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Afkortingen 

amvb 	algemene maatregel van bestuur 
Awb 	Algemene wet bestuursrecht 
B en W 	Burgemeester en wethouders 
Bro 	Besluit op de ruimtelijke ordening 
BUGM 	Bijdrageregeling uitvoering gemeentelijk milieubeleid 
BWT 	bouw- en woningtoezicht 
CIP 	coördinatie- en informatiepunt 
DUIV 	Directoraat-Generaal Milieubeheer van VROM, Unie van Waterschappen, 

Interprovinciaal overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Gem.w 	Gemeentewet 
IRO 	Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening 
Ivb 	Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wm 
LCCM 	Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving 
LMO 	lokaal milieu overleg 
Mw 	Monumentenwet 
NMP 	Nationaal milieubeleidsplan 
OM 	Openbaar Ministerie 
OvJ 	officier van justitie 
PM0 	provinciaal milieu overleg 
RIMH 	Regionale inspectie milieuhygiëne 
RMB 	regionaal milieubureau 
RMO 	regionaal milieu overleg 
RMO-a 	ambtelijk regionaal milieu overleg 
RMO-b 	bestuurlijk regionaal milieu overleg 
VOGM 	Vervolg-bijdrageregeling ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid 
Wed 	Wet op de economische delicten 
WGR 	Wet gemeenschappelijke regelingen 
Wm 	Wet milieubeheer 
WRO 	Wet op de Ruimtelijke Ordening 
WSDV 	Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
Wvo 	Wet verontreiniging oppervlaktewater 
Ww 	Woningwet 
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1 	Inleiding 

1.1 	Opdracht tot het verrichten van dit onderzoek 

In 1995 verscheen het rapport 'Het Recht Ten Uitvoer Gelegd' van de commissie 
Korthals Altes. In dat rapport wordt een voortdurend handhavingstekort geconstateerd. 
Met name voor de ordeningswetgeving ziet de commissie Korthals Altes meer adequate 
handhavingsmogelijkheden in het bestuursrechtelijke of privaatrechtelijke instrumentarium 
dan in het strafrecht. Hoewel de commissie constateert dat het zicht op het 
handhavingstekort op het terrein van de ordeningswetgeving gering is, doet zij toch een 
aantal vergaande voorstellen zoals dat tot instelling van een soort bestuursrechtelijk OM. 

Het kabinet heeft zijn standpunt ten aanzien van het rapport van de commissie 
Korthals Altes neergelegd in de nota 'In juiste verhouding'. Uit die nota blijkt dat bij het 
kabinet vragen zijn gerezen over de feitelijke kanten van een (eventueel bestaand) 
handhavingstekort en de wijzen waarop een dergelijk tekort zou kunnen worden 
bestreden. Het kabinet zag hierin aanleiding een en ander nader te laten bestuderen door 
een nieuwe commissie, de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke 
Handhaving onder voorzitterschap van prof. mr  drs F.C.M.A. Michiels. Deze commissie, 
die is ingesteld op 12 december 1996, heeft blijkens haar instellingsbeschikking tot taak: 

1. onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te achterhalen wat 
de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en 
consequente handhavingsreactie; 

2. studie te doen naar de wijze waarop de bestuursrechtelijke repressieve handhaving het best 
kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen uitvoering en 
toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die 
scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de 
bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd; 

3. studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke toets een 
bijdrage levert aan een betere hantering van de instrumenten van bestuursdwang en 
dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel van bestuursrechtelijke 
handhaving en rechtsbescherming; 

4. studie te doen naar de rol die het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid en de 
vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en zo ja of de 
wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden, en 

5. terzake van deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen. 

De commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving heeft met het oog op 
haar taak aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit opdracht 
gegeven tot het verrichten van onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de 
handhaving van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Het belang van dit 
onderzoek is in het bijzonder gelegen in de mogelijkheid een bevredigend antwoord op de 
vragen sub 2 van de instellingsbeschikking te formuleren. Naast dit onderzoek is in 
opdracht van de commissie nog een negental andere onderzoeken verricht op 
verschillende beleidsterreinen. 
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a. Hoe is het wettelijk handhavingssysteem opgezet? Zijn er knelpunten in deze 
opzet? 

b. Doen zich feitelijk handhavingsproblemen voor, in de sfeer van het toezicht dan 
wel bij het opleggen van sancties? 

c. Zo ja, van welke aard (juridische, financiële, praktische, politieke) zijn deze 
problemen? 

d. In welke mate is er sprake van handhavingsbeleid? In hoeverre is van een 
spreiding sprake over instanties, welke soorten handhavingsbeleid komen voor 
(algemeen, voor specifieke terreinen als het onderhavige) en hoe is dit beleid 
vormgegeven? 

e. Hoe is de handhaving georganiseerd, dat wil zeggen is er met betrekking tot de 
materiële kant van de besluitvorming sprake van een functionele dan wel 
persoonlijke scheiding tussen vergunningverlening en handhaving en/of tussen 
toezicht en sancties? 

f. Zo ja, welke voor de handhaving gunstige of ongunstige effecten hebben deze 
scheidingen? 

g. Werken de diverse instanties vruchtbaar samen? Hoe stemmen zij hun beleid op 
dat van anderen af? 

h. Bestaat er behoefte aan de invoering van een preventieve rechterlijke toets als 
bijdrage aan een betere hantering van de instrumenten bestuursdwang en 
dwangsom? 

i. Bestaat er behoefte om handhaving door de overheid via privaatrechtelijke 
instrumenten plaats te laten vinden? Zo ja, welke instrumenten? 

j. Welke samenwerkingsvormen doen zich voor op het gebied van het milieurecht? 
k. Welke samenwerkingsvormen doen zich voor op het gebied van het ruimtelijk 

bestuursrecht? 
1. 	Zijn er samenwerkingsverbanden die beide gebieden bestrijken? 
m. 	Hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende partners gewaardeerd in 

termen van handhavingseffect en bestuurslasten? 

1.2 	Doel en opzet van het onderzoek 

De commissie heeft een aantal algemene onderzoeksvragen geformuleerd die voor de 
meeste deelonderzoeken van belang zijn. Deze algemene vragen luiden: 

Naast deze algemene vragen, waarvan die sub e, f en g de kern van dit onderzoek raken, 
heeft de commissie vier specifieke vragen gesteld om meer zicht te krijgen op de 
mogelijkheden voor een doelmatige en doeltreffende samenwerking. Deze vragen luiden 
aldus: 

Het doel van het onderzoek is het vinden van antwoorden op de hierboven genoemde 
vragen. Hiertoe is bestudeerd hoe een zestal voor het onderzoek geselecteerde 
samenwerkingsverbanden functioneert in de ogen van de betrokken instanties. Het 
onderzoek bouwt voort op het onderzoek naar de effectiviteit van de 
milieurechtshandhaving dat onlangs door de Vrije Universiteit is verricht voor het 
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ministerie van VROM. 1 	Daarin is geconstateerd dat er verschillende 
ambtelijke/bestuurlijke samenwerkingsvormen bestaan op het vlak van de handhaving van 
het milieurecht. De in dat onderzoek verkregen kennis en inzichten omtrent succes en 
falen in bedoelde samenwerkingsvormen worden in het onderhavige onderzoek verdiept. 
Tevens is het onderzoeksterrein uitgebreid tot het ruimtelijk bestuursrecht. 

1.3 	Opzet van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving 
gegeven van het wettelijk handhavingssysteem, namelijk voor zover nodig voor een goed 
begrip van de daarop volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 3 wordt de opzet van het 
empirisch gedeelte van het onderzoek uiteengezet. Hoofdstuk 4 bevat enige opmerkingen 
ten aanzien van het handhavingstekort op de onderzochte beleidsterreinen. De 
hoofdstukken 5 en 6 vormen de kern van het rapport en zijn voornamelijk gebaseerd op 
het veldonderzoek. Hoofdstuk 5 bevat een weergave van de organisatie van de handhaving 
in de praktijk, zoals bij de onderzochte instanties gevonden. Hierbij is vooral aandacht 
besteed aan de diverse mogelijkheden voor scheiding van taken (vgl. onderdeel 2 van de 
instellingsbeschikking). In hoofdstuk 6 worden de verschillende verschijningsvormen van 
samenwerking, zoals die zich in de praktijk voordoen, geschetst. In hoofdstuk 7 tenslotte 
wordt een aantal belangrijke voorwaarden voor samenwerking genoemd en wordt een 
voorzet gegeven voor een aantal modellen van samenwerking ter verbetering van de 
handhaving, aan de hand waarvan de handhavende instanties in den lande de 
samenwerking in de onderscheiden regio's vorm kunnen geven. 

1.4 	Uitvoering en begeleiding 

Het onderzoek is uitgevoerd door mw mr A.B. Blomberg, als onderzoeker werkzaam bij 
de vakgroep Constitutioneel recht en bestuursrecht van de Vrije Universiteit, en door 
prof. mr  drs F.C.M.A. Michiels, als hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan dezelfde 
vakgroep verbonden. Mw Blomberg heeft het grootste deel van het veldonderzoek 
verricht alsmede de tekst van het onderzoeksrapport verzorgd. De leiding van het 
onderzoek was in handen van Michiels. Het onderzoek is van start gegaan per 1 mei 1997 
en is medio november 1997 afgesloten. Tussentijds heeft driemaal een begeleidings-
bijeenkomst plaatsgevonden met (leden van) de commissie Bestuursrechtelijke en 
Privaatrechtelijke Handhaving. 

1 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997. 
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2 	Het wettelijk handhavingssysteem 

2.1 	Algemeen 

Om onderzoek te kunnen doen naar de praktijk van de handhaving van het milieurecht en 
het ruimtelijk bestuursrecht, meer in het bijzonder de organisatie daarvan en de 
samenwerking daarbij, is het noodzakelijk eerst het wettelijk handhavingssysteem in kaart 
te brengen. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat voor soorten regels er moeten 
worden gehandhaafd (§§ 2.2 en 2.3). Tevens wordt uiteengezet welke instanties met de 
handhaving van het milieurecht respectievelijk het ruimtelijk bestuursrecht zijn belast en 
op welke wijze de handhaving is georganiseerd (§§ 2.4 en 2.5). 

2.2 	Normstelling in het milieurecht 

Het milieurecht omvat een veelheid aan wetten en andere regelgeving en is globaal onder 
te verdelen in het natuurbeschermingsrecht (de zg. groene wetgeving) en het 
milieuhygiënerecht (de 'grijze' wetgeving). De nadruk bij de gemeentelijke 
handhavingstaak ligt op het laatste, het milieuhygiënerecht. Van oudsher heeft de 
milieuwetgeving in Nederland een sterk sectoraal karakter; milieuwetten zijn gericht op 
een deelprobleem, denk bijvoorbeeld aan de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de 
Afvalstoffenwet (oud), de Wet bodembescherming en de Wet geluidhinder. Eerst door de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) en later door de Wet milieubeheer (Wm) 
werd aan het streven naar integratie inhoud gegeven. De Wm is inmiddels uitgegroeid tot 
een algemene milieukaderwet en is daarmee de belangrijkste milieuwet in Nederland. 
Tevens is de Wm de wet waarmee bestuurlijke handhavers het meest te maken hebben 
voor wat betreft de handhaving ten aanzien van inrichtingen. 

De normstelling in het milieurecht kent een gelaagde structuur. Een deel van de 
normen is in de formele wetten zelf te vinden, zoals het verbod om een inrichting op te 
richten of in werking te hebben zonder milieuvergunning (art. 8.1 lid 1 Wm) of het 
verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen (art. 10.2 lid 1 Wm). Naast direct 
uit de wet voortvloeiende verboden moet ook worden gedacht aan een enkele in de wet 
opgenomen meldingsplicht (vgl. art. 8.19 lid 3 Wm). 

Veel zaken zijn niet bij formele wet geregeld, maar bij algemene maatregelen van 
bestuur. In dit verband zijn vooral de amvb's op grond van de artt. 8.40 - 8.44 Wm van 
belang. Amvb's die zijn gebaseerd op art. 8.40 Wm bevatten algemene regels voor niet-
vergunningplichtige ' inrichtingen. Voorbeelden hiervan zijn het Besluit 
melkrundveehouderijen milieubeheer, het Besluit horecabedrijven milieubeheer en het 
Besluit detailhandel milieubeheer. Dergelijke algemene regels gelden dus alleen voor de 
categorieën inrichtingen waarop dat besluit ziet en moeten worden beschouwd als 
vergunningvervangende regels. Ingevolge art. 8.41 dienen alle amvb's van dit type een 
meldingsplicht te bevatten ten aanzien van het oprichten of veranderen van betrokken 
inrichtingen. Deze meldingsplicht kan afzonderlijk worden gehandhaafd. Daarnaast zijn er 
amvb's die algemene regels bevatten voor vergunningplichtige inrichtingen (vgl. art. 8.44 
Wm), met andere woorden voor inrichtingen waarvoor de vergunningplicht daarnaast 
blijft bestaan. Deze amvb's regelen bepaalde aspecten van inrichtingen, denk bijvoorbeeld 
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aan het Besluit LPG-tankstations milieubeheer, het Besluit opslag propaan milieubeheer of 
het Besluit risico's zware ongevallen. 

Er bestaan ook milieunormen die door de lagere overheden worden vastgesteld. Zo 
zijn provinciale staten op grond van art. 1.2 Wm verplicht om ter bescherming van het 
milieu een provinciale milieuverordening vast te stellen. In die provinciale 
milieuverordening mogen algemeen — althans voor (een deel van) het grondgebied van de 
provincie — verbindende voorschriften worden opgenomen (al mogen die rechtstreeks 
werkende regels in beginsel geen betrekking hebben op inrichtingen, vgl. lid 6 van art. 
1.2 Wm). Het gaat dan met name om regels voor de bescherming van natuur en 
landschap, zoals het verbod van het plaatsen van reclameborden in open landschap (vgl. 
de vroegere landschapsverordeningen). 2  De meest voorkomende vorm van normstelling 
door de lagere overheid betreft echter de vergunningverlening (op grond van de Wm of 
de Wvo). In een vergunning worden voorschriften opgenomen die zijn toegesneden op de 
individuele situatie van de vergunningaanvrager/-houder. Het betreft derhalve individuele 
normstelling. Een andere vorm van individuele normstelling door de lagere overheid is te 
vinden in de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen, die in sommige amvb's is 
opgenomen. Deze bevoegdheid is echter beperkt tot de onderwerpen die in de amvb reeds 
zijn geregeld en kunnen derhalve slechts een verfijning van de amvb-voorschriften 
inhouden. 

2.3 	Normstelling in het ruimtelijk bestuursrecht 

Het ruimtelijk bestuursrecht wordt wel omschreven als 'de bestuurswetgeving die 
betrekking heeft op de bestemming, de inrichting, het beheer, de beschikking en de 
registratie van overheidswege van de ruimte, het fysieke milieu of het onroerend goed' . 3  
Het milieurecht wordt aldus ook onder het ruimtelijk bestuursrecht in ruime zin gebracht. 
In dit onderzoek wordt het milieurecht echter als een apart terrein beschouwd (zie 
hiervoor § 2.2). Het onderzoek naar de handhaving van het ruimtelijk bestuursrecht zal 
zich vooral toespitsen op de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro), de Woningwet (Ww), de Wet op de stads- en 
dorpsvernieuwing (WSDV) en de Monumentenwet (Mw), omdat de uitvoering van deze 
wetten grotendeels op gemeentelijk niveau plaatsvindt. Om deze reden zijn bijvoorbeeld 
de Tracéwet en de Deltawet grote rivieren buiten beschouwing gelaten. Wij vatten het 
ruimtelijk bestuursrecht in dit onderzoek dan ook op als het recht met betrekking tot de 
bestemming, de inrichting en het gebruik van de fysieke ruimte (met voornoemde 
beperking). Hieronder valt derhalve met name de ruimtelijke-ordeningswetgeving. 4  

Welke regels, welke normen dienen er nu in het ruimtelijk bestuursrecht te worden 
gehandhaafd? Dat zijn in de eerste plaats de normen die rechtstreeks uit bovengenoemde 
wetten zelf voortvloeien. Te denken valt aan het verbod om te bouwen zonder vergunning 

2 	Zie uitgebreid het commentaar op art. 1.2 Wm van J. Kramer in Th.G. Drupsteen e.a. (red.), 
Commentaar Wet milieubeheer, VUGA (losbladig). 

3 	P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (vierde druk), 
Deventer 1996, p. 58. 

4 	Zie over de begrippen 'ruimtelijk bestuursrecht' en 'recht van de ruimtelijke ordening' P.J.J. van 
Buuren, Ch. Backes en A.A.J. de Gier, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (tweede druk), 
Deventer 1996, p. 1-2. 
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(art. 40 Ww), het verbod om zonder vergunning te slopen in gebieden waarvoor een 
leefmilieuverordening geldt (art. 20 WSDV) en het verbod om beschermde monumenten 
te beschadigen of te vernielen (art. 11 lid 1 Mw); ook diverse in de wet opgenomen 
meldingsplichten behoren tot deze categorie (vgl. art. 42 Ww en art. 47 Mw). Deze 
normen gelden rechtstreeks voor iedereen, burger en overheid. Datzelfde geldt voor 
normen in de op basis van deze wetten vastgestelde algemene regels, zoals het 
Bouwbesluit of het Besluit meldingplichtige bouwwerken. 

Een tweede categorie van normen wordt gevormd door de algemene regels die 
door de lagere overheid zelf zijn vastgesteld. Het gaat dan om normen in bijvoorbeeld de 
bouwverordening (op grond van art. 8 Ww) of de leefmilieuverordening (krachtens art. 9 
WSDV). Ook deze verordeningen bevatten regels die rechten, maar vooral verplichtingen 
voor burgers in het leven roepen die kunnen (en moeten) worden gehandhaafd. Iedere 
gemeente is verplicht een bouwverordening vast te stellen. Art. 8, tweede tot en met 
zesde lid, schrijft limitatief voor welke onderwerpen in de bouwverordening moeten 
worden geregeld. De leefmilieuverordening is anders van aard. De leefmilieuverordening 
kan worden vastgesteld, namelijk ter 'wering van dreigende en tot stuiting van reeds 
ingetreden achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden en het uiterlijk aanzien' 
(art. 9 juncto 7 lid 1 sub a WSDV) en is altijd tijdelijk (voor ten hoogste vijf jaar; art. 30 
WSDV). 5  De voorschriften kunnen zowel betrekking hebben op het bouwen als op het 
uitvoeren van werken en werkzaamheden en het gebruik van gronden en opstallen, maar 
mogen alleen ten doel hebben — kortgezegd — de wering en stuiting van achteruitgang van 
woon- en werkomstandigheden en uiterlijk aanzien (art. 9 lid 3 WSDV). 
Leefmilieuverordeningen bevatten doorgaans dan ook vooral verbodsbepalinged; 
voorgeschreven moet worden wat in het desbetreffende gebied niet is toegestaan en nfet 
wat moet worden gedáán. 

Een bijzondere positie wordt ingenomen door bestemmingsplannen', die op grond 
van art. 10 WRO moeten — voor gebieden die niet tot de bebouwde kom behoren — of 
kunnen — voor de bebouwde kom — worden vastgesteld door de gemeenteraad. In een 
bestemmingsplan worden bestemming en gebruik van de gronden in het gebied waarop het 
bestemmingsplan betrekking heeft, aangewezen. Daartoe worden bebouwings- en 
gebruiksvoorschriften opgenomen, die zich zowel tot de overheid als tot de burger 
richten.' Ten aanzien van de gebruiksvoorschriften bevatten de bestemmingsplannen zelf 
de verbodsbepalingen; tegen schending van een der gebruiksvoorschriften kan derhalve 
direct op grond van het bestemmingsplan handhavend worden opgetreden. De 
voorschriften met betrekking tot het bouwen moeten in samenhang met art. 44 Ww 
worden bezien. Ingevolge dat artikel moet een bouwvergunning worden geweigerd indien 
het bouwwerk waarvoor een vergunning is gevraagd strijd oplevert met het 
bestemmingsplan of met in dat bestemmingsplan opgenomen voorschriften; het 
bestemmingsplan fungeert derhalve als toetsingskader voor de bouwvergunning. Hetzelfde 
geldt voor de vrijstellingen (artt. 17, 18, 18a en 19 WRO) en — mits een 

5 	Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste vijf jaar worden verlengd. 
6 	J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, Nijmegen 1996, p. 71. 
7 	Zie uitgebreid J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, Nijmegen 1996, 

p. 62-68 en 135-194. 
8 	Dit betreft de normeringsfunctie van het bestemmingsplan. Van Buuren c.s. onderscheiden 

daarnaast nog de planningsfunctie en de programmafunctie; zie P.J.J. van Buuren, Ch. Backes en 
A.A.J. de Gier, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (tweede druk), Deventer 1996, p. 23. 
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aanlegvergunningenstelsel aanwezig is — voor de aanlegvergunning (art. 14 WRO). Het 
gevolg van dit systeem is dat de juridische situatie met ge- en verboden pas ontstaat na 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij 
stadsvernieuwingsplannen in de zin van art. 7 lid 1 sub b WSDV; op grond van art. 36 
WSDV is in gebieden waarvoor een dergelijk plan geldt, een sloopvergunningstelsel van 
kracht. 

Naar de handhaving van bestemmingsplannen is reeds eerder onderzoek verricht.' 
Handhaving van bestemmingsplannen kan ruim dan wel beperkt worden 
uitgelegd.' °  Handhaving van bestemmingsplannen in ruime zin omvat tevens het 
verlenen van bouw- en aanlegvergunningen en — soms — het verlenen van 
vrijstellingen. In het kader van dit onderzoek gaat het echter om handhaving in 
enge zin, dat wil zeggen om handelen dat is gericht tegen (dreigende) overtreding 
van het bestemmingsplan en de daarin vervatte normen. 

Ten slotte zijn er normen die zijn toegesneden op de individuele situatie, zoals de 
voorschriften in een vergunning. In het ruimtelijk bestuursrecht komt een aantal 
vergunningen voor, waarvan de belangrijkste de bouwvergunning is (art. 40 e.v. Ww). 
Daarnaast zijn er de aanlegvergunning (art. 14 en 44 e.v. WRO) en de sloopvergunning 
(art. 20 e.v. WSDV)". Op grond van art. 15 lid 3 WRO kunnen ook aan vrijstellingen 
voorwaarden worden verbonden; dergelijke voorwaarden kunnen eveneens als individuele 
norm worden gehandhaafd. 

2.4 	De organisatie van de handhaving van het milieurecht 

2.4.1 De verantwoordelijkheid voor de handhaving 

De verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke handhaving ten aanzien van inrichtingen ligt 
ingevolge art. 18.2 Wm bij het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een 
vergunning, dan wel bij het orgaan waaraan de melding moet worden gericht. Afhankelijk 
van de aard en omvang van de inrichting is dat — althans voor de Wm; voor de Wvo is 
het waterschapsbestuur bevoegd gezag — het gemeentebestuur, het provinciebestuur of een 
minister. Welk orgaan in een concreet geval bevoegd gezag is, kan worden afgeleid uit 
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wm (Ivb). Dit komt kortweg hierop neer dat B 
en W bevoegd gezag zijn, tenzij GS of de minister als zodanig zijn aangewezen (het 
betreft dan in het algemeen de grotere inrichtingen). 

Het huidige systeem ter bepaling van welk orgaan bevoegd gezag is, leidt in de 
praktijk wel eens tot problemen. Zo zijn GS bevoegd gezag voor inrichtingen voor 
het opslaan van vijf of meer autowrakken. Bevinden zich minder autowrakken in 
een inrichting, dan zijn B en W het bevoegde orgaan. Het komt in de praktijk wel 
voor dat zich nu eens vier, dan weer zes autowrakken binnen een bepaalde 

9 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993. 
10 	P.J.J. van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (tweede druk), Deventer 1996, p. 261. 
11 	Tevens kan op grond van art. 8 lid 2 sub d Ww een sloopvergunningstelsel in de bouwverordening 

worden opgenomen. 
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inrichting bevinden. Een steeds wisselend bevoegd gezag is echter onwenselijk en 
niet werkbaar. Momenteel is echter een wetswijziging in voorbereiding die een 
eind moet maken aan dit probleem.' In dit onderzoek zal hier dan ook niet 
verder op worden ingegaan. 

Naast het bestuurlijk bevoegd gezag zijn ook andere organen belast met de handhaving 
van de milieuwetgeving, waarbij dan vooral moet worden gedacht aan de politie, het OM, 
de milieu-inspectie en enkele andere landelijke diensten. Met het oog op deze veelheid 
aan handhavende instanties op milieugebied is aan de provincie een coördinerende rol 
toebedacht ten einde een doelmatige handhaving te bevorderen (art. 18.3 Wm). Aangezien 
het zwaartepunt van de handhavingsstructuur inmiddels op regionaal niveau ligt, vindt 
coördinatie nu doorgaans binnen de regio's plaats. Wel is er nog steeds in elke provincie 
een provinciaal milieu overleg (PMO), waarin de handhavingspartners participeren. 

Mandaat 
Gezien het onderwerp van dit onderzoek, organisatie en samenwerking bij de handhaving, 
dient enige aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid de uitoefening van 
bevoegdheden te mandateren. Het bevoegd gezag kan een deel van de uitvoering van haar 
handhavingstaken, tot het opleggen van sancties aan toe, mandateren aan een 
afdeling(shoofd) binnen de eigen organisatie of bij een samenwerkingsverband. De 
mandaatgever (het bevoegd gezag) blijft zelf verantwoordelijk voor de uitoefening van de 
bevoegdheid door de gemandateerde en blijft bovendien zelf bevoegd om de bevoegdheid 
uit te oefenen. De Awb bevat in de artt. 10.1 - 10.12 enkele algemene bepalingen ten 
aanzien van mandaat. 

2.4.2 Toezicht en opsporing 

Het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving is wat betreft inrichtingen primair een 
taak van het bevoegd gezag. Ten aanzien van de overtredingen die zich afspelen in 'het 
vrije veld' speelt de politie een belangrijke rol vanwege de alomvattende surveillancetaak. 
Het met de uitvoering van de betrokken wet belaste bestuursorgaan wijst ambtenaren aan 
als toezichthouder (art. 18.4 lid 1 en lid 3 Wm). Aldus kan ieder bevoegd gezag over een 
eigen toezichtsapparaat beschikken. De bevoegdheid van toezichtsambtenaren die zijn 
aangewezen door de lagere bestuursorganen — GS en B en W — is evenwel beperkt tot het 
ambtsgebied van het desbetreffende orgaan. Een toezichthouder kan evenwel door meer 
dan één bestuursorgaan worden aangewezen, zodat het mogelijk is toezicht uit te oefenen 
in een groter gebied (bijvoorbeeld een regio).' Voor de uitoefening van hun 
toezichthoudende taak staat de toezichthouders een aantal toezichtsbevoegdheden ter 
beschikking. Deze bevoegdheden zijn te vinden in afdeling 5.1 Awb en omvatten de 
bevoegdheid tot het betreden van plaatsen, het vorderen van inlichtingen, het vorderen 
van inzage en afschrift, het opnemen en onderzoeken van voorwerpen, het nemen van 
monsters en het onderzoeken van vervoermiddelen (zie de artt. 5:15 - 5:19 Awb). 

Toezichthouders kunnen worden bekleed met buitengewone opsporingsbevoegdheid 
(vgl. art. 17 Wed en art. 142 lid 1 sub c Sv). Dit houdt in dat zij bevoegd zijn terzake 

12 	Vgl. TK 1996-1997, 22 343, nr. 28, p. 2 en nr. 29, p. 2-4. 
13 	In sommige regio's is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en zijn toezichthouders van het 

samenwerkingsverband in de gehele regio (of een deel daarvan) bevoegd. 



van bepaalde categorieën overtredingen (bijvoorbeeld op milieugebied) proces-verbaal op 
te maken en aldus het strafrechtelijke traject in gang te zetten. In de praktijk wordt 
regelmatig gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Toezichthouders met buitengewone 
opsporingsbevoegdheid hebben daarmee een dubbele taak (de bekende 'twee petten'), 
namelijk bij de bestuursrechtelijke én de strafrechtelijke handhaving. 

Bij de bestuursrechtelijke handhaving handelt een toezichthouder met 
buitengewone opsporingsbevoegdheid onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
(het bevoegd gezag), bij de strafrechtelijke handhaving daarentegen staat hij onder 
gezag van de OvJ. Bij de taakvervulling kunnen zich derhalve problemen 
voordoen, bijvoorbeeld in gevallen waarin het bestuur (nog) niet wil handhaven en 
de OvJ daarentegen juist wil dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. Ter 
voorkoming van problemen is het van belang dat over de uitoefening van deze 
zeggenschap goede afspraken worden gemaakt; de wet geeft in ieder geval geen 
uitsluitsel." 

Daarnaast is de politie belast met de opsporing van alle strafbare feiten, dus ook van 
milieudelicten (art. 17 lid 1 sub 1° Wed juncto art. 141 Sv). Dat de politie voor zichzelf 
een taak ziet weggelegd bij de milieurechtshandhaving — in het bijzonder de opsporing — 
blijkt ook uit diverse beleidsstukken.' De politiemilieutaak valt uiteen in drie delen: de 
oog- en oorfunctie ten aanzien van vrije-velddelicten, de bestuursondersteuning bij 
inrichtinggebonden delicten en de opsporing van middelzware en zware 
milieucriminaliteit. Vooral wat betreft het tweede onderdeel van de politiemilieutaak, de 
bestuursondersteuning, zal steeds contact moeten worden gezocht met het bestuur. 

2.4.3 Het handhavingsinstrumentarium 

In deze paragraaf wordt het instrumentarium dat de onderscheiden handhavers ter 
beschikking staat beknopt weergegeven. 

Bestuursrechtelijke handhaving 
Het handhavingsinstrumentarium van de bestuurlijke handhavers — de besturen van 
provincies, gemeenten, waterschappen en voor rijksorganen de ministers — bestaat uit de 
drie algemene bestuursrechtelijke sancties: bestuursdwang, de dwangsom en en het 
intrekken van een begunstigende beschikking (zoals een vergunning of ontheffing). Deze 
laatste sanctie is geregeld in art. 18.12 Wm. Ten aanzien van beide andere sancties bevat 
de Awb — met de inwerkingtreding van de derde tranche — een uitgebreide regeling (artt. 
5:21 - 5:31 respectievelijk artt. 5:32 - 5:36 Awb). De bevoegdheidsgrondslag is voor 
rijksorganen te vinden i in de Wm (art. 18.7), voor de overige organen in de organieke 
wetten. Gewoonlijk gaat aan de oplegging van een bestuurlijke sanctie nog een heel 
voortraject vooraf, dat echter afgezien van de vereiste voorbereiding van sancties niet 

14 	Zie ook A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 42. 
15 	Zie bijvoorbeeld het rapport 'Politie milieutaak. Handhaven of verliezen?' van het Coördinerend 

Politie Beraad (Den Haag 1990) of het vervolgrapport 'Groeiende prestatie, opbloeiende inspiratie. 
Politiemilicutaak 1995-1998' (Den Haag 1995). 
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wettelijk is geregeld. I6  

Strafrechtelijke handhaving 
Strafbaarstelling van milieunormen is geschied in art. la  van de Wed. Dit heeft tot gevolg 
dat het ruime sanctie-arsenaal van de Wed ook op milieudelicten van toepassing is. Het 
strafrechtelijk instrumentarium bestaat dus in de eerste plaats uit de klassieke sancties, de 
vrijheidsbenemende sancties (gevangenisstraf en hechtenis) en de geldboete. Daarnaast 
zijn er de verbeurdverklaring, de mogelijkheid voorwerpen aan het verkeer te onttrekken, 
het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, de stillegging of 
onderbewindstelling van de onderneming, de ontzetting of ontzegging van bepaalde 
rechten of voordelen en de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Een drietal 
reparatoire sancties dat de Wed kent, betreft het opleggen van de verplichting tot herstel 
in de rechtmatige toestand, de schadevergoedingsmaatregel en de waarborgsom. Ten slotte 
kunnen zowel de OvJ als de rechter een voorlopige maatregel opleggen wanneer 
onmiddellijk ingrijpen is vereist. Voorlopige maatregelen vertonen qua bereik sterke 
gelijkenis met bestuursdwang. Vooral deze voorlopige maatregelen zijn dan ook van grote 
betekenis voor de bestuursondersteunende rol die het strafrecht kan vervullen bij de 
handhaving. 

