, waarvan ongeveer de helft met
een technisch sepot (geen bewijs) (Samkalden en Van Kerkhoff, 1991). Het betreft hier
een gecorrigeerd sepotcijfer. Dat wil zeggen dat er wordt geabstraheerd van die sepots die
in de praktijk voorkomen in gevallen waarin een strafbaar feit binnen een rechtspersoon is
begaan. In die gevallen wordt gewoonlijk wel de rechtspersoon vervolgd, maar worden de
zaken tegen de natuurlijke personen binnen die rechtspersoon (directie, personeel) veelal
geseponeerd met als sepotgrond 'corporatie wordt vervolgd'. Die laatste sepots zijn in het
percentage sepots van 13% niet meegeteld.

Op 11 september 1991 heeft de vergadering van procureurs-generaal een landelijk open-
baar-ministeriestandpunt inzake bestuurlijk gedogen in milieuzaken vastgesteld. Dat stand-
punt was voorbereid door het 'milieu-openbaar-ministerie', mede aan de hand van de al-
daar ontwikkelde gedoognota's.

22
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terie afwijzend; bestaande gedoogsituaties moeten worden afgebouwd. De
brief van de Ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat van 28
mei 1990 is een leidraad, maar `in de praktijk wordt er wel eens afgeweken
van de ministeriële richtlijn' .2' De meeste milieu-officieren ervaren gedoog-
situaties als 'onontkoombaar'.

Milieu-officieren staan veelal ambivalent ten opzichte van het verschijn-
sel gedogen. `Waarom zou ik een gedoognota opstellen; gedogen is een be-
stuurlijke aangelegenheid'. Met andere woorden: `het past niet bij mijn
rol'. (Overigens is de hier door enkele respondenten opgeworpen vraag
achterhaald, omdat het openbaar ministerie een landelijk standpunt inzake
bestuurlijk gedogen heeft vastgesteld.) Soms zien milieu-officieren expliciet
gedogen als modieus gedoe: `wat de provincie vroeger stiekem deed, doet
ze nu officieel'. Deze milieu-officieren zien gedogen als een legale wijze
om illegale situaties toe te dekken. Zij erkennen echter wel dat dergelijk
handelen nu in de openbaarheid komt; op de lange termijn wordt er iets aan
misstanden gedaan.

Vooral de LMO's, maar ook andere ambtelijke overlegvormen blijken
een functie te hebben bij gedoogvraagstukken; veelal komen hier gedoogsi-
tuaties aan het licht.

4.3.7 Kwantiteit van handhaving en informatie

Afgaande op de gesprekken met milieu-officieren, zal het aantal in 1991 in
behandeling genomen milieuzaken over het algemeen iets hoger liggen dan
in 1990. (Ten tijde van de rapportage waren de cijfers nog niet voorhan-
den.)

Op een paar parketten heeft men een aparte database aangelegd, zodat
een overzicht voorhanden is over het aantal milieudelicten en -overtredingen
per gemeente en per signalerende instantie. In onderhandelingen met ge-
meenten en politie blijkt dit soort overzichten een zeer nuttige regie-instru-
ment om indien nodig wethouders, burgemeesters en politiechefs ertoe te
bewegen actie te ondernemen. Ook blijkt een aparte registratie van milieu-
delicten zinvol bij het terugkoppelen van informatie naar instanties die een
proces-verbaal hebben aangeleverd. Zinvol, in die zin dat instanties feed-
back krijgen op geleverde produkten, zodat zij hun werkwijze desgewenst
kunnen bijstellen of op dezelfde weg voortgaan.

Aantallen processen-verbaal vertellen uiteraard maar de halve waarheid.
Om de cijfermatige stand van zaken dan maar achterwege te laten, zoals
werd gesuggereerd door enkele milieu-officieren, is gezien het gestelde in
paragraaf 2.4, geen goed idee. Voor feedback, voor tussentijdsleren, voor
het formuleren van beleid en voor het regisseren van beleidsuitvoering is

23 Deze brief is inmiddels opgevolgd door een nadere brief van de genoemde ministers mede
in overleg met VNG, IPO en UvW van 10 oktober 1991, waarin het `anti-gedoogbeleid'
gedetailleerd is uitgewerkt.
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kwalitatief en kwantitatief meten onontbeerlijk. Niet alleen voor koffertjes-
dragers, maar ook voor doeners.

Het is dan ook een hoopvolle ontwikkeling dat het `milieu-openbaar-
ministerie' zich in 1991 heeft ingespannen om betrouwbare overzichten van
milieuzaken mogelijk te maken (Compas) en bovendien in samenwerking
met het Ministerie van Justitie (Hoofddirectie Organisatie Rechtshulp en
Rechtspleging heeft bewerkstelligd dat een meer uitgebreide milieuregistra-
tie via Gouden Delta tot stand komt. Dat er voor een behoorlijke beleids-
vorming moet worden geregistreerd, wordt door het openbaar ministerie er-
kend en wat meer is: op enkele uitzonderingen na handelen milieu-officieren
daar ook naar.

4.3.8 Slotbeschouwing: consequenties voor politiële milieuwethand-
having

Door de inzet van NMP-gelden en de uitbreiding van capaciteit, is het een
logisch gevolg dat de politie in kwantitatief opzicht een groeiend beroep
kan doen op de steun van milieu-officieren. Door een meer uitgebreide,
vernieuwende rol die voor het openbaar ministerie in het nieuwe politiebe-
stel is gereserveerd, zal de politie ook inhoudelijk meer moeten steunen op
het openbaar ministerie.

Ten aanzien van de milieuwethandhaving kwijten milieu-officieren zich
steeds meer van hun sturende en coordinerende taak. In de toekomst zal het
openbaar ministerie, als hefboom van vernieuwing (Muijsen en Pijl, 1992),
meer dan voorheen van zich doen spreken. Met andere woorden: de regis-
serende rol van het openbaar ministerie zal overtuigender (moeten) worden
gespeeld.

Voor de politieleiding betekent dit dat zij het openbaar ministerie erop
moet aanspreken als het openbaar ministerie sturend en coordinerend in ge-
breke blijft, bijvoorbeeld wanneer het openbaar ministerie niet aangeeft
welke resultaten zij van de politie verwacht of afspraken niet nakomt. In
die zin kunnen de jaarplannen van het openbaar ministerie voor de politie
een belangrijk beleidsmatig aanknooppunt zijn. Aangezien de jaarplannen
weinig concrete doelstellingen bevatten, kan de politie hieruit niet afleiden
welke resultaten zij moet leveren. In het driehoeksoverleg kan in overeen-
stemming met politieleiding en bestuur hierover een standpunt worden inge-
nomen. We benadrukken dat als het openbaar ministerie geen wensen ken-
baar maakt betreffende te leveren politieprodukten, de politie relatief stuur-
loos ronddobbert.

24 Het informatiesysteem Gouden Delta is opgezet omdat op de parketten behoefte bestond
aan een informatiesysteem dat op relatief eenvoudige wijze informatie zou leveren ter
ondersteuning van de officieren van justitie tijdens het driehoeksoverleg. Gouden Delta is
dus meer dan alleen een automatiseringssysteem. De implementatie van het systeem vond
plaats per 1 januari 1992.
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Het motiverende en stimulerende effect van gefundeerde plannen - in dit
geval de jaarplannen van het openbaar ministerie - is evident. Uiteraard
moet men plannen niet klakkeloos toepassen; ruimte voor eigen inbreng en
creativiteit, wat een positieve invloed kan hebben op verantwoordelijkheids-
besef en het draagvlak, moet worden gewaarborgd.

Van de politie wordt verwacht dat zij haar plannen afstemt op bestuurlij-
ke plannen die zijn ontwikkeld op WGR-niveau. Milieu-officieren concen-
treren hun werkzaamheden in geringe, maar groeiende mate op WGR-ni-
veau. Voor de politie betekent dit dat zij bij afstemming van haar plannen
op WGR-plannen nu weinig, maar in de toekomst meer steun moet kunnen
verwachten van de zijde van officieren.

Zoals vermeld in hoofdstuk 3, roept de zelfstandige milieutaak van de
politie nog veel vragen op, ondanks het aantal door de politie aangebrachte
milieuzaken. Specifiek betreft het de vraag of de politie bij gedoogsituaties
is bevoegd zelfstandig strafrechtelijke stappen te ondernemen. Inmiddels
heeft het openbaar ministerie een landelijk standpunt ingenomen ten aanzien
van gedogen. Voor de politie betekent dit dat zij, indien onbekend met dit
standpunt en ongeacht het gestelde in paragraaf 4.3.6, zich hiervan op de
hoogte moet stellen.

4.4 Gemeenten voor het voetlicht

4.4.1 Draagvlak

Zonder uitzondering stellen gemeenten dat de bestuurlijke aandacht voor mi-
lieu toeneemt. Milieuwethandhaving is in meer gemeenten uitgeroepen tot
speerpunt van beleid. De toenemende aandacht is af te meten aan het ont-
zien van milieu bij bezuinigingsronden, aan het toenemend aantal (milieu-)
beleidsplannen, Hinderwetuitvoeringsprogramma's (HUP's), Meerjaren-uit-
voeringsprogramma's (MUP's) en projectplannen, aan het aangaan van in-
tergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de personeelsuitbreiding op
gemeentelijke milieu-afdelingen in het kader van het BUGM.

Werd milieuwethandhaving voorheen in vrijwel alle gemeenten geken-
schetst als `een rommelterreintje', nu zoekt een groeiend aantal gemeenten
samenwerking met openbaar ministerie en politie en probeert het rommelen
in de marge tot een structureel en planmatig geheel om te vormen.

Hoewel de aandacht voor milieu binnen gemeenten groeit, melden veel
wethouders `de pioniersfase zeker nog niet voorbij te zijn'.

4.4.2 Capaciteit

Ondanks de extra aandacht voor milieu klagen de meeste gemeenten over
onderbezetting van hun milieudiensten. Enerzijds is die onderbezetting een
gevolg van een voortdurend gebrek aan middelen in verhouding tot de om-
vang van de aan de gemeente toebedachte milieutaak, anderzijds een gevolg
van openstaande en moeilijk in te vullen vacatures.
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Niet overal heeft het bestuur ervoor gekozen extra gelden vrij te maken
voor milieuwethandhaving. Besturen zijn dan van mening dat een adequaat
niveau van handhaving eerder is te bereiken door efficiënter werken, bij-
voorbeeld samenwerken met de politie, dan door financiële impulsen. Zoals
verwoord door een wethouder: `je kunt al veel doen door anders te werken;
het moet tussen de oortjes zitten'.

4.4.3 Milieubeleidsplannen

De meeste gemeenten beschikken inmiddels over een (meerjaren)plan waar-
in het voorgenomen milieubeleid staat verwoord. Dergelijke plannen bevat-
ten meestal een handhavingsparagraaf, welke vaker niet dan wel is opge-
steld in samenspraak met de politie. (Waar dat wel is gebeurd, spreekt men
soms van een minimale inbreng van de politie door gebrek aan deskundig-
heid.)

Gekeken naar de verhouding tussen planvorming en feitelijke uitvoering,
is op basis van de gesprekken te concluderen dat er in het algemeen een
discrepantie bestaat tussen beleidsplannen en de praktijksituatie. Veelal is
men bijvoorbeeld voornemens samenwerking te zoeken met de politie,
maar in de praktijk nog ver van dit streven verwijderd.

Het bestuurlijk adagium luidt meestal: eerst vergunningen verlenen, dan
pas handhaven. In beleidsplannen ligt het accent op het inlopen van de ach-
terstand in het verlenen van vergunningen en op een integrale aanpak van
de zorg voor het milieu. Bij de aanpak van zaken kiezen veel gemeenten
ervoor zware, gecompliceerde zaken eerst aan te pakken.

4.4.4 Belangen en politiek-economische factoren

Meten we de prioriteitenstelling voor milieu af aan politiek-economische
factoren en belangen, dan blijkt dat er grenzen zijn aan de mate waarin ge-
meenten milieuwethandhaving prioriteit verlenen. Bij de afweging milieube-
lang-werkgelegenheidsbelang slaat de bestuurlijke weegschaal regelmatig
door ten gunste van werkgelegenheid. Vooral in armlastige gemeenten pre-
valeert werkgelegenheid boven een schoner milieu. Voor alle in het onder-
zoek betrokken gemeenten geldt dat werkgelegenheid en milieu met elkaar
op gespannen voet staan.

Volgens enkele wethouders/hoofden moet het milieubeleid worden 'ge-
demoderniseerd'; men waarschuwt ervoor milieuwethandhaving te verbij-
zonderen.ZS Kenmerkend voor deze respondenten is dat hun veel is gelegen

25 Het woord milieu hanteert men volgens deze respondenten nu te veel als modieus begrip:
omdat het mode is, moet iedereen `aan milieu doen'. In het verbijzonderen van milieuwet-
handhaving schuilt volgens deze gemeenten het gevaar dat alleen milieu-afdelingen zich
om het milieu bekommeren. Deze respondenten staan op het anti-specialistische standpunt
dat: hoe meer men een taak verbijzondert, des te minder voelen mensen zich in hun ver-
antwoordelijkheid aangesproken die taak op zich te nemen.



Prioriteitenstelling 43

aan een goede verstandhouding met het bedrijfsleven. Zij denken er niet
aan `bedrijven op de kast te jagen door de toezichthouder bij bedrijfsbezoe-
ken te laten vergezellen door een geuniformeerde agent'.

4.4.5 Gedogen

Gedoogsituaties bestaan in alle gemeenten en komen voornamelijk voort uit
een achterstand in het verlenen van vergunningen. Alom wordt aangegeven
dat men in vergelijking met vroeger wel stringenter optreedt.

Bestuursdwang passen gemeenten echter zelden toe. In de spaarzame ge-
vallen dat dit gebeurt, is het middel ingezet om een voorbeeld te stellen:
`De tamtam blijkt dan [bij toepassen van bestuursdwang] heel goed te wer-
ken. Binnen de kortste keren zijn alle andere bedrijven op het industrieter-
rein van de actie op de hoogte en is voor iedereen duidelijk dat er grenzen
zijn' (een wethouder).

Ook bij historisch gegroeide situaties die in het licht van de huidige
regelgeving feitelijk ontoelaatbaar zijn kiezen gemeenten meestal niet voor
rigoureuze oplossingen, bijvoorbeeld sluiting, maar worden compromissen
gesloten in de vorm van te treffen voorzieningen. De milieuvriendelijkste
oplossing achten gemeenten financieel veelal niet haalbaar.

4.4.6 Niveau van handhaving

Hèt `adequate niveau van het verlenen van vergunningen en handhaving'
waarover in het kader van het BUGM wordt gerept, is volgens veel ge-
meenten voor meer uitleg vatbaar. 'Je kunt erover van mening verschillen
wat dat adequate niveau inhoudt. Je kunt het op papier zo verwoorden dat
het heel wat lijkt, terwijl het in feite een wassen neus is' (een wethouder).
De mogelijkheid om registratie te saboteren zal echter beperkt zijn aange-
zien de RIMH een oogje in het zeil houdt.

De overheid heeft via kengetallen een nadere invulling gegeven aan het
`adequate niveau'. Via de verplichte jaarlijkse BUGM-voortgangsrapportage
houdt zij zicht op de uitvoering van beleid. Maar er is een probleem, al-
thans volgens veel gemeenten. De rapportage heeft een kwantitatief karak-
ter. Het betreft alleen concrete gegevens, zoals het aantal verleende vergun-
ningen, controlebezoeken en de bezoekfrequentie. Over de kwaliteit van ac-
tiviteiten leveren deze cijfers geen informatie.

Daarnaast signaleren gemeenten met veel industriële bedrijvigheid binnen
haar grenzen een probleem aangaande de in het kader van het BUGM ge-
hanteerde kengetallen. Deze getallen zouden te krap zijn berekend. Zo is
het aantal uren dat voor controle is begroot, te gering. De kengetallen be-
hoeven volgens de respondenten enige aanpassing. Steekproefsgewijs is in
de handhavingspraktijk na te gaan of en welke kwantitatieve aanpassing van
kengetallen noodzakelijk is. Daarnaast vinden meer respondenten het wen-
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selijk om de kwaliteit van de handhaving in beeld te brengen?' De rappor-
tage afschaffen, waar enkele gemeentelijke respondenten op zinspelen, is af
te raden, aangezien dat elke mogelijkheid ontneemt de uitvoering van be-
leid te evalueren en bij te sturen (zie paragraaf 2.4).

4.4.7 Slotbeschouwing: consequenties voor politiële milieuwethand-
having

Onderbezetting van gemeentelijke milieu-afdelingen en nadruk op het verle-
nen van vergunningen heeft soms tot gevolg dat gemeenten niet enthousiast
zijn om met de politie samen te werken. Extra werk kunnen gemeenten dan
niet gebruiken. Zonder afspraken kan samenwerking echter nooit worden
afgedwongen.

Als op beleidsniveau bestuur, politie en openbaar ministerie afspraken
hebben gemaakt over noodzakelijke samenwerking, bijvoorbeeld in verband
met de door de politie te leveren resultaten, zal aan het beleid gehoor moe-
ten worden gegeven.

Opmerkelijk is dan ook dat een discrepantie tussen (door de driehoek ge-
fiatteerde) plannen en praktijk geen zeldzaamheid is. Gemaakte afspraken
worden blijkbaar niet altijd nagekomen. Voor alle actoren in het handha-
vingsspel benadrukken we als eerste spelregel gemaakte afspraken als bin-
dend te beschouwen.

Van belang is hierbij dat het bewaken van het realiseren van afspraken
op het juiste niveau plaatsvindt, namelijk op het niveau waar afspraken zijn
gemaakt. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig nut als een lokale politiefunctio-
naris een toezichthouder die vanuit het gemeentelijk apparaat geen opdracht
heeft gekregen met de politie samen te werken en als gevolg daarvan moge-
lijk niet tot samenwerking bereid is, te wijzen op de in de driehoek geno-
men beslissing dat politie en gemeente moeten samenwerken. Voor de poli-
tiefunctionaris betekent dit dat hij/zij deze informatie dient door te sluizen
naar het juiste niveau, dat van de korpschef, zodat deze op het niveau van
de driehoek de gemeente kan wijzen op genomen besluiten.

Dat gemeenten veelal de nadruk leggen op het verlenen van vergunnin-
gen, of op het aanpakken van zware zaken of het gedogen van bepaalde si-
tuaties, is hun goed recht, mits in overeenstemming met binnen de driehoek
gestelde prioriteiten, landelijk beleid en beleidsafspraken tussen politie,
openbaar ministerie en bestuur. Gemeenten moeten bepaalde resultaten leve-
ren; hoe zij dat doen, voor welke interne bedrijfsvoering zij kiezen, is een
zaak van gemeenten zelf. De politie moet ervoor waken niet aan de speel-
ruimte van de gemeente te tornen. De politie gaat bv. haar rol te buiten
wanneer een uitvoerend politieman/-vrouw alles in het werk stelt de ge-

26 Een aanzet hiertoe is gegeven in het rapport `Landelijk handhavingsproject gemeentelijk
milieubeleid 1990' (1991). Uit dit rapport blijkt onder meer dat de bestuurlijke hand-
having op een laag peil ligt, bv. te weinig controlebezoeken, maar dat de kwaliteit van die
controlebezoeken waaraan de onderzoekers deelnamen, goed bleek.
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meente ervan te overtuigen de frequentie van bedrijfscontroles op te schroe-
ven. Althans en wederom: als daarover op beleidsniveau tussen openbaar
ministerie, politie en bestuur geen afspraken zijn gemaakt. Ligt er de af-
spraak het aantal bedrijfscontroles te verhogen, dan geldt ook hier: proble-
men doorspelen naar het niveau waarop de afspraak tot stand is gekomen.
Afspraken die de uitvoering betreffen, moeten op uitvoerend niveau en be-
leidsafspraken moeten op beleidsniveau worden bewaakt. (Genoemde voor-
beelden willen niet suggereren dat dergelijk handelen nu op grote schaal
plaatsvindt.)

Wat betreft het gedoogvraagstuk, benadrukken we dat als gemeenten be-
paalde situaties gedogen, dit de eigen verantwoordelijkheid van justitie om
strafrechtelijk op te treden onverlet laat.



5 Afstemming: afspraken en spelregels

Dit hoofdstuk schetst hoe de vlag erbij hangt wat betreft afstemming van
zowel taken, activiteiten en plannen als van bestuursrechtelijke en strafrech-
telijke handhaving.

5.1 Afstemming van activiteiten

In een derde van de in het onderzoek betrokken gemeenten zijn gemeente-
lijke en politiële milieu-activiteiten min of meer op elkaar afgestemd. Even-
eens een derde (10) ziet wel het belang in van een goede afstemming, maar
is nog niet zo ver. Op dit moment zijn bijvoorbeeld net de eerste contacten
gelegd27, is men bezig met een inventarisatie van taken en activiteiten, of
wenst men eerst gezamenlijk ervaring op te doen. Of men wacht op het ge-
reedkomen van een gemeentelijke beleidsnota als startsein om een politiële
nota op te stellen, om vervolgens de nota's op elkaar af te stemmen. Voor
de overige vier gemeenten geldt - al dan niet terecht - dat afstemming niet
aan de orde is omdat uitsluitend de gemeente bepaalt welke handhavende
activiteiten noodzakelijk zijn. (Zie figuur 3.) (Binnen zes gemeenten wer-
ken politie en gemeente niet samen en zijn activiteiten niet op elkaar afge-
stemd.)

Activiteiten ontplooid in het kader van de door de politie veronderstelde
zelfstandige milieutaak, sluiten meestal niet naadloos aan bij gemeentelijke
activiteiten.28 Dit in tegenstelling tot activiteiten die de politie ontplooit
vanuit haar bestuurondersteunende en signalerende milieutaak (bv. bedrijfs-
controles).

Aansluiting en afstemming van activiteiten is alleen mogelijk als glashel-
der is welke rol de politie behoort te spelen. Het is daarom niet verwonder-
lijk dat afstemming van activiteiten voornamelijk plaatsvindt in het kader
van de bestuurondersteunende en signalerende rol van de politie, aangezien
daarover tussen handhavingspartners de minste onduidelijkheden en de
meeste consensus bestaan (zie hoofdstuk 3).

