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Samenvatting 
 
 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat de effectiviteit is van het straf-
rechtelijk milieuhandhavingsarrangement zoals zich dat sinds 2005 heeft ontwik-
keld. Deze vraag is afkomstig uit een brief van de bewindslieden van het ministe-
rie van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VROM  aan de 
Tweede Kamer gedateerd op 25 maart 2004.1 In dit document wordt een nieuwe 
organisatiestructuur geschetst voor de strafrechtelijke handhaving van milieuza-
ken en wordt aangegeven dat in 2007 een volledige evaluatie van de milieutaak 
van de politie en het OM is voorzien. Beschreven wordt dat bij deze evaluatie ge-
keken dient te worden “of de gekozen structuur adequaat is en in hoeverre de af-
gesproken capaciteit passend is, gelet op het aanbod, de aard en de zwaarte van de 
milieucriminaliteit; dit mede in het licht van de sinds 1990 beschikbaar gestelde 
NMP-gelden.”2 Nadat in 2006 een tussenevaluatie is uitgevoerd 3 wordt met dit 
onderzoek uitvoering gegeven aan deze evaluatie.  
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag heeft een literatuur- en do-
cumentstudie plaatsgevonden die is aangevuld met informatie uit een groot aantal 
interviews met betrokkenen. Aan de hand van de informatie die hierdoor beschik-
baar is gekomen, is in kaart gebracht welke overwegingen ten grondslag hebben 
gelegen aan de vormgeving van het strafrechtelijke handhavingsarrangement. 
Vervolgens is in kaart gebracht hoe het ontwerp van het handhavingsarrangement 
op papier is opgetekend en is onderzocht hoe het arrangement in de praktijk func-
tioneert.  
 
De vraag die in de brief aan de Tweede Kamer is geformuleerd is door het WODC 
verder uitgewerkt in een aantal probleemstellingen. In deze samenvatting worden 
de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd aan de hand van vier door de op-
drachtgever geformuleerde probleemstellingen die leidend waren bij het onder-
zoek. Iedere probleemstelling wordt hier achtereenvolgens gepresenteerd en be-
antwoord. 

 
1. In hoeverre is de huidige structuur van de (strafrechtelijke) milieuhandhaving 

een voldoende voorwaarde voor een effectieve uitvoering van de strafrechtelijke 
milieutaak?  

 
Het systeem heeft vier centrale ontwerpkenmerken: specialisatie, organisatie op 
maat, inbedding in bestaande structuren en ontwikkeling van een toegespitste in-
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formatiehuishouding. Specialisatie houdt in dat circa 480 politiemensen op regio-
naal niveau en circa 125 medewerkers van het OM geheel zijn vrijgesteld voor de 
opsporing en de vervolging van milieucriminaliteit en dat hun activiteiten worden 
georganiseerd in afzonderlijke en als zodanig herkenbare milieueenheden. Organi-
satie op maat wil zeggen dat de organisatie van de opsporing is toegesneden op 
verschillende vormen van milieucriminaliteit; lichte, middelzware en zware mili-
eucriminaliteit. Inbedding van de gespecialiseerde eenheden van politie en OM in 
bestaande structuren moet bevorderen dat efficiënt gebruik kan worden gemaakt 
van de schaalvoordelen van de moederorganisatie. De toegespitste informatie-
huishouding is ontworpen met het oog op het speciale karakter van milieucrimina-
liteit: het is ‘haalcriminaliteit.’ De informatie erover komt gefragmenteerd be-
schikbaar. Deze vier kenmerken leiden tezamen tot een in beginsel adequaat ont-
werp. Op enkele punten zijn in het systeem echter ingebouwde spanningen te con-
stateren. Dit betreft spanning tussen (herkenbare) specialisatie en inbedding. De 
verschillende geografische schaal waarop de milieueenheden van de politie en die 
van het OM zijn georganiseerd, en de scheiding van ‘gezag’ en ‘beheer’ in de aan-
sturing van de milieuactiviteiten van de politie. 
 