Privaatrechtelijke handhaving 
Hoewel door de overheid in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het 
privaatrecht bij de milieurechtshandhaving 17 , kan deze mogelijkheid niet geheel 
onvermeld blijven. In theorie zijn er twee mogelijkheden, namelijk een actie uit 
onrechtmatige daad op grond van art. 6:162 BW en een actie uit wanprestatie. In het 
laatste geval dient er wel een — niet nagekomen — verbintenis te bestaan tussen eiser en 
overtreder (bijvoorbeeld een erfpachtscontract). Om die reden biedt de actie uit 
onrechtmatige daad in meer gevallen soelaas, ware het niet dat de Windmill-doctrine 
vooralsnog in de weg staat aan een ruim gebruik van deze mogelijkheid door de overheid. 

2.5 	De organisatie van de handhaving van het ruimtelijk bestuursrecht 

2.5.1 De verantwoordelijkheid voor de handhaving 

De verantwoordelijkheid voor de handhaving van het ruimtelijk bestuursrecht is eveneens 
over een aantal instanties verdeeld.' In de eerste plaats zijn dat de gemeenten, die 
immers de bestemmingsplannen opstellen, bouw- en aanlegvergunningen verlenen en 
mitsdien voor de kern van het ruimtelijk bestuursrecht het tot handhaving bevoegde gezag 
zijn. Tevens heeft het gemeentebestuur een belangrijke taak wat betreft de 
handhaafbaarheid van de normen; het grootste deel daarvan stellen zij immers zelf op 
(bestemmingsplan, vergunningvoorschriften e. d.). 

De provincies hebben in het ruimtelijk bestuursrecht geen handhavingsbevoegdheid 

16 	Zie uitgebreid A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, 
p. 47-52 en 245-252. 

17 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 288. 
18 	Zie uitgebreid F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het publiekrechtelijk bouwrecht, preadvies 

voor de Vereniging voor Bouwrecht, Deventer 1991, p. 7-9. 

16 



in die zin dat zij overtreders met bijvoorbeeld bestuursdwang of een dwangsom tot de 
orde kunnen roepen. Wel zouden zij in het kader van het provinciaal planologisch toezicht 
een — bescheiden — rol kunnen spelen bij de beoordeling van de handhaafbaarheid van 
bestemmingsplannen. Goedkeuring van het bestemmingsplan (art. 28 WRO) zou kunnen 
worden onthouden tot eventuele knelpunten ten aanzien van de handhaafbaarheid zijn 
opgelost. Het lijkt er echter op dat van de provincies op dit punt niet veel moet worden 
verwacht'', zeker niet nu de trend lijkt te zijn dat provincies zich steeds terughoudender 
opstellen bij de toetsing van bestemmingsplannen.' 

Het rijk, in het ruimtelijk bestuursrecht vertegenwoordigd door de Inspecties voor 
de Ruimtelijke Ordening, heeft wel een duidelijk taak: het 'werkzaam zijn ten behoeve 
van het algemene toezicht op de naleving' van de WRO en daarbij behorende regelingen 
(art. 52 WRO). Uit hoofde van hun functie kunnen de inspecteurs RO het 
gemeentebestuur aansporen om in voorkomende gevallen handhavend op te treden. 
Vaststaat dat de IRO tegen besluiten, bijvoorbeeld ten onrechte verleende vrijstellingen, in 
rechte kan opkomen. Het is de vraag of op een zelfde wijze ook kan worden opgetreden 
tegen niet-handhaven door het gemeentebestuur. Het ruimtelijke-ordeningsrecht kent niet 
een pendant van art. 18.14 Wm, op grond waarvan een ieder (dus ook de inspectie) om 
handhaving kan verzoeken. Helemaal met lege handen staan de inspecteurs van de IRO 
echter niet. Ingevolge art. 63 WRO beschikken zij over opsporingsbevoegdheid; gaat het 
bestuur niet tot handhaving over, dan kan een inspecteur zelfstandig proces-verbaal 
opmaken en op die manier strafvervolging uitlokken. Het ruimtelijk bestuursrecht kent 
namelijk eveneens strafbaarstellingen — bijvoorbeeld de artt. 106-109 Ww, art. 60 WRO, 
artt. 56 en 57 Mw en art. 46 WSDV 21  — en kan derhalve ook strafrechtelijk worden 
gehandhaafd. Dit brengt met zich mee dat de justitiële instanties, zoals de politie en het 
OM, een zekere verantwoordelijkheid voor de handhaving op dit terrein niet kan worden 
ontzegd. In de praktijk blijkt echter dat overtredingen in het ruimtelijk bestuursrecht niet 
tot nauwelijks strafrechtelijk worden afgedaan.' Bovendien, 'als inspecteur word je niet 
geacht te inspecteren'"; de opsporingsbevoegdheid van de inspectiemedewerkers betreft 
derhalve vooral een theoretische mogelijkheid. 

Ten slotte behoren ook enkele regelingen ten aanzien waarvan de waterschappen 
bevoegd gezag zijn tot het ruimtelijk bestuursrecht. Het gaat daarbij vooral om normen, 
bijvoorbeeld het verbod om waterlopen te dempen of juist te graven of het verbod om in 
de zeereep een opstal te plaatsen of te bouwen binnen een bepaalde afstand van 
watergangen, die zijn opgenomen in op grond van art. 78 Waterschapswet vastgestelde 
keuren. Dergelijke normen kunnen door het waterschapsbestuur — onder meer — met 

19 	Zie reeds F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het publiekrechtelijk bouwrecht, preadvies voor de 
Vereniging voor Bouwrecht, Deventer 1991, p. 7. 

20 	P.J.J. van Buuren, Ch. Backes en A.A.J. de Gier, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht (tweede 
druk), Deventer 1996, p. 309. 

21 	Daarnaast kunnen feiten strafbaar worden gesteld in bestemmingsplannen, leefmilieuverordeningen 
en bouw- of aanlegvoorschriften. 

22 	F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het publiekrechtelijk bouwrecht, preadvies voor de 
Vereniging voor Bouwrecht, Deventer 1991, p. 78-79. Wel lijkt er, wellicht onder invloed van de 
milieurechtshandhaving, een kentering te bespeuren. Zo blijkt een milieu-OvJ in een niet bij het 
onderzoek betrokken arrondissement zich de laatste tijd ook met ruimtelijke-ordeningszaken bezig te 
houden ("We hebben alleen nog geen schikkingsbedragen klaar liggen."). Vgl. ook het initiatief in 
het politiedistrict Oosterhout (p. 40). 

23 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, p. 70. 
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bestuursdwang dan wel dwangsom worden gehandhaafd (artt. 61 en 71 Waterschapswet). 

2.5.2 Toezicht en opsporing 

Het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor de handhaving van het ruimtelijk 
bestuursrecht ligt blijkens het voorgaande bij de gemeenten. De meeste gemeenten kennen 
een afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) die is belast met het toezicht op de 
naleving van — globaal genomen — het bouwverbod, de bouwvoorschriften en de gebruiks-
en aanlegvoorschriften (vgl. art. 100 Ww). Traditiegetrouw hebben ambtenaren van BWT 
meer affiniteit met bouwen dan met gebruik en aanleggen, reden waarom het toezicht op 
de naleving van het aanlegvergunningenstelsel door sommige gemeenten is opgedragen 
aan de afdeling Milieu.' De WRO kent geen bepaling waarin wordt gerept van 
toezichthouders of toezichtsbevoegdheden. Wel regelt art. 69 WRO de bevoegdheid van 
(onder meer) de burgemeester en van de door hem aan te wijzen personen om toegang te 
verkrijgen tot alle terreinen, voor zover nodig in verband met de uitvoering van de WRO. 
Het is mogelijk om hierin impliciet een grondslag voor het houden van toezicht te lezen — 
hetgeen in de praktijk waarschijnlijk ook gebeurt —, maar een schoonheidsprijs verdient 
deze constructie niet.' 

Ambtenaren die door B en W zijn aangewezen als toezichthouder voor het bouw-
en woningtoezicht, kunnen door de burgemeester ingevolge art. 113 Ww met 
opsporingsbevoegdheid worden bekleed. Daarnaast kan de burgemeester toezichthouders 
als opsporingsambtenaar aanwijzen op grond van art. 63 WRO. 

In § 2.5.1 werd reeds gewezen op de toezichthoudende taak van de inspecteurs van 
de ruimtelijke ordening, die voortvloeit uit art. 52 lid 1 sub c WRO juncto art. 30 Bro. 
Dit 'algemene toezicht op de naleving' van de WRO is zowel gericht op de overheid zelf 
als op burgers. In het kader van het toezicht op de overheid kan de inspecteur van B en 
W alle inlichtingen verlangen over de uitvoering van de WRO en van verordeningen met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening (art. 52 lid 4 WRO). De toezichthoudende taak 
wordt vergemakkelijkt doordat B en W tevens verplicht zijn om de inspecteur afschrift te 
zenden van verleende tijdelijke vrijstellingen (art. 17 lid 3 WRO) en de inspecteur op de 
hoogte dient te worden gesteld van door GS afgegeven verklaringen van geen bezwaar 
(art. 19 lid 2 WRO). Voor dit onderzoek is echter van belang de wijze waarop de 
inspecteurs RO kunnen participeren in de handhaving van het ruimtelijke-ordeningsrecht 
ten aanzien van burgers. Ingevolge hun toezichthoudende taak kunnen de inspecteurs RO 
zelfstandig controleren of de WRO en de op grond daarvan gestelde voorschriften worden 
nageleefd. Zij hebben toegang tot alle terreinen waar dat nodig is met het oog op de 
uitvoering van de wet (art. 69 WRO). Alle inspecteurs beschikken over 
opsporingsbevoegdheid en kunnen in hun hoedanigheid van opsporingsambtenaar elke 
plaats betreden (artt. 63 en 64 WRO). 26  Ten slotte zijn ook de algemene 
opsporingsambtenaren — de politie — bevoegd om de strafbare feiten die het ruimtelijk 
bestuursrecht kent op te sporen. 

24 	J.E. Hoitink, Handhaving, in: F.C.M.A. Michiels en E. van der Schans (red.), Bestuursrechtelijk 
bouwrecht (VUGA, losbl.), Den Haag, p. B 8-3. 

25 	Vgl. J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, Nijmegen 1996, p. 310. 
26 	Ingeval de te betreden plaats een woning betreft, is de Algemene wet op het binnentreden (Stb. 

1994, 572) van toepassing. 
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2.5.3 Het handhavingsinstrumentarium 

In deze paragraaf zal worden geschetst welke instanties bevoegd zijn om tegen overtreders 
van normen uit het ruimtelijk bestuursrecht op te treden, bijvoorbeeld door het aanzeggen 
van bestuursdwang of het instellen van strafvervolging. Nogmaals, het gaat in dit verband 
niet om het aanpakken van door de overheid in strijd met het bestemmingsplan afgegeven 
vergunningen of vrijstellingen, maar om overtredingen door burgers en door zich 'als 
particulier gedragende' overheid (overheden hebben ook wel eens een bouwvergunning 
nodig). 

Bestuursrechtelijke handhaving 
Evenals in het milieurecht kan het bevoegd gezag in het ruimtelijk bestuursrecht 
beschikken over de sancties bestuursdwang en dwangsom. Het intrekken van een 
vergunning is in het ruimtelijk bestuursrecht geen algemene sanctie op niet-naleving, doch 
is slechts mogelijk in een beperkt aantal gevallen, zoals het ongebruikt laten van de 
vergunning of het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens (vgl. art. 59 Ww en 
art. 48 WRO). 

Strafrechtelijke handhaving 
Strafbaarstellingen in het ruimtelijk bestuursrecht zijn te vinden in de wet zelf of in — 
bijvoorbeeld — bestemmingsplannen (zie hiervoor p. 17). Dit betekent dat de Wed buiten 
werking blijft en strafvervolging volgens de normale regels van het strafrecht plaatsvindt. 
Het uitgebreide instrumentarium van de Wed is dan ook niet van toepassing; men moet 
het doen met de straffen en maatregelen uit het Wetboek van Strafrecht. In vergelijking 
met de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht is dat een verarming, doordat een 
aantal reparatoire strafrechtelijke sancties nu niet kan worden ingezet. 

Privaatrechtelijke handhaving 
Ten aanzien van de privaatrechtelijke handhaving door de overheid van het ruimtelijk 
bestuursrecht zij verwezen naar § 2.4.3. 

19 

1,-, 



3 	Opzet van het empirisch onderzoek 

3.1 	Algemeen 

Het gaat er in dit onderzoek om te bestuderen welke samenwerkingsvormen er op het 
terrein van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht zijn, hoe de 
samenwerkingsverbanden in de praktijk functioneren en op welke wijze de daarbij 
aangesloten gemeenten hun handhavingsorganisatie hebben ingericht. Besloten is tot 
monitoring van een zestal samenwerkingsbanden. In § 3.2.1 wordt uiteengezet op welke 
wijze de onderzochte samenwerkingsverbanden zijn geselecteerd, waarna in § 3.2.2 wordt 
beschreven hoe vervolgens binnen voornoemde samenwerkingsverbanden enkele 
gemeenten zijn gekozen. De methode van onderzoek die is gebruikt, wordt weergegeven 
in § 3.3. 

3.2 	Selectie van actoren 

3.2.1 Selectie van samenwerkingsverbanden 

De meeste samenwerking tussen gemeenten vindt plaats in het kader van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Op basis van die wet wordt iedere provincie 
ingedeeld in samenwerkingsgebieden (art. 2); gemeenten die een samenwerkingsgebied 
vormen, kunnen een of meer samenwerkingsverbanden oprichten waarbinnen bepaalde 
taken gezamenlijk worden uitgevoerd (art. 8). Daarnaast wordt door de meeste gemeenten 
ook deelgenomen aan samenwerkingsverbanden voor algemene samenwerking (gewesten, 
regio's, overlegorganen etc.). Deze laatste zijn deels gelijk aan de WGR-regio's, deels 
kleiner (een WGR-regio kan zijn opgedeeld in twee of meer kleinere 
samenwerkingsverbanden).' De wijze waarop de samenwerking tussen de desbetreffende 
overheidslichamen gestalte heeft gekregen, is niet in alle regio's hetzelfde. Om meer zicht 
te krijgen op de mogelijkheden voor een doelmatige en doeltreffende samenwerking, 
zullen de diverse voorkomende samenwerkingsvormen moeten worden bestudeerd. 

In opdracht van de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving is 
onderzoek gedaan naar de voortgang van de implementatie van de landelijke 
handhavingsstructuur. 2  Daarbij is het functioneren van deze regio's op het terrein van de 
handhaving van het milieurecht geïnventariseerd op basis van resultaten van vragenlijsten 
en in 57 regio's gevoerde `ronde-tafelgesprekken'; het onderzoeksrapport geeft daarvan 
een overzicht' en is • daarmee een belangrijk aanknopingspunt voor de selectie van 
samenwerkingsverbanden voor dit onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij 
de handhaving van het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht. Het meest 

1 	De Gids gebiedsindelingen 1995 (VNG, Den Haag 1995) geeft een overzicht van de stand van 
zaken op 1 januari 1995. Het is goed mogelijk dat zich inmiddels enige wijzigingen hebben 

voorgedaan; een recentere indeling is helaas niet voorhanden, zelfs niet bij de VNG. 
2 	Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving, 	Vierde inventarisatie voortgang 

implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den Haag december 1996, LCCM 1996/7. 
3 	A.w., Bijlage 1. 
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voorkomende samenwerkingsmodel betreft het onderbrengen van extra personele 
voorzieningen ten behoeve van de milieurechtshandhaving bij een samenwerkingsverband. 
In 27 van de 57 regio's (47%) wordt gewerkt met deze samenwerkingsvariant. Goede 
tweede is het onderbrengen van extra personele voorzieningen bij een dienstverlenende of 
centrumgemeente (in 16 regio's; dat is 28%). Negen regio's (16%) kennen een regionale 
milieudienst. Van de overige vijf regio's is de samenwerkingsvorm niet duidelijk of 
onbekend. 

Naast de variatie in samenwerkingsvorm, moet ook de variatie in mate van 
functioneren bij de selectie worden betrokken. Voor een goede beantwoording van de 
vragen van de Commissie, met name die in onderdeel 2 van de Instellingsbeschikking, zal 
zowel naar goed functionerende samenwerkingsverbanden moeten worden gekeken als 
naar samenwerkingsverbanden waar het minder goed of zelfs ronduit slecht gaat. Uit 
voornoemd LCCM-onderzoek blijkt het functioneren van de handhavingsstructuur per 
regio nogal te verschillen. Naar de mening van de respondenten functioneert een kwart tot 
eenderde van de regio's matig tot slecht, 20% gemiddeld en 40% behoorlijk tot goed.' 
Opvallend daarbij is dat de milieudiensten zonder uitzondering gemiddeld tot goed scoren. 
De meeste ontevredenheid bestaat over de meest voorkomende samenwerkingsvorm, 
namelijk de extra personele voorziening bij een samenwerkingsverband. 

Uiteindelijk is gekozen voor zes samenwerkingsverbanden: twee waar wordt 
gewerkt met een milieudienst, twee die zich kenmerken door een personele voorziening 
bij een samenwerkingsverband en twee waar menskracht bij een centrumgemeente kan 
worden ingehuurd. Voorzover mogelijk is in alle drie de categorieën een goed en een 
minder goed presterend samenwerkingsverband geselecteerd. Voor de uiteindelijke 
selectie is mede bepalend geweest in hoeverre in de regio's aandacht werd besteed aan 
samenwerking op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht 5 ; tevens is gekeken naar een 
zekere mate van geografische spreiding. 

3.2.2 Selectie van gemeenten binnen de samenwerkingsverbanden 

Het spreekt vanzelf dat in het kader van een onderzoek naar de samenwerking tussen 
gemeenten bij de handhaving is gesproken met functionarissen die werkzaam zijn bij dan 
wel — in geval van een dienstverlenende centrumgemeente — ten behoeve van de 
samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn per onderzocht samenwerkingsverband 
ambtenaren van enkele gemeenten geïnterviewd. De gemeenten zijn als volgt geselecteerd. 
Allereerst was het van belang een zekere spreiding te bewerkstelligen in gemeentegrootte. 
In het algemeen is ervoor gekozen om in ieder geval de grootste gemeente in de regio in 
het onderzoek te betrekken. Verder is gelet op de mate en vorm van participatie in de 
regio en op de inrichting van de handhavingsorganisatie bij de gemeente zelf, waarbij 
enigszins is afgegaan op mededelingen daaromtrent van de functionaris van het 
samenwerkingsverband — die daarover doorgaans vanuit zijn functie wel kan oordelen. 
Om enige anonimiteit te kunnen waarborgen zijn de namen van deze gemeenten niet in de 
bijlage opgenomen. Wel is per regio aangegeven met hoeveel betrokken instanties 
gesprekken zijn gevoerd. 

4 	Aan de respondenten zijn zg. `tev redenheidsv ragen' gesteld. 
5 	Anders dan bij het milieurecht, is samenwerking op dit beleidsterrein nog lang geen gemeengoed. 

Zie verder § 6.3. 
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3.3 	Onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek staat onderdeel 2 van de instellingsbeschikking — kort gezegd 'op welke 
wijze kan de bestuurlijke repressieve handhaving het best worden georganiseerd?' — 
centraal. Om bouwstenen te kunnen leveren voor de beantwoording van die vraag, is 
kwalitatief onderzoek noodzakelijk. Het gaat erom inzicht te verkrijgen in de wijze van 
organisatie van de handhaving en in de positieve en negatieve effecten van de diverse 
organisatiekenmerken. Daartoe zijn halfgestructureerde interviews gehouden met bij de 
samenwerkingsverbanden betrokken ambtenaren alsmede met ambtenaren van enkele 
bijbehorende gemeenten. De gesprekken met deze ambtenaren van de geselecteerde 
gemeenten binnen de regio's dienen twee doelen. In de eerste plaats is de mening van 
deze ambtenaren over het functioneren en de voor- en nadelen van 'hun' 
samenwerkingsverband essentieel voor het onderzoek. In de tweede plaats kon zo 
informatie worden verkregen omtrent de organisatie van de handhaving binnen de diverse 
gemeenten (de kern van onderdeel 2 van de instellingsbeschikking). Om dit doel zo goed 
mogelijk te verwezenlijken, zijn zogenaamde groepsgesprekken gevoerd met de gemeente-
ambtenaren. Op deze manier konden de gesprekspartners op elkaars opmerkingen en 
standpunten reageren. Daarnaast is per regio met één bestuurder gesproken. Dit was niet 
noodzakelijkerwijs een bestuurder van een gemeente die reeds bij het onderzoek 
betrokken was. Ten slotte is waar het onderzoek daartoe aanleiding gaf gesproken met 
vertegenwoordigers van de andere handhavingspartners (provincie, politie en OM). 
Kwantitatieve aspecten van de handhaving zijn in het onderzoek buiten beschouwing 
gelaten. 

Naast het empirisch gedeelte bevat het onderzoek ook een juridisch onderdeel, 
namelijk waar het gaat om de beschrijving van het wettelijk handhavingssysteem en de 
bestudering van relevante literatuur, onderzoeksrapporten en op de samenwerking 
betrekking hebbende beleidsstukken. Het juridisch onderzoek heeft geleid tot hoofdstuk 2 
en vormde de theoretische basis van het empirisch onderzoek. 

22 



4 	Handhavingstekort 

4.1 	Algemeen 

De eerste vraag die het kabinet aan de Commissie Bestuursrechtelijke en 
Privaatrechtelijke Handhaving heeft gesteld, betreft de vraag naar de huidige 
bestuurspraktijk teneinde te achterhalen welke factoren in de weg staan aan een adequaat 
toezicht en aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie; derhalve een vraag naar 
omvang en oorzaken van een mogelijk handhavingstekort. In dit deelonderzoek is geen 
uitputtend onderzoek gedaan naar de oorzaken van het handhavingstekort op het 
onderzoeksterrein. .Wel is tijdens de gesprekken met de respondenten aandacht besteed 
aan de effectiviteit van de handhaving, de wijze waarop men die effectiviteit reeds had 
vergroot en de punten waarop nog verbetering nodig en/of mogelijk was. Hierdoor is toch 
wel het een en ander op te merken ten aanzien van het handhavingstekort op de 
onderzochte beleidsterreinen: het milieurecht en — in iets mindere mate — het ruimtelijk 
bestuursrecht. 

4.2 	Handhavingstekort in het milieurecht 

4.2.1 Algemeen 

Wat betreft de kwaliteit van de handhaving van het milieurecht in het algemeen kan het 
volgende worden opgemerkt. Het gros van de gemeenten heeft na het behalen van het 
adequate niveau van vergunningverlening serieus werk gemaakt van de handhaving. Men 
probeert de voorgeschreven controlefrequenties te halen, hetgeen in de meeste gevallen 
ook lukt. De gemeenten zelf hebben de indruk dat de meeste ondernemers inmiddels ook 
weten wat er van hen wordt verwacht op milieugebied. Veel door de overheid 
geconstateerde overtredingen worden in het voortraject — dat is de fase tussen het 
ontdekken van een overtreding en het opleggen van een sanctie' — opgelost, doorgaans na 
een of enkele waarschuwingen van het bevoegd gezag. In tachtig tot negentig procent' 
van de gevallen leidt handhavend optreden van het bestuur in het voortraject derhalve tot 
naleving. In de overige gevallen moet door het bestuur met een sanctie worden 
opgetreden. Ten aanzien van dit punt vertoont de handhavingspraktijk een diffuus beeld. 
Een deel van de gemeenten is bereid in gevallen die daartoe aanleiding geven een 
bestuurlijke sanctie op te leggen en doet dat dan ook ('Wie A zegt, moet ook B zeggen'; 
een eenmaal ingezet liandhavingstraject moet worden voltooid). In een niet onaanzienlijk 
ander deel van de gemeenten staat het bevoegd gezag minder sterk in de schoenen en 
wordt de handhaving in voorkomende gevallen met een beroep op de bestuurlijke 
belangenafweging, waarbij het milieubelang het niet zelden aflegt tegen economische 
belangen, opgeschort dan wel afgeblazen. Er doen zich verschillende situaties voor waarin 
het bestuur niet optreedt, die globaal zijn in te delen in langslepende gevallen en gevallen 

1 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 245. 
2 	Deze percentages komen zowel uit het onderhavige onderzoek als uit Handhaven met effect naar 

voren. 
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die zich kenmerken door de complexiteit van het probleem. Bij deze indeling moet 
overigens worden bedacht dat de eerste gevallen vaak complexer worden naarmate het 
langer duurt. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfje dat zonder vergunning in werking is en 
niet legaliseerbaar is; hoe langer het bestuur met optreden wacht, des te moeilijker dat — 
ook juridisch — wordt.' Hoe kleiner de afstand tussen bestuur en burger, hoe vaker 
dergelijke situaties zich voordoen. 

Iedere gemeente heeft wel eens te maken met notoire overtreders of anderszins 
langslepende probleemgevallen, die door verschillende oorzaken — bestuurlijke onwil, 
zielig geval, angst voor rechtsverwerking e.d. — moeilijk zijn aan te pakken. In één van 
de regio's worden met name deze 'streekromans' uitbesteed aan de milieu-adviesdienst 
van het samenwerkingsverband. Men heeft hiermee goede ervaringen: de milieu-
adviesdienst staat als organisatie iets verder af van de overtreder dan het bevoegd gezag, 
hetgeen een gunstige invloed heeft op (bespoediging van) de afloop van de zaak. Zet men 
hiertegenover de opmerking van twee gemeenten (die de handhaving geheel zelf 
uitvoeren) dat voor de aanpak van notoire overtreders moeilijk draagvlak te vinden is 
hetgeen in dergelijke gevallen tot 'doorsukkelen' leidt, dan lijkt een conclusie voor de 
hand te liggen: een organisatie op afstand kan meer bereiken, zowel ten opzichte van de 
overtreder als ten opzichte van het bestuur (draagvlak). 

Los van de politieke wil om te handhaven staat de mogelijkheid om te handhaven. 
In Handhaven met effect' is gezien dat met het huidige bestuursrechtelijke 
handhavingsinstrumentarium — dat weliswaar op onderdelen verbeterd zou kunnen worden 
— in het algemeen goed kan worden opgetreden. In theorie zijn er derhalve voldoende 
handhavingsmogelijkheden aanwezig. In de praktijk is echter tevens een aantal andere 
factoren van belang, zoals de ervaring en deskundigheid van de handhavers en de 
beschikbare personele en financiële middelen. De meeste gemeenten kunnen inmiddels 
beschikken over een voldoende toegerust handhavingsapparaat, hetzij in eigen huis, hetzij 
bij een milieudienst of dienstverlenende centrumgemeente. Vooral voor de kleinere 
gemeenten zijn deze laatste varianten essentieel, omdat bij hen de kritische massa 
ontbreekt om zelf een afdeling zodanig op te tuigen dat alle benodigde kennis en ervaring 
in huis is; het milieu betreft immers een complex beleidsterrein met een op onderdelen 
(zeer) ingewikkelde praktijk en regelgeving.' Met het oog hierop past een waarschuwing. 
Nu de geoormerkte gelden met ingang van 1 januari 1998 komen te vervallen, is in veel 
regio's de discussie over de voortgang van de samenwerking losgebarsten.' Het gevaar 
bestaat dat gemeenten dan weer meer op zichzelf zijn aangewezen, hetgeen gezien 
bovenstaande niet bevorderlijk is voor een effectieve handhaving. 

4.2.2 Toezicht 

In §. 4.2.1 werd reeds vermeld dat de reguliere controles in het algemeen voldoende 
regelmatig worden uitgevoerd. Inmiddels is echter het besef ontstaan dat het halen van de 
streefgetallen geen absolute garantie is voor de kwaliteit van de handhaving. Steeds meer 
gemeenten wagen dan ook de stap van kwantiteit naar kwaliteit — veelal onder de noemer 

3 	Zie onder meer A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, p. 95. 
4 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 190. 
5 	Denk bijvoorbeeld aan de specialismen bodem en geluid. 
6 	Vgl.: Haalt de intergemeentelijke samenwerking 1998?, Handhaving 1997/3, p. 12-16; zie ook 

F. Tonnaer, Het einde van het gemeentelijk milieurecht?, M en R 1997, p. 220-226. 
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'handhaving op maat' — en passen de toezichtsfrequenties aan aan de ervaringen met het 
bedrijf in het verleden of zijn dat van plan. Ook is sprake van een 
inspanningsverschuiving in die zin dat de inrichtingen die een grotere belasting voor het 
milieu met zich meebrengen meer en diepgaander worden gecontroleerd dan — en soms in 
plaats van — inrichtingen die weinig nadelige gevolgen voor het milieu hebben (doorgaans 
de kleinere bedrijven). Men kan de bestaande handhavingscapaciteit nu eenmaal maar één 
keer inzetten. In enkele gemeenten heeft deze verschuiving geleid tot herinvoering van het 
piepsysteem voor de zg. categorie 1 inrichtingen' en soms zelfs voor inrichtingen uit 
categorie 2. Dit lijkt wellicht ernstiger dan het is; categorie 1 inrichtingen dien(d)en op 
grond van de VOGM-regeling eens in de tien jaar te worden gecontroleerd, categorie 2 
inrichtingen eens in de vijf jaar. In één regio gaven de gemeenten aan in sommige 
gevallen feitelijke controles te vervangen door administratieve controles, waarmee men 
doelt op het controleren of een bedrijf aan alle voor dat bedrijf geldende meldings-, 
rapporterings- en registratieverplichtingen heeft voldaan; voor deze controle gaat men dus 
niet meer bij het bedrijf langs. Het gaat dan vooral om bedrijven waar men twee of meer 

, keer per jaar zou moeten controleren; minstens één keer per jaar vindt derhalve nog een 
feitelijk controlebezoek plaats. 

De overstap van kwantiteit naar kwaliteit bij handhaving in het algemeen en 
toezicht in het bijzonder is op zichzelf goed te noemen. Het is echter de vraag of 
(volledige?) terugkeer naar het piepsysteem voor bepaalde categorieën inrichtingen wel 
wenselijk is. Wellicht is dit verdedigbaar voor die gevallen die gemakkelijk aan het licht 
(kunnen) komen. In dit verband kan ook worden gewezen op de verantwoordelijkheid van 
de burger en van milieu-organisaties voor de handhaving.' Zij kunnen zowel rechtstreeks 
tegen de overtreder opkomen (met behulp van het privaatrecht) als tegen een niet-
handhavend bestuur (met behulp van een handhavingsverzoek ex art. 18.14 Wm). Het 
mag echter niet zo zijn dat de overheid vanwege de handhavingsmogelijkheden waarover 
particulieren kunnen beschikken de eigen verantwoordelijkheid niet waarmaakt. Er dient 
derhalve te worden gezocht naar de juiste balans tussen kwaliteit en kwantiteit. 

4.2.3 Handhavingsreactie 

Bij de bespreking van het mogelijke handhavingstekort op het terrein van het milieurecht 
(§ 4.2.1) is reeds gewag gemaakt van het feit dat het bestuur vooral veel moeite heeft met 
de laatste stap van het handhavingstraject, het opleggen van een sanctie. Dit heeft tot 
gevolg dat in gevallen waarin de overtreder niet reeds na een enkele waarschuwing tot 
beëindiging van de overtreding overgaat, de zaak zich langer voortsleept dan uit 
handhavingsoogpunt wenselijk is. In Handhaven met effect is de voorkeur uitgesproken 
voor het hanteren van een twee-stappenbeleid als uitgangspunt.' Wanneer een overtreder 

7 	Zie bijvoorbeeld A.M. Poppelaars en R.S.F.G. Peters, Handhaving in 
maat en slagvaardig, M en R 1997, p. 245-246. 

8 	Het gaat hier om de indeling die in de VOGM-regeling wordt gehanteerd. 
9 	Vgl. F.C.M.A. Michiels, Gedeelde verantwoordelijkheid, M en R 1991, 

Michiels, Bestuurlijke handhaving in ontwikkeling, in: J.T.K. Bos e. 
bestuursrecht, VAR-preadviezen, Alphen aan den Rijn 1995, p. 38-39. 