Als bestuurlijke en politiële activiteiten op elkaar zijn afgestemd, is dat
onder andere tot stand gekomen via een handhavingsscenario, via project-

27
Soms was het groepsgesprek het eerste contact tussen gemeente en politie in het kader van
milieuwethandhaving.

Van dergelijke activiteiten zijn gemeenten soms zelfs niet op de hoogte gesteld, tot groot
ongenoegen van bv. wethouders: `dan moet ik in de krant lezen dat ze ergens leuke lu-
dieke acties hebben uitgevoerd!' (aldus een wethouder).

28
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Figuur 3: Afstemming van activiteiten
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plannen, op basis van het HUP of via wekelijks structureel uitvoerend over-
leg. Meestal echter komt men elkaar naar aanleiding van concrete zaken
toevallig tegen en maakt men enkele (mondelinge) afspraken aangaande con-
crete werkzaamheden.

5.2 Afstemming van taken en verantwoordelijkheden

Zoals beschreven in hoofdstuk 3, is een schriftelijke beleidsmatige afstem-
ming van taken en verantwoordelijkheden een zeldzaamheid.

Afstemming van taken blijkt een moeizame klus. Zo komt het voor dat
uitvoerenden de onderscheiden taken wel op papier willen te zetten, maar
dat men er eenvoudigweg niet uitkomt. Soms gaat men `gewoon aan de
slag'.

Op basis van dit en voorgaand WODC/OABG-onderzoek is een dergelij-
ke handelwijze sterk af te raden. Een schriftelijke en globale afstemming
van taken blijkt hoogst noodzakelijk. De mogelijkheid bestaat gedurende de
rit taken op elkaar af te stemmen, maar in de praktijk blijkt dat als men pas
op dat moment afspraken maakt, irritaties en onderlinge spanningen dusda-
nig hoog kunnen zijn opgelopen dat enige vorm van samenwerking welhaast
onmogelijk is.

Zoals het zich laat aanzien, is het feit dat het op elkaar afstemmen van
taken, ofwel rollen, zo moeizaam verloopt, voornamelijk het gevolg van on-
voldoende waarborgen van het kunnen, een falende regie en van een inter-
ne verwarring over rollen. In tegenstelling tot afstemming van activiteiten
is het niet de taak van uitvoerenden afstemming van taken tot stand te bren-
gen. Dit is een taak van de politieleiding. Slechts binnen beleidskaders en
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op basis van een beleidsmatige afstemming van taken is het voor uitvoeren-
den mogelijk concreet invulling te geven aan de politiemilieutaak. We heb-
ben de indruk dat discussies over beleidsmatige afstemming van rollen nu
vooral op uitvoerend in plaats van op beleidsmatig niveau plaatsvinden.

5.3 Afstemming van plannen

Bij afstemming van plannen prefereren respondenten veelal vast te houden
aan eigen plannen, vooral omdat, naar men zegt, reeds een lange weg is
gegaan voordat plannen in definitieve vorm zijn geaccordeerd. Het gehele
proces nogmaals doorlopen is niet aanlokkelijk. Afstemming en schriftelijke
bevestiging zijn wel mogelijk, maar ook tijdrovend.

Gezien dit probleem is het aan te raden veel energie te steken in concre-
te en op de lokale/regionale situatie toegeschreven beleidsplannen waarbij
in een vroegtijdig stadium afstemming plaatsvindt en afspraken worden ge-
maakt tussen handhavingspartners. Dat is ook uitdrukkelijk gestipuleerd in
de uit het DUIV-overleg29 voortgekomen brief van de vier ministers van
11 oktober 1990 over de bestuurlijke handhavingsstructuur en de afstem-
ming met justitie. In de onderzochte gemeenten vond afstemming meestal
plaats in een laat stadium van beleidsontwikkeling.

Door kleinschaligheid blijken binnen kleine gemeenten minder afstem-
mingsproblemen te bestaan dan in grote gemeenten. Dit pleit ervoor om in
afstemmingsprocessen de lijnen kort en drempels laag te houden.

Een van meer zijden gesignaleerd probleem is dat de op het afstemmings-
overleg aanwezige politiefunctionarissen-in mindere mate geldt dit ook
voor gemeente-ambtenaren-te weinig mandaat hebben om overeengeko-
men activiteiten te kunnen waarborgen. Vooral het op elkaar afstemmen van
werkplannen wordt bemoeilijkt, wanneer politiefunctionarissen de benodig-
de tijd en capaciteit niet kunnen garanderen. Verantwoordelijkheid en man-
daat zouden gezien het in paragraaf 2.4 geschetste theoretisch kader steeds
hand in hand moeten gaan. Gebrek aan kennis hindert politiefunctionarissen
eveneens om een serieuze gesprekspartner in het afstemmingsproces te zijn.
Het weten en kunnen lijken onvoldoende gewaarborgd.

Als derde probleem noemen enkele respondenten de afstemming van lo-
kale politiële prioriteiten en activiteitenplannen op plannen en prioriteiten
ontwikkeld op WGR-niveau. Dit is voornamelijk een probleem omdat poli-
tie- en WGR-regio's meestal niet samenvallen. In de nieuwe politie-organi-
satie is te verwachten dat prioriteitenstelling, afstemming en coordinatie
grote problemen met zich zal meebrengen, omdat dit op regioniveau moet
geschieden. Daarnaast vindt prioriteitenstelling plaats op lokaal niveau. Op
beleidsniveau zal men zich danig moeten beraden over de vraag: wie kan
waar wie vertegenwoordigen.

29 overleg tussen Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM), UvW, IPO en VNG.
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5.4 Afstemming van straf- en bestuursrechtelijke handhaving

Voor veel uitvoerenden is afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke
handhaving een heikel punt. Wanneer treedt men bestuurlijk op, wanneer
strafrechtelijk of hanteert men beide instrumenten? Problemen hieromtrent
hebben alles te maken met de manier waarop men het strafrecht danwel het
bestuursrecht beziet.

In een aantal gemeenten is de knoop doorgehakt door te stellen dat af-
stemming onmogelijk is. In die gevallen verkiest de gemeente primair het
bestuurlijke traject te bewandelen; loopt de gemeente bestuurlijk uiteinde-
lijk geheel vast, dan is zij geneigd de toevlucht te zoeken tot het strafrecht
(als laatste redmiddel).

Ook andere gemeenten verkiezen zoveel mogelijk het bestuurlijke traject
te bewandelen, maar kiezen in overeenstemming met het openbaar ministe-
rie eveneens voor het toepassen van strafrechtelijke handhaving op grond
van de WED (strafrecht als aanvullend instrument). Ook komt het voor dat
gemeente-ambtenaren en politie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid advies uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders,
waarna het college voorstelt straf- danwel bestuursrechtelijk te handelen.

De theoretische voor- en nadelen van beide instrumenten kunnen respon-
denten meestal aangeven, maar het concreet vertalen daarvan naar een ant-
woord op de vraag wanneer welk middel te gebruiken, is problematisch.
Wel erkennen wethouders, naar zij zeggen, steeds meer de rol die het straf-
recht kan spelen bij de aanpak van milieucriminaliteit (o.a. doordat milieu-
officieren èn politiefunctionarissen zich meer profileren).

Als pogingen worden ondernomen om tot afstemming te komen, dan blij-
ken problemen minder nijpend wanneer het lichte en zware milieucriminali-
teit betreft. Vooral de grijze middenmoot vormt het probleem. In een enke-
le gemeente zijn politie en gemeente overeengekomen te starten met de
handhaving en gaandeweg naar criteria voor de `grijze' milieucriminaliteit
te zoeken. Deze, maar ook veel andere gemeenten vestigen hierbij de hoop
op milieu-officieren: van hen verwacht men opheldering omtrent de straf-
rechtelijke aanvulling op bestuurlijke handhaving. Uitgaande van de alge-
meen aangehangen gedachte van decentralisering van beleidsvorming, is het
opstellen van criteria op regionaal niveau te coordineren. Het openbaar mi-
nisterie zou in dezen een vliegwielfunctie kunnen vervullen.

5.5 Samenvatting

Uit de in het kader van het onderzoek gevoerde gesprekken blijkt dat in bij-
na alle gemeenten sprake is van afstemmingsproblemen, met andere woor-
den: het definiëren van speelruimtes en het opstellen van regels. Het betreft
zowel afstemming van activiteiten, van taken en verantwoordelijkheden, van
plannen als van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving.

Soms is men niet op de hoogte van handhavende taken en activiteiten van
andere partners uit het handhavingsnetwerk. Zoals blijkt uit de groepsge-
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sprekken, verzeilt men dan ook regelmatig in elkaars vaarwater. Slechts in
een enkele gemeente hebben politie en gemeente de onderscheiden taken en
activiteiten gezamenlijk geïnventariseerd of heeft men, op instigatie van de
gemeente, het voornemen dat te doen. Veel respondenten voorzien dat af-
stemming van lokale plannen op regionale plannen in de toekomst proble-
men zal opleveren. In verband met afstemming van bestuurs- en strafrech-
telijke handhaving zijn alle ogen gericht op het openbaar ministerie. Van
het openbaar ministerie wordt verwacht duidelijkheid te scheppen over de
vraag wanneer bestuurlijk danwel strafrechtelijk moet worden opgetreden.



6 Samenwerking: over rollen en relaties,
kunnen en willen

Dit hoofdstuk is opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte bespreekt in
hoeverre gemeenten en politie samenwerken, of samenwerking is geforma-
liseerd, hoe die samenwerking uitpakt, welke kanttekeningen hierbij zijn te
plaatsen en hoe de samenwerking tussen enkele andere actoren verloopt (zie
paragraaf 6.1). Het tweede deel gaat in op vijf factoren die de samenwer-
king tussen politie en gemeenten in positieve danwel in negatieve zin bein-
vloeden. De factoren zijn: cultuurverschillen, de al dan niet veronderstelde
meerwaarde van politie en strafrecht, achterstand in het verlenen van ver-
gunningen, intergemeentelijke samenwerking en de regionalisatie van de
politie (paragraaf 6.2).

6.1 Stand van zaken met betrekking tot samenwerking

6.1.1 Samenwerking geformaliseerd

Volgens de respondenten is er in 24 van de 30 gemeenten enige vorm van
samenwerking tussen politie en gemeente bij het handhaven van milieuwet-
ten. De samenwerking is in 16 van de 24 gemeenten niet geformaliseerd
(zie figuur 4). Als redenen voor niet-formaliseren geeft men dat:
- kleinschaligheid formalisatie overbodig maakt;
- men principieel geen heil ziet in nota's, rapporten en dergelijke ('je kunt

alles wel eerst op papier zetten, maar dan zit je over tien jaar nog achter
je bureau');

- de samenwerking binnen afzienbare tijd wordt geformaliseerd of dat men
stellig van plan is hiertoe stappen te ondernemen;

- men nog niet toe is aan formalisatie; of
- door de geringe omvang van de samenwerking - men werkt bv. samen

met slechts één politiefunctionaris - formalisatie nog niet noodzakelijk is.

Het laatste argument geldt voor het merendeel van de gemeenten waar sa-
menwerking niet is geformaliseerd.

Als samenwerking is, of in de nabije toekomst wordt geformaliseerd, is dit
tot stand gekomen via een gezamenlijke handhavingsnota, via een gemeen-
telijk milieubeleidsplan, via projecten of via het VNG-stappenplan voor be-
drijfscontroles. Op de vraag of formaliseren nodig is, antwoorden gemeen-
te-ambtenaren vaker bevestigend dan politiefunctionarissen.

Bij een formalisatie via een nota of beleidsplan staat het algemene doel
van samenwerking wel zwart op wit, maar zijn wethouders, hoofden van
milieu-afdelingen en politiefunctionarissen in geringe mate op de hoogte van
specifieke doelstellingen. Algemene doelen zijn bijvoorbeeld: elkaar aan-
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Figuur 4: Samenwerking geformaliseerd
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spreken op deskundigheid, het voorkomen van doublures, scheiding van
toezicht en het verlenen van vergunningen. In andere gevallen is het alge-
mene doel wel geformuleerd, maar niet in die zin dat het concrete en han-
teerbare doelstellingen betreft. Meestal is vermeld dat men het `intensiveren
van de handhaving' beoogt. In feite is niet steeds volstrekt duidelijk welk
resultaat van gezamenlijk handelen is gewenst danwel geëist als gevolg van
geringe regie.

6.1.2 Kwantiteit van samenwerking

Gevraagd naar gezamenlijke handhavingsactiviteiten, verkregen we legio
antwoorden. Waar samenwerking een feit is, werden minstens twee ant-
woorden gegeven. Gezamenlijke bedrijfscontroles worden in de helft van
het totaal aantal onderzochte gemeenten (30) genoemd. In een derde van de
gemeenten draaien gemeente en politie gezamenlijke projecten. Signalering
van zaken vindt plaats in iets minder dan de helft, gezamenlijk optreden
naar aanleiding van zaken in iets minder dan een derde van de onderzochte
gemeenten. Twee gemeenten noemen meewerken aan een inventarisatie van
bedrijven en als voorgenomen activiteit het opstellen van een stappenplan
of draaiboek. Zo bezien, vinden in 50% van de gemeenten daadwerkelijke
gezamenlijke handhavende activiteiten plaats.

Onder het motto `eerst de boel in eigen huis op orde krijgen' vindt het
gros van gezamenlijke activiteiten plaats op het grondgebied van de gemeen-
te. Als gemeente en politie deelnemen aan projecten, opereren zij gezamen-
lijk binnen het gebied dat valt onder de instantie die het project initieert
(bv. provincie).
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Figuur 5: Samenwerking: kwantiteit en kwaliteit
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Opvallend is dat lokale projecten steeds meer een preventief karakter krij-
gen. Dat is te verklaren door het doel van projecten en daarmee de bestuur-
lijke meer op preventie gerichte inbreng: te komen tot een betere samen-
werking tussen politie en gemeente (zgn. proefprojecten, gewenningsprojec-
ten danwel leerprojecten).

6.1.3 Kwaliteit van samenwerking

Van de 24 gemeenten waar men samenwerkt, zijn er 15 min of meer goed
te spreken over de samenwerking met de politie. Men benadrukt dat dit oor-
deel voornamelijk het uitvoerend niveau betreft. Negen gemeenten typeren
de contacten tussen politie en gemeente als ronduit slecht (zie figuur 5).
Tijdens de enquête typeren de respondenten het samenwerkingsklimaat als
volgt (meer dan één typering mogelijk, totaal 128 antwoorden):
- vriendelijk (17,2%);
- collegiaal (28,1)%;
- concurrerend (4,7)%;
- samenwerkende individuen (14,8)%;
- vrijblijvend (4,7)%;
- ruimte voor initiatief (13,3)%;
- diverse subculturen met eigen klimaat en werkwijze (15,6%);
- anders (1,6%).

Uit de enquête blijkt dat bij de politie 94% verdergaande samenwerking tus-
sen politie en gemeente de moeite waard vindt danwel positief beoordeelt.
Tegenover 65 % van de geënquêteerde gemeente-ambtenaren verwacht 73 %
van de politiefunctionarissen tamelijk tot erg veel problemen bij verdergaan-
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de samenwerking. Als belangrijkste problemen en verreweg het meest ge-
noemd werden: cultuurverschillen tussen politie en andere instanties, ver-
schillen in werkwijze, afstemming van beleids- en werkplannen, coordina-
tie, tijdgebrek, gebrek aan menskracht, verschillen in prioriteitenstelling en
taakafbakening. Een enkele keer werden genoemd: het `blootleggen van het
eigen falen in het verleden', het gebrek aan kennis op het gebied van milieu,
te weinig scholing, gebrekkige informatie-overdracht, competentie en inter-
pretatieverschillen van de wetgeving. Gezien bovenstaande resultaten-de
typering van het samenwerkingsklimaat, houding ten opzichte van verder-
gaande samenwerking en de daarbij te verwachten problemen-is het pro-
bleem rondom samenwerking niet zozeer dat samenwerkingspartners niet
met elkaar kunnen opschieten, niet weten hoe ze moeten samenwerken of
niet willen, maar zijn problemen eerder terug te voeren naar een onvoldoen-
de waarborg van het kunnen.

Samenwerking tussen beleidsmakers is meestal geen feit. Wethouders
staan meer dan eens huiverig ten opzichte van handhavende activiteiten van
politie en openbaar ministerie. Aan de andere kant blijkt de politieleiding
gemeentelijke vertegenwoordigers evenmin altijd met open armen te ont-
vangen. Werkdruk, angst voor pottenkijkers en voor verlies van autonomie
beinvloeden volgens veel respondenten de verhoudingen.

Toch nopen de ontwikkelingen op het gebied van gezamenlijke inspanningen
zeker tot optimisme. Waar samenwerking op uitvoerend niveau nu redelijk
tot goed lijkt te verlopen, was voorheen sprake van competentiestrijd. Con-
tacten tussen uitvoerders worden steeds beter en het aantal gezamenlijk on-
dernomen handhavende activiteiten groeit. Factoren die hieraan hebben bij-
gedragen, zijn:
- ervaring met milieuwethandhaving (de harde leerschool uit het verleden,

al doende leert men en een groeiend besef dat `eerst organiseren, dan
pas handhaven' noodzakelijk is);

- interventie van de milieu-officier en profilering van het strafrecht;
- een mentaliteitsverandering bij gemeenten èn politie:

- erkenning politiemilieutaak;
- erkenning meerwaarde: men ziet het voordeel in van `niet in je eentje

pionieren', van het bundelen van kennis;
- erkenning noodzaak: men is zich ervan bewust dat men moeilijk, zo

niet onmogelijk, zonder elkaar kan ('We zijn tot elkaar veroordeeld');
- financiële impuls;
- interne reorganisatie binnen gemeenten en reorganisatie van de politie-

organisatie.

Wij hebben de indruk dat een goede samenwerking op uitvoerend niveau
nergens zonder problemen tot stand is gekomen. Het opzetten van een goed
samenwerkingsklimaat vraagt veel energie; de hoeveelheid moeite die poli-
tie en gemeente zich moet getroosten alvorens effectief en efficiënt te kun-
nen samenwerken, is niet snel te overschatten.
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6.1.4 Kanttekeningen bij de kwaliteit en kwantiteit van samenwerking

Positieve berichten over de aard van de samenwerking gaan gepaard met
een flink aantal relativerende opmerkingen.

Veel gemeenten bezien volgens een groot aantal politievertegenwoordi-
gers en milieu-officieren politiële en justitiële activiteiten met argusogen.
Politie en openbaar ministerie bemoeien zich volgens gemeenten te veel met
bestuurlijke aangelegenheden, proberen zichzelf te veel te manifesteren en
fietsen dwars door gemeentelijke plannen heen. Een enkele gemeente tracht
de dadendrang van de politie te kanaliseren door projecten voor te stellen.

Naast competentiestrijd blijken onvoldoende voorbereiding en onvoldoen-
de efficiënt overleg debet aan een slechte samenwerking. Zo werd een ge-
meentelijke milieu-afdeling in het kader van een gezamenlijk project over-
spoeld door een hausse aan zaken en vragen van steeds wisselende politie-
functionarissen. De politie had hierbij volgens de gemeente onvoldoende
oog en respect voor de gemeentelijke werkwijze. Een goede voorbereiding
en afspraken hadden dergelijke irritaties kunnen voorkomen.

Ook biedt overleg de mogelijkheid irritaties bespreekbaar te maken in
plaats van dat onuitgesproken klachten de samenwerking negatief blijven
kleuren. Zo beklagen enkele gemeenten zich erover dat de politie niet ach-
ter zaken aangaat en niet bereid is proces-verbaal op te maken. Volgens de-
ze gemeenten draagt een demotiverend sepotbeleid van het openbaar minis-
terie hieraan bij.`

Aan de andere kant zegt de politie de gemeentelijke boot af te houden,
omdat zij niet bereid is 'de kastanjes uit het vuur te halen' als de gemeente
bestuurlijk vastloopt. De politie lijkt soms gepikeerd dat gemeenten haar
pas in een laat stadium bij de handhaving betrekken. Overleg en afspraken
kunnen dit soort wrevel tot een minimum beperken.

Een ander minpunt dat tijdens de groepsgesprekken veelvuldig aan de or-
de kwam, is dat de samenwerking op uitvoerend niveau te weinig gestructu-
reerd en te veel op ad-hocbasis geschiedt (het zgn. piepsysteem). Gezamen-
lijk handhavend optreden vindt incidenteel plaats, naar aanleiding van klach-
ten of 'avondzaken` of door toevalstreffers. Relativerende opmerkingen
aangaande controles en projecten maken duidelijk dat dit slechts schijnbaar
dissonant is met het gegeven dat bedrijfscontroles een planmatig karakter
hebben en dat gezamenlijke projecten worden gedraaid.

Bedrijfscontroles vinden plaats in het kader van een HUP, via het VNG-
of een hiervan afgeleid stappenplan. Hierbij is sprake van een gecombineer-
de actie van politie en gemeentelijke toezichthouders al naar gelang de fase

30 Zoals blijkt uit het al eerder aangehaalde onderzoek van Twijnstra Gudde over de toepas-
sing van de WED in milieuzaken over de jaren 1987-1989- gecorrigeerd sepotcijfer van
13% inclusief de technische sepots- , is de stelling van een 'demotiverend sepotbeleid'
ongegrond. Ook wij kunnen op basis van de gevoerde gesprekken met officieren niet con-
cluderen dat officieren onwillig zijn om strafrechtelijk op te treden; eerder kenmerkt naar
ons idee behoedzaamheid het handelen van officieren.

Het betreft die zaken die de politie 'buiten kantooruren' heeft geconstateerd.31
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waarin de handhaving zich bevindt. Dat wil zeggen dat de gemeente de po-
litie kan inschakelen bij een tweede of derde controle als bedrijven niet aan
voorwaarden voldoen, niet beschikken over een vergunning of geen mede-
werking verlenen. Veelal komt het echter niet zo ver. Binnen een groot aan-
tal gemeenten heeft het verlenen van vergunningen prioriteit en is men nog
niet toe aan controle. Of: bedrijven laten het niet zo ver komen dat inzet
van politiefunctionarissen noodzakelijk is, zij zijn het bestuur welwillend
gezind en bereid aan voorwaarden te voldoen of een vergunning aan te vra-
gen. Indien respondenten melden dat er sprake is van gezamenlijke bedrijfs-
bezoeken, betekent dat meestal niet dat deze feitelijk plaatsvinden, maar dat
de politie is ingepast in het stappenplan en mee kan als het zover is.