De realisatie van het systeem zoals het was ontworpen is voor een redelijk deel 
geslaagd, voor een ander deel is het achter gebleven bij de bedoelingen. Wat de 
specialisatie betreft: er zijn zowel bij de politie als bij het OM als zodanig herken-
bare milieueenheden. De feitelijke bezetting en de ondersteuning van de speciali-
satie is echter bij een aantal korpsen niet op het vereiste niveau. De ‘organisatie op 
maat’ blijkt in de praktijk soms tot teams met een onvoldoende omvang te leiden. 
De organisatie van de inzet van politie voor de opsporing van kleine criminaliteit 
en leefbaarheidszaken in de basispolitiezorg is onvoldoende herkenbaar. De in-
bedding van de gespecialiseerde teams in bestaande structuren is op zich verwe-
zenlijkt, maar de ondersteuning die daarvan zou moeten uitgaan komt niet altijd 
tot zijn recht. De ontwikkeling van een toegesneden informatiehuishouding ten 
slotte staat nog aan het begin. Terecht heeft de politie de informatiehuishouding in 
het Politiemilieuplan 2011 tot een speerpunt van de verdere ontwikkeling van de 
bestrijding van milieucriminaliteit gemaakt.  
 
In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de huidige structuur van de straf-
rechtelijke handhaving qua ontwerp deugdelijk is, maar een aantal gebreken ver-
toont. De invoering van het systeem is inmiddels een eind gevorderd maar is nog 
onvolledig. Voor een meer effectieve uitvoering van de strafrechtelijke milieutaak 
is de structuur dus nog niet voldoende. 
 
2. Hoeveel en welk type milieuzaken zijn er in 2006 en 2007 strafrechtelijk ge-

handhaafd?  
 

De betrokken instanties registreren het aantal milieuzaken dat men jaarlijks aanle-
vert of afdoet. Op basis van de geregistreerde gegevens is het niet mogelijk exacte 
uitspraken te doen over het type zaken waarmee men zich bezighoudt. De oorzaak 
hiervoor ligt in een het feit dat verschillende definities worden gehanteerd van de 
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verschillende zaakstypen. Waar door het ene organisatieonderdeel wordt gespro-
ken van een lichte zaak, spreekt een ander organisatieonderdeel bij een identieke 
zaak van een middelzware zaak. Dit maakt het onmogelijk een gegronde overkoe-
pelende uitspraak te doen over het aantal zaken dat per zaakstype gedraaid wordt. 
Ondanks deze beperking, kan in algemene zin wel worden gesteld dat vooral de 
opsporing en vervolging van zware en georganiseerde milieucriminaliteit qua aan-
tal afgedane zaken niet op het vereiste niveau is. Daarbij kan aangetekend worden 
dat er wel een zekere verschuiving is opgetreden van kleinere naar meer middel-
zware zaken.  
 
3. In hoeverre is de capaciteit en kwaliteit van de strafrechtelijke milieuhandha-

vers passend bij het aanbod en de complexiteit van de milieucriminaliteit en 
de ter beschikking gestelde NMP-gelden? 
 

De kwantitatieve bezetting van het Functioneel Parket ligt met 110 fte per eind 
2008 zo’n tien procent onder de de NMP-norm van 125 fte. De gemeten kwantita-
tieve inzet bij de politie is circa 73 fte (oftewel vijftien procent) minder dan de 
minimale NMP-norm van 480 fte. De vraag in hoeverre de gemeten kwantitatieve 
bezetting toereikend is voor een effectieve aanpak van de milieucriminaliteit is 
moeilijker te beantwoorden. Een belangrijk knelpunt dat hierin een rol speelt is 
dat de informatiehuishouding nog niet op orde is. Daardoor is geen van de betrok-
ken deskundigen in staat ook maar bij benadering te zeggen wat de daadwerkelij-
ke omvang van de milieucriminaliteit is.  
 