10 	Zie p. 317-318. 

het Rijnmondgebied: Op 

p. 450-454 en F.C.M.A. 
a., Handhaving van het 
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op de hoogte is van het handhavingsbeleid", behoort hij doorgaans uit een oogpunt van 
zorgvuldigheid en belangenafweging nog één kans te krijgen de overtreding te beëindigen 
zonder dat hem meteen een sanctie wordt opgelegd. Daarna moet het echter afgelopen 
zijn. Persisteert de overtreder in zijn overtreding, dan zal een sanctie moeten volgen — 
waarbij hij overigens nóg een kans heeft een eind te maken aan de illegale situatie, 
doordat zowel bij bestuursdwang als bij een dwangsom meestal een begunstigingstermijn 
moet worden verleend. 

Niettegenstaande het voorgaande en het feit dat de meeste gemeenten inmiddels 
een twee- of driestappenbeleid zeggen te voeren, wordt ook door veel ambtenaren 
benadrukt dat het in concrete gevallen vaak wenselijk is om een extra stap of extra 
stappen in te voeren. Men verwacht vaak meer van overleg met een bedrijf dan van 
handhavende maatregelen en neemt een langer traject dan op de koop toe. Hierbij moet 
worden aangetekend dat naar aanleiding van het onderzoek de indruk bestaat dat sommige 
ambtenaren weinig heil van (bestuurlijke) sancties verwachten, althans niet verwachten dat 
die sancties in dat concrete geval voor beëindiging van de overtreding zullen zorgen. 
Deze voorkeur voor communicatie met het bedrijf moet wellicht in verband worden 
gebracht met de ontwikkelingen inzake bedrijfsinterne milieuzorg, gekoppelde 
vergunningen en vergunningen op hoofdlijnen. Bij al deze ontwikkelingen ligt de nadruk 
op een goede relatie tussen overheid en bedrijven. Respondenten verwijzen ook wel naar 
deze factoren om aan te geven dat niet al na één of twee waarschuwingen een sanctie 
wordt opgelegd ("Dat doe je gewoon niet"). Deze ontwikkelingen brengen een andere 
houding van met name de vergunningverlener met zich mee, een houding die kennelijk 
ook uitwerking heeft op de houding van de handhaver. 

Op zichzelf is er niets mis mee wanneer een overtreding in of na goed overleg 
tussen overheid en overtreder wordt beëindigd, mits niet langer dan nodig een uit milieu-
oogpunt onacceptabele of onwenselijke situatie bestaat; overleg mag geen excuus zijn voor 
onnodig uitstel. Ook voor overleg als `handhavingsinstrumenr moeten derhalve 
voorwaarden en beperkingen worden geformuleerd. Het is daarnaast van belang om 
potentiële overtreders duidelijk te maken wat de door de overheid te varen koers is. Het 
gaat immers niet aan om op papier een twee- of drie-stappenplan te voeren, maar dat in 
de praktijk nauwelijks te hanteren. Bovendien wekt een dergelijke handhavingsattitude 
wrevel bij de andere handhavingspartners (vooral de justitiële). Ten slotte gaat mogelijke 
rechtsongelijkheid tussen burgers een steeds grotere rol spelen. In veel gemeenten zijn de 
achterstanden inmiddels ingehaald en blijft 'slechts' een handjevol probleemgevallen over. 
In die gevallen is (te) vaak sprake van 'pappen en nathouden', hetgeen niet rechtvaardig is 
tegenover soortgelijke ondernemers die zich wél aan de regels (moeten) houden. 

In het verleden is wel eens gesuggereerd dat de oorzaak voor het feit dat zo weinig 
sancties worden opgelegd, moest worden gezocht in het instrumentarium zelf. Uit dit 
onderzoek is niet gebleken dat er nog veel onbekendheid met het instrumentarium bestaat 
of dat er anderszins een schroom is om een handhavingsbeschikking te nemen. Incidenteel 
gaat er nog wel eens iets mis, maar in het algemeen weet men de sancties wel te 
gebruiken. De respondenten is in dit verband gevraagd of zij behoefte zouden hebben aan 
een preventieve rechtelijke toets. Geen van hen had hier ooit van gehoord. Na een korte 
uitleg bleek geen van hen daarvan veel extra's te verwachten. Men ziet de 

11 	Bij een effectieve handhaving hoort het hebben van een handhavingsbeleid dat behoorlijk is 
bekendgemaakt. 
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schorsingsprocedure reeds als een soort 'zekerheidstoets'. 

4.3 	Handhavingstekort in het ruimtelijk bestuursrecht 

4.3.1 Algemeen 

Ruim vier jaar na het verschijnen van Handhaven met beleid' moet worden vastgesteld 
dat het met de handhaving van het ruimtelijke-ordeningsrecht, zeker waar het de milieu-
gerelateerde regels betreft, nog steeds droevig is gesteld. Voor zover al sprake is van een 
niet-verouderd bestemmingsplan, wordt aan de inhoud daarvan slecht de hand gehouden. 
Gemeentebesturen sluiten soms simpelweg de ogen voor illegale situaties en zijn daarnaast 
in de ogen van veel milieu-ambtenaren te gemakkelijk geneigd vrijstellingen te verlenen 
(dus: weinig oog voor milieubelangen, niet alleen bij handhaving, maar bij het ruimtelijk 
beleid in het algemeen). Extra probleem hierbij is dat ook de aanpak van milieuproblemen 
door een dergelijke houding in de Wielen wordt gereden. Er is namelijk in veel gevallen 
een wezenlijke samenhang tussen ruimtelijke ordening en milieu (zie hierna 5.2.3). 
Oorzaken voor het handhavingstekort op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht 
moeten volgens de respondenten onder meer en vooral worden gezocht in gebrek aan 
bestuurlijk draagvlak, gebrek aan formatie ten behoeve van de handhaving en gebrek aan 
geld. I3  De laatste twee oorzaken hangen overigens sterk met elkaar samen. 

Illustratief is de volgende passage, die is ontleend aan een aan B en W gerichte 
ambtelijke nota van één van de respondenten: "In de dagelijkse 
handhavingspraktijk doen zich verschillende problemen voor. Deze zijn 
hoofdzakelijk gelegen in: 
1. veroudere en matig functionerende bestemmingsplannen, 
2. een gebrekkige handhavingsorganisatie en 
3. het zelden uitvoeren van bestuursdwangaanzeggingen." (...) 
"Ad 2. Negatief gesteld: er fs geen handhavingsorganisatie. Bovendien ontbreekt 
een handhavingsbeleid. Het planmatig uitvoeren van controles vindt niet plaats. 
Dit wordt veroorzaakt door een structurele onderbezetting van de sectie ruimtelijke 
ordening en milieu. De overtredingen die worden geconstateerd, berusten 
grotendeels op klachten van derden en op vermoedens van de ambtenaren 
bouwzaken. (...) De vermoedens van de ambtenaren zijn meestal toevalstreffers." 

Sommige respondenten betreuren dat de provincies hun controlerende taak niet 
waarmaken (verklaring van geen bezwaar — vgl. de artikelen 15 tot en met 19a WRO — 
wordt al te gemakkelijk verleend; taakverwaarlozingsregeling — art. 124 Gem.w — wordt 
nooit in stelling gebracht). Evenmin wekt de Inspectie van de Ruimtelijke Ordening (IRO) 
bij de gemeenten de indruk zich om dit handhavingstekort te bekommeren. 

12 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid. Een empirisch-juridische studie over 
de handhaving van bestemmingsplannen, Zwolle 1993. 

13 	Michiels noemt wel dertig mogelijk oorzaken van gebrekkige handhaving die in meer of mindere 
mate een rol kunnen spelen (F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het publiekrechtelijk bouwrecht, 
preadvies Vereniging voor Bouwrecht, Deventer 1991, p. 15-19). 
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4.3.2 Toezicht 

Toezicht op de naleving van het ruimtelijk bestuursrecht is doorgaans ondergebracht bij 
een afdeling Bouw- en Woningtoezicht (of kortweg afdeling Bouwen). De toezichthouders 
('inspecteurs') van deze afdeling richten zich sterk op bouwaspecten. Zij zijn betrokken 
bij de technische kanten van de vergunningverlening. Daarnaast controleren zij of er niet 
illegaal wordt gebouwd en of volgens de vergunnings- en andere voorschriften — 
bijvoorbeeld uit de bouwverordening — wordt gebouwd. Slechts weinig gemeenten hebben 
toezichthouders die zich (specifiek) bezighouden met het toezicht op de naleving van het 
milieugerelateerde ruimtelijke-ordeningsrecht, zoals bestemmingsplannen. Men is 
daarvoor afhankelijk van klachten of meldingen door derden en van eventuele signalering 
door milieu-ambtenaren; een piep-systeem derhalve." 

In sommige gemeenten onderkent men inmiddels deze lacune en worden 
initiatieven ondernomen om deze oorzaak van het handhavingstekort op te heffen. Als je 
niet controleert, kun je immers ook niet handhaven. Eén van de bij het onderzoek 
betrokken gemeenten (een kleine!) heeft recent' een speciale handhaver voor de 
ruimtelijke-ordeningswetgeving aangesteld. In een andere gemeente is bij de bestaande 
handhavingsafdeling sprake van een verschuiving van het aandachtsveld in die zin dat men 
meer aandacht heeft voor bestaande bouw en het buitengebied (handhaving 
bestemmingsplan buitengebied). 

De respondent van deze gemeente merkt op dat de situatie in vergelijking met het 
milieurecht indertijd — toen men 'nog' moest beginnen met handhaven — niet al te 
somber moet worden gezien. Op milieuterrein moest men eerst op adequaat niveau 
komen, ook wat betreft de vergunningen. Bij ruimtelijke ordening daarentegen 
heeft men eerst vooral aandacht besteed aan nieuwbouw en het verbouwen van 
bestaande bouw; de expertise is daardoor reeds aanwezig, zodat men zich nu 
volledig op het overige taakveld kan storten. Wel moet hij toegeven dat de overige 
gemeenten in zijn regio zo ver nog niet zijn... 

4.3.3 Handhavingsreactie 

Anders dan op het terrein van het milieurecht, is geen recent cijfermateriaal voorhanden 
ten aanzien van de reactie op overtredingen van ruimtelijke-ordeningswetgeving. Volstaan 
wordt derhalve met het weergeven van de indruk die de respondenten hieromtrent hebben. 
Die indruk is unaniem: bij ruimtelijke ordening ligt de nadruk op legalisering, nog eens 
legalisering, gedogen en heel misschien uiteindelijk handhaving. De gesprekken met de 
bestuurders hebben dit beeld bevestigd. Men hecht erg veel waarde aan het 
legaliseringsonderzoek; dat overigens in het kader van de voor sanctie-oplegging vereiste 
belangenafweging ook moet worden verricht.' Tegelijkertijd wordt het 
legaliseringsonderzoek als een grote belemmering gezien, zeker indien de overtreding 
reeds enige tijd duurt (hetgeen gezien de geringe controle niet ongebruikelijk is). 
Bestuurders zijn ook van mening dat snel sprake is van rechtsverwerking. Bij één van hen 

14 	Vgl. in dit verband het in het kader van de milieuhandhaving opgezette project 'Gebiedsgericht 
milieuhandhaven' in het politiedistrict Oosterhout (p. 40 e.v.). 

15 	Resultaten zijn derhalve nog niet te melden. 
16 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 54. 



leeft bijvoorbeeld de idee dat wanneer de gemeente een illegaal gebouwd schuurtje pas na 
drie jaar ontdekt, het recht om te handhaven is verwerkt, zelfs indien legalisatie op geen 
enkele manier mogelijk is. 

4.4 	Bevindingen 

Op het terrein van de ruimtelijke ordening is onmiskenbaar sprake van een 
handhavingstekort, in het bijzonder ten aanzien van de handhaving van 
bestemmingsplannen. De gebrekkige handhaving van bestemmingsplannen heeft negatieve 
invloed op de effectiviteit van de handhaving van het milieurecht en moet derhalve ook 
om die reden worden tegengegaan. In de ogen van de gemeenten vindt controle van de 
zijde van de IRO op de uitvoering en handhaving door gemeenten van het ruimtelijke-
ordeningsrecht niet of nauwelijks plaats, hetgeen gezien het handhavingstekort valt te 
betreuren. Op milieuterrein daarentegen zijn de laatste paar jaar enorme verbeteringen 
geboekt. In een hoofdstuk getiteld Ilandhavingstekore dreigen de negatieve aspecten te 
overheersen, maar benadrukt moet worden dat de handhaving in het gros van de gevallen 
goed verloopt — niet in de laatste plaats doordat overtreders zich meestal wel laten 
bewegen tot naleving. Wat rest zijn in het algemeen de probleemgevallen. Die doen zich 
in sommige gemeenten meer voor dan in anderen, reden om nog niet achterover te 
leunen. Bovendien kan — en wellicht moet — in de sfeer van het toezicht nog een 
kwaliteitsverbetering worden nagestreefd, die in de regio Rijnmond treffend 'handhaving 
op maat' wordt genoemd. 
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5 	De organisatie van de handhaving in de praktijk 

5.1 	Algemeen 

Zoals de Commissie reeds aangaf in de startnotitie is het belang van dit onderzoek in het 
bijzonder gelegen in de mogelijkheid een bevredigend antwoord op vraag 2 van de 
Instellingsbeschikking te formuleren. Dit betreft de vraag naar de wijze waarop de 
bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden georganiseerd, waarbij het in het 
bijzonder gaat om de vraag of een zekere scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds 
en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte 
moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving 
op andere wijze kan worden verbeterd. In dit hoofdstuk zal een aantal aspecten van de 
organisatie van de handhaving in de praktijk aan de orde komen. In § 5.2 worden enkele 
organisatiekenmerken behandeld die te maken hebben met het al dan niet gescheiden 
uitvoeren van bepaalde handhavingstaken. In § 5.3 zal worden bezien of en in hoeverre 
bepaalde organisatievormen van invloed zijn op het handhavingsbeleid dat door de 
betrokken instanties wordt (uit)gevoerd. Ten slotte zal § 5.4 de bevindingen naar 
aanleiding van dit hoofdstuk bevatten. 

5.2 	Enkele organisatiekenmerken uitgelicht 

Om bouwstenen te kunnen leveren voor de beantwoording van bovengenoemde vraag 
wordt in deze paragraaf een aantal organisatiekenmerken uitgelicht. Weergegeven wordt 
in hoeverre in de praktijk sprake is van functionele dan wel persoonlijke scheiding tussen 
vergunningverlening en handhaving (§ 5.2.1). en tussen toezicht en sanctionering 
(§ 5.2.2). Het onderzoek is toegespitst op de wetgeving op het gebied van het milieu en 
dat van de ruimtelijke ordening. Om die reden is eveneens bekeken in hoeverre bij de 
handhaving sprake is van scheiding dan wel integratie van deze twee beleidsterreinen 
(§ 5.2.3). 

5.2.1 Scheiding van vergunningverlening en handhaving? 

Algemeen 
Functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving kan op twee manieren 
plaatsvinden, namelijk door twee verschillende afdelingen of bureaus in te richten of door 
beide taken door verschillende personen te laten uitvoeren. In het laatste geval is sprake 
van 'personele scheiding'. Een blijvend punt van discussie betreft de vraag of handhaving 
nu wel of niet moet worden gescheiden van vergunningverlening. De conclusie van een in 
opdracht van VROM verricht onderzoek naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen 
van een functionele scheiding van vergunningverlening en handhaving luidde dat er geen 
eenduidig antwoord is op de vraag naar de wenselijkheid van functiescheiding; het 
antwoord is afhankelijk van aard en omvang van het takenpakket van de desbetreffende 
overheidsinstantie en van de prioriteit die door deze instantie aan de handhaving van het 
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milieurecht wordt gegeven.' Met andere woorden, ingeval een organisatie de hoogste 
prioriteit geeft aan handhaving zal ongescheiden uitvoering van beide taken vermoedelijk 
tot weinig negatieve gevolgen van de handhaving leiden. Bij een orgaan dat de nadruk 
legt op vergunningverlening bestaat echter het gevaar dat handhaving het onderspit delft, 
tenzij iemand zich daar persoonlijk sterk voor maakt. Om een adequate handhaving te 
waarborgen verdient het derhalve aanbeveling te zoeken naar een organisatievorm, 
waarbij een goede uitvoering van de diverse taken zo min mogelijk afhankelijk is van de 
bijzondere kwaliteiten van bepaalde individuen. 

Hierna zullen achtereenvolgens de belangrijkste voor- en nadelen van 
functiescheiding de revue passeren. Daarna zal worden aangegeven in hoeverre bij de 
onderzochte bestuurlijke instanties van enige vorm van functiescheiding sprake is en wat 
de meningen van de respondenten omtrent de wenselijkheid van scheiding van 
vergunningverlening en handhaving zijn. Besloten wordt met een korte conclusie. 

Voordelen van functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving 
De belangrijkste voordelen van functiescheiding moeten worden gezocht in de bestuurlijke 
integriteit en de geloofwaardigheid en voortvarendheid van de handhaving.' Voorafgaand 
aan het verlenen van een vergunning vindt doorgaans uitgebreid overleg plaats tussen de 
vergunningverlenende overheid en de betrokken ondernemer. Vergunningverlening is dan 
ook, zeker in de complexere gevallen, een heel proces dat vaak in onderlinge 
samenwerking wordt doorlopen. Hierdoor kan tussen de betrokken ambtenaar en het 
bedrijf een zekere (vertrouwens)band ontstaan. Op zichzelf is daarmee niets mis, maar 
wanneer het bedrijf zich na enige tijd schuldig maakt aan overtreding van de 
vergunning(voorschriften) en diezelfde ambtenaar daartegen moet optreden, kan zich een 
loyaliteitsconflict voordoen, zowel bij de ambtenaar als bij de overtreder. Een 
onafhankelijke en onpartijdige handhaver zal het bedrijf met een frisse kijk tegemoet 
treden en zal niet snel geneigd zijn het met de overtreder op een akkoordje te gooien. 
Bovendien is daarmee voor de overtreder meteen duidelijk welke pet de overheid op 
heeft. Beide aspecten van functiescheiding zijn bevorderlijk voor een voortvarende en 
geloofwaardige handhaving. 

Daarnaast is er nog een aantal praktische voordelen aan functiescheiding 
verbonden. In de eerste plaats leidt functiescheiding tot specialisatie; gespecialiseerde 
handhavers kunnen in het algemeen kwalitatief beter werk leveren dan ambtenaren 
waarvoor handhaving één van de (vele) taken op milieugebied is. Daarbij moet worden 
bedacht dat handhaving niet gemakkelijk is.' Van de handhaver wordt steeds vaker 
verwacht dat hij de naleving van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften 
controleert, hetgeen doorgaans gepaard gaat met ingewikkelder controletechnieken 
(metingen verrichten, monsterneming, nakijken van boekhouding en andere registraties 
e.d.), maar ook dat hij diverse — ingewikkelde — normen interpreteert (vgl. de steeds 
globalere normen in amvb's, zorgplichten e.d.). Daarnaast wordt hij soms niet alleen door 
de (potentiële) overtreder, maar ook door het eigen bestuur (bevoegd gezag, dus tevens 
normsteller) tegengewerkt. Ten tweede vergemakkelijkt functiescheiding het contact en de 

1 	Functiescheiding Vergunningverlening en Handhaving, Handhaving Milieuwetten, VROM 1989/28, 
P. 40. 

2 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 215. 
3 	Vgl. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 312. 
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samenwerking met de justitiële instanties (politie en OM), omdat de optiek van een 
handhaver beter aansluit bij de benadering die deze typisch handhavende instanties 
hanteren. Het is dan ook goed voorstelbaar dat functiescheiding de samenwerking tussen 
de verschillende handhavende instanties bevordert. 

Nadelen van functiescheiding tussen vergunningverlening en handhaving 
Onmiskenbaar zijn er ook nadelen verbonden aan het scheiden van de functies 
vergunningverlening en handhaving. Bepaalde deskundigheid, bijvoorbeeld ten aanzien 
van geluid- of bodemonderzoek, is voor de uitoefening van beide functies vereist; het in 
huis halen van twee deskundigen is echter niet altijd efficiënt en zeker niet in iedere 
organisatie haalbaar (of: betaalbaar). In kleine organisaties is functiescheiding dan ook 
vaak überhaupt niet of slechts ten dele — bijvoorbeeld door het hanteren van een personele 
scheiding — realiseerbaar. Daarnaast zijn vergunningverlening en handhaving 
onlosmakelijk met elkaar verbonden in die zin dat het beide instrumenten zijn waarmee 
het bestuur milieubeleid voert en dat een groot deel van de te handhaven normen in het 
milieurecht in het kader van de vergunningverlening tot stand komt. Afstemming tussen 
normstelling en handhaving is dus essentieel, hetgeen door een scheiding in — 
bijvoorbeeld — afdelingen niet wordt vergemakkelijkt. Ten slotte draagt een afzonderlijke 
handhavingsafdeling of -organisatie het gevaar van een te stringente handhaving in zich; 
handhaving als doel en niet als middel om het eigenlijke doel, bescherming van het 
milieu, te bereiken. 

Mate van functiescheiding bij de onderzochte instanties 
In twee van de zes bij het onderzoek betrokken regio's is een milieudienst aanwezig. 
Beide milieudiensten hanteren een functionele scheiding tussen vergunningverlening en 
handhaving, zij het dat één van de milieudiensten die scheiding alleen heeft aangebracht 
voor de grotere inrichtingen (categorie 4 en provinciale inrichtingen) en voor de 
hercontroles ten aanzien van álle inrichtingen. De twee andere samenwerkingsverbanden 
die uitvoerende taken in de sfeer van vergunningverlening en handhaving verrichten, 
hebben geen scheiding aangebracht. Gezien het beperkte aantal medewerkers — ongeveer 
zeven fte — en de wenselijkheid van het in huis hebben van zoveel mogelijk deskundigheid 
is functiescheiding daar in de eerste plaats niet mogelijk. Zo is binnen deze beperkte 
formatie bijvoorbeeld plaats voor slechts één geluidspecialist, die noodzakelijkerwijs 
zowel bij de vergunningverlening als bij de handhaving is betrokken. Daarnaast doet de 
noodzaak tot functiescheiding zich bij deze samenwerkingsvorm niet zo gelden, omdat de 
dienstverlening aan de gemeenten de vorm heeft van het geven van een onafhankelijk, 
technisch advies. De afweging van milieu- tegen andere belangen en de besluitvorming 
omtrent verdere stappen (voortraject en/of sancties) is geheel in handen van de gemeenten 
zelf. Een mogelijk nadeel van ongescheiden functie-uitoefening, loyaliteitsconflicten bij de 
uitvoerend ambtenaar, doet zich derhalve niet voor. 

Wat betreft de tot de regio's behorende gemeenten komen de onderzoeksresultaten 
overeen met die van het onderzoek Handhaven met effect. Een enkele grote gemeente 
hanteert, evenals de provincies, een functionele scheiding tussen vergunningverlening en 
handhaving. In de meeste gemeenten daarentegen worden vergunningverlening en 
handhaving door dezelfde ambtenaren uitgevoerd, zij het dat soms altijd doch meestal 
alleen in gevallen die daartoe aanleiding geven voor een personele scheiding wordt 
gezorgd. Opmerking verdient dat in sommige organisaties — een enkele provincie en één 
van de bij het onderzoek betrokken milieudiensten — die momenteel een scheiding in 
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afdelingen kennen, vergunningverlening en handhaving op (korte of langere) termijn 
dichter bij elkaar zullen worden gebracht, namelijk in één afdeling, maar wel bij 
verschillende bureaus. Deze tendens is wellicht te verklaren uit het feit dat men 
aanvankelijk — bij het starten van de handhaving en het in stelling brengen van de 
organisatie daarvoor — nogal voortvarend te werk is gegaan. De (dikke?) muur die in 
sommige organisaties is opgeworpen tussen vergunningverlening en handhaving kent 
echter ook nadelen (zie hiervoor), vooral in de sfeer van communicatie en afstemming, 
die men nu door het dichter bij elkaar brengen van beide functies probeert op te heffen. 
Er lijkt in ieder geval geen sprake te zijn van het geheel opheffen van (functionele) 
scheiding waar die nu aanwezig is. 

Meningen van de respondenten omtrent de wenselijkheid van functiescheiding 
Evenals in eerder onderzoek, zijn er onder de respondenten van dit onderzoek 
uitgesproken voor- en tegenstanders en pragmatici die tevreden zijn met de eigen situatie 
(al dan niet gescheiden). Als belangrijkste argument tegen scheiding wordt aangevoerd dat 
handhavers een te enge benadering hebben, te weinig oog hebben voor de positie van de 
overtreder (vooral wanneer het gaat om een bedrijf) en dat handhaving daardoor ieder 
verband met vergunningverlening verliest. Tegen het argument dat effectieve handhaving 
is gebaat bij een handhaver die onafhankelijk en daardoor sterker staat ten opzichte van 
een bedrijf wordt aangevoerd dat de band die met een bedrijf wordt opgebouwd in geval 
van ongescheiden functie-uitoefening ook positief kan werken, doordat de 
vergunningverlener-toezichthouder precies weet wat haalbaar is, hoe de ondernemer 
benaderd moet worden, wat er in het bedrijf speelt en dergelijke. Tevens hebben degenen 
die niet zo voor functiescheiding zijn, zelf vaak goede ervaringen met ongescheiden 
uitvoering; medewerkers/collega's die zowel vergunningen verlenen als controles 
uitvoeren kunnen beide taken prima van elkaar scheiden. Deze goede ervaringen hangen 
echter in veel gevallen samen met persoonlijke factoren, zoals de gedrevenheid, 
deskundigheid en professionaliteit van de desbetreffende medewerkers. Het is echter de 
vraag of het wel zo wenselijk is dat het succes van een bepaalde organisatiestructuur zo 
afhankelijk is van een bepaalde persoon of personen. Een organisatie zou zodanig moeten 
zijn ingericht dat goede taakuitvoering is gewaarborgd, ongeacht bepaalde bijzondere 
kwaliteiten van personen ('normaal' is de standaard). Daarbij komt dat door andere 
respondenten een aantal argumenten wordt gegeven vóór functiescheiding, dat ook 
objectief bezien hout snijdt. Zo blijkt in een aantal gemeenten dat het niet hanteren van 
een scheiding tussen vergunningverlening en handhaving in de praktijk vaak in de weg 
staat aan het toekennen van buitengewone opsporingsbevoegdheid aan een (gemeentelijk) 
toezichthouder; zo die bevoegdheid toch is verleend, werkt het samengaan van 
vergunningverlening • en handhaving belemmerend voor de uitoefening van die 
buitengewone opsporingsbevoegdheid. 4  Daarnaast wordt door de andere handhavers, met 
name politie en justitie, veel belang gehecht aan scheiding van vergunningverlening en 
handhaving, vooral wanneer de samenwerking wat intensiever van aard is en men 
bijvoorbeeld een gezamenlijk handhavingstraject wil volgen of volgt (vergelijk ook de 
genoemde voordelen van functiescheiding op p. 32). De gesprekspartner en/of de persoon 
waarmee wordt samengewerkt, is dan eveneens handhaver. Ten slotte lijken handhavers 

4 	Bedenk daarbij dat uitoefening van buitengewone opsporingsbevoegdheid geschiedt onder gezag van 
de officier van justitie, terwijl deze niet in een hiërarchische relatie staat tot de toezichthouder. 
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die tevens vergunningverlener zijn meer moeite te hebben met het consequent volgen van 
stappenplannen, waardoor soms meer stappen dan strikt noodzakelijk aan het voortraject 
worden toegevoegd. 

Scheiding van vergunningverlening en handhaving bij de ruimtelijke ordening 
Wat betreft de organisatie van de handhaving ligt de nadruk in dit onderzoek op de 
milieurechtshandhaving, omdat er op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht vaak 
geen sprake is van een aparte handhavingsorganisatie (afdeling, bureau e.d.); een afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht is doorgaans niet alleen belast met het toezicht, maar ook met 
het (bouwtechnisch) toetsen van vergunningaanvragen. 5  Naar aanleiding van het 
onderzoek kunnen echter wel enkele opmerkingen worden gemaakt omtrent de scheiding 
van vergunningverlening en handhaving bij de ruimtelijke ordening. Vooropgesteld, 
gezien het geringe (bestuurlijke) draagvlak voor handhaving van de `milieugerelateerde'' 
ruimtelijke-ordeningswetgeving mag eveneens weinig draagvlak worden verwacht voor het 
aanstellen van speciale handhavers op dat terrein. Dit zegt overigens niets over de 
(on)wenselijkheid van functiescheiding; integendeel, de handhaving van dat deel van het 
ruimtelijke-ordeningsrecht zou om die reden wel eens zeer gebaat kunnen zijn bij 
gescheiding uitoefening van normstelling en handhaving. Meer nog dan bij milieu lijkt 
echter bij ruimtelijke ordening de verwevenheid van handhaving en normstelling een rol 
te spelen. Vooral in de gesprekken met de bestuurders kwam duidelijk naar voren dat het 
accent bij de uitvoering van het ruimtelijke-ordeningsbeleid op legalisering ligt en niet op 
handhaving. De onvermijdelijk met functiescheiding gepaard gaande 'objectivering' van 
de handhaving verdraagt zich daarmee slecht. Zolang er onvoldoende bestuurlijk 
draagvlak is voor de handhaving van bovenbedoelde ruimtelijke-ordeningswetgeving, lijkt 
het niet verstandig tot functionele scheiding over te gaan; de handhavers zullen dan 
wellicht vooral de eigen organisatie moeten bevechten in plaats van overtreders. 

Conclusie 
Anders dan in het rapport 'Functiescheiding vergunningverlening en handhaving', wordt 
in Handhaven met effect een voorkeur uitgesproken voor scheiding van 
vergunningverlening en handhaving in afdelingen ('functionele scheiding'), mits dat 
gezien de omvang van de organisatie mogelijk is. Bij functionele scheiding kunnen de 
voordelen van functiescheiding optimaal tot uitdrukking komen. In organisaties die over 
onvoldoende kritische massa beschikken om tot functionele scheiding over te gaan, zou 
moeten worden gekozen voor een personele scheiding. Het onderhavige onderzoek geeft 
geen aanleiding dit standpunt te verlaten. Tussen degenen die in de praktijk van 
vergunningverlening en handhaving werkzaam zijn, bestaat geen overeenstemming over 
de wenselijkheid van functiescheiding. Objectief gezien heeft functiescheiding een aantal 
voordelen te bieden die van positieve invloed (kunnen) zijn op de effectiviteit van de 
handhaving. Bovendien kunnen veel nadelen van functiescheiding worden opgelost door te 
zorgen voor een goede communicatie tussen vergunningverleners en handhavers. 
Protocollen of interne procedures kunnen daarbij behulpzaam zijn. Ten aanzien van 

5 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, p. 16-17 en p. 20. 
6 	Ten aanzien van de bouwtechnische aspecten — die veelal te maken hebben met veiligheid, 

welstandseisen e.d. — wordt volgens de respondenten wel gehandhaafd; draagvlak is daarvoor dan 
ook aanwezig. 
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functiescheiding op hét gebied van de ruimtelijke ordening past enige voorzichtigheid. 
Zolang het draagvlak voor handhaving daar niet of slechts in beperkte mate aanwezig is, 
lijkt functiescheiding nog een brug te ver te zijn. 