In de helft van de gevallen waar wel feitelijk een gezamenlijk bedrijfsbe-
zoek heeft plaatsgevonden, gaat de politie alleen mee ter lering, al dan niet
in `burger'. Dit houdt in dat niet meer dan een à twee politiefunctionarissen
bij toerbeurt informatie kunnen opdoen bij gezamenlijke controles. Gemeen-
ten staan niet te trappelen om de politie ter lering de toezichthouders te la-
ten vergezellen. Gezamenlijke bezoeken kosten meer tijd en dus meer geld.

Hebben gezamenlijke bedrijfscontroles meer dan eens plaatsgevonden,
dan is hierbij meestal een en dezelfde functionaris - veelal de milieucontact-
ambtenaar van de politie - aanwezig geweest.

De volgende kanttekening betreft projecten. Niet specifiek voor politie
of milieu, maar hierop wel van toepassing, is de trend om werkzaamheden
al snel te betitelen als project. Als surveillanten de opdracht krijgen de ko-
mende vier weken op milieuzaken te letten, spreken politiefunctionarissen
al snel van een project milieusurveillance. Veel gebezigd wordt de uitdruk-
king `projecten draaien'; bij navraag kan men echter geen specifieke pro-
jectwerkzaamheden noemen.

Ten slotte een van gemeentelijke zijde relativerende noot bij het signale-
ren van zaken door de politie. Gemeentelijke respondenten vermelden dat
in de helft van de gevallen dat de politie de signaalfunctie uitoefent, het
aantal signaleringen minimaal is. `De politie signaleert amper', melden zij.
Over het algemeen blijken gemeenten vanuit de burgerij veel meer signalen
te ontvangen. Overigens is in een recent rapport van de Centrale Directie
Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling32 geconcludeerd dat van de 5536 in
1990 op de parketten ingeschreven WED-zaken ruim 48% door de politie
(gemeentepolitie, rijkspolitie (te water)) wordt aangeleverd. Het (voor)oor-
deel dat de politie amper signaleert, dient dan ook te worden gerelativeerd.

6.1.5 Samenwerking tussen andere partners

Politie - milieu-officieren
Opvallend is dat men tijdens het onderzoek-evenals tijdens voorgaand
WODC/OABG-onderzoek - weinig rept over problemen in de samenwer-

32 Milieuzaken in 1990 (1992).
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king in het algemeen tussen de politie en het openbaar ministerie (Van den
Berg en Waelen, 1991, p. 43). Afstemming van rollen, regels en regie tus-
sen bestuur en openbaar ministerie roept meer problemen op.

Officieren van justitie - gemeenten
Voor milieu-officieren betekent het intensiveren van de handhaving nu
voornamelijk spitsroeden lopen. In de bewoordingen van meer milieu-offi-
cieren moet men de bestuurlijke porseleinkast zeer voor- en omzichtig be-
naderen. Stelt de milieu-officier zich hierbij op als partner van het bestuur
in plaats van als controlerend orgaan, dan blijkt dat de samenwerking aan-
merkelijk te vereenvoudigen. Milieu-officieren waarschuwen hun collega-
officieren ervoor te waken op bestuurlijke zetels plaats te nemen, met ande-
re woorden: milieu-officieren moeten de speelruimte van het bestuur respec-
teren en hun rol niet te buiten gaan en handelen naar eigen verantwoorde-
lijkheid.

Als het bestuur eenmaal inzicht heeft in de (flankerende) rol die het straf-
recht kan vervullen bij het handhaven van milieuwetten, blijkt zij eerder
bereid bij de milieu-officier aan te kloppen of strafrechtelijke handhaving te
overwegen. Profilering van en voorlichting over strafrechtelijke handhaving
kunnen hierbij goede diensten bewijzen.

Als wethouders de bereidheid tonen om samen te werken, trekken zij de
bepaling wanneer strafrechtelijk op te treden soms naar zich toe. Met ande-
re woorden: houden zich niet aan hun rol. `Terwijl er maar één is die be-
paalt of er wordt vervolgd, en dat ben ik', aldus een milieu-officier.

Gemeenten/reinigingspolitie - politie/veldpolitie
Een probleem voor gemeenten met een afdeling reinigingspolitie33 is, welke
positie de reinigingspolitie in het handhavingsnetwerk heeft. Hoe zijn werk-
zaamheden van politie en reinigingspolitie op elkaar af te stemmen?34

Voorzover hiervoor een oplossing is gevonden, gebeurt dat meestal op
basis van een scheiding van taken. Volgens enkele respondenten van de rei-
nigingspolitie komt dat neer op: de milieupolitie krijgt de oninteressante ta-
ken of die taken waar de politie geen trek in heeft (vuilniszakken, honde-
poep).35 Een dergelijke `verdeling' is niet aan te raden, al was het alleen
al vanuit motivationeel oogpunt. De reinigingspolitie heeft doorgaans veel
ervaring en kennis van zaken; bovendien is zij specifiek voor milieu aan-
gesteld en vormt daardoor een constante factor. Dit in tegenstelling tot de
politie; als prioriteiten veranderen, veranderen de werkzaamheden.

33 Vooral in grote(re) steden is er een aparte reinigingspolitie (=gemeente-ambtenaren, ook
wel milieupolitie genoemd); in kleinere gemeenten en landelijke gebieden vrijwel niet.
Over het hele land zijn er ongeveer 250 medewerkers reinigingspolitie.

Een zelfde vraag kan worden gesteld ten aanzien van de veldpolitie.

Op basis van het rapport `Taak en plaats van de reinigingspolitie in de milieuwethandha-
ving' (1991) blijkt de verdeling van taken tussen politie en reinigingspolitie genuanceerder
te liggen. Dit laat echter onverlet hoe de feitelijke scheiding van taken door respondenten
van de reinigingspolitiewordt ervaren.

34

35
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Op regioniveau dienen beleidsverantwoordelijken zich uit te spreken over
de vraag welke positie de reinigings- en veldpolitie behoren in te nemen in
het handhavingsnetwerk. In de Uitgebreide Commissievergadering (UCV)
van 14 oktober 1991 heeft de Minister van Justitie zich op het standpunt
gesteld dat de positie van de veld- en reinigingspolitie een zaak is van de
regio's.

6.1.6 Korte samenvatting en slotopmerking

Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de samenwerking tussen politie,
openbaar ministerie en gemeenten gaat met sprongen vooruit, maar is nog
lang niet optimaal. De gezamenlijke weg naar een adequate milieuwethand-
having ligt nog volop bezaaid met struikelblokken.

Kennis van zaken en profilering van het strafrecht kan samenwerking
bevorderen. Er zijn nog te veel besturen die denken dat de politie geen
zelfstandige milieutaak heeft. Het is aan te bevelen aandacht te schenken
aan een juiste beeldvorming en voorlichting over de rol van de politie in
het handhavingsspel (bv. via de driehoek).

Wat opvalt, is dat zowel gemeenten als politie/justitie geen verantwoor-
delijkheid wensen te dragen voor de matige kwaliteit van de handhaving en
samenwerking; men schuift elkaar regelmatig de zwartepiet toe. Een derge-
lijke houding - het is altijd de schuld van de ander-flatteert beide organi-
saties niet. Het lijkt vooralsnog dat men elkaar ook niet aanspreekt op te
dragen verantwoordelijkheid. Blijkbaar is het zwartepietenspel mogelijk en
is de wil om zich in te zetten en het besef van te dragen verantwoordelijk-
heid minimaal.

6.2 Vijf factoren die van invloed zijn op de kwaliteit en de kwan-
titeit van de samenwerking

6.2.1 Cultuurverschillen

Op een enkele gemeente na, waar samenwerking uitermate goed is, zijn alle
gemeenten ervan overtuigd dat cultuurverschillen de samenwerking negatief
beïnvloeden. Ook blijkt uit de enquête dat de respondenten verwachten dat
cultuurverschillen het belangrijkste probleem zullen vormen bij verdergaan-
de samenwerking. (In onderstaande spreken we niet meer van cultuurver-
schillen, maar van verschillen; of verschillen typische cultuurverschillen
zijn, is hier niet ter zake doende en laten wij daarom buiten beschouwing.)

Praters en doeners
Het grootste verschil tussen gemeenten en politie is volgens de respondenten
het werktempo. Zoals een wethouder het verwoordt: `De politie wil harder
lopen dan bestuurders kunnen'. Meer dan eens typeren wethouders de poli-
tie als cowboys, als snelle jongens en spreekt men van een heuse heksen-
jacht waar het politiële activiteiten betreft. De politie heeft volgens tamelijk
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veel gemeenten de neiging grote bedrijven zonder plan binnen te lopen om
lukraak milieuzaken op te sporen. Regelmatig betichten gemeenten de poli-
tie ervan acties te ondernemen waardoor de politie bestuurlijke prioriteiten
schendt, het bestuurlijke traject doorkruist en zichzelf frustreert. Meer dan
eens uiten gemeenten de kritiek onvoldoende de kans te krijgen het bestuur-
lijke traject af te lopen.

Gezien het aloude (voor)oordeel over politiefunctionarissen als `doeners'
tegenover gemeente-ambtenaren als `praters', is het de vraag of verschillen
in tempo wel zo pregnant zijn. Gelet op de bewoordingen waarin wethou-
ders zich over de politie uitlaten, betreft het eerder de angst van gemeenten
te worden voorbijgestreefd door de politie. Daarnaast hebben veel gemeen-
ten weinig vertrouwen in de kunde en bekwaamheid van de politie: `Alles
haalt de politie naar zich toe en vervolgens komt er niets van terecht'. Bo-
vendien geven meer gemeentelijke respondenten te kennen dat gemeenten
niet altijd gretig zijn naar extra werk als gevolg van politiële acties, terwijl
prioriteiten liggen bij het verlenen van vergunningen.

Preventief versus repressief
Tijdens de gesprekken leggen gemeentelijke respondenten meer dan justitië-
le de nadruk op voorlichting en preventie. Veelal zijn wethouders de me-
ning toegedaan dat de politie er niet alleen is om boeven te vangen, maar
ook om boeven te voorkomen.

Preventie is voornamelijk een bestuurlijke aangelegenheid. Uiteraard
dient de politie oog te hebben voor preventie, maar voorlopig is op basis
van de politiemilieutaak de preventieve werking van repressief optreden te
zoeken in het signaleren, aanpakken en afhandelen van milieuzaken. In het
kader van preventie van milieucriminaliteit kunnen grote(re) gemeenten te
rade gaan bij functionarissen binnen eigen gelederen: de reinigingspolitie.
Op enkele plaatsen tracht de reinigingspolitie door middel van voorlichting
op scholen, aan particulieren en aan bedrijven milieuvriendelijk gedrag te
bewerkstelligen.

Horizontale versus verticale organisaties
Volgens enkele wethouders beïnvloedt het verschil tussen verticale ('de poli-
tie is een hiërarchische boel') en horizontale organisaties (gemeenten) even-
eens de samenwerking. Gemeenten doen, naar wethouders zeggen, vaker
informeel zaken en zijn meer gewend om van onderaf via een proces van
beleidsvoorbereiding zaken voor elkaar te krijgen. Bij de politie klimt men
volgens deze respondenten direct in de hoogste boom en wacht men af tot-
dat taken naar beneden worden gedelegeerd. Samenwerking krijgt dan, vol-
gens enkele wethouders, een meer bureaucratisch karakter.

Dat het verschil tussen horizontale en verticale organisaties samenwer-
king beïnvloedt, is misschien te betreuren, maar kan geen punt van discus-
sie zijn. Hoe de politie of gemeente intern is georganiseerd, is een zaak
van respectievelijk de politie en de gemeente. Waar het om gaat, is dat or-
ganisaties de gewenste/vereiste resultaten leveren; hoe die resultaten tot
stand komen, bepaalt elke organisatie zelf. Het verschil tussen horizontale
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en verticale organisaties is geen reden - voorzover als reden gehanteerd -
om pogingen tot samenwerking te staken.

In termen van wij en zij
Een ander verschil is de mate waarin organisaties zich autonoom opstellen.
Al dan niet terecht schilderen vrijwel alle gemeenten de politie af als een
autonome, erg gesloten en (te) sterk op zichzelf gerichte organisatie. Een
zelfde verwijt adresseert de politie aan gemeenten. Een onderzoeksfeit is
dat de politie door zichzelf minder gezien wordt als gemeentelijke dienst
dan door gemeenten. Met andere woorden: er is geen consensus over ieders
speelruimte.

Naar men zegt, zien gemeente-ambtenaren politiefunctionarissen als col-
lega's; andersom blijkt dat niet het geval. De politie spreekt in termen van
`wij' en `zij', zij spreekt over zichzelf `met een hele dikke P' (verwoorden
enkele wethouders).

Lichtpup jes
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. In een toenemend aantal gemeenten
is de politie gegroeid van een erg gesloten naar een meer open organisatie.
Ook bespeuren gemeenten dat de politie nu minder in termen van `wij' en
`zij' spreekt dan voorheen. Zeker op uitvoerend niveau ziet men elkaar
steeds meer als collega's, `daar is de rituele dans gedanst'. Feit is dat dit
de samenwerking ten goede komt.

Gezien het verschil in ontwikkeling tussen gemeenten en politie-de ge-
meente heeft meer financiën en personeel en is al langer bezig met milieu-
wethandhaving - , is een goede samenwerking volgens enkele gemeenten
slechts een kwestie van tijd en mentaliteit. Verschillen bestaan altijd, ook
binnen organisaties. `Dat is geen punt zolang men elkaars taal maar
spreekt', aldus een wethouder.

Binnen twee gemeenten heeft de gemeentelijke milieudienst ex-politie-
functionarissen in dienst. Binnen een andere gemeente is het hoofd van de
gemeentelijke milieu-afdeling ex-politieman evenals de coordinator van het
milieu-opsporingsteam. Opvallend is dat de samenwerking tussen deze ge-
meenten en de politie uitstekend verloopt.

6.2.2 Meerwaarde van politie en strafrecht

Of men van samenwerking is gediend, is ook afhankelijk van de manier
waarop men elkaar beoordeelt. Wat levert het op?

Ruim de helft van de in het onderzoek betrokken gemeentelijke respon-
denten erkent de meerwaarde van de politie danwel van strafrechtelijke
handhaving. De meerwaarde die de politie voor gemeenten kan hebben, ligt
in het feit dat (in de bewoordingen van wethouders / hoofden van gemeente-
lijke milieu-afdelingen en toezichthouders):
- `de politie met z'n pet op de burger eerder het gevoel geeft dat het de

gemeente ernst is'. Burgers zien een willekeurige milieu-inspecteur niet
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als wetshandhaver. De politie is herkenbaar met betrekking tot wat wel/
niet is toegestaan. Samen optreden is effectief en werkt preventief; 'ge-
controleerde bedrijfsleiders schamen zich voor de buren en zijn eerder
bereid mee te werken';

- de gemeente de beschikking krijgt over meer ogen, oren en neuzen;
- de politie meer ervaring heeft met opsporing en het opmaken van een

proces-verbaal;
- de politie kennis van zaken heeft, mensen kent en verbanden weet (poli-

tie is goed in de breedte, gemeente in de diepte);
- de politie een 24-uurs dienst is. Het handhaven van regelgeving houdt

niet op na 17.00 uur. Criminele circuits handelen vaak na sluitingstijd.

Volgens gemeentelijke respondenten is de meerwaarde van het strafrecht
dat dit het handhavingsinstrumentarium verruimt. Doordat gemeenten de
hulp van de politie inroepen, hoeft men minder bestuurlijke maatregelen te
laten uitgaan. Daarnaast kan het strafrecht vooral een rol spelen bij milieu-
delicten met onomkeerbare schade, op-heterdaadzaken en bij de aanpak van
illegale bedrijven en hobbyistische particulieren. Soms verkiezen bestuurlij-
ke verantwoordelijken een strafrechtelijke aanpak om langdurige en inge-
wikkelde beroepsprocedures te omzeilen.

Gemeentelijke respondenten spreken weinig genuanceerd over de meerwaar-
de van het strafrecht. Bij de afweging tussen bestuurlijke en strafrechtelijke
handhaving spelen aspecten zoals de aard van de overtreding, de omvang
van milieuschade, de doeltreffendheid van het aan te wenden middel, de
tijdsduur van afhandeling (vertragingsmomenten) en het gevaar voor de
volksgezondheid, een rol. Onbekendheid met deze aspecten maakt dat ge-
meenten niet altijd zijn overtuigd van de meerwaarde van het strafrecht en
de politie, in die zin dat zij kiezen voor toepassing van strafrecht. Met na-
druk stellen we: het theoretisch erkennen van de meerwaarde van politie en
strafrecht garandeert niet dat men in de praktijk van politie of strafrecht
gebruikmaakt. Dit mag blijken uit de discrepantie tussen reeds aangehaalde
negatieve omschrijvingen aan gemeentezijde over de taak van de politie en
de positieve uitlatingen omtrent de functie van het strafrecht.

Vooral enkele bedrijfsvriendelijke gemeenten zijn bang dat een bezoek
van geuniformeerden onrust zaait onder bedrijven. `Een politieman in uni-
form op het erf wordt door boeren niet gepikt!' Ook hier speelt dat niet alle
gemeenten overtuigd zijn van politieel kunnen: `Over de politie gaan de
meest idiote verhalen'. Enkele gemeentelijke respondenten zijn bang dat de
politie fouten maakt en afbreuk doet aan bestuurlijke handhaving, of dingen
doet die bewijsvoering tegenwerken: `(...) dan wordt er geseponeerd en
daar schieten we niets mee op'.

Sommige gemeenten zijn bij bestuurlijk optreden niet gelukkig met het
`opsporingssfeertje' naar men zegt een houding ingegeven door de twee-
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pettenproblematiek.36 Deze gemeenten geven de zaak niet graag in strafrech-
telijke handen, omdat daarmee de `rotzooi' niet wordt opgeruimd, de ge-
meente bij een proces-verbaal `geen centen terug ziet' en omdat men - we-
derom -weinig vertrouwen heeft in een juiste afhandeling. `Je hebt veel
werk verzet en dan is het maar afwachten wat ermee gebeurt.'

6.2.3 Achterstand in het verlenen van vergunningen

Bijna alle gemeenten hebben te kampen met een grote achterstand in het
verlenen van vergunningen. Vergunningplichtige bedrijven zijn niet altijd in
het bezit van een adequate vergunning. Veel gemeenten kennen aan het ver-
lenen van vergunningen meer prioriteit toe dan aan controle. Aangezien sa-
menwerking veelal pas gaat spelen bij bedrijfscontroles, komt het voor dat
een achterstand in het verlenen van vergunningen als effect heeft dat politie
en gemeente niet samenwerken.

Op zich is een achterstand in het verlenen van vergunningen geen reëel
argument om niet met de politie samen te werken. Vaak wordt dit gegeven
wel als zodanig gehanteerd. Als er een achterstand is, zijn afspraken te ma-
ken over wat de politie en/of gemeente in de tussentijd aan milieuwethand-
having kunnen/kan doen. Dergelijke afspraken en regels zijn in de praktijk
zelden gemaakt. Dit kan tot gevolg hebben dat in de toekomst aanzienlijke
plannings- en capaciteitsproblemen zullen ontstaan. Als bijvoorbeeld be-
drijfsbezoeken feitelijk moeten plaatsvinden, kan te laat blijken dat aan
voorwaarden niet is voldaan (capaciteit, kennis, aanspreekpunten, criteria
betreffende strafrechtelijk danwel bestuursrechtelijk optreden, enz.). Het is
nu zaak te anticiperen op de toekomst.

6.2.4 Intergemeentelijke samenwerking

Dat gemeenten milieuwethandhaving serieus nemen, illustreren wethouders
veelvuldig door aan te geven dat er sprake is van (de intentie tot) interge-
meentelijke samenwerking. Het is de opinie van veel responderende wet-
houders dat eerst samenwerking moet worden gezocht met buurgemeenten,
dan pas met de politie. In die zin is het van belang wat langer stil te staan
bij intergemeentelijke samenwerking.

36 Overigens hanteren deze gemeenten de term 'twee-pettenproblematiek' op een wat vreem-
de wijze. Men veronderstelt dat men met het inschakelen van de politie de bestuurlijke
handhaving een tweede pet opzet, terwijl deze term is gereserveerd voor de problematiek
rond gemeente-ambtenaren met zowel een toezichthoudende als een opsporingsbevoegd-
heid. Met ander woorden: één functionaris met twee petten. Het twee-pettenprobleem is
juist te voorkomen door de politie in te schakelen, omdat daarmee het straf- en het be-
stuursrecht worden vertegenwoordigd door twee functionarissen. In feite zeggen deze ge-
meenten dat zij de hulp van het strafrecht niet willen op basis van het niet sluitende alibi
van de twee-pettenproblematiek.
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Samenwerking tussen gemeenten met als financiële prikkels BUGM en FUN
is in de meeste bij het onderzoek betrokken gemeenten een feit.37 In ieder
geval op papier. Hoe die samenwerking in de praktijk zal uitpakken, is nu
nog onduidelijk. Soms is samenwerking uit angst voor verlies van autono-
mie afgeketst.

Daar waar de samenwerking zijn beslag heeft gekregen, is meestal geko-
zen voor het `centrumspecialistenmodel'. Hierbij zijn deskundigen onderge-
bracht bij de milieudienst van grotere gemeenten en huren kleinere gemeen-
ten op contractbasis deskundigheid in. Het gaat om - zoals respondenten
zeggen - `een lichte vorm van samenwerking'. Van een gewestelijke milieu-
dienst waaraan gemeenten bevoegdheden afstaan, is zelden sprake. De af-
zonderlijke gemeenten houden de het verlenen van vergunningen en contro-
le in eigen hand. Men huurt voorlopig alleen hulp. Volgens enkele grote
gemeenten is vooral bij kleine gemeenten de angst voor verlies van auto-
nomie sterk aanwezig (het opgeslokt-worden-door-grote-broersyndroom).
Maar van verlies van autonomie kan in feite geen sprake zijn.