In kwalitatief opzicht is de feitelijke bezetting van zowel het FP als de opspo-
ringseenheden steeds meer in overeenstemming gebracht met de vereisten van het 
stelsel. Niettemin is het behouden en verstevigen van de kwalitatieve bezetting 
vooral bij de politiekorpsen een voortdurend onderwerp van zorg.  
 
4. Welke knelpunten bestaan er op dit moment nog bij de uitvoering van de straf-

rechtelijke milieuhandhaving? 
 
De tussenevaluatie uit 2006 stelde vast dat het nieuwe systeem inmiddels “op de 
rails stond.” Niettemin diende er nog heel wat gedaan te worden om op het niveau 
van inrichting en functioneren te komen dat de ontwerpers van het systeem en de 
verantwoordelijke gezagsdragers voor ogen stond. Inmiddels zijn weer enige jaren 
verstreken. In algemene zin kan gemeld worden dat er opnieuw vorderingen zijn 
gemaakt. Niettemin is de ontwikkeling van het handhavingssysteem nog niet waar 
zij moet uitkomen. De betrokkenen in het veld zijn zich dat veelal ook wel be-
wust. In vogelvlucht zijn ten aanzien van de uitvoering van de strafrechtelijke mi-
lieuhandhaving de volgende knelpunten te onderscheiden: 
 
• De inrichting en werking van de milieuteams van de politie zijn niet uniform en 

voldoen vaak nog niet aan de landelijke vastgestelde uitgangspunten. 
• De ontworpen afbakening van de taken van de verschillende opsporingseenhe-

den blijkt in de praktijk niet altijd goed werkbaar. 
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•  De milieuteams voldoen over het geheel genomen niet, althans niet geheel, 
aan de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten die daaraan landelijk zijn ge-
steld.  

• De organisatie van de opsporing van zware milieucriminaliteit op landelijk ni-
veau is gefragmenteerd en niet voldoende toegesneden om op te treden tegen 
de (inter)nationaal georganiseerde criminaliteit 

• De informatiehuishouding van het handhavingssysteem op het terrein van de 
milieucriminaliteit is onder het niveau dat vereist is voor een opsporing met 
kennis van zaken. 

• De kwaliteit van de in behandeling genomen zaken voldoet over de gehele linie 
nog niet aan de landelijk geformuleerde maatstaven voor RMT’s (middelzware 
zaken) en IMT’s (zware of bovenregionaal ketengeoriënteerde zaken). 

• De aansturing van opsporingsonderzoeken door het FP biedt onvoldoende ga-
ranties voor een effectieve opsporing en vervolging. 

• De taakstelling die de politieteams vanwege het Functioneel Parket door de 
regionale driehoek opgelegd krijgen, is niet voldoende eenduidig en de ver-
antwoording over de uitvoering ervan is gebrekkig. 

 
Wanneer deze knelpunten en de voorgaande beknopte analyse in samenhang wor-
den bezien dan lijkt het raadzaam de strafrechtelijke handhaving van het milieu-
recht verder te versterken. Om dit te bewerkstelligen zijn vier verschillende scena-
rio’s denkbaar. In de eerst plaats kan gedacht worden aan het consolideren en 
doorontwikkelen van het bestaande stelsel. Een tweede scenario is het versterken 
van de centrale aansturing van het bestaande systeem. Als derde optie zou er voor 
gekozen kunnen worden de schaal van verschillende organisatieonderdelen aan te 
passen. Het vierde denkbare scenario omvat een radicale opschaling van het hui-
dige systeem van strafrechtelijke milieuhandhaving.  
 
Dit onderzoek maakt inzichtelijke dat de effectiviteit van het arrangement van de 
strafrechtelijke milieuhandhaving sinds 2005 verbeterd is, maar desondanks nog 
niet van voldoende niveau is. Het is aan de betrokken bewindspersonen een scena-
rio uit te werken dat kan bijdragen aan verdere versterking van de strafrechtelijke 
handhaving van milieuzaken. 
 
 