5.2.2 Scheiding van toezicht en sanctionering? 

Algemeen 
Bij scheiding van toezicht en sanctionering is een aantal varianten mogelijk. De meest 
vergaande variant is die waarin de sanctioneringsbevoegdheid bij een ander orgaan wordt 
gelegd dan de toezichtsbevoegdheid. 7  Een andere mogelijkheid is om aan verschillende 
ambtenaren binnen een organisatie verschillende bevoegdheden te mandateren. 8  In beide 
gevallen kan de scheiding worden gelegd tussen toezicht en sanctie-oplegging, maar ook 
tussen preventief toezicht en repressieve handhaving (handhaving inclusief hercontroles, 
waarschuwingen e.d.). Ten slotte kan nog worden gedacht aan de variant waarbij slechts 
de effectuering van de sanctie, bijvoorbeeld de uitvoering van een 
bestuursdwangaanschrijving of de inning van verbeurde dwangsommen, bij een ander 
wordt neergelegd. Geen van deze scheidingen is gemeengoed in het milieurecht of het 
ruimtelijke-ordeningsrecht, althans wat betreft de bestuursrechtelijke handhaving.' 
Niettemin is het met het oog op de vraag op welke wijze de bestuurlijke repressieve 
handhaving het best kan worden georganiseerd, interessant te bekijken of ook de 
bestuursrechtelijke handhaving gebaat zou zijn met een zekere mate van scheiding van 
toezicht en sanctionering. 

Meningen van respondenten over de wenselijkheid van scheiding van toezicht en 
sanctionering 
Over het aanbrengen van een scheiding tussen toezicht en sanctieoplegging hebben 
weinigen nog nagedacht; de eerste reacties van de respondenten zijn in het algemeen 
(zeer) terughoudend. Tegen de idee om de repressieve handhaving in termen van 
bevoegdheden los te maken van het toezicht — bijvoorbeeld door onderbrenging bij de 
inspectie, het OM of een andere instantie — wordt ingebracht dat ook handhavers feeling 
moeten blijven houden met het beleid, de vergunningverlening etc. Men heeft de indruk 
dat een echt repressieve dienst, zoals bijvoorbeeld het OM, dat niet kan. De soms sterke 
verwevenheid tussen normstelling en handhaving speelt hierbij een rol (vgl. hetgeen 
hierover is opgemerkt in § 5.2.1). Ook de optie om een ander orgaan dan het bestuur met 
de tenuitvoerlegging van (bestuurlijke) sancties te belasten, vindt weinig weerklank. 
Opmerking verdient dat het in het overgrote deel van de gevallen waarin een overtreding 
is geconstateerd niet eens tot sanctie-oplegging komt. Daarnaast worden veel 
overtredingen na alleen de oplegging van de sanctie reeds beëindigd (door de overtreder 
zelf), waardoor het bestuur aan effectuering niet eens toekomt. Om deze reden wordt een 
mogelijke uitbesteding van de effectuering van sancties al helemaal van de hand gewezen. 
Effectuering is in zo weinig gevallen noodzakelijk, dat het uitbesteden of het optuigen van 

7 	Vgl. het voorstel van de Commissie Korthals Altes voor een bestuursrechtelijk OM (Het Recht Ten 
Uitvoer Gelegd, p. 86-89). 

8 	Deze variant is door de CTW geopperd ten aanzien van boete-oplegging bij centraal uitgevoerde 
wetten (Handhaving door bestuurlijke boeten, CTW 94/1, Den Haag 1994, p. 49). 

9 	Voor zover strafrechtelijke handhaving plaatsvindt naar aanleiding van toezichtsrapporten van 
ambtelijke toezichthouders, is natuurlijk wel sprake van scheiding van toezicht en sanctionering. 
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een aparte organisatie daarvoor ondoelmatig moet worden geacht. m  Daarnaast kunnen 
zich tussen het moment van sanctie-oplegging en het moment dat een sanctie 
daadwerkelijk geëffectueerd zou moeten worden nieuwe feiten en omstandigheden 
voordoen, die nopen tot een nadere belangenafweging door het bevoegd gezag. Hierbij 
moet overigens worden opgemerkt dat veel bestuursorganen het moment van effectuering 
zien als een moment van heroverweging, waarmee zij dus voorafgaand aan effectuering — 
daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang of invordering van verbeurde 
dwangsommen — altijd opnieuw een belangenafweging verrichten. Bij bestuurders is het 
draagvlak voor het elders neerleggen van de sanctionerings- of effectueringsbevoegdheid 
dan ook helemaal gering. Een mogelijk voordeel van scheiding, namelijk dat het bestuur 
tegenover de overtreder naar een ander kan verwijzen ("Vanaf nu is de zaak niet meer in 
onze handen.") of daarmee kan dreigen, trekt niemand over de streep. Aan de 
mogelijkheid om te dreigen met een externe instantie — anders dan justitie op basis van de 
huidige bevoegdheidsverdeling — bestaat bij de respondenten weinig behoefte. 

In hoeverre bestaat in de praktijk reeds een zekere mate van scheiding van toezicht en 
sanctionering? 
In geen van de onderzochte regio's zijn toezichts- of sanctioneringsbevoegdheden 
overgedragen aan andere instanties. Wel wordt in een aantal gevallen bij de uitvoering 
gebruikgemaakt van diensten 'buitenshuis', waardoor soms feitelijk wel sprake is van 
scheiding van toezicht en sanctionering (scheiding in persoon). De volgende varianten 
doen zich daarbij voor. 

In twee regio's, Waterland en Rivierenland, nemen de gemeenten jaarlijks een 
bepaald aantal uren af van het samenwerkingsverband. Een groot deel van die uren wordt 
besteed aan technische adviezen naar aanleiding van controlebezoeken door medewerkers 
van het samenwerkingsverband. Deze controlebezoeken worden aan de hand van concrete 
wensen van de gemeenten gepland. Soms zijn dat de periodieke controles van inrichtingen 
die aan de beurt zijn, soms is het juist een (hardnekkig) probleemgeval. Dit betekent dat 
er geen specifieke taakverdeling bestaat tussen gemeenten en samenwerkingsverband — 
bijvoorbeeld naar categorieën inrichtingen; de gemeenten oefenen zelf ook toezicht uit ten 
aanzien van alle voorkomende gevallen. De adviezen van het samenwerkingsverband 
worden naar de betrokken gemeenten gestuurd, die vervolgens geheel zelfstandig een 
eventueel handhavingstraject uitvoeren. De gemeenten voelen zich dan ook vrij om de 
verkregen adviezen — voor zover ze een aanbeveling tot handhaving bevatten — naast zich 
neer te leggen. De mate waarin dit daadwerkelijk gebeurt, verschilt per gemeente. 

In twee andere regio's, Rijnmond en Westelijk Noord-Brabant, werkt men met een 
regionale milieudienst. In de regio Rijnmond hebben alle deelnemende gemeenten en de 
provincie de handhavingstaak met uitzondering van het nemen van 
handhavingsbeschikkingen uitbesteed aan de milieudienst. In Westelijk Noord-Brabant 
hebben de twee grootste gemeenten het voortraject op dezelfde wijze als in Rijnmond aan 
de milieudienst gemandateerd; de overige aangesloten gemeenten ontvangen de 
toezichtsrapporten en bepalen en regelen vervolgens zelf het voortraject (conform de 
regio's Waterland en Rivierenland). Daarnaast heeft de milieudienst in regio Rijnmond 
een mandaat van de provincie gekregen voor de preventieve controle van de provinciale 

10 	Voor de invordering van verbeurde dwangsommen worden overigens al wel deurwaarders 
ingeschakeld. 
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inrichtingen in de regio. Na de eerste ambtelijke waarschuwing (door de milieudienst) 
vindt overdracht van de zaak naar de provincie plaats, waarna een gezamenlijk 
controlebezoek aan de overtreder wordt gebracht door een provinciale toezichthouder en 
een toezichthouder van de milieudienst. De rest van het handhavingstraject wordt door de 
provincie uitgevoerd. De gemeenten in Rijnmond en de twee grootste gemeenten in regio 
Westelijk Noord-Brabant hebben (nagenoeg) geen eigen toezichthouders in dienst. De 
milieu-ambtenaren die bij de gemeenten zelf werkzaam zijn, houden zich met de meer 
beleidsmatige aspecten bezig en fungeren vooral als doorgeefluik naar B en W. Hoewel 
de adviezen van de milieudienst niet in honderd procent van de gevallen worden gevolgd, 
is dat bij deze gemeenten toch wel regel. De gemeenten in Westelijk Noord-Brabant die 
zelf ook toezichtstaken uitvoeren, hebben duidelijk meer moeite met een voortvarende 
handhaving; zij leggen de adviezen vaker naast zich neer en voegen vaker een of meer 
stappen toe aan het handhavingstraject. Volgens de respondenten — zowel van de 
gemeenten als van de milieudienst — komt dat echter niet door het beperktere mandaat, 
maar door de schaal van de gemeente. Het betreft de wat kleinere gemeenten, waarin de 
afstand tussen burger en bestuur relatief klein is. 

In de regio's Zuid-west Utrecht en Noord-Limburg hebben de samenwerkings-
verbanden geen uitvoerende taken. Regio Noord-Limburg kent echter wel een 
onderverdeling in clusters. De regio is opgedeeld in vier clusters en op een enkele 
uitzondering na participeren de gemeenten van die clusters in een kleiner samenwerkings-
verband (met een technische dienst of een dienstverlenende centrumgemeente). Afgezien 
van de vorm waarin de verschillende clusters hun samenwerking hebben gegoten, gaat het 
in alle gevallen om technische dienstverlening (dus vergelijkbaar met de situatie in de 
regio's Waterland en Rivierenland). De gemeenten kunnen met de toezichtsrapporten doen 
wat hun goeddunkt en dat was ook precies de bedoeling van de clustervorming; de 
gemeenten hechten zo sterk aan de eigen autonomie, dat uitvoering op regionaal niveau 
niet te realiseren is (angst om de greep daarop te verliezen). De gemeenten zien de 
medewerkers van de clusters min of meer als 'eigen' ambtenaren; van een echte scheiding 
van toezicht en sanctionering kan derhalve niet worden gesproken. 

Uit het voorgaande blijkt dat in geen van de regio's sprake is van een juridische 
scheiding van bevoegdheden op het gebied van toezicht en sanctionering. In de twee 
regio's met een milieudienst wordt het gehele voortraject echter op enige afstand 
uitgevoerd, waardoor in veel gevallen de facto wél een scheiding van toezicht en 
sanctionering is ontstaan. De gemeenten hebben nog steeds zelf de bevoegdheid en 
kunnen dus ingrijpen als de milieudienst stappen neemt waar zij niet achter staan, maar in 
de meeste gevallen blijkt dat niet nodig te zijn. In de gevallen waarin het traject na het 
eerste controlebezoek door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd, is eigenlijk sprake van 
een scheiding tussen preventief toezicht en repressieve handhaving. Of repressief wordt 
gehandhaafd is dan afhankelijk van de wil van het bestuur, maar dat geldt tevens wanneer 
het preventief toezicht binnen de eigen organisatie wordt gehouden; het afsplitsen van 
zo'n klein onderdeel van het traject, is nauwelijks 'scheiding' te noemen. Uit 
effectiviteitsoogpunt voegt deze scheiding derhalve niets toe." In regio Rivierenland 
besteden de gemeenten de lang slepende probleemgevallen wel uit aan het 
samenwerkingsverband, niet alleen vanwege de daar aanwezige deskundigheid, maar ook 

11 	Dit zou anders kunnen liggen wanneer de repressieve handhaving bij een ander orgaan dan het 
bestuur zou worden ondergebracht, maar die situatie is hier niet aan de orde. 
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om meer afstand tussen overtreder en handhaver te creëren. De ervaringen daarmee zijn 
positief (vgl. hetgeen hierover is opgemerkt in § 4.2.1). 

Conclusie 
De idee toezicht en sanctie-oplegging te scheiden kan op weinig sympathie rekenen van de 
respondenten. Gezien de verplichting tot het verrichten van een belangenafweging, die 
voortvloeit uit het feit dat handhaving een discretionaire bevoegdheid is, lijkt het ook niet 
goed mogelijk om de bestuursrechtelijke bevoegdheid tot sanctionering bij een ander 
orgaan dan het bevoegd gezag te leggen. Het uitbesteden van de effectuering van 
bestuursrechtelijke (reparatoire!) sancties lijkt vooral op doelmatigheidsgronden te moeten 
worden afgewezen. In de eerste plaats is effectuering in de meeste gevallen niet meer 
nodig. In de tweede plaats blijken bestuursorganen heel goed zelf in staat te zijn om 
sancties te effectueren 12; het knelpunt ligt eerder in de wil om tot effectuering over te 
gaan, maar dat probleem wordt door uitbesteding niet opgelost (organen kunnen dan 
besluiten om maar helemaal geen sanctie op te leggen, waarmee de reparatoir-preventieve 
werking die sancties hebben eveneens wegvalt). 

Het voorgaande geldt niet onverkort ten aanzien van punitieve sancties, zoals de 
mogelijk in te voeren bestuurlijke boete. Aangezien met een punitieve sanctie 
wordt beoogd de overtreder te straffen en niet een overtreding ongedaan te maken, 
is een belangenafweging voor de effectuering niet meer op zijn plaats; sterker nog, 
na de oplegging van een punitieve sanctie is effectuering niet meer af te 
wenden." 

Hoewel men formele scheiding als idee dus van de hand wijst, blijkt in de praktijk soms 
wel een (personele of functionele) scheiding in de uitvoering te bestaan. Deze scheiding — 
die wellicht beter kan worden gekwalificeerd als 'uitvoering op afstand' — heeft op twee 
manieren een gunstige uitwerking op de effectiviteit van de handhaving. In de eerste 
plaats wordt door de grotere afstand tussen toezichthouder en bestuur in het algemeen 
voortvarender gehandhaafd; er wordt minder vaak afgeweken van de afgesproken 
stappenplannen. In de tweede plaats wordt de afstand tussen handhaver en overtreder 
vergroot, hetgeen de overtreder minder ruimte laat voor onderhandeling en andere 
'vertragingsmanoeuvres'. Het bestuur behoudt echter zelf de regie en de 
verantwoordelijkheid, waardoor een belangrijk nadeel van formele scheiding, verlies aan 
bevoegdheden, zich niet voordoet. 

5.2.3 Scheiding of integratie van milieu en ruimtelijke ordening? 

Algemeen 
Op vele punten raken milieu en ruimtelijke ordening elkaar." Denk bijvoorbeeld aan de 
ondernemer die een inrichting wil oprichten; hij zal doorgaans zowel een bouw- als een 
milieuvergunning nodig hebben. Wanneer deze ondernemer na verloop van tijd een andere 

12 	Zie A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 322. 
13 	Vgl. G.T.J.M. Jurgens en F.C.M.A. Michiels, Bestuurlijke boeten in het milieurecht, 

Publicatiereeks milieubeheer 1997/5, Den Haag 1997, p. 3. 
14 	Vgl. M.W.L. Simons-Vinckx, Bescherming van het milieu: milieurecht én ruimtelijke ordening, 

BR 1997, p. 477-484. 
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activiteit wil uitoefenen, zal moeten worden bezien of het nieuwe gebruik van de 
inrichting wel binnen het bestemmingsplan past én of die activiteit uit milieu-oogpunt kan 
worden toegestaan. Trekt de ondernemer zich van dit alles niets aan, dan kan het 
voorkomen dat hij zowel in strijd met regels betreffende de ruimtelijke ordening — 
bijvoorbeeld het bestemmingsplan — als in strijd met de milieuwetgeving handelt. Het 
behoeft geen betoog dat voor een goede aanpak van dergelijke gevallen afstemming en 
coördinatie tussen milieu en ruimtelijke ordening is vereist. Zeker in handhavingszaken 
doet deze noodzaak zich voor. Ten aanzien van de handhaving is daarnaast van belang dat 
op beide beleidsterreinen een deel van de normen op 'het vrije veld' ziet. Veel 
overtredingen — denk aan handelingen als het kappen van bomen, opruimen van 
houtwallen en het scheuren van grasland of het illegaal lozen of illegaal uitrijden van mest 
— vinden dan ook plaats in dat vrije veld. Uit een oogpunt van effectiviteit is het goed 
wanneer ambtenaren die dergelijke overtredingen constateren elkaar daarvan op de hoogte 
stellen (de `signaleringsfunctie'), ook al betreft het niet het eigen werkgebied. 

Gezien de samenhang die er ontegenzeggelijk bestaat tussen milieu en ruimtelijke 
ordening is de vraag gewettigd of integratie van beide beleidsterreinen op onderdelen — 
bijvoorbeeld handhaving — nodig, wenselijk en mogelijk zou zijn. Allereerst zal worden 
weergegeven in hoeverre de uitvoering van taken op het terrein van milieu en ruimtelijke 
ordening nu reeds op elkaar zijn afgestemd en in welke mate daarbij van echte integratie 
sprake is. Vervolgens zal worden bezien of enige integratie ten aanzien van de uitvoering 
van de handhaving wenselijk zou zijn uit een oogpunt van effectieve handhaving. 

Mate van afstemming en/of integratie van milieu en ruimtelijke ordening bij de 
onderzochte gemeenten' 
De mate waarin aan de afstemming en/of integratie vorm wordt gegeven, verschilt sterk 
per gemeente. Bij de meeste gemeenten zijn milieu en ruimtelijke ordening in 
verschillende afdelingen ondergebracht. Soms is er een afdeling 'Bouw- en milieuzaken', 
maar een dergelijke afdeling omvat doorgaans het puur technische bouw- en 
woningtoezicht en niet de meer planologische aspecten (vaak ondergebracht in een 
afdeling Ruimtelijke Ordening).' Samenwerking tussen de afdelingen milieu en 
ruimtelijke ordening vindt vooral plaats in het kader van de afstemming bij de 
vergunningverlening. Eén van de respondenten gaf aan dat in zijn gemeente sinds kort — 
per 1 augustus 1997 — een speciale handhaver voor de handhaving van de ruimtelijke-
ordeningswetgeving is aangesteld; deze handhaver participeert in het lokaal milieu-overleg 
(LMO), omdat voor een geïntegreerde aanpak van milieu en ruimtelijke ordening is 
gekozen als speerpunt van het (handhavings)beleid. In een andere gemeente bestaat sinds 
een jaar een soort knelpuntenoverleg tussen de afdelingen ruimtelijke ordening en milieu, 
maar echt structurele vormen — bijvoorbeeld in de sfeer van een vaste vergaderfrequentie 
— heeft dit overleg nog niet aangenomen. In geen van de andere gemeenten wordt op 
enigerlei wijze vorm gegeven aan afstemming en/of integratie bij de handhaving. 
Sommige respondenten zeggen incidenteel overleg te voeren, dus als zich ergens 
werkelijk een groot knelpunt voordoet. Het merendeel van de respondenten heeft echter 
het idee dat de ruimtelijke-ordeningswetgeving in hun gemeente überhaupt niet (of 

15 	Provincies hebben geen eerstelijns handhavingstaak op het gebied van de ruimtelijke ordening; 
interne afstemming en/of integratie is bij deze instanties dan ook niet aan de orde. 

16 	Vgl. J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, p. 20-21. 
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nauwelijks) wordt gehandhaafd. Dit maakt de noodzakelijke afstemming er niet 
gemakkelijker op. 

Op het gebied van de handhaving is derhalve nog onvoldoende sprake van 
afstemming en/of integratie, hetgeen regelmatig tot handhavingsproblemen leidt. 17  Als 
mogelijke oorzaak wordt door de respondenten aangevoerd dat op het terrein van de 
ruimtelijke ordening een andere handhavingsattitude heerst. Volgens deze respondenten 
zijn milieunormen inmiddels 'waardevrij' geworden in die zin, dat het normaal wordt 
gevonden dat iedereen zich aan die regels heeft te houden. Bij ruimtelijke ordening speelt 
de belangenafweging nog een (te) grote rol en wordt te veel gekeken naar de persoon van 
de overtreder. Deze tegenstelling is niet zo zwart/wit als hier wordt gepresenteerd, maar 
wel kan worden gezegd dat de intrinsieke waarde van milieunormen in het algemeen meer 
wordt ingezien dan van regels van ruimtelijke ordening, waarbij het nu toevallig zus is 
geregeld terwijl het ook zo had kunnen zijn (vgl. de regels in een bestemmingsplan). Zie 
over het handhavingstekort op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht § 4.3. 

Een bijzondere vermelding 
Het is niet zo dat het overal even slecht gaat. Wij hebben de indruk dat men in een aantal 
regio's — soms bij het samenwerkingsverband, soms bij één of enkele handhavende 
instanties — bezig is met het ontwikkelen van gedachten over de wijze waarop milieu en 
ruimtelijke ordening beter op elkaar kunnen worden afgestemd dan nu het geval is. In een 
enkele regio heeft dit al tot nieuwe initiatieven geleid. Speciale vermelding verdient in dit 
verband het initiatief van het politiedistrict Oosterhout (politie Midden en West Brabant): 
het project 'Gebiedsgericht milieuhandhaven'. In het kader van dit project, waaraan 
overigens ook een aantal handhavingspartners heeft meegewerkt, is een milieu-atlas 
gemaakt die door de politie en de andere handhavende instanties kan worden gebruikt als 
hulpmiddel bij de milieurechtshandhaving. De atlas bevat tabellen met veel voorkomende 
overtredingen; die tabellen zijn steeds gekoppeld aan grafische kaarten, waaruit duidelijk 
blijkt wat de bestemming van een bepaald gebied is (natuurgebied, natuurkerngebied, 
waterwingebied e.d.) en welke gevoeligheden zo'n gebied kenmerken. Tevens wordt per 
deelkaart een overzicht gegeven van overtredingen die in dat gebied kunnen voorkomen, 
inclusief de wetsbepaling, BPS-nummer, of ten aanzien van dat feit al dan niet een lik-op-
stukbeleid wordt gevoerd en de instanties die bij constatering van het desbetreffende feit 
kunnen worden ingeschakeld. Om te voorkomen dat een onoverzichtelijke opsomming zou 
ontstaan van mogelijke gebiedsbelastende activiteiten, bevat de gebiedsatlas een tweede 
deel dat is gewijd aan de milieuthema's zoals voorgesteld in het AEF-sturingsmodel voor 
de politie'', aangevuld met het thema inrichtingen. 

Met de milieu-atlas in de hand kan iedere milieusurveillant (zowel van de politie 
als van iedere andere • dienst) vrij eenvoudig zien welke zaken in een bepaald gebied de 
aandacht verdienen. Bovendien kan in geval van 'verdachte' zaken meteen worden 
bekeken of en zo ja van welke overtreding sprake is en welke instantie(s) daarvoor 
moet(en) worden ingeschakeld — mét adresgegevens (de atlas is derhalve zeker 
gebruiksvriendelijk te noemen). Door de gebiedsgerichte benadering is het mogelijk 

17 	Bijvoorbeeld de situatie waarin een ondernemer een deel van een boerderij met woonbestemming 
gebruikt voor de verkoop van babyspullen: gebruik in strijd met het vigerende bestemmingsplan en 
inrichting in werking zonder de daarvoor benodigde melding te hebben verricht. In de gesprekken 
met de respondenten passeerden verschillende voorbeelden van dergelijke situaties de revue. 

18 	AEF-rapport Openbaar Ministerie, Politie en Milieu, 's-Gravenhage/Utrecht 1996. 
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geworden om ook ruimtelijke-ordeningszaken in de atlas op te nemen, hetgeen 
daadwerkelijk is geschied (vooral 'gebruik in strijd met de bestemming' en 'het vellen van 
houtopstand zonder kennisgeving/vergunning B en W'). De wens om met de 
handhavingspartners tot een gezamenlijke en integrale milieuhandhaving te komen heeft er 
derhalve toe geleid dat de politie ook op het terrein van de ruimtelijke ordening — 
geconcentreerd rond het bestemmingsplan buitengebied — een rol gaat spelen bij de 
handhaving én dat daarbij wordt samengewerkt. De uitvoering van het project 
'Gebiedsgericht milieuhandhaven' is net van start gegaan, waardoor nog geen resultaten 
bekend zijn. De eerste reacties van de handhavers in het veld — bij de politie de gewone 
basis-politiefunctionarissen, dus geen milieu-experts — waren echter positief; men had na 
bestudering van de atlas de indruk dat men er wel mee uit de voeten zou kunnen. De 
verwachtingen van de politie en de andere deelnemers aan het project zijn dan ook hoog 
gespannen.' 

Meningen van de respondenten omtrent de wenselijkheid van integratie 
De milieu-ambtenaren zijn in het algemeen overtuigd van het belang van integratie tussen 
milieu en ruimtelijke ordening. Zonder uitzondering lopen zij wel eens tegen problemen 
aan die eigenlijk hun oorzaak vinden in een falende handhaving op ruimtelijke-
ordeningsgebied, hetgeen soms tot de nodige frustraties leidt. Veel genoemd worden 
gevallen waarin activiteiten in strijd met het bestemmingsplan worden toegelaten — althans 
niet worden aangepakt —, waardoor echter op milieurechtelijk gebied problemen rijzen. 

Enkele voorbeelden mogen dit illustreren. In één van de gemeenten werd een 
garage in een woonwijk gebruikt voor het verrichten van herstelwerkzaamheden 
aan motoren. De overlast die hierdoor ontstond moest maar door de milieu-
afdeling worden aangepakt, terwijl het gebruik in strijd met de gebruiksbepalingen 
van het bestemmingsplan natuurlijk veel gemakkelijker via het ruimtelijke-
ordeningsspoor kon worden aangepakt. De milieu-afdeling kon met dit geval slecht 
uit de voeten, doordat men niet kon en ook niet wilde legaliseren — en 
bestuursdwangtoepassing was uit den boze! Uiteindelijk is de zaak opgelost 
doordat de verhuurder van de garage de huurovereenkomst heeft opgezegd (over 
privaatrechtelijke handhaving gesproken...). Een ander probleem doet zich voor 
ingeval (agrarische) bedrijfswoningen niet meer als zodanig worden gebruikt, 
omdat men met de bedrijfsvoering is opgehouden (door pensionering, verplaatsing 
e.d.). Gemeentebesturen zijn dan geneigd ook gewone bewoning toe te staan, al 
dan niet door middel van legalisatie. Dit heeft echter grote gevolgen voor de 
milieurechtelijke situatie ter plaatse; bedrijven in de buurt worden bijvoorbeeld 
beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden of dienen na een herziening van hun 
milieuvergunning aan strengere milieunormen te voldoen vanwege de gewone 
bewoning in de buurt. 

Uit de gegeven voorbeelden moge blijken dat het voor de effectiviteit van de handhaving 
van belang is dat de twee sporen, milieu en ruimtelijke ordening, met elkaar parallel 
lopen. In de eerste plaats omdat aanpak van het ene probleem vaak niet mogelijk is 
zonder het ander. In de tweede plaats schept een overheid die één gezicht toont meer 

19 	Zie: In Oosterhout controleert de politie het vrije veld op maat, Handhaving 1997/5, p. 6-9, voor 
een beschrijving van de wijze waarop men dit project heeft opgezet. 
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duidelijkheid voor de burger. Het is voor burgers nog steeds moeilijk te begrijpen dat ze 
soms wel een bouwvergunning kunnen krijgen, maar geen milieuvergunning (en 
andersom). Precies hetzelfde geldt ten aanzien van de handhaving; wanneer een activiteit 
door de ene afdeling wordt toegestaan 'en door een andere afdeling van hetzelfde orgaan 
juist wordt verboden, stuit dat op onbegrip. 

Een andere reden vóór integratie van de handhaving van milieu- en ruimtelijke-
ordeningswetgeving die door de respondenten wordt genoemd, is dat de milieuhandhaving 
in de praktijk veelal als katalysator werkt voor de handhaving op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. Denk in dit verband aan het hiervoor beschreven project 
'Gebiedsgericht milieuhandhaven', waardoor de politie (en de handhavingspartners) 
wellicht meer aandacht zullen besteden aan de handhaving van bestemmingsplannen. Maar 
naast de speciaal op integratie gerichte projecten, gaat ook van incidentele gevallen 
waarin de afdelingen milieu en ruimtelijke ordening elkaar treffen bij de handhaving een 
positieve invloed uit — al mag dat van de milieu-ambtenaren wel ietsje meer zijn. 

Wanneer wordt gewezen op de milieu-aspecten van een bepaalde zaak krijgen de 
ambtenaren hun bestuurders eerder zover dat ze de zaak gaan aanpakken, ook als 
er een probleem in de sfeer van de ruimtelijke ordening speelt, dan wanneer er 
alleen een ruimtelijke-ordeningsaspect aan de orde is. 

Conclusie 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een zekere integratie van milieu en 
ruimtelijke ordening voor wat betreft de handhaving om twee redenen wenselijk is. In de 
eerste plaats blijkt het regelmatig voor te komen dat een handhavingsprobleem zowel een 
milieu- als een ruimtelijke-ordeningskant heeft. Afstemming of een geïntegreerde aanpak 
van zo'n probleem is dan nodig om een effectieve handhaving te kunnen garanderen. In 
de tweede plaats is geconstateerd dat de milieurechtshandhaving een positieve invloed 
heeft op de handhaving van de ruimtelijke-ordeningswetgeving. Door afstemming en/of 
integratie kan deze invloed worden vergroot; aldus kan het handhavingstekort op het 
gebied van de ruimtelijke ordening worden teruggedrongen. 

5.3 	Handhavingsbeleid 

Iedere handhavende instantie — zeker de bestuurlijke — kent in beginsel zijn eigen 
handhavingsbeleid. Bij een analyse van de organisatie van de handhaving is het interessant 
te bezien of en in hoeverre een organisatievorm of -kenmerk van invloed is op de inhoud 
en/of de uitvoering van het handhavingsbeleid. Effectieve handhaving begint immers met 
een goed handhavingsbeleid en consequente uitvoering daarvan.' 

5.3.1 Inhoud van het handhavingsbeleid 

Bij handhavingsbeleid moet onderscheid worden gemaakt tussen wat men van plan is te 
gaan aanpakken en hoe men dat dan gaat doen. Het eerste wordt bij de meeste gemeenten 
vastgelegd in handhavingsprogramma's en werkplannen, die jaarlijks worden opgesteld. 

20 	Vgl. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 317-319. 
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De wijze waarop men vervolgens te werk gaat, wordt doorgaans voor langere tijd bepaald 
en wordt vastgelegd in stappenplannen, draaiboeken e.d. Men zou dergelijke 
stappenplannen kunnen aanduiden als handhavingsbeleid in enge zin. 

Handhavingsprogramma's en werkplannen 
Alle gemeenten, met of zonder milieudienst, zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen 
van een jaarlijks handhavingsprogramma, zij het dat de milieudiensten van de regio's 
Rijnmond en Westelijk Noord-Brabant daarbij wel nauw zijn betrokken. De twee andere 
samenwerkingsverbanden met uitvoerende taak zijn slechts tot op zekere hoogte 
betrokken, namelijk voorzover nodig om goede werkafspraken te maken ('hoeveel uur 
wanneer voor welke zaken'); de prioriteiten die de onderscheiden gemeenten in deze 
regio's stellen, kunnen derhalve verschillen. Daarnaast wordt in vijf van de zes regio's 
ook op regionaal niveau een handhavingsprogramma vastgesteld, waarin met name de 
jaarlijks geplande projecten worden opgenomen. De relatie van het beleid van het 
samenwerkingsverband tot het beleid van de afzonderlijke gemeenten verschili dus per 
regio. In regio's met een min of meer vrijblijvende samenwerking is de afstemming 
minimaal; hooguit wordt een enkel speerpunt bepaald. 

Sommige verschillen tussen gemeenten kunnen tot grote (gevoelens van) 
rechtsongelijkheid leiden. In twee verschillende regio's werd het voorbeeld 
genoemd van het verbranden van snoeihout en ander organisch afval. In de ene 
gemeente wordt dat streng aangepakt, in de andere oogluikend en in een derde 
uitdrukkelijk toegestaan. Alle betrokkenen waren van mening dat dit een 
onwenselijke situatie is, ook al heeft ieder gemeentebestuur terzake een eigen 
verantwoordelijkheid. Beleidsafstemming is essentieel om dergelijke 
rechtsongelijkheid te voorkomen. 

In regio's met een milieudienst is de mate van afstemming mede afhankelijk van de 
omvang van het mandaat (de taakuitvoering), variërend van gewone afstemming tot één 
uniform beleid. Het laatste is het meest bevorderlijk voor een effectieve handhaving, 
omdat blijkens het onderzoek de neiging tot afwijking bij het bevoegd gezag dan minimaal 
is (zie hierna § 5.3.2). Los hiervan heeft een gebrekkige beleidsafstemming in sommige 
regio's negatieve gevolgen voor de projectmatige samenwerking. Gemeenten maken op 
grond van het eigen beleid een jaarprogramma, waar de projecten als 'extra' bovenop 
komen; daarvoor is dan niet altijd tijd/capaciteit beschikbaar. Zie hierover verder § 6.2.3. 