Het BUGM heeft volgens de respondenten intergemeentelijke samenwer-
king zeker gestimuleerd, maar op dit moment gaat de samenwerking veelal
niet verder dan het inhuren van deskundigheid?' Het heeft niet kunnen voor-
komen dat het autonomievraagstuk een rol speelt bij het aangaan van inter-
gemeentelijke samenwerking. Het ligt voor de hand dat problemen rondom
autonomie in de samenwerking tussen politie en gemeenten evenmin door
het BUGM worden opgelost.

Ontwikkelingen rondom intergemeentelijke samenwerking beïnvloeden
volgens in het onderzoek betrokken milieu-officieren ook wel eens de be-
reidwilligheid van besturen om samen te werken met het openbaar ministe-
rie. Zoals gezegd, is op veel plaatsen de feitelijke samenwerking tussen ge-
meenten groeiende, maar nog minimaal. Een portefeuillehoudersoverleg op-
starten, de volgende stap, ligt volgens de respondenten veelal erg gevoelig.
Als er wel een dergelijk overleg is, is het deuren openen voor het openbaar
ministerie de volgende en wederom gevoelige hobbel.

37 Slechts in een enkele gemeente met meer dan 70.000 inwoners is sprake van intergemeen-
telijke samenwerking in die zin dat de stimuleringspremie van 25% kan worden geïncas-
seerd.

Dit is overigens niet in tegenspraak met het 'doorgroeimodel' van bv. het plan VOS (On-
derzoek naar modellen voor regionale milieuhandhaving in de provincie Noord-Brabant,
1990). Ten opzichte van dit plan staat menig politiefunctionaris sceptisch vanuit negatieve
ervaringen met een gewestelijke aanpak. Men noemt het een utopie, accepteert het niet en
is niet van zins af te wachten totdat het plan is gerealiseerd. Naar men zegt zou het plan
uitvoerenden frustreren. Politiële respondenten klagen erover dat ze er niet in zijn gekend
en vragen zich af of zij 'alles voor niets hebben gedaan'. De bestuurders van de in het
onderzoek betrokken kleine gemeenten geven ervan kond regionale plannen als aantasting
van autonomie te zien. Ook hebben zij er weinig vertrouwen in dat een regionale integrale
aanpak spoedig een feit zal zijn. Dit heeft soms tot gevolg dat bestuurders geneigd zijn het
plan naast zich neer te leggen en wederom zelf het wiel gaan uitvinden. Grotere gemeen-
ten noemen soms als voordeel van het plan dat het geen ruimte laat voor persoonlijke be-
langen.

38
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Intergemeentelijke samenwerking lijkt die tussen politie/ openbaar ministerie
en gemeenten nog niet te bevorderen. Het positieve effect dat het BUGM
hierop zou kunnen hebben-wennen aan samenwerking, afstemming van
taken en prioriteiten, verminderde angst voor verlies van autonomie-,
wordt door de respondenten nog niet zo ervaren. Als gemeenten en politie /
openbaar ministerie wachten om contact te zoeken totdat intergemeentelijke
samenwerking feitelijk en naar tevredenheid plaatsvindt, spant men het
paard achter de wagen. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
justitie en bestuurders voor het handhaven van milieuwetten en gezien het
landelijke beleid (afstemming op WGR-niveau), is het tot stand brengen
van intergemeentelijke samenwerking evenals de reorganisatie van de politie
een met beide handen aan te grijpen moment om gezamenlijk orde op (mi-
lieu)zaken te stellen. Anticipatie op toekomstige WGR-structuren is van
groot belang voor het slagen van het handhavingsbeleid.

6.2.5 Regionalisering politie

Evenals intergemeentelijke samenwerking roept de regionalisering van de
politie bij respondenten veel vragen op en kan daarmee de samenwerking
tussen gemeenten, politie en openbaar ministerie beïnvloeden. Een afwach-
tende houding van zowel gemeenten als politie als openbaar ministerie is,
naar meer respondenten zeggen, nu reeds een van de invloeden. Een plan-
matige aanpak van de milieuwethandhaving achten veel respondenten nog
niet mogelijk, omdat beide kanten nog te veel in beweging zijn.

Verwachtingen van wethouders ten aanzien van de regionalisering lopen
uiteen. Soms kunnen wethouders de invloed van de regionalisering voor de
samenwerking niet inschatten. Men denkt dat het effect ervan afhankelijk is
van de persoon van de korpschef. Ook denkt men dat voornamelijk de rijks-
politie regionale politie wordt. Men werkt nu niet samen met de rijkspolitie,
omdat men verwacht dat de positie van de rijkspolitie verandert en men
geen idee heeft wat dat voor consequenties heeft voor de samenwerking tus-
sen gemeente en gemeentepolitie.

Enkele andere zijn van mening dat door het samenvoegen van gemeente-
en rijkspolitie de gemeentepolitie geen tijd meer heeft voor gemeentelijke
aangelegenheden, omdat men vanuit de regio allerhande projecten bij de
politie zal droppen. Dit zet kwaad bloed bij enkele wethouders, omdat de
bulk van het milieuwerk volgens deze respondenten geen regionaal, maar
een lokaal karakter draagt."' Vooral daar waar gemeenten de samenwerking
met de politie als goed beoordelen, is men bang dat de regionalisering de

39 Regionale projecten zullen naar lokaal niveau worden vertaald. In die zin is het
opmerkelijk dat enkele wethouders zich niet realiseren dat regionale activiteiten ook het
lokale niveau ten goede kunnen komen. Aannemelijk is dat deze respondenten zijdelings
hun bezorgdheid verwoorden over het al dan niet hebben van zeggenschap over lokale
politie-activiteiten.
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afstand tussen gemeente en politie vergroot. `Het gevaar bestaat dat alles
wat zo moeizaam op lokaal niveau tot stand is gebracht, wordt afgebroken.'

Dè invloed van regionalisering en waar men het meest huiverig voor is,
is volgens veel gemeenten dat de autonome instelling van de politie nog
meer zal toenemen. Men verwacht dat cultuurverschillen tussen gemeente
en politie pregnanter worden en dat de politie te veel zelfstandige acties zal
ontplooien.

De in het onderzoek betrokken politiefunctionarissen verwachten dat de re-
gionalisering indirect zowel positieve als negatieve effecten heeft. Positief in
die zin dat functionarissen zich fanatieker gaan inzetten en bijvoorbeeld cur-
sussen gaan volgen om als het uur der waarheid slaat, beter voor de dag te
komen. Daarnaast schept de regionalisering indirect ook ruimte. Een op-
merking als: `Ik ga gewoon m'n gang; de korpschef heeft het te druk met
de regionalisering', werd meermalen vernomen. Een dergelijke houding is
zeker niet aan te moedigen. Een politiefunctionaris zet zich dan weliswaar
in voor milieuwethandhaving, maar zonder rugdekking. Zonder draagvlak,
zonder regie is politiële milieuwethandhaving gedoemd te mislukken.

Volgens enkele politiefunctionarissen vergroot de regionalisering soms
het politieel besef dat afstemming en samenwerking met andere handha-
vingspartners noodzakelijk is.

Verwachtingen ten aanzien van regionale ontwikkelingen leiden soms tot
een afwachtende houding van een andere orde. Enkele politiefunctionarissen
ondernemen geen actie, omdat ze verwachten dat een en ander met de regio-
nalisering gaat veranderen, waardoor ze denken het gevaar te lopen dat 'al-
les voor niets is gedaan'. Daarnaast spreekt men de verwachting uit dat het
proces van regionalisering de competentiestrijd tussen rijks- en gemeente-
politie zal revitaliseren en dat het een negatief effect zal hebben op de
samenwerking tussen gemeenten en politie. Volgens de politie groeit vooral
binnen kleine gemeenten met de mate waarin de regionalisering gestalte
krijgt, de angst om autonomie te verliezen en de weerstand om met de poli-
tie samen te werken. Of bovenstaande verwachtingen van politiefunctiona-
rissen terecht zijn, doet niet zozeer ter zake; van belang is dat verwachtin-
gen en opvattingen over regionalisering het handhavend handelen hoogst-
waarschijnlijk kleuren.

Het is minstens frappant te noemen dat zowel politie als gemeenten elkaar
betichten van een teveel aan autonomie en beide als ongewenst effect van
regionalisering een verdere autonomisering van organisaties verwachten.
Over en weer blijken respondenten niet erg gecharmeerd van het bereik van
de speelruimte en de rol die medespelers zichzelf toeëigenen.

Onder uitvoerenden bestaat de indruk dat milieu-officieren wachten met het
aansturen en stimuleren van de lokale politie tot na de regionalisering, om-
dat met de regionalisering de rol van het strafrecht verandert, de invloed
van het openbaar ministerie op de politieleiding groter wordt en omdat er
regionale milieubureaus politie worden opgetuigd.
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De meeste milieu-officieren verwachten dat het regionaal milieubureau poli-
tie voor het openbaar ministerie een belangrijk sturingsmiddel zal zijn.
Naar buiten toe zullen de bureaus contactorgaan van de politie zijn. Coor-
dinatie van handhavende activiteiten, ondersteuning en afstemming tussen
handhavende instanties worden belangrijke taken. De regiobureaus moeten
erop aandringen de politiële handhavingsstructuur te implementeren binnen
de bestuurlijke regionale structuur en dienen te bewaken dat politie-activi-
teiten aansluiten bij de door het bevoegd gezag gestelde prioriteiten. Ver-
wacht wordt dat de bureaus voornamelijk op beleidsniveau werkzaam zullen
zijn (dus geen uitvoerend orgaan) en niet als specialistische eenheden zullen
opereren.

In nagenoeg alle politieregio's zijn regionale milieubureaus opgericht.
Zoals blijkt uit andere onderzoeksactiviteiten van het WODC/OABG, in het
kader waarvan gesprekken zijn gevoerd met de (aankomende) regiobureaus,
zijn visies op de taken en situering van het bureau binnen de regionale
handhavingsstructuur in ontwikkeling. Van een leien dakje gaat dat niet. De
steun en sturing van de regiopolitieleiding wordt door veel regiocoórdinato-
ren gemist. Met de onzekerheid die de regionalisering met zich meebrengt,
is het voor regiocoórdinatoren niet eenvoudig te anticiperen op de toekomst.
Tegen het decor van de reorganisatie van de politie verdient de handhaving
een betere regie.

6.2.6 Korte samenvatting en slotopmerking

Bovenstaande ademt een sfeer van `morgen wordt alles beter', van verwach-
ting en van belofte. Als samenwerking onderwerp van gesprek is, formule-
ren de respondenten veelvuldig als-dan-zinnen:
- als de politie/gemeente zich minder autonoom zou opstellen, dan ...;
- als de regionalisering van de politie een feit is, dan ...;
- als intergemeentelijke samenwerking operationeel is, dan ...;
- als de milieudienst op sterkte is, dan ...;
- als de achterstand in het verlenen van vergunningen is weggewerkt, dan

- als de regionale milieubureaus van de politie op volle sterkte draaien,
dan ... .

Als-dan-zinnen zijn in de regel een essentieel kenmerk van onderhandelin-
gen. Voordat een uitstekende samenwerking tussen politie en partners in
het kader van milieuwethandhaving een feit is, valt er nog heel wat te on-
derhandelen. Op dit moment echter is het daarvoor te vroeg, terwijl pogin-
gen tot samenwerking lijken te stagneren op het niveau van een slechte on-
derhandeling: men `onderhandelt' voornamelijk over standpunten en argu-
menten. Argumenten gelden alleen als de ander ze wil horen (wat vaak niet
het geval is); bovendien roept het innemen van een standpunt automatisch
standpuntbepaling van de ander op. Op deze manier geraakt men alras in
een impasse: men blijft op het standpunt staan, blijft verwoed zoeken naar
argumenten, poogt de ander te overreden. Maar: zonder dat iemand bereid
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is de verliezersrol op zich te nemen, is toenadering onmogelijk. Gevolg en
kenmerkend voor milieuwethandhaving op dit moment: iedereen wacht af
totdat de ander bereid is een veer te laten of totdat de ander wat doet. Wei-
nigen voelen zich verantwoordelijk om de eerste stap te zetten, om als eer-
ste toenadering te zoeken.

Een mogelijkheid om uit deze impasse te geraken is het inroepen van
een regisseur, al dan niet in de rol van bemiddelaar. De regisseur, de eerst-
verantwoordelijke, dient de andere actoren te wijzen op hun verantwoorde-
lijkheid om actie te ondernemen.

Daarnaast en zoals blijkt uit voorgaande paragrafen, schort het op be-
leidsniveau geregeld aan de wil om samen te werken. Een voorwaarde voor
onderhandelen is: men moet bereid zijn er samen uit te komen. Het lijkt
noodzakelijk meer energie te steken in het benadrukken van het gezamenlijk
belang van handhavingspartners. Tevens blijkt dat gebrek aan consensus
over speelruimte en rollen samenwerking in de weg staat. Voordat men
onderhandelt over samenwerking, moet de discussie hierover zijn afgerond.
Hierbij is van belang zich niet te verliezen in zijdelingse discussies over
onderwerpen waarover niet is te onderhandelen, zoals bijvoorbeeld cultuur-
verschillen of de manier waarop de politie / de gemeente intern is georgani-
seerd. Zoals gesteld, is het nu nog te vroeg om te onderhandelen. Eerst
moet goed overleg tot stand zijn gebracht. Daarover meer in het volgende
hoofdstuk.



7 Overleg: kunnen samenwerken

Samenwerken begint met overleg. Het gegeven dat overleg basisvoorwaarde
is voor succesvolle milieuwethandhaving, is welhaast een open deur. Dat er
voorwaarden zijn voor goed overleg, blijkt minder vanzelfsprekend. De
volgende paragrafen handelen over de mate, het niveau en het karakter van
milieu-overleg tussen het gemeentelijk en justitieel apparaat.

7.1 Mate van milieu-overleg

Binnen 25 van de 30 gemeenten bestaat een of andere vorm van milieu-
overleg tussen politie en gemeente. Van overleg op uitvoerend niveau is 21
keer gewag gemaakt, van een beleidsmatig overleg 14 keer. In een derde
van de bij het onderzoek betrokken gemeenten vindt zowel uitvoerend als
beleidsmatig milieu-overleg plaats. Binnen 5 gemeenten is geen enkele vorm
van milieu-overleg. Het driehoeksoverleg is hierbij buiten beschouwing ge-
laten. (Zie figuur 6.)

Als redenen, voorzover door respondenten gegeven, waarom er nog geen
milieu-overlegstructuur is opgetuigd, gelden dat het milieu bij de politie
nog te veel in de kinderschoenen staat of dat de politie geen milieutaak
heeft.

7.2 Overleg op uitvoerend niveau

De mate waarin het gemeentelijk en justitieel apparaat op uitvoerend niveau
overleg plegen, varieert van eenmaal per week en tussendoor op ad-hocbasis
tot eenmaal per maand.

In ongeveer een kwart van de gevallen is uitvoerend overleg niet structu-
reel, maar op ad-hocbasis. Uitvoerders weten elkaar te vinden op grond van
persoonlijke contacten; soms treft men elkaar dagelijks. In een zelfde aantal
gemeenten is een structureel lokaal milieu-overleg (uitvoerend) zojuist tot
stand gebracht (zie figuur 7).

Overleg op uitvoerend niveau is voornamelijk lokaal, in één gemeente
provinciaal en in één in streekgewestelijk verband. Zeker in kleine gemeen-
ten heeft overleg tussen uitvoerenden een informeel karakter.

Enkele respondenten vinden het wenselijk dat op uitvoerend niveau ook
een overleg bestaat tussen diverse andere handhavende instanties. Dit in
verband met de wenselijkheid van een integrale aanpak.

In gemeenten waar geen structureel milieu-overleg op uitvoerend niveau
plaatsvindt, vermeldt men dat zo'n overleg overbodig is, omdat men elkaar
door de kleinschaligheid van de gemeente toch wel ontmoet of dat men al-
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Figuur 6: Milieu-overleg tussen politie en gemeenten
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leen vergadert als dat noodzakelijk is (wat dan nog niet is voorgekomen).
We benadrukken dat overleg op uitvoerend niveau onder meer belangrijk
kan zijn voor de afweging bestuursrechtelijk-strafrechtelijk optreden, voor
het bespreekbaar maken van irritaties en gedoogsituaties.

7.3 Overleg op beleidsniveau

Overleg op beleidsniveau heeft in 5 van de 14 gevallen een lokaal karakter.
De frequentie van dit overleg op hoofdlijnen bedraagt structureel een- tot
driemaal per jaar. Negen keer vindt deze vorm van overleg plaats op regio-
naal (WGR) danwel provinciaal niveau (RMO, Provinciaal Milieu-overleg
(PMO, PROM)) (zie figuur 7). De vergaderfrequentie ligt iets hoger dan
het lokaal beleidsoverleg (5 à 6 maal per jaar). Vooral de trekkersfunctie
die de milieu-officier in het regionaal milieu-overleg kan en zou moeten
vervullen, maar naar verluidt niet altijd vervult, onderstrepen veel respon-
denten. Overigens is het zoals al eerder ter sprake kwam, de verdienste van
milieu-officieren dat enkele RMO's tot stand zijn gekomen.

Wanneer tijdens de gesprekken provinciaal en regionaal overleg aan de
orde kwamen, betrof het meestal negatieve kwalificaties in de trant van
`praatclubs' of `papieren tijgers'.

Waarom er in 11 gevallen geen beleidsmatig overleg is, blijft onduide-
lijk. Wel zien enkele gemeenten het nut in van dergelijk overleg. `De sleu-
tel tot een betere handhaving ligt bij beleidmakers op middenkaderniveau,
en juist daar ontbreekt het overleg.'
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Figuur 7: Overleg op uitvoerend en beleidsmatig niveau
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Een enkele respondent wees op het belang van een regionaal beleidsmatig
milieu-overleg gezien de afstemming lokale - bovenlokale milieu-inspannin-
gen. Anderen benadrukten de noodzaak om, ongeacht het belang van het
regionale niveau, eveneens een goed beleidsfundament te creëren op lokaal
niveau.

Gelet op het landelijke beleid, waarbij het zwaartepunt op WGR-niveau
ligt, worden regionale overlegvormen steeds belangrijker. Dat kan als con-
sequentie hebben dat men lokale overlegvormen minder `zwaar' hoeft op te
tuigen. Daadwerkelijke regionale samenwerking is zelden een feit. Wel
wordt het op veel plaatsen gestimuleerd en zal in de toekomst terrein win-
nen. Ontwikkelingen op regionaal niveau blijken zich vaak te onttrekken
aan de lokale aandacht. Tijdens de gesprekken signaleerden we het pro-
bleem dat het lokale niveau bij het optuigen van overleg moet anticiperen
op dat wat nog niet bestaat of op dat waar men geen weet van heeft.

7.4 Overleg op het niveau van de driehoek

Van de 30 keer dat het driehoeksoverleg ter sprake kwam, was dat slechts
drie keer in positieve zin. Slechts in drie gemeenten heeft men alle vertrou-
wen in de driehoek en werkt de driehoek naar volle tevredenheid. Dat wil
zeggen dat milieu een vast agendapunt is en de driehoek regelmatig van
zich laat horen. Met nadruk zij gesteld dat bij de lage waardering van de
driehoek uitsluitend wordt gedoeld op het functioneren van de driehoek als
overlegforum voor milieuzaken.
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Binnen de andere gemeenten is milieu geen vast agendapunt danwel aan-
dachtspunt van het driehoeksoverleg, benut men de driehoek niet structu-
reel, weet men niet wat er in de driehoek is besproken, is de afstand tot de
driehoek te groot en mist men de driehoek veelal niet. `We kunnen niet
wachten op de driehoek, dat duurt allemaal veel te lang' (enkele uitvoeren-
den) .

Terecht vindt men de driehoek hèt platform waar plannen moeten worden
geaccordeerd, vooral omdat met plannen veelal financiën zijn gemoeid. Uit
de enquête blijkt dat 87%, van de geënquêteerden vindt dat fiattering van
plannen door het driehoeksoverleg belangrijk tot zeer belangrijk is. Toch
wordt de driehoek in het algemeen weinig gevoed.

Het `disfunctioneren' van de driehoek schrijven respondenten vooral op
conto van personen die eraan deelnemen. De burgemeester is bijvoorbeeld
niet geïnteresseerd in milieu, of de participanten beschikken over te weinig
deskundigheid. Dit geeft voeding voor optimisme: respondenten denken dat
als een andere korpschef, burgemeester of officier van justitie het drie-
hoeksoverleg zou bijwonen, de driehoek beter zou functioneren. Dit opti-
misme is ongegrond, aangezien het merendeel van de driehoeken milieuwet-
handhaving niet op de agenda plaatst. Eerder is het `disfunctioneren' te ver-
klaren uit een geringe informatievoorziening (tekort aan voeding), een falen-
de regie en terugkoppeling van afspraken en informatie.

Een argument hiervoor is te vinden in pogingen die her en der zijn on-
dernomen om `een driehoek onder de driehoek' op te zetten. Het betreft
hier een subdriehoek die vooral een beleidsvoorbereidende functie heeft en
waarvan de portefeuillehouder milieuzaken, de afdeling milieu van de ge-
meente en de politie deel uitmaken. Als voordeel hiervan ziet men dat het
de mogelijkheid voor het direct zaken doen vergroot (bv. inzet van perso-
neel).

Binnen enkele andere gemeenten is men principieel tegen deze vorm van
tussenoverleg, omdat de portefeuillehouder geen bevoegdheden heeft ten
opzichte van de politie. In andere gevallen is men van plan de bestaande
driehoek te verbreden door permanente aanwezigheid van de portefeuille-
houder milieu vanuit het idee: `als de wethouder de burgemeester niet ver-
gezelt, ontstaat er een bestuurlijke discrepantie en wordt de driehoek een
geïsoleerde organisatie'. Op de meeste plaatsen is er wel de mogelijkheid
dat de wethouder de burgemeester naar het driehoeksoverleg vergezelt in-
dien milieu punt van overleg is. Van deze mogelijkheid maakt men weinig
gebruik, omdat milieu geen agendapunt is of omdat men het zonde vindt
van de tijd van de wethouder omdat `er toch alleen maar over regionalise-
ring wordt gesproken'.