In twee verschillende regio's gaven de respondenten te kennen dat men onlangs 
voor een aantal soorten inrichtingen (met name uit de categorieën 1 en 2) weer is 
teruggekeerd naar het piep-systeem, met andere woorden dat deze inrichtingen niet meer 
in de gemeentelijke handhavingsprogramma's worden opgenomen. De gemeenten in de 
ene regio voeren alle handhavingstaken zelf uit' en zeggen te weinig capaciteit te 
hebben om alle controlefrequenties te halen. In de andere regio, waarin het toezicht wordt 
uitgevoerd door de milieudienst, ligt de oorzaak in een verschuiving van preventieve naar 
repressieve handhaving; men meent de beschikbare capaciteit beter te kunnen besteden 
aan andere bedrijven (vooral in de repressieve sfeer), een afweging waarbij 
milieurendement het criterium is. Men benadrukt dat de terugkeer naar het piep-systeem 

21 	- Met uitzondering van een aantal specialistische taken, zoals geluidmetingen, waarvoor men bij de 
dienstverlenende centrumgemeente terecht kan. 
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geen bezuinigingsmaatregel betreft. 

Handhavingsbeleid; stappenplannen en draaiboeken 
Alle bij het onderzoek betrokken gemeenten hebben inmiddels — sommigen al jaren, 
anderen sinds kort — een handhavingsbeleid waarin is vastgelegd op welke manier men in 
het algemeen reageert op geconstateerde overtredingen (de zg. stappenplannen of 
draaiboeken). Op één uitzondering na, hebben alle gemeenten in de regio's hun 
stappenplannen min of meer op elkaar afgestemd.' In regio Rijnmond wordt een twee-
stappenplan als beleidsuitgangspunt gehanteerd, de andere regio's gebruiken een drie- of 
vier-stappenplan als standaard. Rijnmond, althans de milieudienst daarvan, werkt 
bovendien al het langst met een vast stappenplan (met vroeger drie stappen). Regio 
Westelijk Noord-Brabant — die een vier-stappenplan heeft, waarbij de ontwerp-
sanctiebeschikking en het horen van de overtreder als derde stap gelden — is van mening 
dat het aantal stappen op den duur moet verminderen, maar momenteel zijn de gemeenten 
daar nog niet aan toe ("Men is nog te kort serieus met handhaving bezig; eerst moest een 
inhaalslag worden gepleegd ten aanzien van de vergunningverlening"). In de andere 
regio's ziet men het aantal stappen niet op korte termijn kleiner worden, omdat daarvoor 
geen draagvlak is bij het bestuur (en soms evenmin bij de ambtenaren). 

In een aantal regio's — Waterland, Rivierenland, Rijnmond en Westelijk Noord-
Brabant — wordt ook aan 'bijzondere' beleidsvorming aandacht besteed. Hiermee wordt 
gedoeld op het vormen van beleid ten behoeve van nieuwe taken — of taken waarvoor men 
eerder geen aandacht had —, nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld de amvb glastuinbouw) of 
in andere opzichten voor de gemeenten nieuwe dingen (bedrijfsinterne milieuzorg, 
handhaving op maat e.d.). Deze bijzondere beleidsvorming wordt bij alle vier de regio's 
in de regel uitgedacht en voorbereid door medewerkers van het samenwerkingsverband of 
de milieudienst. De gemeenten zeggen hiervoor zelf geen tijd te kunnen vrijmaken; de - 
gemeente-ambtenaren worden toch vooral geregeerd door de waan van de dag (zoals 
klachten, calamiteiten etc.). Daarnaast is bij de samenwerkingsverbanden meer (bundeling 
van) deskundigheid aanwezig, zeker in vergelijking met de wat kleinere gemeenten. 
Tijdgebrek lijkt echter de belangrijkste belemmerende factor te zijn. Wanneer een 
gemeente daarvoor tijd weet vrij te maken, is men ook tot goede beleidsvorming in 
staat.' Bovendien blijkt het belang van de tijds- en capaciteitsfactor uit het feit dat de 
hoeveelheid bijzondere beleidsvorming en de diversiteit daarvan groter is, naarmate de 
regionale organisatie groter is. Ook voor deze beleidsvorming is derhalve een zekere 
kritische massa vereist. 

5.3.2 Uitvoering van het handhavingsbeleid 

Handhavingsprogramma's en werkplannen 
Volgens de respondenten slagen de meeste gemeenten er inmiddels in om de 
controlebezoeken die in de gemeentelijke handhavingsprogramma's en werkplannen zijn 
gepland ook daadwerkelijk uit te voeren, al dan niet met behulp van een milieudienst of 

22 	Met slechts kleine detailverschillen, zoals bij welk soort overtredingen de politie wordt 
gewaarschuwd of welk soort gevallen tot een stap meer of minder aanleiding geeft. 

23 	Zo heeft een ambtenaar van één van de gemeenten naar aanleiding van een in regioverband 
gehouden project Bestemmingsplannen buitengebied een uitstekend, goed doordacht beleid 
uitgestippeld voor de 'handhaving bouwwetgeving en ruimtelijk beleid' in de eigen gemeente. 
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samenwerkingsverband. Enkele gemeenten kampen weliswaar met een capaciteitsgebrek, 
dat is niet zodanig dat gepland toezicht niet kan doorgaan; het zijn vooral de extra's en 
een eventuele verdieping van de handhaving die blijven liggen. Hiermee komen we bij de 
regionale handhavingsprogramma's. De uitvoering daarvan wisselt sterk per regio en per 
gemeente. Aan de projecten die de regionale handhavingsprogramma's doorgaans 
bevatten, wordt niet meer door alle gemeenten meegedaan. Ten dele komt dit door 
capaciteitsgebrek; de extra's blijven het eerst liggen. Daarnaast heeft niet iedere gemeente 
aan elk project behoefte (men heeft het al eens eerder gedaan, het aan te pakken probleem 
doet zich in de betrokken gemeente niet voor etc.). In regio Rijnmond heeft de 
milieudienst er om die reden voor gekozen het aantal projecten sterk te verminderen. Dat 
kón zij ook doen, omdat veel van wat elders in het kader van projecten wordt aangepakt 
in Rijnmond is ingebed in de structurele (gezamenlijke) handhaving. Zie hierover verder 
§ 6.2.3. 

Handhavingsbeleid; stappenplannen en draaiboeken 
In twee regio's wordt het gehanteerde stappenplan in het gros van de gevallen 
daadwerkelijk uitgevoerd; in regio Rijnmond door alle gemeenten, in regio Westelijk 
Noord-Brabant vooral door de gemeenten die het hele voortraject aan de milieudienst 
hebben gemandateerd. De respondenten van de andere regio's geven aan dat toch nog 
regelmatig extra stappen aan het handhavingstraject worden toegevoegd, vooral in de 
kleinere gemeenten waar vergunningverlening en handhaving doorgaans niet gescheiden 
worden uitgeoefend. Met name in de eindfase, als de beslissing moet worden genomen dat 
'nu toch echt' een sanctie moet worden opgelegd, is de verleiding groot om nog eens met 
de overtreder rond de tafel te gaan zitten. Gek genoeg lijkt daarmee toch enige 
verbetering te zijn opgetreden in vergelijking met de situatie van een aantal jaren geleden. 
Toen was het in de praktijk niet ongebruikelijk om al veelvuldig contact te hebben met de 
overtreder — veelal in de vorm van informele, mondelinge waarschuwingen — alvorens het 
officiële stappenplan in gang te zetten.' Naar aanleiding van het onderhavige onderzoek 
bestaat de indruk dat de waarschuwingen nu in een veel eerder stadium dan voorheen een 
formele status krijgen. Gezien de ervaring dat veel overtreders onder dreiging met 
sancties eieren voor hun geld kiezen en de overtreding beëindigen, moet dit worden 
toegejuicht. Niettemin blijft een feit dat het voor een effectieve handhaving essentieel is 
dat ook die laatste stap, sanctieoplegging, zonodig wordt gezet. 

Conclusie 
De gemeentegrootte lijkt een niet onbelangrijke rol te spelen bij de mate waarin het beleid 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Over het algemeen hebben de kleinere gemeenten meer 
moeite met uitvoering conform het beleid, volgens de respondenten voornamelijk vanwege 
de geringe afstand tussen bestuur en burger. De wijze waarop de organisatie van de 
handhaving gestalte heeft gekregen en de omvang van de eventueel aan een 
samenwerkingsverband uitbestede taak, zijn echter eveneens van invloed op de relatie 
tussen beleid en uitvoering. Gemeenten die de uitvoering van de handhaving grotendeels 

24 	Zie A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 247. 
25 	Een wethouder die in de supermarkt of op de tennisclub door een ondernemer persoonlijk wordt 

aangesproken (kleine gemeente) is toch iets anders dan een wethouder die een afvaardiging van de 
Kamer van Koophandel of de Vereniging van Havenbedrijven op bezoek krijgt (grote gemeente). 
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op afstand (in handen van het samenwerkingsverband) hebben gelegd, volgen de adviezen 
van het samenwerkingsverband — bijvoorbeeld ten aanzien van het al dan niet geven van 
een waarschuwing, opleggen van een sanctie etc. — bijna altijd zonder veel discussie 
op. 26  Hoe meer de gemeenten in eigen hand houden — dus ook: over hoe meer 
medewerkers men zelf ten behoeve van milieu(handhaving) kan beschikken —, hoe vaker 
discussies ontstaan over de wenselijkheid van een bepaalde stap in het handhavingstraject. 
Gemeenten die het samenwerkingsverband alleen controles laten uitvoeren en vervolgens 
zelf aan de hand van bezoekverslagen beslissen welk vervolg aan geconstateerde 
overtredingen zal worden gegeven, voelen zich in het algemeen geheel vrij om hun eigen 
gang te gaan (wat meestal inhoudt dat het handhavingstraject uit flink wat stappen 
bestaat). 

5.4 	Bevindingen 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan een aantal organisatiekenmerken dat (in zekere 
mate) bepalend zou kunnen zijn voor de wijze waarop een handhavingsorganisatie 
functioneert. Daarnaast is bekeken of en in hoeverre de organisatievorm van invloed is op 
de inhoud van het handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan. In het navolgende worden 
de bevindingen nog eens op een rijtje gezet. Daarbij zal worden gepoogd aan te geven 
welke positieve effecten bepaalde organisatievormen en -kenmerken in de praktijk hebben 
(§ 5.4.1) en welke knelpunten juist verband houden met de organisatie (§ 5.4.2). 

5.4.1 Positieve effecten van de organisatie 

Scheiding vergunningverlening en handhaving 
• functiescheiding leidt tot specialisatie, hetgeen aan de kwaliteit van de handhaving ten 
goede komt; 
• scheiding tussen vergunningverlening en handhaving is van belang in de relatie met de 
andere handhavingspartners, met name politie en justitie; 
• de band die met een bedrijf wordt opgebouwd bij ongescheiden functie-uitoefening kan 
volgens sommige respondenten ook positief effect hebben op de handhaving; 
• veel nadelen van functiescheiding kunnen worden opgelost door te zorgen voor een 
goede communicatie tussen vergunningverleners en handhavers. 

Scheiding toezicht en sanctionering 
• uitvoering van de toezichtstaken op enige afstand van het bestuur — bijvoorbeeld door 
een milieudienst of samenwerkingsverband — lijkt gunstig te zijn voor de bereidheid tot 
handhaving in het algemeen en tot het volgen van stappenplannen in het bijzonder; 
• hoe omvangrijker het mandaat is dat aan de organisatie op afstand is verleend, hoe 
meer de hierboven genoemde bevinding bewaarheid wordt; 
• bij een personele scheiding van toezicht en sanctionering behoudt het bestuur zelf de 
regie en de verantwoordelijkheid. 

26 	Zie in dit verband A.M. Poppelaars en R.S.F.G. Peters, Handhaving in het Rijnmondgebied: Op 
maat en slagvaardig, M en R 1997, p. 243. 
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Integratie milieu en ruimtelijke ordening 
• (een adequaat niveau van) milieurechtshandhaving heeft een positieve invloed op de 
handhaving van de ruimtelijke-ordeningswetgeving; 
• sommige handhavingsproblemen kunnen effectief worden opgelost met een 
geïntegreerde aanpak: milieu en ruimtelijke ordening tezamen. 

Handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan 
• milieudiensten en samenwerkingsverbanden met capaciteit voor beleidsontwikkeling 
spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 'bijzondere' beleidsvorming; 
• hoe meer stappen zijn gemandateerd aan milieudienst of samenwerkingsverband, hoe 
consequenter de stappenplannen worden nagevolgd. 

5.4.2 Knelpunten in de organisatie 

Algemeen 
• de (politieke) wil om te handhaven ontbreekt nog al eens bij de kleinere gemeenten. Dit 
probleem doet zich minder voor ingeval een deel van de handhaving op afstand wordt 
uitgevoerd (bijvoorbeeld door een milieudienst of samenwerkingsverband met een 
mandaat tot en met de voorwaarschuwing). 

Scheiding vergunningverlening en handhaving 
• tussen degenen die in de praktijk van vergunningverlening en handhaving werkzaam 
zijn, bestaat geen overeenstemming over de wenselijkheid van functiescheiding; 
• het niet hanteren van een scheiding tussen vergunningverlening en handhaving staat in 
de praktijk in de weg aan het toekennen van buitengewone opsporingsbevoegdheid aan 
een (gemeentelijk) toezichthouder, althans werkt belemmerend voor de uitoefening van die 
buitengewone opsporingsbevoegdheid (zo aanwezig); 
• in kleine organisaties is onvoldoende kritische massa aanwezig om (op doelmatige 
wijze) een functiescheiding door te voeren; 
• een 'te dikke muur' tussen vergunningverlening en handhaving belemmert de 
noodzakelijke afstemming tussen beide functies; 
• onvoldoende draagvlak voor handhaving van de ruimtelijke-ordeningswetgeving staat 
vooralsnog in de weg aan functiescheiding op dat terrein. 

Scheiding toezicht en sanctionering 
• de idee om toezicht en sanctie-oplegging (in termen van bevoegdheden) te scheiden kan 
op weinig sympathie uit het veld rekenen. 

Integratie milieu en ruimtelijke ordening 
• de gebrekkige handhaving van de `milieugerelateerde' ruimtelijke-ordeningswetgeving — 
bijvoorbeeld bestemmingsplannen — heeft negatieve invloed op de effectiviteit van de 
handhaving van het milieurecht; 
• afstemming van milieu en ruimtelijke ordening en de soms noodzakelijke geïntegreerde 
aanpak worden gefrustreerd door het ontbreken van echte handhavers op het terrein van 
de ruimtelijke ordening. 
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Handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan 
• ingeval de milieudienst of het samenwerkingsverband uitsluitend controles uitvoert en 
de uitvoering van het vervolgtraject bij de gemeenten zelf ligt, worden vaker extra 
stappen (in afwijking van het stappenplan) ingelast. 
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6 	Samenwerking bij de handhaving 

6.1 	Algemeen; belang van samenwerking 

Het begrip samenwerking heeft een positieve lading. Bij samenwerking worden de 
krachten gebundeld, hetgeen als het goed is meer output oplevert dan er aan input is 
geweest ('het geheel is meer dan de som der delen'). Het belang van samenwerking bij de 
handhaving is tweeërlei. In de eerste plaats zijn bij de handhaving doorgaans vele 
instanties, bestuurlijke en justitiële, betrokken. Om de werkzaamheden van al die 
handhavers op elkaar af te stemmen en te coördineren — met onder meer de bedoeling 
'geen gaten te laten vallen' — is samenwerking in veel gevallen absoluut noodzakelijk. In 
de tweede plaats biedt samenwerking, los van de hiervoor bedoelde noodzaak, vele 
voordelen. Enige daarvan zijn: 

- realiseren van specialisatie; 
- vergroten van doelmatigheid; 
- opbouwen van een (handhavings)netwerk; 
- vergemakkelijken van het uitwisselen van informatie; 
- uitwisselen van professionele kennis en ervaring; 
- komen tot een eenduidig handhavingsbeleid (en niet: een overheid met twee gezichten); 
- komen tot een uniforme aanpak (handhavingsstrategie); 
- waar nodig realiseren van een geïntegreerde aanpak. 

De voordelen die aan samenwerking zijn verbonden mogen duidelijk zijn, samenwerking 
kent echter ook een aantal nadelen. Enkele daarvan zijn: 

- verlies aan autonomie en zeggenschap; 
- bemoeilijken van eigen prioriteitsstelling; 
- hogere bestuurslasten (tijd voor afstemming en overleg, administratie); 
- financiële lasten (bijvoorbeeld van een milieudienst). 

De positieve lading die de term samenwerking heeft, moet vooral ook worden behouden. 
Aan samenwerking 'omdat het moet' heeft niemand iets. Er zal derhalve een zorgvuldige 
afweging van de kosten — bijvoorbeeld in tijd en verlies van zeggenschap — en van de 
baten van samenwerking moeten worden verricht. Bekeken moet worden in welke 
gevallen samenwerking meerwaarde heeft en op welke wijze die samenwerking dan het 
best vorm zou kunnen' krijgen. 

De samenwerking tussen gemeenten onderling staat in dit onderzoek centraal, al is 
ook zijdelings aandacht besteed aan de samenwerking met de overige 
handhavingspartners. Van oudsher ligt de kern van de intergemeentelijke samenwerking 
bij de WGR-regio's. In het kader van het onderzoek zijn zes WGR-regio's onder de loep 
genomen (zie voor de selectie § 3.2.1). In dit hoofdstuk zal worden weergegeven op 
welke manier de samenwerking bij de handhaving in de onderscheiden regio's gestalte 
heeft gekregen. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt tussen samenwerking op het 
terrein van het milieurecht (§ 6.2) en samenwerking op het terrein van de ruimtelijke 
ordening (§ 6.3), waarbij op voorhand reeds kan worden opgemerkt dat de laatste nog in 
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de kinderschoenen staat. Naar aanleiding van de — positieve en negatieve — ervaringen in 
de praktijk kan vervolgens een voorzet worden gegeven voor een of meer modellen voor 
samenwerking (hoofdstuk 7/8). 

6.2 	Samenwerking op het gebied van het milieurecht 

6.2.1 Algemeen 

Bij de handhaving van de milieuwetgeving is een veelheid aan instanties betrokken. Ter 
voorkoming van ongewenste samenloop of ongewenste lacunes bij de handhaving is het 
noodzakelijk de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen. In het NMP en het 
NMP-plus is reeds gewezen op het belang van samenwerking bij de uitvoering van het 
milieubeleid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder. Structurele samenwerking 
tussen de verschillende overheden alsmede afstemming tussen bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke handhaving werd en wordt nog steeds noodzakelijk geacht voor een 
adequate handhaving van de milieuwetgeving. Op voorstel van het DUIV-overleg' is een 
bestuurlijke handhavingsstructuur totstandgekomen, waarvan het zwaartepunt ligt op het 
niveau van de intergemeentelijke samenwerking (de WGR-regio's). De kern van deze 
intergemeentelijke samenwerking bestaat uit het wijd -dineren van de toezichtsinspanningen 
van de samenwerkende gemeenten. De belangrijkste elementen van de voorgestane 
handhavingsstructuur worden gevormd door een bestuurlijk overleg dat besluiten neemt, 
een ambtelijk overleg dat besluiten voorbereidt en uitvoert en een coördinatie- en 
informatiepunt (CIP) voor de voortgangsbewaking en ondersteuning.' Aan het regionaal 
bestuurlijk milieu-overleg (RMO-b) nemen de milieuportefeuillehouders van de gemeenten 
deel, het OM (in de persoon van de milieu-officier of parketsecretaris), de politie, de 
RIMH, de provincie, de waterkwaliteitsbeheerders en eventueel vertegenwoordigers van 
landelijke diensten als de AID. Deze instanties participeren eveneens in een bestuurlijk 
overleg op provinciaal niveau, het provinciaal milieu overleg (PMO). 

De hierboven beschreven bestuurlijke handhavingsstructuur heeft in de praktijk 
inderdaad gestalte gekregen, waarbij in de diverse regio's overigens kleinere of grotere 
verschillen zijn ontstaan.' In de volgende paragrafen zal worden beschreven hoe de 
samenwerking in de in het kader van het onderhavige onderzoek bezochte regio's is 
vormgegeven. Alvorens daartoe over te gaan is het van belang te wijzen op een recente 
stroom beleids- en andere documenten waarin wordt voorgesteld de samenwerking bij de 

handhaving verder te intensiveren, namelijk door ook structureel samen te werken bij de 
repressieve handhaving.' In de 29-augustus-brief van de drie betrokken ministers wordt 

1 	• DGM, UvW, IPO en VNG. 
2 	TK 1990-1991, 21137, nr. 70, p. 2. 
3 	Vgl. Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving, Vierde inventarisatie voortgang 

implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den Haag december 1996, LCCM 1996/7, p. 4 en 
A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 229-232. 

4 VNG-ledenbrief dd. 10 mei 1995, VNG, Lbr. 95/92; Model strafrechtelijke aanpak 
inrichtingsgebonden milieucriminaliteit, Parket-Generaal Milieu en Nederlands Politie Instituut, 
april 1997; VNG-ledenbrief dd. 4 juli 1997, VNG, Lbr. 97/108; Brief van de ministers van 
VROM, Verkeer en Waterstaat en Justitie van 29 augustus 1997 aan de Tweede Kamer, TK 1996- 
1997, 22 343, nr. 29. 
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een driesporenbeleid uitgestippeld ter verbetering van de milieurechtshandhaving. De 
eerste twee sporen betreffen het (doorgaan met het) verbeteren van het 
handhavingsinstrumentarium en het ontwikkelen van een landelijke handhavingsstrategie 
met betrekking tot de rolverdeling tussen bestuur en Openbaar Ministerie. Het derde 
spoor is in het kader van dit onderzoek het meest interessant. Dat spoor heeft betrekking 
op de wijze van verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden en in dat verband op de 
organisatie van de handhaving. De wijze waarop de samenwerking tussen de 
handhavingspartners gestalte heeft gekregen en zou moeten krijgen staat daarbij centraal. Z^J 

In het navolgende zal worden bezien in hoeverre in sommige regio's reeds 
uitvoering is gegeven aan de beoogde intensivering van de (structurele) samenwerking. 
Allereerst zal worden weergegeven hoe de samenwerking in de zes onderzochte regio's is 
georganiseerd, waarbij het accent zal worden gelegd op de organisatie van het 
samenwerkingsverband (het samenwerkingsmodel). 

6.2.2 Organisatie van de samenwerking 

De bestuurlijke handhavingsstructuur zoals die in het begin van de jaren negentig is 
voorgesteld (zie § 6.2.1) laat de regio's betrekkelijk veel vrijheid wat betreft de 
organisatie van de samenwerking. Iedere regio heeft dan ook op eigen wijze invulling 
gegeven aan de landelijke handhavingsstructuur, hetgeen tot kleinere of grotere 
verschillen tussen de diverse regio's heeft geleid. In hoofdstuk 3 is gebleken dat in de 
praktijk drie samenwerkingsvormen zijn te onderscheiden: het onderbrengen van extra 
personele voorzieningen bij een samenwerkingsverband, het onderbrengen van extra 
personele voorzieningen bij een dienstverlenende of centrumgemeente en het opzetten van 
een regionale milieudienst. 

De VNG onderscheidt in dit verband de volgende modellen s : 
- het handhavingsafstenzmingsnzodel: bestuurlijke aansturing op regionaal niveau, 
uitvoering en coördinatie op lokaal niveau; 
- het handhavingscoeirdinatiemodel: bestuurlijke aansturing en beperkt aantal 
uitvoeringstaken op regionaal niveau; 
- het handhavingsintegratiemodel: handhavingsactiviteiten van de gemeenten 
gebundeld op regionaal niveau. 

Binnen deze drie hoofdgroepen doen zich nog kleine variaties voor — bijvoorbeeld in de 
omvang van de beschikbare capaciteit, in de omvang van het takenpakket, de 
onderverdeling in subregio's e.d. — zoals hierna zal blijken. Elk van de drie hoofdgroepen 
is in twee voor het onderzoek geselecteerde regio's vertegenwoordigd (zie § 3.2.1). In 
deze paragraaf wordt .  beschreven hoe de organisatie van de samenwerking in de zes 
onderzochte regio's vorm heeft gekregen. 

Regio Rijnmond 
De regio is een samenwerkingsverband tussen vijftien gemeenten en de provincie Zuid- 
Holland. Er is sprake van één zeer grote gemeente (klasse 6), drie grote gemeenten 
(klasse 5), vijf middelgrote gemeenten (klasse 4) en zes kleinere gemeenten (klassen 2 

5 	VNG, Succesvolle samenwerking bij milieuwethandhaving (Milieureeks nr. 7), Den Haag 1996, 
p. 12. 
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en 3)• 6  De regio is in belangrijke mate industrieel van karakter. Daarnaast is vooral in de 
kleinere gemeenten veel tuinbouw te vinden. Zowel qua aard van de problematiek als qua 
omvang van de gemeenten is derhalve in sommige gevallen sprake van grote verschillen. 

Het samenwerkingsverband kent een milieudienst pur sang, die reeds 25 jaar 
bestaat. De milieudienst voert voor de vijftien deelnemende gemeenten en de provincie 
een deel van de milieutaken uit, waaronder de vergunningverlening en de handhaving. 
Sinds kort is het takenpakket uitgebreid met monitoring. Er werken in totaal zo'n 360 
mensen bij de milieudienst, waarvan ongeveer 80 fte ten behoeve van de handhaving bij 
de bureaus handhaving; daarnaast zijn versnipperd over de organisatie nog wat 
medewerkers met handhavingstaken te vinden. Dertig toezichthouders zijn bekleed met 
buitengewone opsporingsbevoegdheid. Tot op heden zijn de handhavingstaken 
ondergebracht bij vier bureaus: een bureau industrie (met name provinciale 
handhavingstaken), een bureau speciaal voor de gemeente Rotterdam, een bureau voor de 
andere gemeenten en een bureau afvalstoffen. Op stapel staat een reorganisatie, waarbij 
handhaving en vergunningverlening in één afdeling worden samengevoegd, doch 
gescheiden blijven op bureauniveau. De milieudienst richt zich alleen op milieutaken; 
ruimtelijke ordening maakt geen deel uit van het takenpakket. 

De handhavingstaak wordt, met uitzondering van het nemen van handhavings-
beschikkingen, in zijn geheel door de milieudienst uitgevoerd; de milieudienst heeft van 
alle aangesloten instanties een mandaat tot en met de voorwaarschuwing verkregen. De 
aangesloten gemeenten hebben, afhankelijk van hun omvang, zelf nog één of enkele 
medewerkers ten behoeve van de milieutaken in dienst, die vooral fungeren als schakel 
tussen milieudienst en bevoegd gezag. De provincie beschikt zelf nog over een afdeling 
handhaving (hetgeen ook nodig is, aangezien de regio slechts een deel van de provincie 
bestrijkt). De milieudienst voert de reguliere controles uit aan de hand van tevoren 
opgestelde en met de gemeenten besproken werkplannen. Wanneer in een concreet geval 
handhavend moet worden opgetreden omdat er een overtreding is geconstateerd, brengt de 
milieudienst een advies uit aan het bevoegd gezag. Dit betreft een puur milieu-advies. Er 
wordt in beginsel niet geanticipeerd op andere belangen (die mogelijk aan handhaving in 
de weg zouden kunnen staan); de belangenafweging dient immers door het bevoegd gezag 
te worden verricht. 

Regio Westelijk Noord-Brabant 
De regio bestrijkt een gebied van zeseneenhalve gemeente — twee middelgrote en vijf wat 
kleinere —, die met elkaar over een regionale milieudienst beschikken. Deze milieudienst 
functioneert als zodanig sinds 1 januari 1994. Voor die tijd werd gebruikgemaakt van 
dienstverlening door de twee grootste gemeenten in de regio. Met iedere gemeente is een 
contract gesloten met betrekking tot de uitvoering van milieutaken, waarin het aantal uren 
dat gemeenten willen — en in zekere mate moeten — inhuren is vastgelegd. Daarnaast 
worden milieutaken uitgevoerd voor de provincie. De milieudienst kent vier afdelingen, 
waaronder een afdeling vergunningverlening en controle (dit laatste ten aanzien van de 
categorie-1 en -3-inrichtingen) en een afdeling 'speciale handhaving'. Deze afdeling 
bestrijkt de handhaving van de categorie-4-bedrijven, de preventieve handhaving ten 

6 	Gerefereerd wordt aan de volgende gemeenteklassen: 1 = minder dan 5.000 inwoners, 2 = 
5.000 - 10.000, 3 = 10.000 - 20.000, 4 = 20.000 - 50.000, 5 = 50.000 - 100.000 en 6 = meer 
dan 100.000 inwoners. 
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aanzien van provinciale inrichtingen en de hercontroles ten aanzien van de categorieën 1, 
2 en 3. De scheiding tussen vergunningverlening en handhaving is dus gedeeltelijk 
doorgevoerd. Daarnaast zijn er nog twee afdelingen belast met zaken als techniek, beleid, 
administratieve ondersteuning etc. 

De twee grootste gemeenten hebben de milieudienst een mandaat verleend tot en 
met de voorwaarschuwing (waarin overigens niet wordt gedreigd met sancties, maar wel 
op de mogelijkheid van sanctieoplegging wordt gewezen). Voor de andere gemeenten 
worden alleen de controlebezoeken uitgevoerd, waarna de rapporten daarvan naar de 
desbetreffende gemeente gaan. Die gemeente beslist uiteindelijk zelf wat er daarna 
gebeurt. Ook bij de grootste gemeenten wordt de laatste stap — sanctieoplegging — door de 
gemeente zelf gezet, maar de sanctiebeschikking wordt helemaal voorbereid door de 
milieudienst (die dus een concept-beschikking levert). Deze twee gemeenten hebben 
allebei nog maar één fte milieu, die als het ware de functie van doorgeefluik naar het 
bestuur vervult. De andere gemeenten hebben — hoewel ze veel kleiner zijn — meer eigen 
milieumedewerkers in dienst; zij verlangen doorgaans niet meer van de milieudienst dan 
(technische) toezichtsrapporten. 

De provincie heeft mandaat verleend voor de preventieve controle van provinciale 
inrichtingen in de regio. De milieudienst is hier zeer blij mee, onder meer vanwege het 
leereffect door de technische aspecten die men bij dergelijke bedrijven tegenkomt. Ook de 
provinciale zaken worden besproken bij het regionaal handhavingsoverleg. De ambtelijke 
brieven naar overtreders worden door de milieudienst verzorgd. Daarna vindt overdracht 
van de zaak plaats naar de provincie. De procedure is dan dezelfde als bij de gemeenten, 
behalve dat nog een soort 'check' plaatsvindt: een provinciale toezichthouder gaat met een 
toezichthouder van de milieudienst nog een keer op hercontrole bij de overtreder. 

Regio Waterland 
De regio omvat zeven gemeenten: één grote (ongeveer 65.000 inwoners) en zes kleinere 
(tussen de 5.000 en 25.000 inwoners). De grootste gemeente heeft nauwelijks 
buitengebied; de problematiek is derhalve voornamelijk stedelijk van aard. De andere 
gemeenten hebben wel allemaal een (groot) buitengebied en daardoor veel bedrijven in de 
agrarische sector. De problematiek in de gemeenten is dus niet over de hele linie gelijk. 
Voor de huidige vorm van samenwerking levert dit echter geen noemenswaardige 
problemen op. 