Naar onze mening moet worden voorkomen dat men naast het bestaande
driehoeksoverleg een subdriehoek creëert. Niet alleen is het driehoeksover-
leg het beleidafstemmingsoverleg bij uitstek, het opzetten van subdriehoe-
ken kan bovendien ten koste gaan van de gewenste uniformiteit. Groot is
de kans dat een subdriehoek te weinig mandaat verkrijgt, waardoor het
vaststellen van beleid uiteindelijk toch op hoger niveau zal plaatsvinden.
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Als de huidige driehoek ten aanzien van milieuwethandhaving niet naar be-
horen functioneert, moet men verbeteringen aanbrengen in het overleg zelf.
Dit is mogelijk door in de eerste plaats de kans waar te nemen de wethou-
der de burgemeester te laten vergezellen naar de driehoek als milieu op de
agenda staat. In de tweede plaats kan de driehoek beter worden gevoed met
informatie vanuit het RMO en LMO, zowel door gemeente, politie als open-
baar ministerie. Als derde moeten actoren de driehoek aanspreken op haar
taken en gemaakte afspraken (regisseren, prioriteiten vaststellen, accorderen
van plannen, terugkoppeling). Ten vierde kan de officier van justitie milieu-
wethandhaving bespreekbaar maken en eventueel als `breekijzer' fungeren.

Meer dan eens benadrukken politie en gemeenten de belangrijke positie
van de (milieu-)officier van justitie in de driehoek. Als regisseur en hoop
op de toekomst kan de (milieu-)officier van justitie de aandacht voor milieu-
wethandhaving en de taak van de politie daarin stimuleren en de driehoek
voeden met bijvoorbeeld een gedoognota of milieuzaken.

Het is te verwachten dat de rol van de driehoek duidelijker wordt als de re-
gionalisering van de politie een feit is en wanneer gemeentelijke en politiële
milieubeleidsplannen voorhanden zijn. Voordat het zover is, raden we niet
aan te berusten in de dingen die gaan komen. Op dit moment kan men reeds
een visie ontwikkelen over de plaats en functie van de driehoek in toekom-
stige structuren (waarmee niet is gezegd dat een dergelijke ontwikkeling nog
nergens in gang is gezet).

Zorgwekkend is dat, ook al zijn plannen in de driehoek gefiatteerd, dit
geen garantie hoeft te zijn dat plannen doorgang vinden en/of dat men ge-
maakte afspraken nakomt.40 (Aldus de ervaringen binnen enkele gemeenten
waar wel een milieuparagraaf in een beleidsplan voorhanden is.) We hebben
sterk de indruk dat de regisserende rol die de driehoek in het handhavings-
gebeuren zou moeten spelen, aanzienlijk kleiner is dan in eerste instantie
werd vermoed.

7.5 Tot slot: snoeien of groeien

Uit het onderzoek volgt niet dat er is te snoeien in bestaande overlegvor-
men. Zowel op uitvoerend als op beleidsmatig niveau is niet overal overleg
tot stand gekomen; dit pleit voor het uitbreiden van het aantal overlegvor-
men in aansluiting op bestaande overlegstructuren.

Wel kunnen we op basis van de onderzoeksgegevens stellen dat overleg-
vormen meer eenduidig van aard kunnen zijn (bv. binnen elke gemeente een
lokaal milieu-overleg met een vaste samenstelling), meer gestructureerd,

40 Overigens hebben we in het algemeen niet de indruk dat het instellen van een over-
leg - op welk niveau dan ook - automatisch leidt tot het voorbereiden en het uitvoeren
van afspraken over handhavingsactiviteiten. Te weinig lijken handhavingspartners zichzelf
te binden en anderen te houden aan gemaakte afspraken en te leveren resultaten.
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meer gericht op WGR-niveau en is aan te bevelen om na te gaan of de op
de vergadering aanwezige personen wel de juiste functionarissen zijn (bv.
met betrekking tot zeggenschap en mandaat). Overlapping moet uiteraard
worden voorkomen. Gezien de mate waarin men overlegt en datgene wat
tot nu toe aan handhaving tot stand is gebracht, is de vraag of men de be-
staande overlegvormen effectief en efficiënt benut, volgens veel responden-
ten een retorische. Uitgaande van een groeimodel en gelet op het stadium
waarin de handhaving zich bevindt - milieuwethandhaving ontwikkelt zich,
overlegstructuren worden opgezet - , is dit niet alarmerend.

Op basis van de onderzoeksresultaten volgt de conclusie dat bij de ont-
wikkeling van een handhavingsstructuur het de voorkeur verdient te kiezen
voor een groeimodel, zodat partijen geleidelijk aan elkaar kunnen wennen
en samenwerking fasegewijs wordt opgebouwd. De regionale milieubureaus
politie hebben hierbij als taak het samenwerkingsproces te begeleiden en te
bevorderen.



8 Twee voorwaarden: kennis/educatie en
informatie (kunnen en kennen)

8.1 Kennis/educatie

8.1.1 Milieukennis van politiefunctionarissen

Zoals meer keren naar voren is gekomen, zijn gemeente-ambtenaren niet vol
lof over de kunde en bekwaamheid van de politie. Weinig vertrouwen in
een juiste justitiële afhandeling van zaken bevordert de samenwerking niet.

Toch stemt de stand van zaken met betrekking tot de milieukennis van
politiefunctionarissen positief: zij groeit langzaam maar gestaag, zowel op
uitvoerend als op managementniveau. Het ligt in de verwachting dat - ze-
ker met de financiële stimulans vanuit het NMP41-deze groei zich zal
voortzetten.

In vergelijking met een jaar geleden hebben meer politiefunctionarissen
een basiscursus milieu gevolgd of gaan deze volgen. Wel benadrukken res-
pondenten dat het per groep/korps kleine aantallen betreft: twee à vier func-
tionarissen hebben een cursus gevolgd, of per kwartaal is één functionaris
in de gelegenheid dat te doen. De klacht blijft dat politiefunctionarissen on-
voldoende gelegenheid krijgen het geleerde in de praktijk te brengen; het
politiemanagement waarborgt in die zin nog onvoldoende het kunnen.

Een factor die deze positieve ontwikkeling tegenwerkt, is het vertrek van
een relatief groot aantal mensen met voldoende milieukennis en -ervaring
o.a. door het systeem van roulatie. Het valt te overdenken de soms door de
politie gehanteerde roulatiecyclus van vijf jaar voor milieu te verlengen. Is
dit ongewenst-roulatiesystemen zijn niet voor niets opgezet en hebben
voordelen - , dan is het aan te bevelen voorzieningen te treffen waardoor
kennis gegarandeerd wordt overgedragen aan nieuwkomers. Ook zijn mi-
lieucobrdinatoren weggekocht, waardoor de expertise op de werkvloer in
het meest negatieve geval wederom het nulniveau bereikt, temeer omdat
men aan kennisoverdracht en het inwerken van nieuwe functionarissen te
weinig aandacht besteedt.`

Volgens milieu-officieren laat de milieukennis van politie-ambtenaren te
wensen over. Fouten in processen-verbaal komen voor, voornamelijk met
betrekking tot de juridische benoeming van het delict (kwalificering). Dit is

41
Hiermee wordt bedoeld het opleidingstraject dat door het Projectbureau politie is gestimu-
leerd en gefinancierd. De onderwijsmodules zijn ontwikkeld door Knijff-Nauta in samen-
spraak met het CPB, Projectbureau politie en het veld (politie, openbaar ministerie).

De leegloop binnen politie-organisaties is niet specifiek voor milieu. Wel specifiek is dat
het aantal banen in de milieusector bijvoorbeeld binnen gemeentelijke of overheidsinstel-
lingen in korte tijd aanzienlijk is gegroeid. Het blijkt voor politiemilieuspecialisten relatief
eenvoudig om over te stappen naar andere organisaties.

42
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te ondervangen wanneer de politie in samenspraak met de milieu-officier
tot een kwalificering komt. Al doende kunnen milieu-officieren politiemen-
sen meer toerusten met kennis over milieuprocessen-verbaal. De politie is
volgens enkele milieu-officieren nog niet in staat planmatig en projectmatig
te werken inclusief een goede voorbereiding, opzet en uitvoering. Gelet op
vergelijkbare opmerkingen van de kant van politiefunctionarissen is het aan
te bevelen bij het landelijk opleidingstraject aandacht te besteden aan plan-
en projectmatig werken. Enkele milieu-officieren zien het zeer pessimistisch
in wat betreft de mogelijkheid tot kennisvergroting bij de politie. Voor de
doorsneepolitie-agent is milieuwethandhaving veel te moeilijk. Men pleit
dan voor specialisme. `Het is geen radarcontrole.'

Wat betreft specifieke kennis: bijvoorbeeld indien er sprake is van op-
heterdaad betrappen, zal de politie indicatieve monsters moeten kunnen ne-
men. Ondanks de door het Ministerie van VROM mogelijk gemaakte mon-
sternamecursussen vermelden politiefunctionarissen kennis hieromtrent te
ontberen. Scholing met betrekking tot monstername blijft volgens deze res-
pondenten noodzakelijk. Over het algemeen en in geval van minder urgente
zaken verdient het de voorkeur om specialisten in te schakelen.

Met betrekking tot zware georganiseerde milieucriminaliteit is nauwelijks
kennis en ervaring bij de lokale politie aanwezig. Gezien de landelijke for-
mulering van de politiemilieutaak en de `gewone' politietaak met betrekking
tot de (zware) criminaliteit in het algemeen is dat wel noodzakelijk. Onder-
deel van de politiemilieutaak is de bestrijding, met ondersteuning van het
Milieubijstandsteam, van de zware al dan niet georganiseerde milieucrimi-
naliteit. De lokale politie moet in het kader van de zware georganiseerde
milieucriminaliteit zaken kunnen signaleren en in staat zijn signalen door te
geven aan de juiste instanties. De regionale milieubureaus van de politie en
de RCID's kunnen hierbij een coordinerende taak vervullen.

Volgens alle respondenten is een basiscursus milieu voor iedere politie-
ambtenaar op uitvoerend niveau een must (zeker in het kader van de signa-
lerende taak). Via leerprojecten kunnen surveillanten zich bekwamen in het
herkennen van milieudelicten en de afhandeling van zaken, hierbij gebruik-
makend van hier en daar opgestelde en zeer handzame `handboeken milieu-
delicten', van het zakboek `Handhaving milieuwetgeving' (VROM), van
tijdschriften ('Handhaving') en van voorbeelden van processen-verbaal. Bo-
vendien bieden de modules milieu-onderwijs op onderscheiden niveaus voor
de politie de mogelijkheid het kennisniveau op te schroeven.

Op politieel managementniveau ontbreekt volgens veel uitvoerenden vol-
doende deskundigheid voor een projectmatige aanpak van milieudelicten.
Uitvoerenden voelen zich door superieuren meer dan eens in het diepe ge-
worpen. Ervaring met het voorbereiden van milieu-activiteiten volgens een
werkplan, met projectuitvoering en coordinatie en met monitoring van
werkzaamheden lijkt dringend gewenst. Aangezien politiële milieubeleids-
plannen of handhavingsparagrafen in algemene beleidsplannen onderverte-
genwoordigd zijn, dient ook op managementniveau deskundigheid te wor-
den opgebouwd om milieubeleid te formuleren. Tijdens het onderzoek kre-
gen we sterk de indruk dat gemeenten op dat terrein in vergelijking met de
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politie een kennisvoorsprong hebben en daardoor in beleidsmatig opzicht al
snel domineren.

8.1.2 Milieukennis van milieu-officieren

Voor milieu-officieren is milieu te karakteriseren als leertraject. Milieu-offi-
cieren vinden het een moeilijk onderwerp, vooral omdat de wetgeving inge-
wikkeld is en op onderdelen moeilijk handhaafbaar. Officieren hebben ken-
nis opgedaan door: `gewoon dóen', zelfstudie, via berichtgeving over zaken
waartegen beroep is aangetekend, via de commissies van het openbaar mi-
nisterie of een cursus. Omdat het tot stand brengen van een infrastructuur
een belangrijke activiteit is, is vooral het organisatorisch onderlegd zijn van
belang. Flux de paroles is op dit moment belangrijk. Milieu-officieren blij-
ken te moeten wennen aan onderhandelingen die niet zijn gebaseerd op ge-
zagsverhoudingen.

Op het moment dat processen-verbaal binnenkomen, gaan volgens meer
milieu-officieren kennisproblemen een rol spelen. De advocatuur ('advoca-
ten worden steeds slimmer') wordt nauwlettend gadegeslagen. Volgens en-
kele milieu-officieren missen soms ook rechters voldoende kennis van mi-
lieuwethandhaving. Voor de toekomst voorzien zij problemen wat betreft
de kwaliteit en capaciteit van de zittende magistratuur. Overigens zijn er
ook middelen beschikbaar voor uitbreiding van de zittende magistratuur en
voor opleiding.

Het bijspijkeren van milieukennis van milieu-officieren is een kwestie
van tijd, van `doen' en van tussentijds leren. Via de commissies kunnen
milieu-officieren van elkaar leren. Ondanks de commissies zeggen enkele
milieu-officieren niet veel steun aan elkaar te hebben. Dit wordt geïllu-
streerd door uitspraken als `officieren houden voor elkaar de schijn op' en
`iedereen vindt opnieuw het wiel uit; de officieren zitten elk in hun eigen
kamertje gelijksoortige plannen te schrijven'. Op ressortelijk niveau schijnt
men meer steun bij elkaar te kunnen vinden.

8.1.3 Samenvatting

De kennis van politiefunctionarissen groeit langzaam maar gestaag op alle
niveaus. Niet altijd terecht hebben enkele gemeente-ambtenaren en milieu-
officieren geen hoge pet op van de kunde en bekwaamheid van de politie.

Leemtes in milieukennis van uitvoerende politie-ambtenaren betreffen
voornamelijk monstername en de zware al dan niet georganiseerde milieu-
criminaliteit. Op managementniveau is meer kennis nodig om de politiemi-
lieutaak planmatig gestalte te geven, om de milieutaak te regisseren (coor-
dineren, monitoring) en om milieubeleid te formuleren.

Gezien het stadium van milieuwethandhaving, zijn voor milieu-officieren
vooral het organisatorisch onderlegd zijn en vaardigheid in onderhandelen
van belang. Al dan niet geringe milieukennis vormt nu geen knelpunt.
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8.2 Informatie

8.2.1 Mate van informatie-uitwisseling

Binnen de meeste gemeenten waar sprake is van samenwerking, vindt infor-
matie-uitwisseling over en weer plaats. Meer dan eens blijkt het doorgeven
van informatie de enige vorm van 'samenwerking'. In die gevallen waar
geen informatie-uitwisseling is, werkt men vrijwel niet samen.

Gemeenten voorzien de politie van afschriften van aanschrijvingen al dan
niet alleen van die zaken waarbij de politie betrokken is geweest. Soms ont-
vangt de politie afschriften van vergunningen en ontheffingen. Overigens
zegt de politie daar niet altijd behoefte aan te hebben. Gemeenten verkrijgen
politiële meldingen en mutaties.

Over het algemeen voorzien handhavende instanties het openbaar ministe-
rie redelijk van informatie. Dit is meestal tot stand gekomen via een RMO.
Op enkele plaatsen hebben provincie en gemeenten toegezegd milieu-officie-
ren op de hoogte te stellen van gedoogsituaties door hen afschriften van ge-
doogbeschikkingen te doen toekomen, met daarbij de clausule dat de milieu-
officier de handen vrijhoudt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid acties
te ondernemen.

8.2.2 Aanspreekpunt en meldpunt milieuzaken

Vrijwel alle gemeenten zijn voor een vast politieel aanspreekpunt of een
specialistische contactpersoon binnen politie-organisaties. Gemeenten erva-
ren contacten met steeds wisselende politiefunctionarissen als storend.

Veel gemeenten, maar ook politiefunctionarissen, zijn van mening dat
een aanspreekpunt of een specialist voordelen heeft voor de politie zelf. Dit
omdat milieu een complexe materie is en een specialist ervoor kan waken
dat de aandacht voor milieuwethandhaving niet verslapt. `Het is goed dat er
iemand op de winkel past.' Het aanstellen van een specialist garandeert
continuïteit. Het nadeel hiervan is wel dat als de betreffende persoon bij-
voorbeeld weekenddienst heeft, hij/zij gedurende de week niet aanwezig is.
Dit is te ondervangen door een plaatsvervangend specialist aan te wijzen.
Met betrekking hiertoe is het evenmin ideaal als de politie een al eerder ter
sprake gekomen functieroulatiesysteem hanteert.

Ook zijn politie, openbaar ministerie en gemeenten over het algemeen
voorstander van een centraal meldpunt van milieudelicten. Men staat er
positief tegenover indien een dergelijk punt is ondergebracht bij de politie,
omdat daar, indien zaken samenwerking noodzakelijk maken, het `snijpunt
der wegen' ligt.

Meldpunten milieudelicten zijn vaak, naar men zegt, vooruitlopend op
landelijke ontwikkelingen bij het openbaar ministerie ondergebracht. Dat is
niet zozeer gebaseerd op bovenstaande wensen van handhavers of het feit
dat het openbaar ministerie opsporing coordineert, alswel op het groeiende
inzicht van milieu-officieren dat een meldpunt waarde heeft als instrument
van beleid.
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Er is nogal wat wildgroei aan meld- of informatiepunten; men zet informa-
tiepunten op bij regionale milieubureaus politie, provincies, openbaar mi-
nisterie, gemeenten, enz. RCID's en Centrale Inlichtingendiensten (CID's)
worden gestimuleerd milieuzaken op te nemen.

Het is aanbevelingswaardig systemen op elkaar af te stemmen en infor-
matie niet dubbel te verwerken. Gelet op bestuurlijke bevoegdheden, is het
bijvoorbeeld ongewenst als de politie een vergunningenbestand aanlegt.
Wanneer informatie nodig is, dienen politie en bestuurders op basis van af-
spraken bij elkaar aan te kloppen. We dringen erop aan landelijk te bezien
welke informatiesystemen geschikt zijn, wie over welke informatie dient te
beschikken en afstemming te garanderen. Hierbij kan een bestaand informa-
tiesysteem, binnen een à twee provincies reeds ontwikkeld, als richtsnoer
dienen.

Het is dan ook prijzenswaardig dat het CPB en het Projectbureau politië-
le handhaving milieuregelgeving sinds het najaar van 1991 een onderzoek
laten plaatsvinden naar informatievoorziening op het gebied van de politie-
milieutaak. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek zullen strate-
gische aanbevelingen met betrekking tot de verdere ontwikkeling en uitbouw
van de informatievoorziening ter ondersteuning van die taak moeten worden
geformuleerd. Een andere positieve ontwikkeling is op dit moment het be-
stuurlijk informatiseringsproject (Werkgroep Informatie Milieubeheer
(WIM), onder auspiciën van het Ministerie van VROM). Gelet op boven-
staande, spreken we hierbij de verwachting uit dat deze bestuurlijke en po-
litiële initiatieven op elkaar worden afgestemd.

8.2.3 Informatie betreffende vergunningen en voorwaarden

Binnen één gemeente is de politie structureel betrokken bij het opstellen
van voorwaarden en vergunningen. Sommige andere gemeenten staan op
het standpunt dat dit wenselijk is. Voor deze gemeenten is het belangrijk
dat de politie meedenkt in regelgeving, omdat regelgeving handhaafbaar
moet zijn. Door inspraak van de politie verwacht men dat te kunnen waar-
borgen en gedeelde verantwoordelijkheid voor de naleving van aan vergun-
ningen gekoppelde voorschriften te bevorderen.

Onder het mom `schoenmaker blijf bij je leest' vinden overige gemeen-
ten politiële betrokkenheid bij het opstellen van vergunningen niet wense-
lijk. Het verlenen van vergunningen is een puur bestuurlijke aangelegen-
heid. Bovendien denkt men of heeft men ervaren dat de kennis van de poli-
tie daarvoor ontoereikend is, vooral ook omdat de meeste vergunningen be-
trekking hebben op technische aspecten.

Het verlenen van vergunningen is en blijft een taak van gemeenten. Het
kan niet de bedoeling zijn dat de politie op de bestuurlijke stoel plaats-
neemt. We adviseren om mogelijkheden te scheppen om (verlening van)
concrete vergunningen ter discussie te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door
het verlenen van vergunningen structureel op de agenda van het LMO te
plaatsen. De politie dient dan te beschikken over conceptvergunningen en
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zich te concentreren op de vraag of een vergunning strafrechtelijk bezien
handhaafbaar is.

8.2.4 Samenvatting

Op basis van het onderzoek is te concluderen dat informatie-uitwisseling
tussen bestuur, politie en openbaar ministerie zich in een stadium van ont-
wikkeling bevindt. Handhavingspartners houden elkaar in groeiende mate
her en der op de hoogte, maar nog weinig gestructureerd. Een discussie
over de vraag wie over welke informatie dient te beschikken, is van start
gegaan, maar nog lang niet tot een goed einde gebracht.

Respondenten zijn het erover eens dat er structuur in informatie-uitwisse-
ling moet worden aangebracht en dat afstemming een groot goed is. Dat is
mogelijk via een vast aanspreekpunt (bv. de milieucontactambtenaar en/of
milieutrekker) of via bestaande of op te zetten overlegstructuren. We bena-
drukken dat overlapping van informatiebestanden moet worden voorkomen
en het verzamelen van informatie gestoeld op het idee `kennis is macht',
geen doel op' zich kan zijn. De handhaving is daar niet bij gebaat. In-
formatie moet bruikbaar zijn.



9 Conclusies

Bezien we voorgaande resultaten in vogelvlucht, dan zijn globaal de volgen-
de conclusies te onderscheiden.

De opvattingen over de politiemilieutaak lopen uiteen: er bestaat onenig-
heid over de inhoud en omvang van deze taak; nog niet iedereen is van me-
ning dat de politie een milieutaak heeft, vooral de zelfstandige politiemilieu-
taak is voor politiefunctionarissen en gemeente-ambtenaren omgeven door
onduidelijkheden. Overeenstemming bestaat over de milieusurveillancetaak
van de politie.