Het samenwerkingsverband in deze regio vervult voor de gemeenten van de regio 
een aantal diensten (onder meer de GGD, de Schoolartsendienst etc.). Er is een 
secretariaat ter ondersteuning van de verschillende diensten en voor de coördinatie van de 
beleidstaken. Eén van die taken betreft ruimtelijke ordening en milieu, waarvan vooral de 
laatste qua omvang enorm is gegroeid onder invloed van de BUGM-gelden. De afdeling 
milieu bestaat uit acht fte: vier uitvoerend en vier beleidsmatig. De taken bestaan vooral 
uit vergunningverlening en handhaving (het opstellen van voorschriften en het uitvoeren 
van controles), geluidsaspecten en enkele beleidstaken (coördinatie van de handhaving 
(CIP), bim, afvalbeleid e.d.). Alle uitvoerende medewerkers zijn als toezichthouder 
aangewezen door iedere deelnemende gemeente en kunnen derhalve in het hele regio-
gebied werkzaam zijn. Het takenpakket van het samenwerkingsverband is niet op bepaalde 
categorieën inrichtingen gericht; men vervult de concrete wensen van de gemeenten (soms 
de probleemgevallen, soms gewoon wat aan de beurt is). 

Het samenwerkingsverband voert puur de wensen van de gemeenten uit. De 
toezichtsrapporten en eventuele concept-brieven gaan op flop naar de betrokken gemeente, 
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die vervolgens het voortraject uitvoeren. Handhavingsbeschikkingen worden door de 
gemeenten zelf opgesteld, al wordt wel af en toe advies gevraagd aan het 
samenwerkingsverband. Wat betreft de bevoegdheden is dus sprake van een 'licht' 
samenwerkingsverband. Soms betreurt men dat wel eens, bijvoorbeeld als gemeenten zich 
— naar de mening van het samenwerkingsverband — een nieuwe taak zouden moeten 
aantrekken (zoals recent de aanpak van afvalwater). Het samenwerkingsverband kan dan 
hooguit stimuleren. Bevoegdheden op regioniveau zijn echter politiek niet haalbaar 
vanwege de behoefte aan autonomie bij de gemeenten. 

Opmerking verdient dat naar aanleiding van de stopzetting van de BUGM/VOGM-
regelingen per 1 januari 1998 veel discussie is gevoerd over de voortgang van de 
samenwerking. De respondent die een gemeente vertegenwoordigt die het 
handhavingsapparaat heeft afgestemd op de bij het samenwerkingsverband aanwezige 
capaciteit, is erg tevreden over het functioneren van het samenwerkingsverband. De 
andere gemeenten zijn dat echter minder, vooral vanwege de financiële aspecten. De 
grootste gemeente heeft aangekondigd minder te willen betalen, omdat men van de 
uitvoeringstaak van het samenwerkingsverband geen gebruik maakt. De andere gemeenten 
zouden dan echter meer geld op tafel moeten leggen, hetgeen bij de wat kleinere 
gemeenten hard aankomt. Voor voornoemde gemeente zou een forse inkrimping van het 
samenwerkingsverband — een andere optie — desastreus zijn, omdat men nauwelijks zelf 
over een apparaat beschikt; de andere gemeenten hebben ook nog een eigen 
handhavingsorganisatie, dus daarvoor maakt het iets minder uit. "Maar," zoals de 
respondent terecht opmerkte "dan verdwijnen alle krenten uit de pap." 
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Begin oktober — na afsluiting van het praktijkgedeelte van dit onderzoek — is de 
kogel door de kerk: de Waterlandse gemeenten gaan de komende vier jaar door 
met de samenwerking binnen de regio. De 'milieudienst' bij het 
samenwerkingsverband wordt verkleind van zeven fte naar zes fte. Dit is voor het 
samenwerkingsverband het absolute minimum om nog naar behoren te kunnen 
functioneren.' 

Regio Rivierenland 
De regio beslaat in totaal achttien tamelijk kleine gemeenten van overwegend agrarische 
aard, waarvan de kleinste bijna 1.300 inwoners heeft en de grootste ongeveer 35.000. 
Wat betreft aard en omvang zijn de deelnemende gemeenten derhalve min of meer 
gelijkwaardig. Wel is er een zekere tweedeling tussen de gemeenten, doordat zeven 
gemeenten reeds van oudsher (sinds de jaren veertig) over een gezamenlijke technische 
dienst beschikken. Deze tweedeling heeft echter alleen gevolgen voor het aantal uren dat 
deze gemeenten bij het samenwerkingsverband inhuren; dat is zeer beperkt in vergelijking 
met de hoeveelheid die de overige gemeenten bij het samenwerkingsverband afnemen. De 
technische dienst, waarbij ongeveer zeven fte zich met milieu bezig houdt, functioneert 
als een soort milieudienst. Men is over het niveau zeer te spreken; ook in de ogen van de 
andere gemeenten doet deze subregio — Bommelerwaard — het goed. 

Het samenwerkingsverband karakteriseert zichzelf als een kleine milieu-
adviesdienst. Bij het samenwerkingsverband zijn zeven medewerkers werkzaam in vaste 
dienst: zes technisch medewerkers en één handhavingscffirdinator (CIPper). De 

7 	Bron: Nieuwe Noord-Hollandse Courant (NNC) 7 oktober 1997. 



medewerkers zijn bijna allemaal academisch geschoold en specialist op een bepaald 
terrein (bodem, geluid). De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht om jaarlijks 
een bepaald aantal uren af te nemen, zodat de continuïteit van het samenwerkingsverband 
is gewaarborgd. 

Het samenwerkingsverband vervult voor de gemeenten twee taken. In de eerste 
plaats moet het zorgdragen voor beleidsafstemming en coördinatie op het terrein van de 
handhaving (een typische CIP-taak). In het kader daarvan stelt de CIPper driejaarlijks een 
handhavingsprogramma op. Ten tweede geeft het samenwerkingsverband in opdracht van 
de gemeenten technische adviezen ten behoeve van de vergunningverlening en in iets 
minder mate van de handhaving (bijvoorbeeld geluidmetingen). Bij de handhaving betreft 
het vooral zogenaamde 'streekromans': lang slepende probleemgevallen. 

Regio Zuid-west Utrecht 
De regio omvat negen gemeenten van verschillende aard en omvang. De grootste 
gemeente, die tevens dienstverlenende centrumgemeente is, heeft meer dan 200.000 
inwoners en kenmerkt zich door een hoge mate van verstedelijking. Daarnaast zijn er 
twee middelgrote gemeenten met groeiende industrieterreinen. Ten slotte maken zes qua 
inwonertal een stuk kleinere gemeenten deel uit van de regio; deze gemeenten hebben in 
het algemeen wel een groot landelijk gebied. De verschillen binnen de regio zijn derhalve 
tamelijk groot. 

De samenwerking binnen de regio kenmerkt zich door een uiterst lichte structuur. 
Het samenwerkingsverband is geen instantie op zich en heeft dan ook geen medewerkers. 
Tot op heden fungeert de grootste gemeente als dienstverlenende centrumgemeente, 
waarbij de andere gemeenten capaciteit en uren kunnen inhuren. Eén van de medewerkers 
van deze gemeente is benoemd tot handhavingsco&dinator en is full time belast met het 
organiseren en coördineren van de gezamenlijke handhavingsinspanningen; deze 
ambtenaar belichaamt als het ware het samenwerkingsverband. Zijn taak bestaat 
hoofdzakelijk uit het opzetten en coördineren van handhavingsprojecten. Tevens 
onderhoudt hij het netwerk met de handhavingspartners; vooral de gemeenten maken 
dankbaar gebruik van de kanalen die de handhavingsco&dinator kent. Daarnaast verleent 
hij in concrete gevallen ondersteuning wanneer een deelnemende gemeente dat verzoekt. 
De regio maakt echter ook deel uit van een groter — provinciaal — verband, het Beraad 
Regio Utrecht (BRU). Dit verband is opgericht met het oog op mogelijke vorming van 
een stadsprovincie en omvat globaal genomen de gehele provincie (26 gemeenten; vier 
WGR-regio's). Van de onder het BRU vallende gemeenten is tweederde aangesloten bij 
een milieudienst; een enkele uitzondering daargelaten voeren alleen de gemeenten van de 
door ons onderzochte regio de milieu(handhavings)taak zelf uit. 

Beide samenwerkingsverbanden zitten midden in een reorganisatieproces, hetgeen 
de zaak er niet duidelijker op maakt. De secretaris van de beheerscommissie van het 
provinciaal verband vervult tevens de rol van `regiofunctionaris' voor de WGR-regio. Dit 
is voor hem echter een neventaak. De échte regiofunctionaris, de handhavingsco&dinator, 
is werkzaam bij de centrumgemeente. Het was de bedoeling dat er per 1 september 1997 
— er is reeds enige vertraging — een bij de regio gestationeerd CIP zou komen voor het 
gehele provinciale verband, waaraan alle handhavende instanties zullen meebetalen. Dit 
CIP moet zo mogelijk meer dan één fte gaan omvatten. De functie van 
handhavingscotirdinator bij de centrumgemeente komt daarmee te vervallen, overigens tot 
ergernis van een deel van de deelnemende gemeenten (die helemaal niet op het 
alomvattende samenwerkingsverband zitten te wachten en hun 'eigen' handhavings- 
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coördinator niet kwijt willen). 
Zoals gezegd is in deze regio voor een minimum aan structuur bij de 

samenwerking gekozen. De bij het onderzoek betrokken gemeenten zijn evenwel fel 
gekant tegen verdergaande samenwerkingsvormen. Na afweging van de voor- en nadelen 
ziet men in een milieudienst bijvoorbeeld geen meerwaarde: de gemeenten zijn zelf goed 
uitgerust, zonodig maakt men gebruik van expertise van elkaar of de centrumgemeente en 
men vindt dat de lijnen naar de burgers zo kort mogelijk moeten blijven. Een milieudienst 
ziet men als een — ongewenst — tussenstation, dat ook nog eens veel geld kost. Aan de 
centrumgemeente hoeft voor verleende diensten bijvoorbeeld geen btw te worden betaald. 
Daarnaast betreft het een gemeentelijke organisatie met een groot ambtelijk apparaat, 
waardoor ook kennis daarover in huis is (men weet hoe de ambtelijke molens malen; 
kennis die bij gespecialiseerde — externe — bureaus ontbreekt). De vertegenwoordiger van 
het Beraad Regio Utrecht daarentegen is van mening dat de handhaving hoe dan ook bij 
de gemeenten weg moet worden gehaald, hetzij naar een milieudienst, hetzij naar een 
hoger niveau. De gemeenten, zeker de kleineren, zijn in zijn ogen niet in staat om als het 
nodig is echt te handhaven; te veel zaken ontaarden in 'pappen en nathouden', omdat men 
geen sancties wenst of durft op te leggen. 

Regio Noord-Limburg 
De regio omvat zeventien gemeenten, waarvan Venlo (65.000 inwoners) en Venray 
(35.000 inwoners) de grootste zijn. Drie gemeenten hebben tegen de 20.000 inwoners, de 
overige gemeenten zijn een stuk kleiner. Het samenwerkingsverband heeft twee 
hoofdtaken, uitvoerende (GGD, brandweer) en wijn -dinerende. Er is een 
bestuurssecretariaat dat zich onder meer bezig houdt met de coördinatie tussen de 
gemeenten (de uitvoering berust bij de gemeenten) en dat fungeert als stimulator voor 
samenwerking. Deze functie vervult het secretariaat op tal van terreinen: milieu, 
economische zaken, volkshuisvesting e.d. Het is dus een lichte samenwerkingsvorm, want 
het samenwerkingsverband heeft nauwelijks bevoegdheden. De afdeling die zich met 
coördinatie — op alle terreinen! — bezighoudt beslaat 5,8 fte. 

Het samenwerkingsverband verricht op geen enkele manier uitvoerende 
handhavingstaken, zoals controles, technische adviezen e.d.; die variant werd bij het 
opzetten van de milieuhandhavingsstructuur gauw van tafel geveegd. Aanvankelijk is men 
naar aanleiding van de BUGM-regeling begonnen met een dienstverlenende 
centrumgemeente. Daarvan werd niet enthousiast gebruik gemaakt. Om de andere 
gemeenten over de streep te trekken is begin jaren negentig besloten tot de vorming van 
een soort subregio's, de 'clusters'. 
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De gemeenten. zijn verdeeld over drie clusters. Ieder cluster kent een 
dienstverlenende centrumgemeente. In één van de clusters wordt tevens 
deskundigheid uitgewisseld op basis van wederkerigheid ('voor wat hoort wat', 
maar wel met gesloten beurzen). Daarnaast werken vier gemeenten van een ander 
cluster samen in een gemeentelijke milieudienst. Deze dienst beslaat zes fte en ziet 
met name op de technische aspecten van de handhaving. In deze milieudienst 
hebben vier kleine agrarische gemeenten, die het alleen niet zouden aankunnen, de 
krachten gebundeld, waardoor ze nu naar eigen zeggen op goed niveau kunnen 
handhaven. Voor de volgende stap — meer gemeenten erbij betrekken en meer dan 
alleen technische aspecten afhandelen — is bij het bestuur echter geen draagvlak te 
vinden. 



De redenen die men voor deze clustervorming geeft, betreffen in de eerste plaats 
bundeling van min of meer dezelfde problematiek. Ten tweede heerste er nogal wat angst 
voor overvleugeling door de centrumgemeente (grote-broersyndroom). Daarnaast hebben 
de gemeentebesturen nu meer het gevoel dat men kan doen en laten wat men wil. Als 
nadeel van de huidige samenwerkingsvorm zien de respondenten dat het niet is gelukt om 
echte deskundigheid/specialisten in te huren. De diensten van één van de dienstverlenende 
centrumgemeenten worden bijvoorbeeld van laag niveau genoemd ('vee] jongelui en 
weinig ervaring'), waardoor het slechts mogelijk is om enkele controles en wat 
vergunningverleningsaspecten uit te besteden. De algemene tendens in deze regio is echter 
dat de gemeenten hun eigen broek willen ophouden, zeker nu mogelijk een gemeentelijke 
herindeling zal plaatsvinden. De gemeenten willen zelfstandig blijven, reden waarom men 
niet wil toegeven dat men het niet aankan. Er zal dus op korte termijn weinig veranderen 
in de organisatie van de samenwerking. 

Overzicht 
Uit het voorgaande blijkt dat de handhavingsstructuur op heel verschillende wijze is 
geïmplementeerd in de onderscheiden regio's. Opvallend is dat hoewel alle regio's wel 
'iets' op regionaal niveau hebben gerealiseerd — de ene omvangrijker dan de andere — in 
enkele regio's (twee) ook nog op kleinere schaal organisatorische verbanden bestaan, 
hetzij in de vorm van een technische dienst hetzij in de vorm van een dienstverlenende 
centrumgemeente. De respondenten zijn over deze kleinschaliger samenwerking steeds 
zeer te spreken. Overigens heerst onder praktisch alle respondenten tevredenheid over de 
kwaliteit van de (uitvoerende) dienstverlening door de samenwerkingsverbanden. De 
kritiek die er is, richt zich voornamelijk op de financiële aspecten daarvan. Men vindt het 
uurtarief vaak aan de hoge kant en heeft de idee dat het inhuren van expertise bij een 
extern (commercieel) adviesbureau soms zelfs goedkoper zou zijn. Daarbij moet echter 
worden bedacht — en velen realiseren zich dat terdege — dat de milieudiensten c.s. meer 
leveren dan de eenvoudig te kwantificeren producten als controles en concept-
beschikkingen. Zij spelen namelijk ook een belangrijke rol bij zaken als beleidsvorming, 
de afstemming met de handhavingspartners en het opzetten van projecten. Deze 
activiteiten zorgen noodzakelijkerwijs voor extra kosten die een extern adviesbureau niet 
hoeft te maken. Voor een effectieve handhaving zijn deze extra's — de 'krenten in de pap' 
(vgl. p. 54) — evenwel onmisbaar. In hoeverre de samenwerking tot meer of minder fte's 
heeft geleid, is moeilijk te zeggen. De opbouw van een samenwerkingsverband of 
milieudienst liep vaak parallel aan of viel samen met de uitbreiding van het 
handhavingsapparaat tot adequaat niveau met behulp van de BUGM-gelden. De 
respondenten zijn van mening dat de samenwerkingsverbanden redelijk tot goed doelmatig 
te werk gaan. Ook anderszins lijken de bestuurslasten van samenwerking mee te vallen. 
Op een enkel overlegorgaan wordt nog wel eens gemopperd, maar in het algemeen achten 
de respondenten de tijd die men in samenwerking steekt goed besteed. 

Veel respondenten van gemeenten in regio's waarin geen milieudienst is, zowel 
ambtenaren als bestuurders, zien in het opzetten van een milieudienst weinig heil. Een 
milieudienst is in hun ogen een ongewenst tussenstation, een extra laag tussen bestuur en 
burger. Zij zijn van mening dat de burger een aanspreekpunt op het gemeentehuis moet 
hebben. Bij deze opvatting kunnen twee kanttekeningen worden gemaakt. In de eerste 
plaats valt niet in de zien waarom een milieudienst niet het aanspreekpunt voor de burger 
zou kunnen zijn. Zeker ten aanzien van inhoudelijke aspecten maakt het weinig verschil 
of iemand nu naar een milieudienst of een milieu-afdeling in het gemeente huis moet 
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stappen. Het bestuur blijft bevoegd gezag, dus wanneer een (handhavings)beschikking in 
het spel is, kan de burger het bestuur aanspreken. Hierop aansluitend: in de tweede plaats 
wordt in voornoemde opvatting het gezichtspunt van de burger wel heel sterk benadrukt. 
Er zijn echter nog andere belangen, bijvoorbeeld het milieu(handhavings)belang. Zoals we 
hiervoor (§ 5.3) hebben gezien, blijkt dat gediend te zijn met uitvoering op enige afstand. 

6.2.3 Projectmatige samenwerking 

Onder projectmatige samenwerking wordt in dit onderzoek die samenwerking verstaan die 
qua tijd beperkt is en die een afgebakend onderwerp betreft. Projecten kunnen zowel klein 
(bijvoorbeeld een project afdekking mestbassins) als groot (zoals de gezamenlijke en/of 
geïntegreerde aanpak van een hele branche) zijn. In de meeste regio's heeft projectmatige 
samenwerking aan de wieg gestaan van het niveau van samenwerking dat hedentendage is 
bereikt. Nog steeds worden — voor zover bekend — in alle regio's in Nederland 
handhavingsprojecten 'gedraaid'. De stand van zaken in de zes onderzochte regio's is als 
volgt. 

In de twee regio's zonder uitvoerend samenwerkingsverband is de regionale 
samenwerking hoofdzakelijk projectmatig van aard. De coördinator van de regio stelt — in 
overleg met de gemeenten — jaarlijks een handhavingsprogramma op, waarin een aantal 
projecten wordt opgenomen. Deelname aan de projecten is hooguit moreel verplicht; in de 
praktijk bepalen de gemeenten zelf of en aan welke projecten ze meedoen. De projecten 
worden overwegend door de gemeente(n) zelf uitgevoerd. In de ene regio wordt per 
project een begeleidingsgroep gevormd, onder voorzitterschap van iemand van het 
samenwerkingsverband (vaak de CIPper). De overige leden van de begeleidingsgroep zijn 
(wisselend) afkomstig van enkele gemeenten. De begeleidingsgroep is verantwoordelijk 
voor de voorbereiding, de coördinatie van de uitvoering en de evaluatie van het project. 
In de andere regio is de projectleiding soms in handen van de handhavingscodrdinator, 
soms van een ambtenaar van één van de deelnemende gemeenten (de ter zake meest 
deskundige), hetgeen in de praktijk vaak iemand van de centrumgemeente of van een van 
de andere grote gemeenten is. De 'groten' staan daar welwillend tegenover, omdat ze zo 
een deel van hun investering in het samenwerkingsverband kunnen terugverdienen; het 
samenwerkingsverband betaalt hen namelijk voor de inspanningen van de projectleider. 

In de twee regio's met een klein uitvoerend samenwerkingsverband worden 
eveneens jaarlijks enkele projecten gepland. Ook in deze regio's is deelname aan de 
projecten min of meer vrijblijvend: in de ene regio wordt een project soms maar door één 
gemeente uitgevoerd (waarna de overige gemeenten wel kunnen profiteren — en dat ook 
daadwerkelijk doen — van de opgedane kennis en ervaring), in de andere regio voelt men 
zich moreel wel verplicht om mee te doen, maar is zeker geen sprake van een echte 
verplichting. In deze laatste regio ontstaat wel steeds meer weerstand tegen de 
voorgestelde projecten. Het belangrijkste punt van kritiek is dat de uitvoering van een 
project ten koste gaat van de tijd die aan de reguliere handhavingstaak kan worden 
besteed; de projecten sluiten niet altijd goed aan bij de eigen planning van de gemeenten. 
Ook bestaat er minder behoefte aan projecten, doordat veel onderwerpen al eerder aan de 
orde zijn geweest — al dan niet in regionaal verband. In beide regio's worden de projecten 
deels door medewerkers van het samenwerkingsverband en deels door de gemeenten zelf 
uitgevoerd. 

In de regio's met een milieudienst lijkt de behoefte aan projectmatige 
samenwerking nog minder groot. Eén van beide milieudiensten heeft het aantal jaarlijks te 
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draaien projecten bewust teruggeschroefd (in 1996 naar elf, in 1997 naar zes), omdat de 
kwaliteit van de samenwerking in de regio steeds meer verankerd is geraakt in de 
reguliere samenwerking. Aan 'lokaal getinte' projecten was geen behoefte meer; men 
neemt nu alleen nog projecten op die voor de gehele regio of een groot deel daarvan van 
belang zijn, zoals de aanpak van probleembedrijven en de controle op bodemsaneringen. 
In de andere regio wordt ook een beperkt aantal projecten uitgevoerd, waarbij de 
gemeenten overigens wel betrokken zijn geweest; één project betrof zelfs de ontruiming 
van een bedrijf in één gemeente. 

Het ging om een illegale stierenmesterij, waar circa tachtig stieren moesten 
worden verwijderd. Bestuursdwang in gevallen waarin 'levende have' een rol 
speelt, stuit in de praktijk vaak op praktische problemen' en vergt dan ook een 
gedegen voorbereiding. Vanuit dit oogpunt bezien is het dus verstandig geweest 
aan deze zaak een project te wijden, ook al betrof het slechts één geval. Het 
leereffect kan gunstig zijn voor de aanpak van soortgelijke gevallen in de 
toekomst. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat regio's waarin geen sprake is van structurele 
samenwerking met de andere handhavingspartners relatief veel profijt hebben van deze 
projectmatige samenwerking. Een belangrijk positief effect van projectmatige 
samenwerking is in de eerste plaats het leereffect; door in (relatief) korte tijd intensief 
met een bepaald probleem bezig te zijn en de ervaring die wordt opgedaan uit te wisselen, 
is het mogelijk om de kennis te verdiepen. In de tweede plaats leert men tijdens projecten 
de partners en hun werkwijze kennen en wordt een netwerk aan contacten opgebouwd. 
Vooral dit laatste aspect is in regio's zonder structurele samenwerkingsvorm essentieel, 
omdat men op die manier beter weet wie voor ad hoc samenwerking kan en moet worden 
benaderd (aanspreekpunt). In andere regio's lijkt het rendement van projectmatige 
samenwerking enigszins af te nemen, althans men vindt de nadelen steeds vaker niet meer 
opwegen tegen de voordelen. Van enkele respondenten komt de klacht dat de projecten 
bovenop de normale werkzaamheden komen en dus 'extra' zijn. Om die reden zien 
sommige gemeenten (regelmatig) af van deelname aan een bepaald project. Dit betreft 
vooral gemeenten die een aardig niveau van handhaving hebben bereikt en de projecten 
niet meer nodig hebben om kennis en ervaring op te doen. Deze gemeenten achten 
projecten wel nuttig wanneer het nieuwe taakvelden betreft, zoals onlangs de nieuwe 
amvb glastuinbouw. 

Conclusie 
Projectmatige samenwerking heeft onmiskenbaar veel voordelen, zoals het opdoen van 
kennis en ervaring en het opbouwen van een handhavingsnetwerk. In veel regio's is 
projectmatige samenwerking de enige vorm van samenwerking en dient zij alleen al om 
die reden te worden voortgezet. Regio's waarin de structurele samenwerking bij de 
handhaving reeds vorm heeft gekregen, zullen minder behoefte hebben aan projecten; 
niettemin kan projectmatige samenwerking ook in dergelijke regio's zinvol zijn 
(bijvoorbeeld in geval van nieuwe handhavingstaken). In beide gevallen zal echter steeds 
moeten worden bekeken of een project meerwaarde heeft, met andere woorden of de 
voordelen de nadelen overtreffen. 

8 	Vgl. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 69. 

59 

C.r.) 



6.2.4 Structurele samenwerking 

Met structurele samenwerking wordt in dit onderzoek gedoeld op de samenwerking bij de 
handhaving zoals die voor de langere termijn gestalte heeft gekregen, dus binnen de 
regionale handhavingsstructuur. Het gaat om de samenwerking bij de uitvoering van 
regionale handhavingsstrategieën, regionale handhavingsprogramma's, stappenplannen en 
draaiboeken. Strikt genomen vallen de in het kader van de regionale samenwerking 
uitgevoerde projecten eveneens onder dit begrip, maar aangezien projecten ook kunnen 
worden uitgevoerd zónder regionale handhavingsstructuur — en doorgaans in tijd beperkt 
zijn — is die vorm van samenwerking in de vorige paragraaf apart behandeld. In deze 
paragraaf zal per regio worden beschreven hoe de regionale handhavingsstructuur is 
ingebed. Daarbij zal zo mogelijk worden aangegeven wat die handhavingsstructuur in 
concreto betekent voor de uitvoering van de handhaving. 

Regio Rijnmond 
De structurele samenwerking bij de milieurechtshandhaving heeft in de regio Rijnmond 
zijn beslag gekregen in de regionale handhavingsstructuur. De grote lijnen komen aan de 
orde in het bestuurlijk regionaal handhavingsoverleg (RMO-b). 'Het bestuur' wordt daarin 
vertegenwoordigd door de gedeputeerde, een lid van het dagelijks bestuur van de 
stadsregio en een vertegenwoordiging' van wethouders van de deelnemende gemeenten. 
Opvallend is dat de gemeenten in het ambtelijk regionaal handhavingsoverleg (RMO-a) 
worden vertegenwoordigd door de milieudienst ('DCMR is immers uitvoerder'). 
Vanzelfsprekend is iedere gemeente zelf gastheer van het lokaal milieuoverleg (LMO). 
Over het LMO heerst in het algemeen tevredenheid. Meer kritiek is er op het 
functioneren van de regionale structuur. Voor de meeste gemeenten is volkomen 
onduidelijk wat het RMO-b precies doet. Dit komt in de eerste plaats doordat niet alle 
gemeenten in dat overleg een eigen vertegenwoordiger hebben. In de tweede plaats 
kwijten de wethouders die wel aan dat overleg deelnemen zich slecht van hun 
vertegenwoordigende taak; terugkoppeling vindt nauwelijks plaats. Doch ook de niet 
aanwezige wethouders valt het een en ander te verwijten. Deze mopperen vaak over de 
hoeveelheid stukken die zij vanuit het RMO op hun bureau krijgen — maar zijn ook weer 
niet tevreden als wordt volstaan met het toesturen van de agenda voor de vergaderingen 
en het verslag daarvan — en wekken niet de indruk deze (grondig) te bestuderen. 

Zo bleek een aantal gemeenten achteraf niet tevreden over de totstandkoming van 
de regionale handhavingsstrategie. Bij de milieudienst wekte dit grote verbazing. 
Alle gemeenten hadden alle stukken, agenda's en verslagen hierover steeds 
toegestuurd gekregen en uit al die stukken bleek 'dit is een van de belangrijkste 
issues van dit moment'. Desondanks liet niemand bij de voorbereiding van de 
handhavingsstrategie een negatief geluid horen. 

Hetzelfde beeld is overigens te zien bij de politie. De samenwerking met de 
milieufunctionarissen binnen de politie verloopt prima, maar het draagvlak bij het 
politiemanagement is ver te zoeken. De korpsleiding voelt zich volgens de respondenten 

9 	Als alle partijen zelf aanwezig zouden zijn (naast de gemeenten bijvoorbeeld ook alle onderdelen 
van de politie), zou een overleg ontstaan met meer van vijftig personen, hetgeen een onwerkbare 
situatie zou opleveren. 
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niet of nauwelijks betrokken bij de politiemilieutaak, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het 
feit dat niet een leidinggevende wordt afgevaardigd naar het RMO-b, maar een 
staffunctionaris van het regionaal milieubureau (RMB). Deze zit doorgaans ook al in het 
RMO-a! De milieudienst is van mening dat de knelpunten die voortvloeien uit de 
organisatiestructuur bij de politie — bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken — pas 
kunnen worden opgelost als er commitment bij de leiding bestaat. Overigens probeert men 
het probleem nu op een lager niveau op te lossen, namelijk door (meer) structureel 
contact te zoeken op districtsniveau (bij voorkeur met de districtschef), ten behoeve van 
een beter draagvlak bij het management. 

In de praktijk betekent de structurele samenwerking in deze regio vooral dat de 
diverse handhavende instanties in steeds wisselende combinaties op reguliere basis 
gezamenlijk optreden, elkaar informeren en/of voor elkaar signaleren. Gedacht moet 
worden aan gezamenlijke opsporingsonderzoeken, de wederzijdse oog- en oorfunctie, het 
controleren voor elkaar (bijvoorbeeld hercontrole door de politie in gevallen waarin een 
dwangsom is opgelegd), de afhandeling van klachten bij horeca-inrichtingen en 
vuurwerkcontroles. Een deel van deze reguliere samenwerking is voortgekomen uit eerder 
uitgevoerde projecten, die in dat opzicht dus een initiërende rol hebben gespeeld. Doordat 
de reguliere samenwerking inmiddels een stevige basis heeft gekregen en daardoor ook 
kwaliteitsverhogend werkt, is de noodzaak tot projectmatige samenwerking afgenomen, 
hetgeen resulteert in een daling van het aantal geplande projecten. De structurele 
samenwerking is niet alleen terug te vinden in het regionale handhavingsprogramma, maar 
blijkt ook uit de individuele werkplannen van de gemeenten. De milieudienst onderhoudt 
zeer goede contacten met de andere handhavingspartners, vooral het OM en de politie. 
Volgens de respondenten heeft de structurele samenwerking in de regio mede hierdoor de 
huidige vorm en omvang kunnen bereiken. 

Regio Westelijk Noord-Brabant 
De milieudienst heeft maandelijks een regionaal handhavingsoverleg met de andere 
handhavende instanties (politie, OM en waterkwaliteitsbeheerders; de afzonderlijke 
gemeenten zijn in dit overleg dus niet vertegenwoordigd), waarin de dagelijkse 
coördinatie en afstemming van de uitvoering aan de orde komen. In dat overleg worden 
alle controlerapporten 'ingebracht' en worden alle stukken en adviezen die naar de 
gemeenten gaan overgelegd. Het OM brengt alle schikkingen en veroordelingen op 
milieugebied in het handhavingsoverleg in. Door deze openheid naar de partners toe, 
ontstaat voor de gemeenten — als het goed is — een morele druk om de adviezen van de 
milieudienst niet zomaar naast zich neer te leggen; volgens de respondenten komt het een 
enkele keer voor dat een gemeente door het OM in het driehoeksoverleg wordt 
aangesproken op het in een concreet geval niet handhaven. Eens per drie maanden vindt 
het RMO-a plaats, waaraan ook door de provincie, de RIMH en de AID wordt 
deelgenomen. In het RMO-b, dat twee á drie keer per jaar bijeenkomt, zijn de gemeenten 
wel vertegenwoordigd, namelijk door één van de portefeuillehouders/wethouders milieu. 
Om de betrokkenheid van de overige gemeentelijke portefeuillehouders te waarborgen 
wordt tevens ten minste twee maal per jaar een zg. portefeuillehoudersoverleg milieu 
gehouden, waaraan ook de politie (twee districtschefs) en de milieudienst (de directeur en 
de handhavingscotirdinator) deelnemen. 