Het politieel draagvlak voor milieuwethandhaving op managementniveau
laat te wensen over. Wel staat milieu veelal als speerpunt van beleid geno-
teerd, maar voornemens zijn in de praktijk slechts in geringe mate gereali-
seerd. Vooral bij het openbaar ministerie en in mindere mate bij gemeenten
is de prioriteit van milieuwethandhaving daadwerkelijk gegroeid, onder
meer als gevolg van financiële impulsen.

Politiële milieuwethandhaving blijft, weliswaar in mindere mate, maar
nog steeds opgehangen aan hobbyisten en bevindt zich in een tamelijk pril
stadium. Van integratie van milieuwethandhaving in de basispolitiezorg is
nog geen sprake. Door gebrek aan beleidsmatige inbedding dragen politiële
milieuwerkzaamheden voornamelijk nog een hapsnapkarakter.

Het openbaar ministerie houdt zich nu vooral bezig met het opzetten
van infrastructuren, waarbij milieu-officieren zich in geringe, maar groei-
ende mate concentreren op WGR-niveau. De regiefunctie van het openbaar
ministerie laat te wensen over.

Gemeenten stellen het verlenen van vergunningen veelal boven handha-
ving en gaan - gestimuleerd door financiële prikkels - intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden aan. Intergemeentelijke samenwerking behelst
niet meer dan een minimale vorm van samenwerking.

Afstemming van activiteiten, taken en verantwoordelijkheden tussen po-
litie en gemeenten vindt vaker plaats dan voorheen, zij het niet zonder pro-
blemen. Problematisch is de afstemming tussen bestuurlijke en strafrechte-
lijke handhaving.

Over het algemeen werken politie, openbaar ministerie en gemeenten
meer samen dan voorheen. De samenwerking is vooral informeel en onge-
structureerd. Angst voor verlies van autonomie en vooroordelen over en
weer beïnvloeden de samenwerking negatief. De kwaliteit en kwantiteit van
de samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten groeit,
maar is nog lang niet optimaal.

In slechts 5 van de 30 onderzochte gemeenten bestaat geen overleg tus-
sen politie en gemeente. Regionaal overleg (WGR) is nog niet overal een
feit. Soms overlappen overlegvormen elkaar in die zin dat dezelfde functio-
narissen elkaar op verschillende overleggen spreken. Overleg is veelal on-
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gestructureerd en kan volgens veel respondenten effectiever en efficiënter
worden benut. Op initiatief van het openbaar ministerie worden pogingen in
het werk gesteld overleg te structureren. Het driehoeksoverleg functioneert
niet naar wens in die zin dat milieu veelal niet structureel op de agenda van
de driehoek is geplaatst (prioriteit ontbreekt) en sturing vanuit de driehoek
wat betreft milieuwethandhaving minimaal is.

Handhavingspartners wisselen in groeiende mate informatie uit. Voor het
uitvoerend niveau is niet altijd volkomen duidelijk wie over welke informa-
tie dient te beschikken. Over het algemeen is men voorstander van een aan-
spreekpunt en meldpunt milieuzaken. Door initiatieven vanuit het CPB,
Projectbureau politiële handhaving milieuregelgeving en het Ministerie van
VROM is te verwachten dat de wildgroei van meldpunten milieuzaken
wordt geremd.

Zowel het merendeel van wethouders, hoofden van gemeentelijke milieu-
afdelingen als van milieu-officieren staat sceptisch ten opzichte van het idee
dat het adequate niveau van het verlenen van vergunningen en handhaving
in 1994 moet zijn bereikt ('De Minister wil in 1994 klaar zijn met milieu,
dat kan natuurlijk nooit.').

Met politiefunctionarissen voegen zij hieraan toe dat handhavende orga-
nisaties weinig inzicht hebben in elkaars organisatie, men wantrouwend
staat ten opzichte van elkaar en angst voor verlies van autonomie in nega-
tieve zin de samenwerking beinvloedt.

Politiële milieuwethandhaving is nog te zeer afhankelijk van persoonlijke
belangen, van intermenselijke factoren, van individuele personen die het al
dan niet met elkaar kunnen vinden. Feitelijke politiële handhaving draagt
een hapsnapkarakter, is voornamelijk nog gebaseerd op toevalstreffers en
blijft een vorm van hobbyisme door het ontbreken van beleidskaders. Aldus
de conclusie van het merendeel van de uitvoerende politiefunctionarissen
die bij het onderzoek zijn betrokken.

Dit klinkt op het eerste gehoor niet optimistisch. Bovenstaande conclusies
zijn evenmin pessimistisch, eerder realistisch en niet zonder positieve noot.
De afgelopen jaren is er heel wat op gang gebracht: schoorvoetend zijn de
eerste stappen tot samenwerking gezet, is deze verbeterd, zijn projecten ge-
initieerd, ontwikkelen plannen zich in rap tempo, zijn functionarissen aan-
gesteld en gelden vrijgemaakt en besteed. Bij de beschrijving van de stand
van zaken betreffende politiële milieuwethandhaving keren zinsneden als `in
groeiende mate' en `in ontwikkeling' regelmatig terug. Milieuwethandha-
ving is een lavastroom die zich geleidelijk aan een weg baant door vervuild
Nederland. Vooral meer regie is nodig om die stroom in goede banen te
(blijven) leiden. Handhavers zijn er nog lang niet; men is op de goede weg,
maar er valt - vooral op beleidsniveau - nog veel werk te verzetten.

In de volgende hoofdstukken zal de vraag centraal staan: wat betekenen de
onderzoeksbevindingen voor (het te voeren beleid van) centrale overheid,
politie, openbaar ministerie en gemeenten? Ter afronding van het rapport
beziet hoofdstuk 14 vanuit de rollen-regels-regie-invalshoek het spel der
milieuwethandhaving.



10 Centrale overheid: over weten, kunnen
en willen

Voornamelijk door middel van een financiële impuls en uitgaande van een
groeimodel intensiveert de overheid de handhaving van de milieuwetgeving,
zowel bij de politie, het openbaar ministerie als bij gemeenten. Op basis
van de onderzoeksresultaten blijkt dat de intensivering van de handhaving
op gang komt, ondanks dat het draagvlak voor milieuwethandhaving eerder
het karakter draagt van drijfzand dan van gewapend beton en dat er nog
minimaal invulling wordt gegeven aan gestelde prioriteiten. De groei is in-
gezet, maar vooral op uitvoerend niveau.

Bij de beschrijving van resultaten zijn wij steeds uitgegaan van het idee
dat het voor adequate beleidsuitvoering noodzakelijk is dat functionarissen
weten wat ze moeten doen en dat ook kunnen en willen. Hierbij is het van
belang de drie factoren simultaan te stimuleren. Vanuit dit idee is te ver-
onderstellen dat meer instrumenten dan alleen financiële gezamenlijk en
gelijktijdig moeten worden ingezet, omdat één instrument niet toereikend is
om zowel het weten, als het kunnen als het willen te stimuleren.

De financiële prikkel van de overheid heeft voornamelijk betrekking op
het voorwaardenscheppend niveau: het kunnen. Resultaten hiervan zijn o.a.
dat functionarissen zijn aangesteld, geld is vrijgemaakt voor het opzetten
van cursussen en materiaal is aangeschaft. Maar: als cursusmateriaal is ont-
wikkeld, resulteert dat niet vanzelfsprekend in een verhoogd kennisniveau
van politiefunctionarissen. Als prioriteiten zijn gesteld, wil dat niet zeggen
dat men de daad bij het woord voegt. Met andere woorden: het effect van
voorwaarden is door de financiële impuls niet gegarandeerd.

Voor de overheid in het bijzonder en in het algemeen voor alle actoren
met een regiefunctie (openbaar ministerie, gemeenten, politieleiding) geldt
dat zij verantwoordelijk zijn voor de effecten van beleid. Als een resultaat
is behaald (bv. cursusmateriaal is ontwikkeld) en het verwachte effect uit-
blijft (bv. verhoogd kennisniveau van politiefunctionarissen), zal de over-
heid de veronderstelde relatie tussen resultaat en effect moeten herzien en
andere resultaten moeten eisen. Noodzakelijk voor deze regiefunctie van de
overheid is dat de zij over informatie beschikt, zich laat informeren en in-
formatieverzameling mogelijk maakt, dat zij afspraken nakomt en organisa-
ties waarmee afspraken zijn gemaakt, daaraan houdt. Informatie, het kwali-
tatief en kwantitatief meten van politiële milieuwethandhaving, is een be-
langrijk instrument bij het sturen en effectueren van beleid.

Gesteld is dat er naast kunnen moet zijn voldaan aan willen. Vanuit een
optimistische visie kan men denken: met het verstrekken van gelden komt
de motivatie vanzelf (veronderstelde relatie tussen resultaat en effect). De
praktijk leert echter anders; een financiële stimulans alleen is voor het poli-
tiemanagement niet toereikend gebleken om prioriteiten in daden om te zet-
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ten. Het is van belang het motivatieprobleem (het niet-willen) direct en van-
uit een combinatie van instrumenten aan te pakken.`

Als eerste factor noemden we het weten. Het belang van inzicht, infor-
matie, voorlichting en educatie is evident. Zo zagen we dat tussen gemeen-
ten en politie (bevooroordeelde) beeldvorming en onwetendheid samenwer-
kingsrelaties danig kunnen verstoren. Ook kunnen we stellen dat politiële
milieuwethandhaving zich nog in een pril stadium bevindt, omdat niet iede-
re politiefunctionaris een helder beeld heeft van milieuwethandhaving; men
weet niet welke resultaten van hem/haar worden verwacht. Vanuit een opti-
mistische visie, bijvoorbeeld: we sturen een rapport het land in en nu weet
iedereen wat hij/zij moet doen, kan men denken: `Ons beleid is goed, maar
mensen moeten beter lezen'. Effectiever is het realistisch te zijn-`mensen
lezen niet of slecht' - en veel energie te steken in het aan de man/vrouw
brengen van beleid, op verschillende niveaus, binnen verschillende organi-
saties, met gebruikmaking van verschillende instrumenten.

Sturing van beleid in de vorm van het kenbaar maken van gewenste en
geëiste resultaten (regie) kan duidelijker plaatsvinden. Het heeft bijvoor-
beeld geen zin om justitie op pad te sturen met de opdracht `meer aan mi-
lieu te doen'. Specifiek zal de centrale overheid moeten aangeven welke re-
sultaten zij verwacht danwel eist. Met andere woorden: met het vrijmaken
van gelden voor milieuwethandhaving is de eerste stap gezet, maar is de
centrale overheid nog niet verlost van haar taak. Zij moet blijvend en ook
op andere fronten de groei stimuleren en vooral: regisseren.

Samengevat stellen we dat:
- het beleid van de overheid moet zijn gericht op een simultaan stimuleren

van de factoren weten, kunnen en willen;
- de overheid vanuit haar regiefunctie duidelijk zal moeten aangeven wel-

ke resultaten zij eist en/of wenst;
- de overheid verantwoordelijk is voor het effect van beleid en vanuit deze

verantwoordelijkheid beleid duidelijk moet regisseren.

Wat hierboven is beschreven ten aanzien van de regiefunctie van de centra-
le overheid, geldt evenzeer voor de politie, het openbaar ministerie en de
lagere overheden wanneer zij de regie in handen hebben. Ook voor politie-
chefs geldt dat zij bijvoorbeeld door middel van regels en afspraken, het
kenbaar maken van gewenste resultaten en informatieverstrekking de uitvoe-
ring van beleid kunnen bewaken en reguleren. Bestuurders en milieu-offi-
cieren moeten eveneens bewaken dat steeds in voldoende mate is voldaan
aan de voorwaarden voor beleidsuitvoering (weten, kunnen en willen).

43 De mil ieuconferentie van het CPB op 2 en 3 december 1991 is daar mede een goed voor-
beeld van.



11 Politie

Voor iedereen in het handhavingsnetwerk en in het bijzonder voor alle poli-
tiefunctionarissen, moet duidelijk zijn wat de politiemilieutaak inhoudt en
wat de rol van de politie is in het handhavingsnetwerk (de factor weten).
Daarvoor is noodzakelijk dat de politie de regionale en vervolgens de loka-
le opvatting en invulling van de politiemilieutaak schriftelijk onder woorden
brengt en haar partners hierover informeert.

Landelijk is een definitie gegeven van de politiemilieutaak (CPB) op ba-
sis waarvan een - met nadruk - globale regionale invulling van de politie-
milieutaak is te baseren. Een lokale invulling dient te zijn gebaseerd op re-
gionale uitgangspunten. Speciale aandacht verdienen de adviserende, voor-
lichtende, corrigerende, toezichthoudende en zelfstandige milieutaak.

Hoe de politiemilieutaak zich verhoudt tot bestuurlijke taken, is een stap
verder (onderlinge relaties tussen rollen). Bij het beantwoorden van deze
vraag moet de politie ervan doordrongen zijn dat het primaat van de hand-
having, uitgezonderd de zware milieucriminaliteit, ligt bij het bestuur en zij
nooit op bestuurlijke zetels kan plaatsnemen. Steeds dient zij zich op te stel-
len als partner in handhaving. Bovendien moet de organisatie van de politië-
le handhaving aansluiten bij en afgestemd zijn op de organisatie van de
handhaving op WGR-/intergemeentelijk samenwerkingsniveau. Afstemming
van rollen en in een later stadium van activiteiten kan daarom nooit een
activiteit van alleen politie of alleen bestuur zijn. Afstemming dient altijd
gezamenlijk en in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden. We be-
nadrukken: beter te vroeg dan te laat. Uit het onderzoek blijkt dat het voor-
komt dat als afstemming plaatsvindt, dit gebeurt in een te laat stadium van
beleidsontwikkeling, waardoor plannen niet meer of nog maar moeilijk op
elkaar zijn af te stemmen.

Binnenshuis is de politie na invulling van de politiemilieutaak nog niet
klaar. Wanneer zij tot afstemming met besturen wil komen, mag er geen
onduidelijkheid over bestaan dat de politie zich volledig inzet om afspraken
na te komen. Voldoende politiële prioriteit voor milieuwethandhaving en
het bewaken van prioriteiten door de politieleiding moeten buiten kijf staan.
Een vertaling van prioriteiten in het scheppen van voorwaarden voor uitvoe-
ring van milieuwethandhaving is een noodzakelijk gevolg. Feitelijke uitvoe-
ring de volgende stap. Hoe de politie de door het openbaar ministerie en
bestuur gewenste of vereiste resultaten denkt te behalen, is een zaak van de
politie zelf. Eenvoudig gesteld: men moet doen wat men belooft te zullen
doen (zich aan spelregels houden, afspraken nakomen, resultaten leveren).
Prioriteiten kan men stellen, afspraken kan men maken, maar zolang men
er niet naar handelt, blijven notities papieren tijgers.
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Het politiemanagement moet ervoor zorgdragen de daad bij het woord te
voegen, zowel intern als extern. Openbaar ministerie en bestuur hebben
hierbij een regiefunctie.

Samenwerking, afspraken en afstemming op WGR-niveau zijn de sleutel-
begrippen bij handhaving. Niemand is gelukkig met een gedwongen huwe-
lijk; toch zal men vooral op beleidsniveau eraan moeten wennen vermeende
vrijheden te moeten opgeven. De onwil om samen te werken gebaseerd op
de angst voor verlies van autonomie, zal plaats moeten maken voor een ge-
zamenlijke formulering van beleid.

Blijft het argument: we hebben geen mensen en middelen (de factor kun-
nen). Maar: meer financiële speelruimte zorgt er niet noodzakelijkerwijs
voor dat opleidingsscholen meer politiepersoneel leveren. Bovendien staat
niet vast dat het financiële instrument hèt middel is om milieuwethandha-
ving te stimuleren, noch is terdege berekend of meer geld noodzakelijk is.
Hiervoor is onder andere inzicht in de omvang van milieucriminaliteit
noodzakelijk. Meer mensen en middelen voor milieuwethandhaving zijn een
logisch gevolg van een verschuiving van prioriteiten en meer en daadwer-
kelijke prioriteit voor milieu.

Verheugend is dan ook dat het CPB het bevoegd gezag over de politie
met klem adviseert: `(...) in relatie tot nader te formuleren maatschappelij-
ke effecten met betrekking tot de milieuwethandhaving, in 1995 te komen
tot een verdubbeling van haar inspanningen. Dit betekent concreet 4% van
de budgettaire middelen, waarin is opgenomen het aandeel van de bestaan-
de keerzijde-financiering.'4°

Op lokaal uitvoeringsniveau is er voldoende draagvlak om milieuzaken
op te sporen en af te handelen. Lokale samenwerking geeft nu in het alge-
meen de beste resultaten, in die zin dat op het lokale gemeentelijke niveau
daadwerkelijke gezamenlijke handhaving het meeste plaatsvindt (kwantiteit).
Wat betreft de kwaliteit: lokale milieuwerkzaamheden hebben vooral een
hapsnapkarakter, niet omdat uitvoerders dat nastreven, maar omdat beleids-
matige inbedding van activiteiten ontbreekt.

Het uitvoeringsniveau spreken we erop aan zich op formele gronden as-
sertiever op te stellen ten opzichte van het management. Dit zonder daarbij
haar speelruimte te buiten te gaan; het formuleren van beleid behoort na-
drukkelijk niet tot haar rol. Uitvoerders moeten aangeven waar knelpunten
in de uitvoering zitten en moeten van zich doen spreken als het manage-
ment afspraken betreffende voorwaarden en te behalen resultaten niet na-
komt. Zij dienen het management te wijzen op haar regiefunctie. Ook bin-
nenshuis moet men ervan doordrongen zijn gezamenlijk voor de milieutaak
te staan. Uitvoering loopt spaak zonder beleid; zonder uitvoering is beleid
een lege huls.

Zoals blijkt uit voorgaande hoofdstukken, liggen op uitvoeringsniveau
niet de grootste struikelblokken. Uitvoerenden zijn best bereid samen te
werken, niet overal van harte, maar dat lijkt meer een kwestie van tijd, van

44 Slotverklaring CPB-conferentie Politie-milieutaak, 3 december 1991.
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wennen. Op een specifieker niveau, lokale milieucoórdinatoren, ontbreekt
het enthousiasme evenmin om politiële milieu-activiteiten te ontplooien,
maar wreekt zich vooral de geringe steun van het politiemanagement. Op
dat niveau worden activiteiten ontplooid zonder beleidsmatige inbedding,
zonder organisatie ('we beginnen gewoon') en laat men in geringe mate tot
zich doordringen dat de handhaving van milieuwetten een gezamenlijke
taak is van bestuur en justitie. Als gemeenten niet met de politie willen
samenwerken, geeft men het al snel op onder het mom van `dan niet, dan
gaan wij wel aan de slag', zonder bijvoorbeeld de hulp of invloed van de
politieleiding in te schakelen. Uiteraard zet een dergelijke houding slechts
kwaad bloed bij gemeenten. Nogmaals: milieuwethandhaving is niet moge-
lijk zonder samenwerking. Gemeente en politie kunnen elkaar niet ontlopen,
eens heeft men elkaar broodnodig. Ook het politiemanagement moet hiervan
overtuigd zijn.

Wat betreft de regionale milieubureaus politie, wijzen we erop dat de or-
ganisatie van de handhaving op dit moment belangrijker is dan het aanpak-
ken van zaken. Ook voor de toekomst zullen deze bureaus zich voorname-
lijk moeten richten op coordinatie en ondersteuning van uitvoering en be-
leidsvorming (regie) en niet de uitvoering zelf ter hand nemen. Althans: wat
betreft de lichte en middelzware milieucriminaliteit. Ten aanzien van zware
milieucriminaliteit kunnen de regiobureaus wel een uitvoerende taak vervul-
len, al dan niet in samenwerking met het milieubijstandsteam. Hiermee is
echter niet gezegd dat intensivering van daadwerkelijke handhaving een halt
wordt toegeroepen totdat de organisatie van de handhaving een feit is. Het
regionaal bureau dient zich te begeven op drie sporen: het in nauw overleg
met het openbaar ministerie opzetten van een handhavingsstructuur afge-
stemd op de structuur op WGR-niveau, het stimuleren van planmatige daad-
werkelijke handhaving (stimuleren van al doende leren) en het stimuleren
van het vergroten van milieukennis van politiefunctionarissen. Aanspreek-
punten voor het regionaal bureau zijn hierbij de milieu-officieren, de politie-
leiding, de milieucoórdinatoren en de milieucontactambtenaren.

Met klem benadrukken we dat regionale milieubureaus bij het opzetten
van een handhavingsstructuur moeten anticiperen op toekomstige politie- en
WGR-structuren, er zorg voor dragen dat politiële activiteiten aansluiten op
gemeentelijke activiteiten en de politieleiding erop aanspreken visies op be-
leid en toekomstige structuren te ontwikkelen (regie, houden aan afspraken).

Voorlopig blijft het probleem dat de politie haar plannen dient af te stem-
men op gemeentelijke plannen, die niet altijd voorhanden zijn. Toch is het
-evenals op uitvoeringsniveau-niet te vroeg om op beleidsniveau aan de
slag te gaan: het totstandkomen van plannen duurt meestal lang en voordat
een plan er is, liggen richtlijnen informeel al vast. In gesprek met handha-
vingspartners kan men komen tot een voorlopige en flexibele programme-
ring. Meer in het algemeen zijn we van mening dat men niet moet wach-
ten, maar dient te anticiperen op effecten van intergemeentelijke samenwer-
king en de regionalisering van de politie. In de bewoordingen van het CPB:
`de reorganisatie van de politie biedt kansen voor de revitalisering van de
aanpak van het milieuprobleem' (zie noot 44).



12 Openbaar ministerie

Richting officieren van justitie, belast met de behandeling van milieuzaken,
benadrukken we dat zij een belangrijke rol hebben te vervullen als - in de
woorden van Minister Alders -'trait d'union' (brief 18 december 1990).
Meer dan elke andere handhavende instantie heeft het openbaar ministerie
een geloof te verkondigen. Het openbaar ministerie bedient een gebied van
een veelheid van gemeenten, van WGR-regio's / intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden, van politie-organisaties en richt zich op de handhaving
van alle milieuwetten. Daarom valt het openbaar ministerie, zoals wel eens
wordt gesteld, welhaast van nature de rol toe van coordinator en trekker bij
het opzetten van een efficiënte en effectieve handhavingsorganisatie. Speer-
punt dient hierbij te zijn de afstemming tussen de handhaving op het niveau
van de politieregio's en de handhaving binnen de daarmee in het algemeen
niet-samenvallende WGR-regio's.

Het openbaar ministerie heeft een begin gemaakt met de opbouw van de
handhavingsstructuur op WGR-/intergemeentelijk niveau. Een afwachtende
houding ten opzichte van politieleiding en bestuurders evenals een concen-
tratie op lokaal niveau behoort voor enkele milieu-officieren nog niet tot
het verleden, maar is op z'n retour. De regiefunctie van het openbaar mi-
nisterie moet in de toekomst beter uit de verf komen.

Voor die milieu-officieren die zich bij de opbouw van een handhavings-
structuur voornamelijk richten op lokaal niveau, benadrukken we het be-
lang van afstemming van politiële handhaving op bestuurlijke handhaving
op WGR-regioniveau. De opbouw van een structuur op WGR-/politieregio-
niveau heeft nu prioriteit.

Officieren moeten regionaal zowel politieleiding als bestuurders activeren
tot het formuleren van milieubeleid. In iedere WGR-regio dient op aan-
drang van officieren van justitie onder andere een portefeuillehoudersover-
leg tot stand te komen waaraan ook het openbaar ministerie deelneemt. Van
dit overleg wordt verwacht dat zij jaarlijks een handhavingsprogramma op-
zet, dat wat betreft de justitiële component is afgestemd op politie en open-
baar ministerie. Hierbij is van belang dat officieren informatie benutten uit
de vijf lopende pilotprojecten. Deze projecten hebben als oogmerk een re-
gionale handhavingsstructuur op te zetten en hebben een voorbeeldfunctie
(een zesde project is in voorbereiding).

Ook voor milieu-officieren geldt dat de intensivering van daadwerkelijke
handhaving niet kan wachten totdat de organisatie van de bestuurlijke en
politiële handhaving volledig is voltooid en het adequate niveau van de be-
stuurlijke handhaving is bereikt. Uitvoerders moeten niet in de vergeethoek
terechtkomen. Aangebrachte zaken moeten accuraat worden behandeld, te-
rugkoppeling van afloopberichten dient plaats te vinden en de politie en ge-



94 Hoofdstuk 12

meenten dienen te worden gestimuleerd plan- en projectmatig de handhaving
van milieuwetten op te pakken. Dit kan zijn beslag krijgen via territoriale
officieren, via het driehoeksoverleg en andere overlegvormen, via regionale
milieubureaus politie en via individuele contacten met milieucoórdinatoren,
opsporingsambtenaren en toezichthouders van gemeenten. Teneinde deugde-
lijke milieuprocessen-verbaal te garanderen kunnen milieu-officieren door
terugkoppeling van zaken het opdoen van kennis van politiefunctionarissen
stimuleren.

Daarnaast wijzen we erop dat gezocht moet worden naar instrumenten
-voorzover de aanwezige niet toereikend zijn -waarmee de kwaliteit en
kwantiteit van de milieuwethandhaving inzichtelijk kan worden gemaakt.
Het valt niet te ontkennen dat informatie, bijvoorbeeld tijdschrijfsystemen,
overzichten over het aantal processen-verbaal en databestanden betreffende
milieuzaken, een belangrijk beleidsinstrument kan zijn. Zowel kwalitatieve
als kwantitatieve overzichten zijn geboden voor het formuleren, sturen en
evalueren van beleid. Het structureren en organiseren van informatiestro-
men door milieu-officieren is mede hiervoor van belang en wordt binnen
het openbaar ministerie dan ook steeds meer erkent.

Als laatste: het strafrecht zou zich meer moeten profileren en duidelijk-
heid moeten scheppen omtrent de vraag wanneer bestuurs- danwel strafrecht
in te zetten, vooral ten aanzien van middelzware milieucriminaliteit. De
meerwaarde van het strafrecht voor bestuurders, de rol die politie en milieu-
officier kunnen spelen bij het handhaven van milieuwetten, met andere
woorden de strafrechtelijke aanvulling op bestuurlijke handhaving, moeten
volkomen buiten kijf staan. Een juiste beeldvorming en voorlichting verdie-
nen alle aandacht. Evenals voor de politie geldt ook voor milieu-officieren
dat zij zich moeten opstellen als partners van bestuurlijke handhavers. Ook
milieu-officieren dienen zich aan hun rol te houden en de speelruimte van
andere actoren te respecteren; het interne beleid van gemeenten (hoe zij re-
sultaten denken te boeken) is bijvoorbeeld een zaak van bestuurders en niet
van milieu-officieren (waarmee niet is gezegd dat milieu-officieren zich
hieraan schuldig maken).



13 Gemeenten

Enkele portefeuillehouders milieuzaken / hoofden van gemeentelijke milieu-
afdelingen wijzen erop dat de politie wel degelijk een milieutaak heeft, die
verder gaat dan alleen signaleren van zaken danwel het af en toe meegaan
met toezichthouders bij het controleren van bedrijven. Het primaat voor de
milieuwethandhaving met uitzondering van de bestrijding van de zware al
dan niet georganiseerde milieucriminaliteit, ligt bij het bestuur, doch ook
gemeenten dienen zich op te stellen als handhavingspartners en niet als al-
leenheersers. Gemeenten, politie, openbaar ministerie en andere handhaven-
de instellingen staan voor een gezamenlijke taak. Structurele samenwerking
is de sleutel tot een succesvolle milieuwethandhaving. De centrale overheid,
provincies, gemeenten, waterkwaliteitsbeheerders, politie en justitie hebben
hierbij elk een eigen verantwoordelijkheid, een eigen rol. De gezamenlijke
milieutaak kan alleen tot een goed `einde' worden gebracht als iedereen zich
van zijn/haar taak kwijt, verantwoordelijkheid draagt en afspraken nakomt.
Van concurrentie en geharrewar over autonomie kan dus geen sprake zijn.

De bestuurlijke aandacht voor milieuwethandhaving groeit, maar zeker
wat betreft een gezamenlijke en integrale handhaving laat het draagvlak
voor milieuwethandhaving nog te wensen over. Als illustratie dat gemeenten
het milieu een warm hart toedragen, noemen wethouders de inspanningen
op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. Maar: daadwerkelijke
intergemeentelijke samenwerking in de vorm van het centrumspecialisten-
model stelt nog niet zo veel voor (zie paragraaf 6.2.4). Het is een utopie te
veronderstellen dat gemeenten met het zo nu en dan inhuren van deskundig-
heid een adequaat niveau van handhaving en het verlenen van vergunningen
voor 1 januari 1994 bereiken. Zo is het deuren openen voor andere handha-
vers en het in het leven roepen van een portefeuillehoudersoverleg op regio-
naal niveau een onontbeerlijke en volgende stap. Dit overleg heeft als taak
het vaststellen van regionaal milieuhandhavingsbeleid; een op te zetten re-
gionaal ambtelijk overleg doet hiervoor het voorbereidende werk en coordi-
neert de uitvoering van beleid. Nogmaals: politie en openbaar ministerie
moeten hierbij worden betrokken als partners.

Angst voor verlies van autonomie, competentiestrijd, het opgeslokt-wor-
den-door-grote-broersyndroom, politieke en economische belangen staan
een succesvolle handhaving in de weg. Vooroordelen ten aanzien van de
politie dauwel het openbaar ministerie, zoals weinig vertrouwen in de kunde
en bekwaamheid van de politie of het sepotbeleid van milieu-officieren, be-
vorderen de samenwerking in het kader van milieuwethandhaving niet. Het
beeld dat gemeenten van politie en openbaar ministerie hebben, verdient
een grove bijstelling. Verschillen in tempo, cultuur en dergelijke, mogen
gemeenten er niet van weerhouden zich open te stellen voor, en wat meer



96 Hoofdstuk 13

is, samenwerking te zoeken met politie / openbaar ministerie. Uiteraard
geldt dit evenzeer voor politiefunctionarissen als voor milieu-officieren. In
het algemeen moet men een poging in het werk stellen de communicatie tus-
sen handhavende instanties zo open mogelijk te houden, zodat irritaties, on-
begrip, vooroordelen en andere factoren die de samenwerking kunnen ver-
storen, kunnen worden besproken (de factor kunnen). Mits de handhaving
uitstekend is georganiseerd, kan er geen enkele grond zijn voor wantrouwen
of het met argusogen bezien van handhavende acties ondernomen door ove-
rige partners.

Kort gesteld komt bovenstaande erop neer dat de handhaving van milieu-
wetten en het verlenen van vergunningen wel de bestuurlijke aandacht heb-
ben, maar dat de wil tot samenwerking met andere handhavingspartners
groeiende, nog minimaal is. Gemeenten stellen wel milieubeleidsplannen
op, zijn bereid planmatig de handhaving te organiseren, maar betrekken
bijvoorbeeld politie en openbaar ministerie niet altijd bij de totstandkoming
van het plan, noch worden laatstgenoemden ingepast in de handhavings-
structuur.

Een discrepantie tussen plannen en praktijk is op veel plaatsen een feit.
Ook al legt men prioriteiten schriftelijk vast dan garandeert dat niet dat de
daad bij het woord wordt gevoegd. Ook voor gemeenten geldt: plannen zijn
mooi, maar men moet er ook naar handelen. We adviseren gemeenten meer
energie te steken in concrete lokale en regionale milieubeleidsplannen waar-
in afspraken zijn vastgelegd met andere handhavingspartners die in een zo
vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van het plan zijn betrokken.

Over het algemeen verlenen gemeenten meer prioriteit aan het verlenen
van vergunningen dan aan handhaving. Onvoldoende staat vast dat handha-
ving en het verlenen van vergunningen niet hand in hand kunnen gaan; een
achterstand in het verlenen van vergunningen mag geen alibi zijn om niet
met de politie samen te werken. Met de politie / het openbaar ministerie
kunnen gemeenten voorlopige afspraken maken over reeds te ondernemen
handhavingsacties, terwijl gemeenten de achterstand in het verlenen van
.vergunningen versneld inhalen.



14 Laatste bedrijf: over rollen, regels en
regie

In de arena van de milieuwethandhaving zijn parlement, bewindslieden, de-
partementen (centrale overheid), gemeenten, openbaar ministerie, politie en
uiteraard de milieuvervuilers de belangrijkste actoren. De actoren spelen
elk een eigen rol, binnen een bepaalde speelruimte en staan in een bepaalde
relatie ten opzichte van elkaar. Rollen (taken en verantwoordelijkheden),
regels (samenwerking, afspraken, afstemming) en regie (prioriteitenstelling,
procesbewaking en sturing) zijn de elementen waaruit het handhavingsspel
is opgebouwd. Van deze drie R's is de regie verreweg het belangrijkste.
Geen applaus zonder regie.

De milieuwethandhaving verdient op geen stukken na een staande ovatie.
De voorstelling is dan ook nog maar net begonnen. Het gehele toneel in
ogenschouw genomen, blijkt het belangrijkste knelpunt het ontbreken van
regie om beleidsdoelstellingen te formuleren, te bereiken en te bewaken.
Het milieubeleid is als het ware te vondeling gelegd, weinig voelen zich er-
voor verantwoordelijk. Aarzelend nemen enkele spelers de regie op zich,
men wacht af of speelt elkaar de zwartepiet toe. Dat weinig actoren zich
verantwoordelijk voelen voor te voeren beleid, is mogelijk in situaties waar-
in rollen en relaties als gevolg van een ontbrekende regie onduidelijk zijn,
met andere woorden: als onduidelijk is wie welk gezag uitoefent, wie wat
behoort te doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De regisseur dient
aan te geven aan welke rollen en regels actoren zich moeten houden. Maar
wie is de regisseur? Voorzover dat uit voorgaande hoofdstukken nog niet
duidelijk is geworden, schetsen we tot slot van dit rapport in meer algemene
termen de relaties tussen actoren in het handhavingsspel.

Uitgaande van het sturen-op-afstandmodel (zie noot 12), is er op het
middenniveau, het niveau van gemeenten, openbaar ministerie en politie,
sprake van een zogenaamde relatie regisseur-geregisseerde. De korpslei-
ding (de geregisseerde) handelt voor of namens het bestuur en het openbaar
ministerie (de regisseurs).

In het algemeen is de geregisseerde verantwoordelijk voor de output (af-
gesproken resultaten), regisseurs zijn verantwoordelijk voor de effecten van
output. Het is de taak van het bestuur en het openbaar ministerie om aan te
geven welke door de politie te leveren resultaten wenselijk zijn. Zij moeten
hun wensen en eisen kenbaar maken en met de korpsleiding tot overeen-
stemming komen. De taak van de korpsleiding bestaat uit het behalen van
de afgesproken resultaten.

Welke strategie de korpsleiding hanteert om de gewenste resultaten te
behalen, is een zaak van de - in die zin relatief autonome - korpsleiding.
Het bepalen van welke resultaten nodig zijn om een bepaald en gewenst ef-
fect te sorteren, is een zaak van het openbaar ministerie en het bestuur. Als
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resultaten uitblijven, is de korpsleiding verantwoordelijk. De regisseurs
moeten de korpsleiding dan aanspreken op het niet-nakomen van afspraken.
Als effecten tegenvallen, komt dat op de schouders van de regisseurs te-
recht. Openbaar ministerie en bestuur moeten dan de veronderstelde relatie
tussen output en effect herzien en kunnen dus nooit een beschuldigende vin-
ger richting de politie wijzen, omdat effecten niet zijn behaald.

Op een lager niveau, ni. binnen politie-organisaties, is uiteraard eveneens
sprake van een relatie regisseur-geregisseerde. De korpsleiding is dan de
regisseur, uitvoerenden zijn de geregisseerden. De geregisseerden (uitvoe-
renden) zijn verantwoordelijk voor het behalen van gewenste resultaten en
handelen voor of namens de korpsleiding. De regisseur (korpsleiding) dient
aan te geven wat de gewenste resultaten zijn en is verantwoordelijk voor
het bewaken van afspraken en gestelde prioriteiten en het realiseren van af-
spraken die met het openbaar ministerie en het bestuur zijn gemaakt. Leve-
ren de geregisseerden slechte resultaten, dan dient de korpsleiding de gere-
gisseerden hierop aan te spreken.

Op een hoger niveau: hetzelfde verhaal. Nu zijn het openbaar ministerie
en het bestuur de geregisseerden en is de rijksoverheid, in geval van politië-
le milieuwethandhaving de departementen van Justitie en van Binnenlandse
Zaken, de regisseur. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor verdeling
van middelen, het landelijk beleid (wensen, prioriteiten) en de bewaking
daarvan en niet voor de manier waarop de implementatie van het beleid tot
stand komt. Op dit niveau is het de verantwoordelijkheid van het openbaar
ministerie en bestuur ervoor te zorgen dat het landelijk beleid gestalte krijgt
in regionale output en effecten. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor
de beoogde effecten, het openbaar ministerie en bestuur voor resultaten.
Vallen de resultaten tegen, dan moeten de geregisseerden daarop worden
aangesproken door de rijksoverheid.

De rollen-regels-regie-invalshoek maakt inzichtelijk wie voor welk deel
van de afspraken verantwoordelijk is en wie waarop dient te worden aange-
sproken. Steeds heeft de regisseur een sturende en bewakende taak; geregis-
seerden zijn verantwoordelijk voor het behalen van resultaten, voor het rea-
liseren van afspraken.

Wil de handhaving zo bezien enige kans van slagen hebben, dan moet
aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Zo is een deugdelijke informatiestruc-
tuur een belangrijk punt. In het kader van de bewakingsfunctie moeten re-
gisseurs zicht hebben op het handelen van geregisseerden, of beter gezegd:
op hoe het staat met het realiseren van afspraken. Als blijkt dat resultaten
en/of effecten niet worden behaald, moet het voor regisseurs mogelijk zijn
tijdig te handelen of om de relatie output - effect te herzien. Zo is in voor-
gaande hoofdstukken benadrukt dat de kwantiteit en de kwaliteit van de mi-
lieuwethandhaving inzichtelijk moet worden gemaakt (output- en effectrap-
portage).

De milieuwethandhaving staat of valt met het al dan niet nakomen van
afspraken. Een belangrijke voorwaarde is dus, hoe eenvoudig het ook
klinkt, dat iedereen doet wat hij/zij belooft. Elke handhavingspartner heeft
een eigen rol, een eigen speelruimte en eigen verantwoordelijkheid. Een
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ieder moet zich aan zijn rol houden (de politie moet bijvoorbeeld niet be-
stuurlijk gaan handhaven), binnen de eigen speelruimte blijven (de politie
moet niet op de stoel van bestuur of openbaar ministerie plaatsnemen), en
verantwoordelijkheid op zich nemen (in plaats van anderen de schuld geven
danwel de zwartepiet toespelen). Houden actoren zich niet aan deze spel-
regels, dan is het de hoogste tijd dat de regisseur ten tonele verschijnt en
de handhaving op het pad van succes stuurt.

Het handhavingsspel wordt ten tonele gebracht door een uitgebreid gezel-
schap. Voor het succesvol handhaven van milieuwetten zijn velen verant-
woordelijk. Drie (psychologische) wetmatigheden brengt dit met zich mee.

In de eerste plaats: met de mate waarin het aantal mensen dat verant-
woordelijk is voor milieuwethandhaving groeit, neemt de kans af dat iemand
de milieuwetten handhaaft.` Ten tweede: is een grote groep mensen verant-
woordelijk en neemt een individu de eerste stap, dan is de kans groot dat
de andere actoren alle verantwoordelijkheid op het individu schuiven of het
individu afstraffen voor het genomen initiatief. Ten derde wordt het met de
mate waarin het handhavingsnetwerk groeit, steeds minder duidelijk wie
waarvoor verantwoordelijk is.

De eerste stap zetten, als eerste handelen naar veronderstelde verant-
woordelijkheid, brengt risico met zich mee. Als niet volledig duidelijk is
wie welke rol heeft, loopt de initiatiefnemer de kans binnen de speelruimte
van de ander te opereren. De andere actoren nemen dat de initiatiefnemer
niet in dank af; handhavingspartners bezien elkaar niet voor niets met ar-
gusogen. Een andere mogelijkheid is dat de andere actoren hun verantwoor-
delijkheid afschuiven op de initiatiefnemer. Daarmee komt het juk der ver-
antwoordelijkheid wel erg zwaar op de schouders van de initiatiefnemer te
rusten. Als het voor de initiatiefnemer al duidelijk is dat hij/zij vanuit zijn/
haar rol verantwoordelijk is en gelet op het in onze cultuur veelvoorkomen-
de idee dat het beter is om niets te doen dan om iets verkeerd te doen, is
het welhaast uitgesloten dat iemand nog initiatief durft te nemen. Succes-
volle milieuwethandhaving vraagt echter om meer initiatieven, vooral van
regisseurs, maar ook van geregisseerden.

Tot slot van dit rapport benadrukken we dan ook dat de kans dat milieu-
wethandhaving niet altijd even succesvol verloopt, is te verkiezen boven de
kans dat de vervuiling van het milieu onverminderd kan doorgaan. Het ont-
staan van een situatie waarin bijvoorbeeld coórdinatieproblemen een stem-
pel drukken op de handhaving, is nog altijd te prefereren boven een situatie
waarin handhavers voornamelijk afwachten. Met dit rapport hopen we alle
handhavers te enthousiasmeren om woorden in daden om te zetten, om
meer initiatieven te nemen, om risicovol de grenzen van wat mag te onder-
zoeken.

45 Een effect dat in de psychologische wetenschap wel het 'bystander-effect' wordt genoemd.



Summary

The involvement of the police in the field of environmental legislation and
its enforcement has Been tempestuous times. Since the end of the eighties
the police have been faced with an ever increasing challenge with regard to
this problem. Policing the environment has become an important matter of
policy.

In the meantime, responsibility for the enforcement of environmental
legislation has diversified. The implementation of the `National Environ-
mental Policy Plan' (NMP), introduced a new partnership between the
police as well as the Local Authorities and the Public Prosecutions Depart-
ment. This is expected to contribute to raising the standard of quality and
effectiveness of enforcement of environmental laws.

In 1989 the Research and Documentation Centre (WODC) of the Ministry
of Justice in co-operation with the `Research and Consultancy Centre,
Geerts' (OABG, Nijmegen) began looking into the problems associated
with the enforcement of environmental laws, and the role of the Dutch po-
lice. This resulted in the report `Politie en milieuwethandhaving' (Van den
Berg, Waelen, 1991). At that time the research focused on the police and
criminal investigation, reflecting the earliest phase of environmental legisla-
tion enforcement.

However in light of a mushrooming problem it was evident that further
research was urgently needed, where the WODC and OABG would pay
special attention to co-operation between the police and their partners (as
the earlier research has revealed: a considerable bottleneck in enforcement)
and to the development and level of policy of enforcement of environmental
laws. The present report gives an account of this research.

By means of a study of documents and numerous interviews with the police,
the Local Authorities and the Public Prosecutions Department (involving
some 195 participants) answers were acquired to the following questions:
- What is the state of affairs regarding enforcement of environmental

legislation?
- Which factors influence co-operation between the police and their part-

ners within the scope of enforcement of environmental legislation?
- By means of which factors is it possible to optimize the role of the po-

lice in enforcement of environmental laws?

It appears that during the past year enforcement of the environmental laws
has been in a state of flux. Co-operation between the police and Local
authorities has been initiated, increased and improved. More priority has
been given to enforcement of environmental laws. The organisation and in-
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frastructure for enforcement is in place. Activities, tasks and responsibili-
ties are steadily becoming interactive. Consultation now usually exists be-
tween the police, local authorities and partners in enforcement. Projects are
being initiated, plans drawn up, officials appointed and finances made avail-
able.

On the other hand co-operation is still being tainted by fears of losing
ones autonomy, prejudices, distrust and poor insight into each others organ-
isation. It is not always patently obvious who is doing what. Ordinarily,
agencies are ill-informeel of each other's responsibilities and activities, re-
sulting in duplication of work etc. Consultation is often weak, unstructured,
not very efficient nor effective and restricted too much to local levels.

Although exchange of information has increased, who wants what and
wby is not clear. The priority given to enforcement of environmental laws
is growing but still leaves much to be desired, especially at police manager-
ial level. Most of the time enforcement of environmental legislation is a
spearhead of written policy, but the words cannot work for themselves. Due
to the Jack of priority, police enforcement is not proactive.