De structurele samenwerking tussen de gemeenten onderling uit zich alleen in het 
gezamenlijk gebruik van de milieudienst. De belangrijkste 'structurele' partners voor de 
milieudienst zijn de politie en de waterkwaliteitsbeheerder. Met de politie is in het kader 
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van de regionale handhavingsstrategie afgesproken dat de politie mee gaat bij iedere 
tweede hercontrole en in geval van klachten, waarbij mogelijk één of meer van de criteria 
voor strafrechtelijk optreden' aan de orde is. Eén van de gemeenten die een groot deel 
van de handhaving in eigen hand heeft gehouden, heeft apart afspraken met de politie 
gemaakt. De lokale taakaccenthouder gaat in die gemeente wekelijks mee op 
bedrijfsbezoek, al krijgt de gemeentelijk toezichthouder — ondanks de structurele 
afspraken — soms wel nul op rekest van de teamchef. 11  De gemeente is over deze vorm 
van structurele samenwerking zeer te spreken. Het succes daarvan is echter voor een 
groot deel — zo niet: geheel — afhankelijk van de inzet van de betrokken taakaccenthouder. 

Daarnaast wordt door de politie zes keer per jaar een milieuvlucht uitgevoerd, 
waarbij ook een medewerker van de milieudienst mee gaat. Alle inrichtinggebonden zaken 
die dan worden geconstateerd, worden direct door de milieudienst afgehandeld. Met de 
waterkwaliteitsbeheerder worden een aantal keer per jaar gecoördineerde 
controlebezoeken afgelegd (in 1996 bijvoorbeeld negentien). Men is in het algemeen 
tevreden met deze wijze van structurele samenwerking bij de handhaving. De contacten 
tussen de milieudienst en de politie (twee milieucoördinatoren en enkele 
taakaccenthouders) zijn goed. Een knelpunt wordt echter gevormd door het feit dat men 
niet altijd op de handhavingspartners kan rekenen. Zo had de waterkwaliteitsbeheerder 
moeite met het halen van het controleprogramma, waardoor enkele geplande 
gecoördineerde controlebezoeken in de knel kwamen. De (milieu)politie blijkt bij ad hoc 
controlebezoeken — bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten — in de praktijk evenmin 
altijd beschikbaar te zijn. Ook worden veel vrije-velddelicten waarover klachten komen, 
nu door de milieudienst afgehandeld. De milieudienst is echter van mening dat dit onder 
de politiemilieutaak valt en dat de politie derhalve voor een vervolg moet zorgen. Ook de 
gemeenten zijn deze mening toegedaan; zij vinden dat 'hun' geld nu voor oneigenlijke 
taken wordt gebruikt. Bovendien zijn zij van mening dat een proces-verbaal, in 
combinatie met het lik-op-stukbeleid, in dergelijke gevallen veel meer effect heeft dan 
bestuurlijk optreden. 

Regio Waterland 
De samenwerking tussen de gemeenten onderling bestaat naast het gezamenlijk gebruik 
van de capaciteit van het samenwerkingsverband vooral uit het uitvoeren van projecten. 
De structurele samenwerking moet derhalve vooral bij de andere handhavingspartners 
worden gezocht. Wat betreft de taakverdeling met justitie worden algemene 
(beleids)afspraken gemaakt in het RMO en specifieke afspraken (onder meer ten aanzien 
van concrete zaken) in het LMO. Men is momenteel bezig met het opstellen van een 
regionaal handhavingsplan, waarin de taakverdeling tussen bestuur en justitie tot 
uitdrukking zal komen. Het samenwerkingsverband is zeer te spreken over het OM, met 
name over de inbreng van de parket-secretaris. Wat betreft de politie is men van mening 
dat de samenwerking erg ad hoc van aard is en dat er maar weinig structurele inzet is. De 
indruk bestaat dat de politie (vier full-time milieufunctionarissen bij het betrokken district) 
geen structurele werkplannen heeft, maar dat men ad hoc te werk gaat. De geïnterviewde 
gemeenten zijn wel tevreden over de politie; indien nodig, bijvoorbeeld voor een proces- 

10 	Vgl. de Leidraad milieu van het Openbaar Ministerie, Den Haag 1994, p. 12-13. 
11 	Ter vergelijking: in 1996 werden in deze gemeente 145 controles samen met de politie verricht 

tegen 183 in de rest van de regio (bron: Jaarverslag Regionale Handhaving 1996). 
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verbaal, kan men op de politie rekenen. De politie zelf ziet haar bijdrage aan de 
samenwerking bij de handhaving vooral in termen van bestuursondersteuning. Zo biedt de 
politie kosteloos monsternemingen ten behoeve van de gemeenten aan, maar daar moet 
dan wel om worden gevraagd. Met de surveillancetaak van de politie ("onze 24-uurs-
service") heeft het bestuur weinig bemoeienis. Op het punt van de gezamenlijke 
handhaving ziet echter ook de politie knelpunten. De politie heeft de indruk dat de 
investeringen die de politie de afgelopen jaren op het terrein van de 
milieurechtshandhaving heeft gepleegd, nu hun vruchten beginnen af te werpen. Het OM 
in de regio voert momenteel een zeer vooruitstrevend (handhavings)beleid, waar de politie 
van harte aan meewerkt. Het laatste half jaar doen zich echter steeds vaker tegenstellingen 
voor met de bestuurlijke handhavers.' Het bestuur is van mening dat politie en justitie 
veel te voortvarend te werk gaan, terwijl het bestuur in de ogen van politie en justitie het 
handhavingstraject veel te lang laat slepen (nog eens praten, weer een brief etc.). Zeker 
het afwijken van de stappenplannen is politie en justitie een doorn in het oog. 

Regio Rivierenland 
De samenwerking tussen de gemeenten en de andere handhavingspartners bestaat vooral 
uit het uitvoeren van gezamenlijke projecten en is derhalve als projectmatig te 
kwalificeren. Daarnaast wordt een enkele keer geëxperimenteerd met een 
`deskundigheidsteam', dat dan de voorbereiding van een concrete — gecompliceerde — 
zaak ter hand neemt (op het niveau van het werkoverleg). De feitelijke aanpak geschiedt 
echter door de gemeente waarin de zaak zich afspeelt. De grotere gemeenten zijn voor 
deze tendens nogal huiverig, uit angst dat hun mensen — zij beschikken immers over meer 
gespecialiseerden dan de kleinere gemeenten — steeds vaker voor dergelijke zaken worden 
ingeschakeld, waardoor de eigen planning in gevaar komt. Om die reden ziet men niets in 
echte handhavingsteams. De gemeenten die deelnemen in de Bommelerwaard hebben 
daaraan helemaal geen behoefte, omdat hun eigen technische dienst reeds als zodanig 
functioneert. Voor de overige gemeenten zit de meerwaarde van het 
samenwerkingsverband vooral in de technische deskundigheid, die — anders dan bij 
externe adviesbureaus — gepaard gaat met kennis van de lokale situatie. Bovendien is het 
door de financiële band tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband voor de 
ambtenaren niet nodig om steeds naar B en W te stappen voor het vragen van krediet. 

Het contact met de andere handhavingspartners (OM, politie, inspectie, 
zuiveringschap) verloopt voornamelijk via het periodieke handhavingsoverleg, dat zes 
keer per jaar plaatsvindt. Het samenwerkingsverband treedt daarbij puur faciliterend op: 
het levert de huisvesting en de (technisch) voorzitter. Eén van de belangrijkste problemen 
die zich bij de regionale samenwerking voordoet, is dat de vertegenwoordigers van de 
gemeenten (de portefeuillehouders milieu) in het bestuurlijk overleg geen 
beslissingsbevoegdheid hebben. Voor de andere partners bemoeilijkt dat het maken van 
afspraken, het vaststellen van beleid etc. Op uitvoeringsniveau wordt nauwelijks 
structureel samengewerkt met de andere handhavingspartners. Ook in geval van concrete 
gevallen is samenwerking soms een probleem: vooral de politie laat het in enkele 
gemeenten afweten wegens capaciteitsproblemen. 

12 	De respondent spreekt in dit verband van het X-model. Aanvankelijk stonden politie en bestuur ver 
uit elkaar, doordat de politie nauwelijks aandacht aan milieuzaken besteedde. Na de toenadering, 
volgt nu weer een verwijdering doordat de politie in de ogen van het bestuur te snel gaat. 
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Regio Zuid-west Utrecht 
Wat betreft de uitvoering is structurele samenwerking in deze regio nog niet echt van de 
grond gekomen. Het OM en de politie participeren waar mogelijk wel in de projecten; er 
is echter geen sprake van structurele samenwerking met deze handhavers. Het contact met 
het OM, de politie en de andere partners verloopt vooral via de officiële overlegstructuur 
en via de handhavingscffirdinator. De gemeenten vragen zich af of de politie wel genoeg 
aandacht besteedt aan de politiemilieutaak. Zij achten de signaleringstaak van de politie 
zeer belangrijk, maar betwijfelen of wel genoeg zaken worden gemeld bij de 
handhavingsco&dinator. De gemeenten zijn tevens van mening dat het OM weinig doet 
en alleen tot optreden bereid is als er tevens een bestuurlijk traject loopt. 

Regio Noord-Limburg 
De structurele samenwerking tussen de gemeenten onderling in deze regio bestaat vooral 
uit het gezamenlijk gebruik van deskundigheid binnen de clusters (bij hetzij een technische 
dienst, hetzij een centrumgemeente). De andere handhavende instanties participeren in de 
regionale overlegstructuur. De politie is voor de gemeenten de belangrijkste partner, 
vooral vanwege de opsporingsbevoegdheid. Er zijn slechts een paar buitengewone 
opsporingsambtenaren bij de diverse gemeenten, maar die maken bijna nooit een proces-
verbaal op. De respondenten achten buitengewone opsporingsbevoegdheid bij gemeente-
ambtenaren ook niet zo wenselijk. Men is van mening dat sprake is van gescheiden 
verantwoordelijkheden; het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke 
handhaving en de politie voor de strafrechtelijke (het typische `blauw'). Wel ziet men 
ruimte voor opsporingsbevoegdheid bij waterschappen, omdat bij die instanties meer 
afstand tot de burger bestaat. De problemen met de politie bevinden zich vooral op het 
vlak van de capaciteit en de inzet. De ervaring van de gemeenten is dat de 
taakaccenthouder wel wil, maar dat bij het management de prioriteiten anders liggen (in 
het begin van het jaar gaat het nog wel, maar in de loop van het jaar vindt in negatieve 
zin bijstelling plaats). Eén van de centrumgemeenten probeert de afspraken met de politie 
sinds kort op districtsniveau (in plaats van met de wijkteams) te maken. Men hoopt zo 
beter te kunnen structureren, zodat er meer continuïteit kan zijn. Deze continuïteit is met 
name nodig voor een geïntegreerde aanpak van de horeca; de politie is daarbij onmisbaar. 
Wat betreft de samenwerking met het OM: de persoon van de OvJ is erg belangrijk voor 
de mate en wijze van uitvoering. Is er een goede OvJ, dan bloeit de strafrechtelijke 
handhaving en de daarmee gepaard gaande samenwerking op. Overigens geldt volgens de 
respondenten in het algemeen vaak dat de effectiviteit van de handhaving sterk afhankelijk 
is van individuele personen. 

De RIMH neemt deel aan het ambtelijk overleg (RMO-a), dat vier keer per jaar 
plaatsvindt. Daarnaast is de inspectie ook altijd bij het provinciaal milieu overleg (PMO) 
aanwezig, dat eveneens vier keer per jaar wordt gehouden. Af en toe houdt de inspectie 
een verhaal of lezing, bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving. Ook doet de inspectie soms 
mee aan projecten, al betreft het dan vooral provinciale projecten. In het algemeen bestaat 
echter de indruk dat de inspectie heeft besloten om het tweedelijnstoezicht af te stoten. 
Men vindt dat de gemeenteraad maar moet controleren of het bestuur voldoende 
handhaaft. Die controle ontbreekt echter totaal, waardoor momenteel niemand meer 
controleert. Er moet volgens het samenwerkingsverband echter iemand zijn die de 
middelen heeft om te waarschuwen, die de functie van stok achter de deur heeft. De 
inspectie was een nog enigszins onafhankelijke instantie; de provincie is dat niet, dus die 
acht men voor deze bestuurlijke toezichtstaak ongeschikt. 
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Alvorens deze paragraaf met een korte conclusie wordt afgesloten, zal een drietal 
aspecten van structurele samenwerking apart — niet per regio — worden belicht. Het betreft 
de beleidsafstemming, de informatievoorziening en het fenomeen handhavingsteams. 

Beleidsafstemming 
In § 5.3 is reeds het een en ander gezegd over de relatie tussen de organisatie van de 
handhaving en het handhavingsbeleid. Het ging daar vooral om de vraag in hoeverre de 
gemeenten binnen een regio uniformiteit in hun beleid en de uitvoering daarvan hebben 
aangebracht. Voor structurele samenwerking bij de handhaving is het tevens van belang 
het handhavingsbeleid met dat van de andere instanties af te stemmen. Waar liggen de 
prioriteiten? Hoe is de taakverdeling tussen bestuur en justitie? Wie neemt in welke 
gevallen het voortouw? 

De mate waarin een en ander is gerealiseerd verschilt sterk per regio. Beide 
regio's met een milieudienst kennen een regionale handhavingsstrategie, waaraan door de 
belangrijkste handhavingspartners is meegewerkt. In die handhavingsstrategie staat onder 
meer in welke gevallen gezamenlijke bedrijfsbezoeken worden gehouden, in welke 
gevallen de politie anderszins bestuursondersteunend optreedt, wanneer het OM 
'flankerend beleid' voert en wanneer welk handhavingstraject (bestuursrechtelijk en/of 
strafrechtelijk) wordt ingezet. In deze regio's hebben alle handhavende instanties door het 
onderschrijven van de handhavingsstrategie te kennen gegeven op deze wijze te zullen 
handhaven, overigens met behoud van de eigen verantwoordelijkheden. Incidenteel doen 
zich nog wel eens meningsverschillen voor omtrent de aanpak van een bepaalde zaak, 
maar de respondenten benadrukken dat in het algemeen één lijn wordt getrokken. Het feit 
dat een groot deel van de uitvoering op zekere afstand van het bestuurlijk bevoegd gezag 
plaatsvindt, lijkt in dezen een belangrijke rol te spelen. In geen van de andere regio's 
vindt momenteel structurele beleidsafstemming plaats met de andere handhavers (politie 
en OM). Contacten tussen de gemeenten en de overige handhavende instanties zijn er 
alleen in het kader van de overlegstructuur en soms ad hoc, in concrete gevallen. Wel is 
het samenwerkingsverband in één regio bezig met het opstellen van een regionaal 
handhavingsplan, waarbij men zich baseert op het Model strafrechtelijke aanpak 
inrichtingsgebonden milieucriminaliteit van het Parket-Generaal Milieu en het Nederlands 
Politie Instituut en de naar aanleiding daarvan verschenen VNG-ledenbrief." Gezien de 
verschillende inzichten die zich in die regio voordoen tussen bestuur en politie zal dat 
echter nog heel wat voeten in de aarde hebben. 

In dit verband merkte een politiefunctionaris op dat een goed flankerend beleid pas 
mogelijk is, wanneer politie en/of OM reeds in een vroeg stadium bij de zaak 
worden betrokken. "Strafrechtelijke handhaving mag geen duveltje uit een doosje 
zijn, maar moet een integraal onderdeel zijn van de gezamenlijke handhaving." 
Veel bestuurders beschouwen het strafrecht echter nog steeds als iets dat 'achteraf' 
komt. Hiermee wordt onrecht gedaan aan de reparatoire mogelijkheden die het 
(milieu)strafrecht te bieden heeft (vgl. § 2.4.3). 

Informatievoorziening 
Eén van de elementen van de bestuurlijke handhavingsstructuur is het coördinatie- en 

13 	VNG-ledenbrief dd. 4 juli 1997, Lbr. 97/108. 
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informatiepunt (CIP), dat dient zorg te dragen voor de voortgangsbewaking en 
ondersteuning. Uit onderzoek is gebleken dat de CIP's nog niet overal van de grond zijn 
gekomen, niet altijd even goed functioneren en dat er nog steeds veel onduidelijkheid 
daaromtrent bestaat." De coördinatiefunctie is in een aantal regio's inmiddels op een 
redelijk tot goed niveau gebracht, al dan niet bij een CIP. De I van het CIP, de 
informatievoorziening, is echter in veel gevallen niet of nauwelijks ontwikkeld. Weliswaar 
wordt in veel regio's allerhande informatie door het CIP ingezameld, met die informatie 
wordt vervolgens zeer weinig gedaan. In de bij dit onderzoek betrokken regio's is dat niet 
anders. Een deel van de instanties wisselt helemaal geen gegevens uit, waarvoor het 
belangrijkste argument in de privacybescherming wordt gezocht. Een ander deel stuurt 
met zekere regelmaat handhavingsbeschikkingen, processen-verbaal en/of afloopberichten 
naar het CIP (of ander regionaal orgaan). Men heeft echter niet de indruk dat die 
informatie nog wordt doorgespeeld naar andere instanties. Eén van de respondenten zet in 
dit verband vraagtekens bij het nut van de informatieverzameling bij het CIP. Tegen de 
achtergrond van een kosten-baten-analyse kan men zich inderdaad afvragen of het belang 
van informatievoorziening niet beter in de bilaterale contacten kan worden gezocht. De 
meeste informatie-uitwisseling in de praktijk vindt reeds bilateraal plaats, in het kader van 
een concrete zaak. Deze onderlinge informatie-uitwisseling verloopt volgens de 
respondenten doorgaans goed. De gegevens die men van tevoren nodig heeft — gegevens 
betreffende het bedrijf, bezoekrapporten, processen-verbaal — zijn in het algemeen wel 
beschikbaar. Waar het nog al eens aan ontbreekt zijn de zogenaamde afloopberichten, 
bijvoorbeeld of een zaak is geschikt dan wel hoe de strafzaak is afgelopen (deze kritiek 
richt zich met name op politie en justitie). Het bestuur hecht veel waarde aan dergelijke 
informatie, onder meer omdat een eventuele veroordeling de houding die de ondernemer 
tegenover het bestuur inneemt kan beïnvloeden (en vice versa). 

Handhavingsteams 
Een handhavingsteam is een team met een multidisciplinaire insteek, dat bestaat uit 
medewerkers van verschillende handhavingspartners. Al in het NMP, bij de lancering van 
de hoofdlijnen van de bestuurlijke handhavingsstructuur, werd gewag gemaakt van de 
noodzaak van dergelijke toezichts- of handhavingsteams." Voor zover bekend is alleen 
in de provincie Zuid-Holland (en wel de politieregio's Haaglanden en Hollands-Midden) 
— sinds kort — een handhavingsteam zoals hier bedoeld structureel vormgegeven.' In de 
bij dit onderzoek betrokken regio's wordt vrijwel alleen (doch niet altijd) met 
handhavingsteams gewerkt in het kader van de projectmatige samenwerking. Aan de 

14 	LCCM, Vierde inventarisatie voorgang implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den Haag 
december 1996, LCCM 1996/7, p. 10-11; A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met 
effect, Den Haag 1997, p. 237-238. 

15 	TK 1990-1991, 21137, nr. 46, p. 2. 
16 	Vgl. LCCM, Vierde inventarisatie voortgang implementatie landelijke handhavingsstructuur, Den 

Haag december 1996, LCCM 1996/7. Uit dit rapport blijkt wel dat veel regio's handhavingsteams 
kennen die ad hoc worden samengesteld. Door een enkele regio wordt het uitvoerend 
samenwerkingsverband tot handhavingsteam bestempeld, doch dat is geen multidisciplinair team en 
valt dus buiten de in het algemeen gehanteerde definitie. Overigens gaat het hier uitdrukkelijk alleen 
om handhavingsteams op het gebied van het milieurecht; op bijvoorbeeld het terrein van de 
openbare orde en veiligheid bestaat reeds meer ervaring met handhavingsteams. Zie het door de 
B&A Groep verrichte onderzoek Handhaving in teamverband. Verslag van een onderzoek naar 
ervaringen met handhavingsteams in de 25 grote steden, Den Haag 1997. 
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respondenten is gevraagd wat zij zouden vinden van een regulier handhavingsteam. De 
reacties waren wisselend. De medewerkers van de samenwerkingsverbanden waren over 
het algemeen voorstander van handhavingsteams en zagen — in geval van de uitvoerende 
samenwerkingsverbanden — ook wel mogelijkheden daarvoor binnen de eigen organisatie; 
de contacten met de handhavingspartners zijn er immers vaak al. Bij een groot deel van 
de gemeenten stuit dit idee echter op weerstand. Men is in de eerste plaats bang dat eigen 
medewerkers taken zullen moeten uitvoeren voor andere instanties, hetgeen ten koste gaat 
van de eigen handhaving. Indien gebruikmaking van elkaars deskundigheid (in wat voor 
constructie dan ook) te vrijblijvend geschiedt, levert het weinig succes op. Er moet voor 
de 'uitlener' iets tegenover staan (geld of een zelfde aantal uren retour), anders gaat het 
ten koste van het functioneren van het eigen handhavingsapparaat. Gemeenten willen 
graag controle blijven houden over de werkzaamheden van de eigen medewerkers. Ten 
tweede is met name het bestuur beducht voor mogelijk verlies aan invloed, autonomie en 
zeggenschap, niet alleen over de eigen medewerkers, maar ook over de eigen 
handhaving(sattitude tegenover bedrijven). 

Hoewel de ad hoc samengestelde handhavingsteams in de praktijk wel degelijk hun 
vruchten afwerpen, wordt van diverse kanten de instelling van reguliere handhavingsteams 
bepleit. Het ad hoc samenstellen van een handhavingsteam kost namelijk vaak veel tijd en 
soms veel overtuigingskracht. Daarnaast is een ad hoc team kwetsbaar, doordat 
toegezegde capaciteit — dit probleem speelt met name bij de politie — soms opeens niet 
(meer) beschikbaar is. Ten slotte is het risico groot dat de opgedane kennis en ervaring na 
afloop van het project of de zaak wegzakt of zelfs verloren gaat. Om deze reden is door 
het Parket-Generaal in samenwerking met het Nederlands Politie Instituut een voorzet 
gegeven voor de vorming van handhavingsteams (men spreekt van 
`handhavingsverbanden'). 17  Men onderscheidt drie varianten, die overigens zijn 
toegespitst op 'hulpverlening' bij de strafrechtelijke handhaving; niettemin zijn deze 
varianten ook voor de milieurechtshandhaving in het algemeen denkbaar. In de 
minimumvariant is sprake van een soort bijstandspool of reservoir van geschikte personen 
bij bestuur en politie. Deze personen kunnen indien nodig worden opgetrommeld. 
Voordeel boven de ad hoc teams is dat men elkaar kent, (op den duur) ervaring heeft en 
dat de verantwoordelijken niet meer overtuigd hoeven te worden van het nut van een 
handhavingsteam; met het beschikbaar stellen van medewerkers voor de pool is het fiat 
gegeven. Het handhavingsteam in optima forma bestaat uit een aantal medewerkers die 
daarvoor structureel ter beschikking zijn gesteld. Er wordt echter ook nog een 
tussenvariant voorgesteld, waarin een handhavingsteam bestaat uit een min of meer vaste 
kern van medewerkers met daar omheen een 'flexibele rand'. Denkbaar is dat met dit 
compromis de voordelen van een handhavingsteam kunnen worden gerealiseerd, terwijl de 
nadelen daarvan zoveel mogelijk worden opgeheven. 

Conclusie 
Structurele samenwerking zoals voorgestaan in de brief van de ministers van VROM, van 
Verkeer en Waterstaat en van Justitie van 29 augustus 1997' is nog geen gemeengoed. 
Wel wordt op diverse plaatsen nagedacht over de manier waarop die structurele 

17 	Model strafrechtelijke aanpak inrichtingsgebonden milieucriminaliteit, Den Haag april 1997, p. 4 
e.v. 

18 	TK 1996-1997, 22 343, nr. 29. 
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samenwerking vormgegeven zou kunnen worden. Uit het voorgaande blijkt dat bij de 
meeste samenwerkingsvormen als een milieudienst, samenwerkingsverband of 
dienstverlenende centrumgemeente de samenwerking weliswaar structureel is, maar 
doorgaans beperkt is tot samenwerking tussen de gemeenten onderling (en in een enkel 
geval de provincie). De samenwerking met andere handhavende instanties, zoals de 
politie, het OM, de inspecties en waterschappen e.d., is in de meeste regio's vooral 
projectmatig van aard. Beleidsafstemming en informatie-uitwisseling met deze instanties is 
dan ook in veel gevallen verre van optimaal. De enige echte uitzondering bij de in het 
kader van dit onderzoek onderzochte regio's is de regio Rijnmond. Daarbij moet worden 
opgemerkt deze regio een relatief lange historie op het gebied van de regionale 
samenwerking kent. Min of meer noodgedwongen — met name vanwege de ernstige 
luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied — is men in de jaren zeventig tot oprichting 
van een milieudienst overgegaan. De milieudienst is de belangrijkste motor achter de 
structurele samenwerking met de andere handhavende instanties. Eén van de respondenten 
merkt in dit verband op dat het model-Rijnmond wellicht niet in alle andere regio's zou 
werken: "Alleen als de problematiek erom vraagt, is een milieudienst als DCMR nodig. 
Participanten moeten het gevoel hebben dat ze het zonder zo'n dienst niet redden." Op dit 
laatste valt wel het een en ander af te dingen, maar feit is wel dat het optuigen van een 
milieudienst á la DCMR een niet geringe inspanning vergt. Niet in alle regio's bestaat 
daaraan behoefte dan wel is daarvoor geld en capaciteit beschikbaar. 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds is opgemerkt, samenwerking moet een 
meerwaarde hebben: de baten van samenwerking moeten wel opwegen tegen de kosten 
daarvan. Om die reden zal het niet mogelijk zijn één samenwerkingsvorm als ideaal te 
betitelen en aan iedere regio voor te schrijven. Gezocht zal moeten worden naar maatwerk 
bij de samenwerking (zie hierna § 7.3). De her en der ontwikkelde ideeën voor een 
invulling van de structurele samenwerking kunnen daarbij behulpzaam zijn. 

6.3 	Samenwerking op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht 

Slechts in één van de zes onderzochte regio's wordt in regionaal verband aandacht besteed 
aan het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Het samenwerkingsverband in deze regio 
organiseert eens in de zes weken een overleg tussen de ambtenaren op het terrein van de 
ruimtelijke ordening van de deelnemende gemeenten. Dit overleg heeft een 
platvormfunctie; het is de bedoeling dat men daardoor gezamenlijk of in ieder geval op 
dezelfde manier kan reageren op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast worden af en toe 
projecten op ruimtelijke-ordeningsgebied uitgevoerd. Zo is in het kader van een van die 
projecten een analyse gemaakt van de knelpunten die zich bij de handhaving van 
bestemmingsplannen kunnen voordoen. Naar aanleiding van dit project wordt door diverse 
gemeenten aan een handhavingsbeleid terzake gewerkt. Verschil met de projectmatige 
handhaving op milieuterrein is echter dat bovengenoemde projecten hoofdzakelijk door het 
samenwerkingsverband worden uitgevoerd en dat per project slechts één of enkele 
gemeenten meedoen. Levert een project iets op, dan komt het volgens de respondenten 
wel ten goede aan de hele regio. 

In de andere onderzochte regio's wordt nog niet samengewerkt op het gebied van 
het ruimtelijk bestuursrecht. Wel bestaat de indruk dat enkele samenwerkingsverbanden 
met de gedachte spelen meer aandacht aan ruimtelijke-ordeningsaspecten te besteden. De 
gemeenten moeten daar vooralsnog weinig van hebben. Ruimtelijke ordening wordt door 
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de respondenten gekenschetst als een beleidsterrein dat de kern van het gemeentebestuur 
raakt en dat meestal deel uitmaakt van de grootste, belangrijkste portefeuille. De eigen 
autonomie wordt hier — althans door het gemeentebestuur — het sterkst gevoeld: 
"Ruimtelijke ordening is een lokale aangelegenheid." Milieu daarentegen is nog een 
relatief jong beleidsterrein en wordt door sommigen zelfs als een 'luxe' gezien. Men heeft 
er minder moeite mee op dat terrein 'iets uit handen te geven'. Bovendien was enige 
vorm van samenwerking op milieugebied tot op heden onvermijdelijk, want noodzakelijk 
om rijksgelden (BUGM/VOGM) binnen te halen. Een andere reden zou kunnen zijn dat 
men op milieugebied vanwege de complexiteit van de materie eerder tot het binnenhalen 
van deskundigheid is genoodzaakt dan op het terrein van de ruimtelijke ordening 
(waarmee men van oudsher vertrouwd is). 

Enkele uitzonderingen daargelaten (zie bijvoorbeeld § 5.2.3) komt samenwerking 
met andere handhavingspartners dan gemeenten, waarbij dan vooral moet worden gedacht 
aan politie en justitie, in de praktijk zelden tot nooit voor. De reden hiervoor moet 
wellicht worden gezocht in het feit dat het ruimtelijk bestuursrecht niet of nauwelijks 
strafrechtelijk wordt gehandhaafd; er is daardoor weinig aanleiding om de partners op te 
zoeken. Uit eerdei onderzoek is gebleken dat een groot deel van de gemeenten wel een 
taak voor het OM ziet bij de handhaving van bestemmingsplannen, maar dat men lage 
verwachtingen heeft van het effect van het melden van overtredingen bij het OM.' Ook 
enkele respondenten van het onderhavige onderzoek, waaronder een bestuurder, zijn van 
mening dat de oog- en oorfunctie van de politie goede diensten zou kunnen bewijzen bij 
de opsporing van overtredingen in het vrije veld; men heeft hier echter vooral 
doelmatigheidsaspecten op het oog (twee zien meer dan één), want de afhandeling houdt 
men toch liever in eigen hand. In Handhaven met beleid werd als mogelijke oplossing 
voorgesteld om een (structureel) overleg in te stellen tussen bestuur en justitie, om tot een 
uitwisseling van informatie en tot beleidsafstemming te komen.' Het behoeft geen 
betoog dat samenwerking in het belang is van een effectieve handhaving; deze 
aanbeveling doet derhalve nog steeds opgeld. 

6.4 	Bevindingen 

In dit hoofdstuk is de kern van het onderzoek, samenwerking bij de handhaving, aan bod 
gekomen. Aan de hand van de ervaringen in de zes regio's en waar mogelijk van 
gegevens uit eerdere onderzoeken, is getracht een beeld te schetsen van de mate waarin 
en de wijze waarop in de praktijk wordt samengewerkt bij de milieurechtshandhaving en 
de handhaving van de ruimtelijke-ordeningswetgeving. In deze paragraaf worden de 
positieve (§ 6.4.1) en de negatieve (§ 6.4.2) effecten van samenwerking uit de doeken 
gedaan. Tevens worden de door de respondenten naar voren gebrachte en uit het 
onderzoek gebleken knelpunten bij de samenwerking weergegeven (§ 6.4.3). 

19 	J.E. Hoitink en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met beleid, Zwolle 1993, p. 109-110. 
20 	Ibidem. 
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6.4.1 Positieve effecten van samenwerking bij de handhaving 

Algemeen' 
• samenwerking leidt tot een bundeling van krachten, met name op het gebied van 
professionele kennis en ervaring. 

Organisatie 
• een regionale milieudienst wordt door de andere handhavingspartners (OM, politie, 
provincie etc.) positief gewaardeerd, omdat het voor hen aantrekkelijker is om met één 
dienst te communiceren dan met vele (verschillende) gemeenten. 

Projectmatige samenwerking 
• projecten zijn geschikt voor het opdoen van kennis en ervaring met betrekking tot een — 
soms specialistisch, soms nieuw — onderwerp; 
• een project is een ideale aanzet voor de vorming van nieuw beleid (of het herzien van 
oud beleid); 
• ook als niet alle gemeenten meedoen, levert een project kennis en ervaring op die aan 
de gehele regio ten goede komt; 
• door gezamenlijke projecten leert men elkaar en elkaars werkwijze kennen; 
• projecten vormen een goede start voor het opbouwen van een handhavingsnetwerk; 
• het instandhouden van een handhavingsnetwerk wordt door projectmatige 
samenwerking vergemakkelijkt (vooral belangrijk in regio's zonder structurele 
samenwerkingsvormen); 
• in regio's waarin (een deel van) de uitvoering bij het samenwerkingsverband ligt, is het 
gemakkelijker om de projectmatige samenwerking af te stemmen op de reguliere 
hand havingstaken. 