Integration of environmental legislation enforcement into basic police
routine is out of the question. The willingness of police officers to enforce
environmental legislation is beyond question. Lack of policy, directives and
monitoring by police managers as well as the policy makers of Local
Authorities and the Public Prosecutions Department is a major problem.

The issue of enforcement of environmental laws is still in the developmen-
tal stage. The police and their partners are on the right track, but a lot of
work needs to be done concerning enforcing environmental policy. This re-
quires managerial direction.

With this report we challenge all to take their responsibilities seriously
and take the initiative. Action must now speak louder than words, it is no
longer acceptable to sit on the fence and wait and see. It's time to stop talk-
ing and start acting.
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Bijlage 2: Enquête groepsgesprekken

Naam van de organisatie:
Plaats groepsgesprek:

1. Wat is uw mening over verdergaande samenwerking tussen politie en andere
handhavende instanties?

0 ik sta er positief tegenover 0 ik vind het zinloos
0 het is de moeite waard 0 geen oordeel/weet niet
0 ik heb twijfels

2. Heeft U de indruk dat samenwerking tussen de politie en andere handhavende
instanties problemen met zich meebrengt?

0 erg veel 0 weinig
0 veel 0 erg weinig
0 tamelijk veel 0 geen

3. Indien U tamelijk veel - veel of erg veel - problemen ervaart en bij verder-
gaande samenwerking verwacht, kunt U hieronder aangeven welke problemen?

4. Hoe is de onderlinge samenwerking tussen Uw eigen organisatie en de politie?
Indien U een politiefunctionaris bent: tussen Uw eigen organisatie en de
gemeente.

Typering samenwerkingsklimaat:

0 vriendelijk 0 ruimte voor initiatief
0 collegiaal 0 diverse (sub)culturen met eigen
0 concurrerend klimaat en werkwijze
0 samenwerkende individuen 0 anders
0 vrijblijvend

5. Met welke organisaties onderhoudt U contacten en in welk verband?

0 politie
0 gemeente
0 provincie
0 OM
0 RIMH
0 Waterschap
0 Hoogheemr.
0 anderen, nl.

Contacten met In verband met
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6. Hoe staat U in het algemeen tegenover een stappenplan?

0 ik sta er positief tegenover 0 ik vind het zinloos
0 het is de moeite waard 0 geen oordeel / weet het niet
0 ik heb twijfels

7. De invoering van het WODC/OABG-stappenplan beoogt het doel: eerst
organiseren, dan handhaven. Hoe belangrijk zijn de volgende stappen voor U?

1. Opstellen notitie `Politiële aandachtspunten' (behoeftebepaling).

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

2. Fiattering notitie `Politiële aandachtspunten' door driehoeksoverleg.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

3. Formeren projectgroep en concretiseren politie-milieutaak - milieutaak
bestuur.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

4. Standpuntbepaling notitie politiële milieutaak - milieutaak bestuur.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

5. Aanzet tot planning en organisatie van de milieuwethandhaving (opstellen
milieukaart in relatie tot politiële activiteiten).

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

6. Opstellen van een concept-projectplan waarin doelstellingen, planning,
werkwijze, taken en verantwoordelijkheden enzovoort.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

7. Fiattering projectplan door de driehoek

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

8. Interne en externe presentatie van het project.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

9. Opstellen van een projectwerkplan.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

10. Het project uitvoeren.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk
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11. Monitoring en resultaatverantwoording aan het bevoegd gezag.

0 zeer belangrijk 0 minder belangrijk
0 belangrijk 0 onbelangrijk

8. Wat zou U ervan vinden als de politie U zou vragen om een bijdrage te leveren
aan de uitvoering van het stappenplan?

0 dat vind ik nuttig 0 dat lijkt me niet zinvol
0 dat lijkt me nuttig 0 dat lijkt me overbodig

9. Indien U dat niet zinvol of overbodig lijkt, onder welke voorwaarden zou U die
bijdrage wel willen leveren?

10. Als U nog iets wilt opmerken kunt U dat hier doen.

U bent klaar met de invulling.

Hartelijk dank.



Bijlage 3: Gesprekslijsten

Gesprekslijst gemeentelijke portefeuillehouders milieu / hoofden mi-
lieu-afdelingen

A. Bestuurlijke handhaving

Prioriteit naar eigen opvatting

1. a) Hoeveel prioriteit heeft milieuwethandhaving in deze gemeente?
b) Waaraan wordt dat afgemeten?

Feitelijke prioriteit (afgemeten aan: beleidsplan, afstemming, concrete werkzaamhe-
den, gedoogbeleid, voorwaarden)

2. Heeft de gemeente een (meerjaren)beleidsplan opgesteld waarin opgenomen een
milieuparagraaf)

3. a) Zijn politiële plannen en gemeentelijke plannen op elkaar afgestemd? Zo
nee, waarom niet? Zo ja: wat was de rol van de driehoek daarbij?

b) Zijn gemeentelijke plannen afgestemd op plannen van omringende gemeen-
ten? Is er een plan dat door meerdere gemeenten gezamenlijk is opgesteld?

4. Ligt de nadruk in het beleidsplan op preventie? Waarom wel/niet?

5. a) Wat doet de gemeente concreet aan milieuwethandhaving?
b) Hoeveel mensen zijn ermee bezig op uitvoerend niveau en op beleidsmatig

niveau.
c) Hoeveel uur van de totale werktijd?

6. Huurt de gemeente externe diensten in?

7. a) Is er een gedoogbeleid?
b) Is het beleid onlangs aangescherpt, afgezwakt? Wordt er nu meer/minder

gedoogd dan voorheen? Waaraan wordt dat afgemeten?

8. a) Hoe staat het met de milieukennis van gemeente-ambtenaren (wat, in welke
mate, waar vandaan)?

b) Kan de politie er wat van leren?

9. Is er een gemeentelijke inventarisatie van potentiële milieuzaken voorhanden?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is die tot stand gekomen?

Prioriteit afgemeten aan politiek-economische factoren

10. a) Bestaat er in deze gemeente het probleem: de wethouder / portefeuillehouder
milieu die tevens agrariër is (of iets vergelijkbaars)?

b) In hoeverre is dat een reëel probleem?

11. Vinden/vindt er in tijden van verkiezingen minder gemeentelijke controles maar
wel meer voorlichting plaats? Zo ja, wat is het motief daarachter?
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12. Staan binnen deze gemeente milieuwethandhaving en werkgelegenheid (econo-
mische belangen) op gespannen voet?

Knelpunten

13. Wat zijn knelpunten binnen de bestuurlijke handhaving?
* wetgeving
* driehoek
* samenwerking (informatie-uitwisseling, besluitvorming)

14. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze knelpunten?

Beheersing en besturing

15. Zijn er maatregelen getroffen ten behoeve van de voortgangsbewaking van
milieu-activiteiten? Zo ja welke?
* Inbouwen van meetpunten
* uitoefenen controle
* feedback procedures
* follow-ups
s ...................

B. Samenwerking gemeente -politie (zijdelings: gemeente -andere hand-
havende instanties)

Opvatting/attitude

16. Hoe ziet de gemeente de milieutaak van de politie? Is de politie in dezen uit-
voerend orgaan en voelspriet van de gemeente (passief) of heeft de politie een
zelfstandige taak (actief)?

17. Is de (lokale) opvatting over de politie-milieutaak de gemeente bekend, is deze
opvatting schriftelijk vastgelegd en is hierover met andere handhavende instan-
ties overeenstemming bereikt? Zo nee, waarom niet en waarover bestaat geen
overeenstemming?.

Afstemming politie-milieutaak - bestuurlijke milieutaak

18. a) Hoe heeft men ervoor gezorgd dat de handhavingsactiviteiten van de politie
naadloos aansluiten bij de handhavingsactiviteiten van bestuurlijke diensten?

b) Heeft de politie geïnventariseerd wat de bestuurlijke diensten aan handhaving
doen?

c) Heeft de gemeente de politie voorgelicht over bestuurlijke handhaving?

19. a) Is er een op papier vastgelegde afstemming bestuurlijke handhavende taken
en verantwoordelijkheden en politiële handhavende taken / verantwoordelijk-
heden?

b) Hoe zijn de taken op elkaar afgestemd en van elkaar onderscheiden: bijvoor-
beeld naar de aard van de handhaving (toezicht, opsporing), naar de aard
van bedrijven, naar zwaarte van misdrijven?

Samenwerking

20. a) Wordt er samengewerkt tussen politie - gemeente, andere instanties-gemeente
(welke)?
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b) Zo ja, is de samenwerking geformaliseerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe
is de samenwerking geformaliseerd?

21. Wat is het doel van de samenwerking?

22. Binnen welk gebied opereren politie en gemeente gezamenlijk t.a.v. de milieu-
wethandhaving (WGR-regio, politieregio, gemeente, anders)?

23. Is de kwaliteit van de samenwerking tussen gemeente en politie/gemeente en
andere handhavende instanties slecht, matig of goed te noemen?

Samenwerking concreet

24. Wat houdt concreet de samenwerking in (b.v. bedrijfscontroles, hoe vaak) zo-
wel op uitvoerend als op beleidsniveau?

25. a) Wordt de gemeente/politie structureel betrokken bij de politiële/gemeentelij-
ke handhaving?

b) Is de samenwerking permanent of projectmatig van aard?

26. Vindt er aansluiting plaats tussen MIP, HUP en handhavingsprojecten of ziet
de gemeente de HUP-, MIP- en handhavingsprojecten als drie afzonderlijke
projecten?

27. Bestaan er gezamenlijk opgestelde draaiboeken voor de aanpak van bepaalde
delicten of procedures voor samenwerking?

Factoren van invloed op de kwaliteit van de samenwerking

28. a) Beïnvloeden cultuurverschillen tussen gemeente en politie de kwaliteit van
de samenwerking?

b) Hoe karakteriseert de gemeente de politie / haar eigen organisatie?

29. Werkt het frustrerend voor gemeenten als de politie steeds aanklopt voor afzon-
derlijke deelprojecten, of als steeds verschillende politiefunctionarissen contact
zoeken?

30. a) Indien de gemeente een extern bureau inhuurt: hoe kijkt de gemeente aan te-
gen het aanbrengen van milieuzaken door de politie?

b) Is de gemeente van mening dat een scheiding van toezichthouden en vergun-
ningverlenen de samenwerking tussen gemeente en politie vergemakkelijkt?

31. Wordt de politie w.b. de handhaving ervaren als een blok aan het gemeentelijk
been?

32. a) Is er een achterstand in gemeentelijke vergunningverlening? Hebben alle
vergunningplichtige bedrijven een vergunning?

b) Is een achterstand in vergunningverlening een reëel argument om nog niet
met de politie samen te werken?

c) Als er sprake is van een achterstand: zijn er afspraken gemaakt met de
politie wat er in de tussentijd aan milieuwethandhaving kan worden gedaan?

Informatievoorziening

33. Wordt de politie betrokken bij het opstellen van vergunningen en voorwaarden?
Waarom wel/niet?

34. Krijgt de politie alle aanschrijvingen toegestuurd?
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35. a) Vindt er voldoende informatie-uitwisseling plaats tussen politie en gemeente
zowel op beleids- als uitvoerend niveau?

b) Wordt de gemeente op de hoogte gehouden van alle politiële handhavende
acties?

36. a) Hoe denkt de gemeente over een centraal (geautomatiseerd) meldpunt van
milieuzaken?

b) Waar zou een dergelijk punt ondergebracht moeten worden?

Overleg

37. a) Welke vormen van milieu-overleg bestaan er tussen gemeente en politie (3
niveaus: werkvloer, management, driehoek)?

b) Hoe vaak vinden deze milieu-overlegvormen plaats?

38. Kan er worden gesnoeid in het aantal milieu-overlegvormen, met andere woor-
den: is er overlap?

39. a) Is milieu een vast agendapunt in het driehoeksoverleg? Waarom wel? Waar-
om niet?

b) Zo ja, wat (beleidszaken, werkplannen) wordt er binnen de driehoek aan-
gaande milieuwethandhaving besproken?

40. Is de gemeente tevreden over het functioneren van de driehoek? Waarom wel,
waarom niet?

41. Op welke punten botsen de belangen van de verschillende deelnemers aan het
driehoeksoverleg?

Overige

42. Wat is volgens de gemeente de invloed van de regionalisering van de politie op
de (samenwerking t.a.v.) milieuwethandhaving?

43. Wat vindt de gemeente inhoudelijk van (de samenvatting van) het rapport 'Poli-
tie en milieuwethandhaving'?

44. Wanneer vindt het eerstkomende driehoeksoverleg plaats (lokaal en boven-
lokaal)?

Thema's gesprekken officieren van justitie

1. Prioriteit openbaar ministerie
- Heeft milieu prioriteit binnen het openbaar ministerie; hoeveel en waaraan

afgemeten?
- Is er een plan van aanpak; zijn gemeenten/politie erin gekend (hoe)?
- Waarop ligt het accent bij de openbaar-ministerie-handhaving van milieu-

wetten (vergunningverlening, controle, voorlichting, e.d.)?
- Welk standpunt hanteert het openbaar ministerie t.a.v. gedogen; is er een

gedoognota?

2. Feitelijke handhaving
- Welke taken heeft het openbaar ministerie t.a.v. milieuwethandhaving?
- Welke activiteiten onderneemt de OvJ in het kader van milieuwethandha-

ving?
- Wordt er uitgegaan van een regionale aanpak?
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- Is een inventarisatie/overzicht omtrent het aantal zaken voorhanden (Cijfers:
bestuurlijke maatregelen, dwangsom, sluiting, processen-verbaal)?

3. Politie-milieutaak
- Wat is de opvatting van de OvJ omtrent de politiemilieutaak?

* Actief/passief;
* specialisme gewenst;
* aanspreekpunt gewenst;
* is de politie het ermee eens;
* schriftelijk vastgelegd;
* kan de politie uitvoering eraan geven (kennis, capaciteit).

- Wat is de meerwaarde van de politie voor milieuwethandhaving?
- Hoe verhoudt de politie-milieutaak zich t.o.v. bestuurlijke handhaving?
- Hoe zijn strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving op elkaar af te stem-

men?

4. Prioriteit politie/gemeente
- Wat doet/doen de politie/gemeenten feitelijk aan milieuwethandhaving?
- Heeft milieu prioriteit (draagvlak, capaciteit, financiën)?
- Zijn er voldoende milieubeleidsplannen gemeente/politie voorhanden?
- Wat is de invloed van het openbaar ministerie op de prioriteitsstelling poli-

tie/gemeente; wat kan de invloed zijn?

5. Samenwerking
- Feitelijke samenwerking:

* wordt er samengewerkt;
* waaruit bestaat samenwerking;
* is samenwerking goed/slecht (knelpunten, hoe op te lossen)?

- Is er sprake van cultuurverschillen/competentieproblemen?
- Is er voldoende informatie-uitwisseling (geautomatiseerd)?
- Afstemming activiteiten openbaar ministerie - politie - gemeente: hoe ge-

waarborgd?

6. Overleg
- Is er bestuurlijk/ambtelijk overleg?
- Welke overlegvormen zijn noodzakelijk; kan er gesneden worden in het

aantal overlegvormen?
- Hoe functioneert de driehoek; staat milieu regelmatig op de agenda?

7. Samenwerking/overleg anderen
- Rol Provincie.
- Is altijd duidelijk wie bevoegd gezag is; is er de noodzaak tot integrale

handhaving?
- Rol Rijkspolitie.
- Rol andere opsporingsambtenaren/handhavers.

8. Regionalisering
- Wat is de invloed van regionalisering politie op openbaar-ministerie-milieu-

beleid?
- Wat is de invloed van intergemeentelijke samenwerking op openbaar-minis-

terie-milieubeleid?
- Knelpunten rond regionalisering / intergemeentelijke samenwerking?

9. Rapport 'Politie en Milieuwethandhaving'
- Op welke punten zou u het stappenplan willen aanpassen?

10. Overige (knelpunten)
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Thema's groepsgesprekken

Milieutaak
- Wat is de milieutaak van de politie / van de gemeente?
- Hoe verhouden de milieutaken van politie en gemeente zich ten opzichte van

elkaar (aanvullend, overlappend e.d.)?
- Hoe wordt concreet invulling gegeven aan de milieutaken?

Afstenuning taken en activiteiten
- Is afstemming van taken noodzakelijk/wenselijk?
- Zijn de taken op elkaar afgestemd?

Zo ja, hoe is dat tot stand gebracht?
Zo nee, waarom niet.

- Zijn gemeentelijke en politiële activiteiten op elkaar afgestemd.
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet.

Prioriteit
- Is (meer) prioriteit voor milieuwethandhaving noodzakelijk?

Zo ja, hoe is dat te bewerkstelligen en waarin zou dat tot uitdrukking moeten
komen (capaciteit, financiën e.d.; knelpunten)?

- Hoeveel prioriteit heeft milieuwethandhaving bij de politie/gemeente (waaraan
afgemeten)?

Samenwerking
- Op welke terreinen zouden gemeente en politie moeten samenwerken (activitei-

ten)?
- Op welke terreinen wordt (niet) samengewerkt?

Welke activiteiten voert men gezamenlijk uit?
Wat is de meerwaarde van de politie/gemeente voor resp. de gemeente/de
politie?

- Waar liggen de knelpunten in de samenwerking?
- Hoe denkt men deze knelpunten gezamenlijk op te lossen?

Overleg
- Welke overlegvormen zijn noodzakelijk?
- Welke overlegvormen zijn er?

Welke zijn overbodig?
Hoe functioneren ze?
Wat is de inhoud van elke overleg (wat wordt waar besproken)?

Informatie
- Is er een milieukaart (wenselijk)?
- Is er een regionaal meldpunt (wenselijk)?

Samenwerking anderen
- Is er een (politieel) regionaal bureau milieuzaken?
- Is samenwerking wenselijk / een feit met:

Provincie, OvJ, Rijkspolitie, event. anderen?

Anders
- Wat zal de invloed zijn van de regionalisering van de politie op de milieuwet-

handhaving?
- Wat zal de invloed zijn van de BUGM-operatie op de milieuwethandhaving?



Bijlage 4: In het onderzoek betrokken gemeenten

Flevoland
Lelystad ( 58.125 inwoners)

Noord-Holland
Amsterdam (694.680 inwoners)

Zeeland
Alkmaar
Haarlem

( 88.571 inwoners)
(149.198 inwoners)

Vlissingen ( 44.022 inwoners) Den Helder ( 62.094 inwoners)

Drenthe
Assen ( 49.398 inwoners)

Utrecht
Amersfoort ( 96.072 inwoners)

Hoogeveen ( 45.601 inwoners) Nieuwegein ( 58.316 inwoners)
Utrecht (230 634 i )

Friesland Veenendaal
. nwoners

( 47.258 inwoners)
Leeuwarden ( 85.296 inwoners)
Heerenveen ( 37.700 inwoners) Zuid-Holland

htD d 108 519 i
Groningen

recor
Den Haag

( . nwoners)
(443.845 inwoners)

Groningen (167.788 inwoners) Leiden (109.254 inwoners)
Winschoten ( 19.680 inwoners) Middelharnis ( 15.752 inwoners)

Limburg
Maastricht (116.380 inwoners)
Venlo ( 63.607 inwoners)

Rotterdam

Noord-Brabant
Asten

(576.232 inwoners)

( 15.300 inwoners)

Overijssel
Breda
Cuijk

(124.000 inwoners)
( 17.576 inwoners)

Enschede (145.223 inwoners) Deurne ( 29.680 inwoners)
Zwolle ( 92.517 inwoners) Oss ( 51.680 inwoners)

Gelderland
Apeldoorn (147.270 inwoners)
Arnhem (128.946 inwoners)
Nijmegen (145.405 inwoners)

Valkenswaard ( 30.278 inwoners)



Bijlage 5: Reacties op het WODC/OABG-
stappenplan

Tabel 1: Opstellen notitie `Politiële aandachtspunten' (behoeftenbepaling)

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 27 2 29
gemeente 22 2 24
overig 14 - 14

totaal 63 4 67

Tabel 2: Fiattering notitie `Politiële aandachtspunten' door driehoeksoverleg

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 25 4 29
gemeente 21 3 24
overig 12 2 14

totaal 58 9 67

Tabel 3: Formeren projectgroep en concretiseren politiemilieutaak m.b.t. andere instanties
binnen het handhavingsnetwerk

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 28 1 29
gemeente 22 2 24
overig 14 - 14

totaal 64 3 67

Tabel 4: Standpuntbepaling notitie politiële milieutaak - milieutaak bestuur

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 28 1 29
gemeente 23 1 24
overig 11 3 14

totaal 62 5 67
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Tabel 5: Planningaanzet en organisatie milieuwethandhaving (opstellen milieukaart m.b.t. po-
litiële activiteiten

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie
gemeente
overig

28
20
14

1
4
-

29
24
14

totaal 62 5 67

Tabel 6: Opstellen concept-projectplan met doelstellingen, planning, werkwijze, taken, ver-
antwoordelijkheden

belangrijk/ minder belangrijk/
zeer belangrijk onbelangrijk totaal

politie
gemeente
overig

totaal

28 1 29
22 2 24
13 1 14

63 4 67

Tabel 7: Fiattering projectplan door de driehoek

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 25 4 29
gemeente 23 1 24
overig 11 3 14

totaal 59 8 67

Tabel 8: Interne en externe presentatie van het project

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 28 1 29
gemeente 18 6 24
overig 12 2 14

totaal 58 9 67
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Tabel 9: Opstellen van een projectwerkplan

politie
gemeente
overig

totaal

belangrijk/ minder belangrijk/
zeer belangrijk onbelangrijk totaal

29 29
21 3 24
14 14

64 3 67

Tabel 10: Het project uitvoeren

politie
gemeente
overig

totaal

belangrijk/ minder belangrijk/
zeer belangrijk onbelangrijk totaal

29 - 29
24 - 24
14 - 14

67 67

Tabel 11: Monitoring en resultaatverantwoording aan het bevoegde gezag

belangrijk/
zeer belangrijk

minder belangrijk/
onbelangrijk totaal

politie 26 3 29
gemeente 24 24
overig 14 14

totaal 64 3 67
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