Structurele samenwerking 
• bij structurele samenwerking kan de benodigde specialisatie worden gerealiseerd én 
optimaal worden benut; 
• de gewenste uniformiteit in het handhavingsbeleid is zonder structurele samenwerking 
niet of nauwelijks mogelijk; 
• structurele samenwerking vergemakkelijkt de afstemming — wie doet wat — bij de 
handhaving. 

6.4.2 Negatieve effecten van samenwerking bij de handhaving 

Algemeen' 	• 
• het grootste bezwaar dat door gemeenten tegen samenwerking wordt aangevoerd, 
betreft het verlies aan autonomie. 

Projectmatige samenwerking 
• voor gemeenten waarin de handhaving een redelijk niveau heeft bereikt, wegen de 

21 	Enkele algemene voordelen van samenwerking zijn reeds aan het begin van dit hoofdstuk 
opgesomd. Deze zullen hier niet allemaal worden herhaald. 

22 	Zie ook de aan het begin van dit hoofdstuk opgesomde nadelen van samenwerking. 
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voordelen van handhavingsprojecten niet altijd meer op tegen de nadelen; 
• de uitvoering van projecten gaat soms ten koste van de reguliere handhavingstaken. 

Structurele samenwerking 
• de voor structurele samenwerking vereiste coördinatie en afstemming kost tijd (overleg) 
en geld (coördinator en andere overheadkosten).' 

6.4.3 Knelpunten bij samenwerking bij de handhaving 

Algemeen 
• in een deel van de regio's hebben de gemeentelijke portefeuillehouders in het 
bestuurlijk overleg geen beslissingsmandaat, waardoor onvoldoende afstemming en 
samenwerking met de andere handhavingspartners tot stand komt; 
• in grote regio's (waarmee wordt bedoeld: veel deelnemende gemeenten) blijkt het 
moeilijk om een evenwicht te vinden tussen een werkbare overlegvorm en slagvaardige 
besluitvorming enerzijds en de voor een draagvlak vereiste betrokkenheid en instemming 
anderzijds; 
• in sommige regio's zijn de cultuurverschillen tussen bestuur en justitie nog 
springlevend, hetgeen de samenwerking bemoeilijkt; 
• partijen komen afspraken niet altijd na; 
• de informatievoorziening is nog niet overal optimaal. 

Organisatie 
• een mogelijk positief effect, namelijk dat de afstand tussen bestuur en ondernemer 
(overtreder) wordt vergroot door `tussenschuiving' van het samenwerkingsverband, wordt 
door veel kleinere gemeenten niet of onvoldoende — alleen bij de zg. streekromans — 
uitgebuit. 

Projectmatige samenwerking 
• voor gezamenlijke projecten is ook algemene beleidsafstemming essentieel; zonder 
afstemming bestaat het gevaar dat deelnemers onvoldoende tijd/geld inruimen, waardoor 
het project minder effect sorteert; 
• regionale projecten sluiten niet altijd aan bij de handhavingsprogramma's van de 
individuele deelnemers. 

Structurele samenwerking 
• met het wegvallen van de BUMG/VOGM-gelden per 1 januari 1998 lijkt ook de bodem 
onder een aantal samenwerkingsverbanden weg te zakken;' 
• structurele samenwerking is op veel plaatsen nog steeds erg afhankelijk van de inzet 
van individuele personen; 
• in de meeste regio's verloopt de structurele samenwerking met de politie — indien 
aanwezig — moeizaam, doordat men lang niet altijd op daadwerkelijke inzet/capaciteit kan 

23 	In regio's waarin de samenwerking goed verloopt, wegen de voordelen van samenwerking in de 
ogen van de respondenten wel tegen deze nadelen op. 

24 	Zie ook: Haalt de intergemeentelijke samenwerking 1998?, Handhaving 1997/3, p. 12-16 en 
G.A. Biezeveld, Landelijke handhavingsstructuur in gevaar, M en R 1997, p. 58-62. 
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rekenen; 
• veel gemeenten zijn nog niet rijp voor de idee van handhavingsteams waarbij 
medewerkers van de ene gemeente werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van een andere 
gemeente. 
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7 Samenwerking op maat 

7.1 	Algemeen 

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de organisatie van de handhaving en de 
samenwerking tussen de gemeenten en de verschillende andere instanties bij de 
handhaving in iedere regio in een andere vorm is gegoten. De invloed van de 
onderscheiden vormen van samenwerking op (de effectiviteit van) de handhaving verschilt 
per regio. In sommige regio's gaat het goed met de handhaving, in andere wat minder. 
Soms zijn de redenen daarvoor heel duidelijk aan te geven, soms ook niet. De organisatie 
van de samenwerking en de mate waarin wordt samengewerkt zijn evenwel onmiskenbaar 
van invloed op de effectiviteit van de handhaving. Het is echter niet zo dat uit het 
onderzoek één samenwerkingsvorm naar voren komt als de beste of de meest ideale. Een 
samenwerkingsvorm die in de ene regio goed werkt, kan in de andere regio wel eens veel 
minder effect sorteren. Dat kan te maken hebben met het aantal gemeenten in de regio, de 
omvang van die gemeenten, de aard van de problematiek in de regio, de historische 
banden die wellicht tussen bepaalde gemeenten bestaan et cetera. Het is dan ook een 
misvatting dat voor samenwerking één recept kan worden gegeven dat overal in de smaak 
valt. De vorm en de intensiteit van de samenwerking zullen mede afhankelijk moeten zijn 
van regionale en/of lokale kenmerken, bijvoorbeeld of de gemeenten al dan niet werken 
met een gezamenlijke milieudienst. Zo zal in sommige regio's wellicht worden volstaan 
met het afspreken van een gezamenlijke handhavingsstrategie, waarin de activiteiten van 
de partners op elkaar worden afgestemd, terwijl in andere regio's tot de vorming van 
handhavingsteams, bestaand uit medewerkers van de verschillende handhavingspartners, 
wordt overgegaan. Daarnaast is denkbaar dat in kleinere verbanden wordt samengewerkt 
dan de WGR-regio. Ook is het mogelijk om de samenwerking tussen de gemeenten 
onderling structureel vorm te geven, terwijl met de andere handhavende instanties alleen 
ad hoc en in het kader van projecten wordt samengewerkt. Het is dus zaak om per regio, 
rekening houdend met lokale en regionale kenmerken, met de handhavingspartners te 
zoeken naar de voor die regio ideale samenwerkingsvorm: samenwerking op maat. 
Daarbij is het niet de bedoeling dat in iedere regio opnieuw het wiel moet worden 
uitgevonden. Er is op voorhand al een aantal elementen of voorwaarden te noemen dat 
essentieel is voor een goede samenwerkingsstructuur. Daarnaast is het (soms) verstandig 
en/of doelmatig om aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven op 
samenwerkingsgebied. 

Uit dit en uit eerder verricht onderzoek is een aantal voorwaarden te destilleren, 
dat essentieel is voor ' een vruchtbare samenwerking bij de handhaving. In de volgende 
paragraaf zullen deze voorwaarden de revue passeren. Daarna zal aan de hand van die 
voorwaarden en naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek — in het bijzonder 
van de onderzochte regio's — worden gepoogd een aantal modellen voor samenwerking te 
schetsen (§ 7.3). Besloten wordt met concrete aanbevelingen voor de handhavende 
instanties (§ 7.4). Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op de intergemeentelijke 
samenwerking, wordt samenwerking met de andere handhavingspartners in dit hoofdstuk 
uitdrukkelijk meegenomen; voor een in alle gevallen effectieve handhaving is 
samenwerking met deze handhavers immers onontbeerlijk. 
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7.2 	Belangrijke voorwaarden voor samenwerking 

Samenwerking gaat niet vanzelf. Zelfs indien alle handhavingspartners vol goede wil zijn, 
moet toch aan een aantal (rand)voorwaarden worden voldaan om de samenwerking 
succesvol te laten zijn. In deze paragraaf wordt een aantal essentiële voorwaarden 
toegelicht. Het gaat achtereenvolgens om draagvlak, beleidsafstemming, 
informatievoorziening, coördinatie en een aantal aspecten betreffende de organisatie van 
de uitvoering. 

Draagvlak 
Gevraagd naar het nut van samenwerking bij de handhaving, luidt het antwoord van de 
respondenten, ambtelijk en bestuurlijk, zonder uitzondering bevestigend. Niettemin bestaat 
bij een deel van de gemeenten een zekere weerstand tegen al te vergaande vormen van 
samenwerking, met name ingegeven door de angst voor verlies van autonomie en 
zeggenschap. Deze weerstand leidt er soms zelfs toe dat de bestaande 
samenwerkingsvorm niet optimaal functioneert en/of niet wordt uitgebuit door het 
bevoegd gezag. Ook bij de politie ligt een gebrek aan draagvlak — in casu bij het 
management — ten grondslag aan het feilen bij de samenwerking. Het is dus zaak ervoor 
te zorgen dat alle handhavingspartners het nut van samenwerking inzien en zich daar ook 
naar gedragen, met andere woorden dat er voldoende draagvlak voor samenwerking is' 
en dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dit draagvlak moet 
er natuurlijk zijn voor samenwerking in het algemeen, maar voor de in de regio bestaande 
samenwerkingsvorm in het bijzonder. 

Beleidsafstemming 
Samenwerking impliceert een zekere mate van overeenstemming over het gezamenlijk te 
bereiken doel. Beleidsafstemming is dan ook een noodzaak en wel om drie redenen. In de 
eerste plaats is beleidsafstemming nodig om te voorkomen dat er in bepaalde gevallen 
waarin moet worden gehandhaafd door niemand wordt opgetreden, kortom dat er gaten 
vallen bij de handhaving. Het andere uiterste, onwenselijke' samenloop van handhaving 
(in die zin dat een overtreder twee maal voor hetzelfde feit wordt aangepakt door 
verschillende handhavers), moet eveneens worden voorkomen. In beide gevallen — het 
voorkómen van lacunes en van ongewenste samenloop — gaat het om beleidsafstemming 
met het oog op een goede, doelmatige taakverdeling, met name tussen bestuur, politie en 
OM. Ten slotte is beleidsafstemming nodig om te voorkomen dat de overheid 'twee 
gezichten' vertoont (vgl. het gezamenlijk te bereiken doel). In verband met eisen van 
rechtszekerheid moeten de neuzen van de verschillende handhavende instanties van de 
overheid in beginsel één richting op staan. Zeker van een samenwerkende overheid mag 
dat niet te veel gevraagd zijn. Afstemming van de handhavingsactiviteiten is daarvoor wel 
essentieel. 

1 	Zie in gelijke zin: VNG, Succesvolle samenwerking bij milieuwethandhaving, Den Haag 1996, 
P. 39. 

2 	Samenloop kan soms wel wenselijk zijn, namelijk in gevallen waarin het ene handhavingstraject het 
andere aanvult of ondersteunt. Zie A.B. Blomberg, Handhaving in drievoud, M en R 1997, 
p. 98-104. 
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Bij gemeenten — met name de bestuurders daarvan — leeft de angst dat er bij te ver 
doorgevoerde afstemming geen ruimte meer is voor het voeren van eigen beleid. 
Dat hangt er echter van af wat men onder eigen beleid verstaat. Vaak doelt men 
dan op de mogelijkheden die de discretionaire handhavingsbevoegdheid biedt om 
niet meteen — althans na het doorlopen van het afgesproken stappenplan — (hard) 
op te treden tegen overtreders. Wanneer er legitieme belangen zijn die 
rechtvaardigen dat in een concreet geval (tijdelijk) van handhaving wordt afgezien, 
zal dat niet op verzet van de handhavingspartners stuiten. Zijn die legitieme 
belangen afwezig en hanteert het bestuur niettemin, in strijd met het afgesproken 
beleid, de tactiek van 'pappen en nathouden', dan is het alleszins gerechtvaardigd 
en in het belang van een effectieve handhaving dat het bestuur daar door de 
handhavingspartners op wordt aangesproken. Kortom, een bestuur dat zijn 
verantwoordelijkheid voor de handhaving serieus neemt, heeft van 
beleidsafstemming niets te vrezen. 

Beleidsafstemming kan zoals hiervoor werd aangegeven in verschillende vormen bestaan 
en kent tevens verschillende gradaties. Het meest vergaand is het uitvoeren van één, 
uniform handhavingsbeleid volgens een gezamenlijke handhavingsstrategie. Bestuur en 
justitie, de belangrijkste handhavers, spreken met elkaar af wat er wordt gehandhaafd 
(inclusief speerpunten/prioriteiten) en wie er in welke gevallen handhaaft of anderszins het 
voortouw neemt. Uit oogpunt van effectieve handhaving, maar zeker ook uit oogpunt van 
rechtszekerheid verdient deze vorm van beleidsafstemming de voorkeur. Niet alleen de 
handhavingspartners, maar ook (potentiële) overtreders weten wat ze kunnen verwachten. 
Minder vergaand is de variant waarin bestuur en justitie wat betreft de inhoud van het 
beleid een eigen verantwoordelijkheid behouden en slechts voor wat betreft de afstemming 
en coördinatie van de uitvoering afspraken maken. Deze variant komt op dit moment in 
de praktijk veelvuldig voor (en leidt soms• tot meningsverschillen tussen bestuur en 
justitie). In sommige regio's is deze vorm van beleidsafstemming momenteel gezien het 
(bestuurlijk) draagvlak het best haalbare. Men moet zich daarbij wel realiseren dat iedere 
handhaver zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat zich dus in een concreet geval 
tegenstellingen tussen de verschillende handhavende instanties kunnen voordoen (met alle 
gevolgen van dien). 3  De variant waarbij alleen tussen de gemeenten onderling afspraken 
zijn gemaakt — bijvoorbeeld met het oog op gezamenlijke projecten — is ook mogelijk, 
maar uit het oogpunt van effectieve handhaving niet aan te bevelen. Wanneer met de 
andere partners slechts op ad hoc basis contact wordt gezocht, is het risico dat zich 
verschillen in inzicht voordoen aanzienlijk. 

Beleidsafstemming alleen is niet voldoende; de gemaakte afspraken moeten 
bovendien zodanig worden vastgelegd dat ze voor een ieder duidelijk zijn. Duidelijke, op 
schrift gestelde afspraken zijn beter handhaafbaar en mitsdien bevorderlijk zo niet 
noodzakelijk voor een goed functionerende samenwerking. Handhavingspartners moeten 
kunnen rekenen op nakoming van de gemaakte afspraken. In dat verband moet er op 
worden gewezen dat het soms dus beter is weinig afspraken te maken, die wél worden 
nagekomen, dan veel afspraken die loze beloften blijken te zijn (hetgeen bij de partners 

3 	Een bekend geval uit de jurisprudentie is de zaak Westpoint (Rb Amsterdam 5 maart 1996, AB 
1996, 232 m.nt. FM, M en R 1996, 74 m.nt. De Lange en Hof Amsterdam 12 maart 1997, rolnr. 
2300/1991/96). In deze zaak ging de OvJ tot vervolging over ondanks gekwalificeerd gedogen door 
het bestuur en werd het bedrijf veroordeeld tot een boete van één miljoen gulden, in hoger beroep 
teruggebracht tot f 100.000. 
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doorgaans veel wrevel wekt). 4  

Informatievoorziening 
Voor een goede samenwerking is informatie-uitwisseling tussen de handhavingspartners — 
met name tussen bestuur, politie en justitie — onontbeerlijk. Blijkens het onderzoek 
verloopt de bilaterale uitwisseling van informatie voor zover nodig voor een concrete zaak 
(ad hoc derhalve) redelijk tot goed. Voor structurele samenwerking is echter meer nodig; 
ook de informatievoorziening over en weer dient een structurele basis te krijgen. Het is in 
de eerste plaats van belang dat men elkaar, met het oog op een goede afstemming, op de 
hoogte stelt van elkaars handhavingsactiviteiten. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen 
dat een bedrijf binnen korte termijn met twee verschillende controlebezoeken wordt 
geconfronteerd (tenzij dat juist wenselijk is gezien de situatie ter plekke) en kan een en 
ander wellicht worden gecombineerd. Ten tweede is het belangrijk dat iedere 
handhavingsinstantie over zoveel mogelijk informatie omtrent (potentiële) overtreders 
beschikt, zodat de juiste handhavingstactiek kan worden gevolgd. Heeft het bestuur net 
besloten om een bepaalde overtreding tijdelijk te gedogen, dan is het niet de bedoeling dat 
de politie ter zake van diezelfde overtreding proces-verbaal opmaakt. De grenzen van de 
informatie-uitwisseling moeten daarbij worden gevormd door de privacywetgeving e.d. en 
niet door wat de partners vinden dat andere handhavers wel of niet mogen weten. 

Het doel van informatievoorziening moet goed in het oog worden gehouden. Het 
gaat er om elkaar de voor de handhaving benodigde gegevens te verschaffen en 
elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten waarmee men zich bezig houdt. 
De uitwisseling van informatie is niet bedoeld voor een verkapte controle op 
elkaars handelen, waarmee overigens niet is gezegd dat dat in incidentele gevallen 
nooit eens toelaatbaar zou kunnen zijn. Het moet echter niet zo zijn dat 
bijvoorbeeld een bestuur voortaan informatie achter houdt, vanwege de zeer 
kritische houding die een (te?) fanatieke OvJ inneemt naar aanleiding van de 
informatie-uitwisseling.' 

Coördinatie 
Bij de handhaving zijn vele instanties betrokken. Structurele samenwerking bij de 
handhaving kent dan ook vele deelnemers. Om te voorkomen dat chaotische taferelen 
ontstaan, zal enige coördinatie van de handhavingsinspanningen plaats dienen te vinden. 
De deelnemers behouden ook binnen structurele samenwerking(svormen) hun eigen 
verantwoordelijkheden (op grond van hun eigen bevoegdheden). De verantwoordelijkheid 
voor de samenwerking berust daarentegen bij hen allen. Om te voorkomen dat men wel 
wil samenwerken, maar vervolgens niets onderneemt en op elkaar gaat zitten wachten, is 
het van belang iets of iemand aan te wijzen die de coördinatie- of regiefunctie op zich 
neemt. 

Binnen de huidige handhavingsstructuur is coördinatie een taak van het CIP. Het 
CIP is in nagenoeg alle regio's ondergebracht bij een (regionaal) samenwerkingsverband: 
een milieudienst, een regionaal orgaan of een centrumgemeente. In een deel van de 
regio's is het CIP er weliswaar voor alle instanties binnen de regio, maar wordt de 
financiering ervan alleen door de bestuurlijke instanties gedragen (soms zelfs alleen door 

4 	Vgl. A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 352-353. 
5 	Dit voorbeeld is ontleend aan een van de interviews. 
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de gemeenten). In sommige regio's dragen ook provincie, politie, waterschappen en OM 
hun financiële steentje bij. Dit laatste heeft het voordeel dat het CIP in plaats van een 
bestuurlijk een meer gezamenlijk karakter krijgt. De CIP-functie wordt momenteel in de 
meeste gevallen door één persoon uitgeoefend. Denkbaar is dat de coördinatie bij meer 
dan één persoon wordt gelegd, bijvoorbeeld door een bureau of team bestaande uit een 
aantal medewerkers. Deze zouden zelfs van verschillende instanties afkomstig kunnen 
zijn. Zo is de functie van coördinator ook in de politie-organisatie een bekend 
verschijnsel. Naarmate de structurele samenwerking meer vorm en ook meer gewicht 
krijgt, is de regiefunctie vermoedelijk zelfs niet meer door één persoon uit te voeren.' 

Uitvoeringsorganisatie 
Strikt genomen hoeft er geen specifieke uitvoeringsorganisatie aanwezig te zijn voor 
structurele samenwerking; de handhavingspartners kunnen zelf de inbreng verzorgen, mits 
die maar goed wordt gecoördineerd. Desalniettemin blijkt uit het onderzoek dat een aantal 
factoren met betrekking tot de organisatie van invloed is op de wijze waarop de 
samenwerking doorgaans verloopt. Een aantal aspecten van de uitvoeringsorganisatie is 
van dusdanig belang voor een vruchtbare, structurele samenwerking, dat zij hier kort 
worden genoemd. 

Het gaat dan in de eerste plaats om de aanwezigheid van een 
samenwerkingsverband. Hoewel momenteel in iedere regio een samenwerkingsverband in 
enigerlei vorm (milieudienst, centrumgemeente, coördinerend samenwerkingsverband etc.) 
aanwezig is, is het gezien de discussie die in sommige regio's wordt gevoerd over het 
voortbestaan van de samenwerkingsverbanden toch noodzakelijk op het belang daarvan te 
wijzen. Samenwerkingsverbanden vervullen een belangrijke rol bij de coördinatie van de 
samenwerking tussen gemeenten; het is slecht denkbaar de coördinatiefunctie bij één van 
de deelnemers, bijvoorbeeld een willekeurige gemeente, onder te brengen, zonder daar 
tevens andere taken die verband houden met samenwerking (zoals dienstverlening) te 
huisvesten. Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden een duidelijk aanspreekpunt voor de 
andere handhavers, die dan niet steeds (contactpersonen bij) de afzonderlijke gemeenten 
hoeven op te zoeken. 

In de tweede plaats moet worden gewezen op de interne organisatie van de 
handhaving en dan met name de vraag of bepaalde taken gescheiden van elkaar worden 
uitgevoerd. Zo vergemakkelijkt een personele dan wel functionele scheiding van 
vergunningverlening en handhaving de communicatie en (dus) de samenwerking met de 
justitiële instanties (vgl. p. 32). In § 5.2.2 is gezien dat in sommige regio's sprake is van 
uitbesteding van bepaalde taken, met name in de sfeer van het toezicht en het voortraject 
bij de handhaving, aan een samenwerkingsverband. Deze uitvoering op afstand blijkt 
gunstige invloed te hebben op de mate waarin het handhavingsbeleid — met name de 
stappenplannen — ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd (§ 5.3.2). Ook dat is een factor van 
belang in de relatie tussen bestuur en justitie. 

Ten derde is een bepaald minimum aan capaciteit (de 'kritische massa') vereist 
voor de uitvoering van de samenwerking. Samenwerking kost tijd, maar levert als het 

6 	Bedacht moet worden dat ook ten aanzien van coördinatie niet één uniforme oplossing bestaat. Vgl. 
E. Koolhaas en J.C.M. Olsthoorn, Milieurechtshandhaving, coördinatie en beleid, Bestuurskunde 
1993/2, p. 78-86, met name p. 84-85. 
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goed is ook wat op.' De effecten van samenwerking zijn echter niet altijd op de heel 
korte termijn zichtbaar. Voor kleine uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld gemeenten met 
maar één fte milieu, kan het dan een probleem zijn om voldoende tijd en capaciteit aan 
samenwerking te besteden (vergelijk bijvoorbeeld wat hieromtrent is opgemerkt in § 6.2.3 
ten aanzien van projectmatige samenwerking). Is die kritische massa niet aanwezig bij 
(een deel van) de gemeenten, dan is het noodzakelijk dat gezamenlijk voorzieningen 
worden getroffen, bijvoorbeeld door uitvoeringscapaciteit te bundelen. Het ligt dan voor 
de hand deze capaciteit onder te brengen bij het samenwerkingsverband op regioniveau, 
maar ook een bundeling in subregioverband is denkbaar (en in de praktijk beproefd). 

Ten slotte, structurele samenwerking uit zich in optima forma in de zg. 
multidisciplinaire handhavingsteams. Tegen de oprichting daarvan bestaat met name bij 
gemeenten momenteel nog veel weerstand (vgl. p. 67). Aan het grootste bezwaar van de 
gemeenten, dat deelname aan een handhavingsteam ten koste zal gaan van de eigen 
taakuitvoering, kan echter tegemoet worden gekomen door de medewerkers van 
handhavingsteams — in welke variant dan ook — te recruteren uit de medewerkers van het 
samenwerkingsverband (dat dan natuurlijk wel een uitvoerend karakter moet hebben). De 
organisatie is dan geschikt voor een verdieping van de structurele samenwerking met 
behulp van handhavingsteams. 

7.3 	Modellen voor samenwerking 

In § 7.1 is reeds uiteengezet dat voor samenwerking bij de handhaving niet één model 
bestaat, dat overal toegepast zou moeten worden. De verschillen tussen de diverse regio's 
en tussen de diverse partners in die regio's nopen tot maatwerk bij de samenwerking: 
samenwerking toegesneden op de lokale dan wel regionale situatie. Samenwerking op 
maat houdt niet in dat kan worden volstaan met het geven van een aantal modellen, zoals 
de titel van deze paragraaf wellicht suggereert. Het is misschien wel beter om te spreken 
van het modelleren van samenwerking. Structurele samenwerking bestaat in ieder geval 
uit een aantal elementen: de organisatievorm, de aard van de samenwerking• en de 
samenwerkingsvorm. Elk element kent een aantal varianten, die in de voorgaande 
hoofdstukken ook aan de orde zijn gekomen. Bij de samenwerkingsvorm kan bijvoorbeeld 
onderscheid worden gemaakt tussen een milieudienst en een dienstverlenende 
centrumgemeente; de aard kan variëren van (beperkt) projectmatig samenwerken — alleen 
met de betrokken gemeenten of ook met andere handhavingspartners — tot gezamenlijk 
optreden met behulp van multidisciplinaire handhavingsteams. 

In het navolgende zullen de varianten van de drie genoemde elementen nog eens 
kort worden aangestipt en zal worden aangegeven voor welke gevallen welke variant 
geschikt is. De bevindingen van het onderzoek en de hiervoor (§ 7.2) besproken 
voorwaarden voor samenwerking zullen daarbij worden betrokken. Aan de hand van 
kenmerken van de eigen regio kan men dan bekijken hoe de samenwerking het best kan 
worden vormgegeven ('gemodelleerd'). Opgemerkt moet worden dat er veel samenhang 
bestaat tussen de drie onderscheiden elementen en dat ze op sommige punten niet los van 
elkaar kunnen worden gezien. Zo is de aard van de samenwerking van invloed op de al 

7 	Als samenwerking niets oplevert, geen meerwaarde heeft, moet men er vooral niet aan beginnen. 
Zie § 6.1. 
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dan niet aanwezige noodzaak van een bepaalde samenwerkingsvorm en heeft de keuze 
voor een bepaalde samenwerkingsvorm soms onherroepelijk gevolgen voor de 
organisatievorm (en vice versa). Evenzo bestaat er soms samenhang tussen bepaalde 
varianten van één element; samenwerking in subregio's kan bijvoorbeeld met behulp van 
een centrumgemeente vorm krijgen, maar ook met een kleine technische of milieudienst. 
Waar mogelijk zal op die samenhang worden gewezen. 

7.3.1 Organisatievorm 

Scheiding vergunningverlening en handhaving 
In hoofdstuk 5 is met het oog op de effectiviteit van de handhaving een algemene 
voorkeur uitgesproken voor scheiding van vergunningverlening en handhaving. Ook voor 
de samenwerking bij de handhaving is functiescheiding van belang, met name voor de 
samenwerking met politie en OM. Grotere organisaties die over voldoende medewerkers 
beschikken, dienen — voor zover dat niet reeds is gebeurd — de vergunningverlening en de 
handhaving in verschillende bureaus of afdelingen onder te brengen. Organisaties die voor 
een doelmatige scheiding te weinig kritische massa hebben, moeten volstaan met een 
personele scheiding, bij voorkeur structureel doch in ieder geval in concrete gevallen. Is 
zelfs dat niet mogelijk, dan zal men zich moeten afvragen of het niet verstandig is 
bepaalde taken uit te besteden of in te huren bij derden (bijvoorbeeld een 
samenwerkingsverband). 

Scheiding toezicht en sanctionering; uitvoering op afstand 
Bij de behandeling van de vraag of een scheiding tussen toezicht en sanctionering 
wenselijk zou zijn, bleek dat — hoewel de respondenten aan een dergelijke scheiding in 
termen van bevoegdheden geen behoefte hadden — in de praktijk regelmatig sprake is van 
een gescheiden uitoefening van die bevoegdheden, bijvoorbeeld door tussenkomst van een 
samenwerkingsverband. Deze uitvoering op afstand van het preventieve toezicht en het 
voortraject van sancties moet uit handhavingsoogpunt positief worden beoordeeld. De 
grotere afstand tussen degenen die het voortraject uitvoeren en degenen die uiteindelijk de 
sanctie opleggen, heeft in veel gevallen tot gevolg dat niet nodeloos van handhaving wordt 
afgezien en dat het aanwezige stappenplan consequenter wordt gevolgd dan in gevallen 
waarin het bestuur directer betrokken is bij het voortraject. 

De vraag is alleen of het voorgaande nu inhoudt dat iedere bestuurlijke 
handhavingsorganisatie de toezichtstaak dan ook maar moet uitbesteden. Grotere 
organisaties, zoals de provincies en enkele grote steden, kennen nu reeds omvangrijke en 
gespecialiseerde afdelingen voor de handhaving van de milieuwetgeving. 8  Dergelijke 
afdelingen opereren door de omvang van de organisatie gedwongen — reeds op enige 
afstand van het bestuur. Er bestaat dan meestal geen behoefte aan het onderbrengen van 
taken elders, noch is dat noodzakelijk (al kan het natuurlijk wer). Bij kleinere 
organisaties is uitvoering op afstand daarentegen zeer aan te bevelen. De echt kleine 
gemeenten zijn om verschillende redenen (dit is er slechts één van) 10  niet geschikt voor 
de zelfstandige uitvoering van de milieutaak en dienen de toezichtstaken dan ook uit te 

8 	Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam zelfs een eigen milieudienst. 
9 	Hetgeen de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld heeft gedaan voor het Rijnmondgebied. 
10 	Zie hoofdstuk 6. 
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besteden. Middengrote gemeenten die om wat voor reden dan ook de handhaving graag in 
eigen huis houden, doen er verstandig aan te bekijken of er (categorieën) gevallen zijn 
waar uitvoering op afstand uit effectiviteitsoogpunt zin zou hebben. Denkbaar is het 
uitbesteden van — langslepende — probleemgevallen (vgl. hetgeen daarover is opgemerkt 
op p. 37 en in § 4.2.1), gevallen waarin het wenselijk is dat de afstand tot de (potentiële) 
overtreder wordt vergroot — bijvoorbeeld de grotere inrichtingen — of gevallen waarin 
wordt samengewerkt met de justitiële instanties. 

Hoewel de bevoegdheid om al dan niet tot sanctionering over te gaan bij het 
bestuur zelf blijft — en dat bestuur mogelijke handhavingsadviezen dus naast zich neer kan 
leggen —, blijkt uitvoering op afstand van gunstige invloed op de effectiviteit van de 
handhaving. Het bevoegd gezag volgt de min of meer onafhankelijke" adviezen 
doorgaans gewoon op, maar behoudt wel de mogelijkheid om van een advies af te wijken. 
Terzake van een afwijkende beslissing kan het bevoegd gezag echter ter verantwoording 
worden geroepen door de gemeenteraad. Een bestuur dat op goede gronden afwijkt, heeft 
van deze controle niets te vrezen. Tegelijkertijd is de handhaving hiermee gebaat. 

7.3.2 Aard van de samenwerking 

In hoofdstuk 6 is gezien dat samenwerking verschillende verschijningsvormen kent, die 
globaal kunnen worden ingedeeld in projectmatige en structurele samenwerking. Vaak 
worden structurele en projectmatige samenwerking gecombineerd, waarbij soms de 
nadruk op projecten ligt en soms juist bij het structureel samen optrekken. Daarnaast kan 
structurele samenwerking worden onderscheiden in het gezamenlijk volgen van een 
bepaalde handhavingsstrategie, waarin de onderlinge taakverdeling, afstemming e.d. is 
geregeld, en in het daadwerkelijk samen ten strijde trekken binnen multidisciplinaire 
handhavingsteams. Ook hierbij zijn combinaties mogelijk, waarbij moet worden 
opgemerkt dat het laatste zonder het eerste waarschijnlijk niet mogelijk is. 

Projectmatige samenwerking 
Samenwerking in de vorm van het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van projecten heeft 
vele voordelen. Elke regio kan baat hebben bij projectmatige samenwerking, echter om 
verschillende redenen. Voor regio's waarin de samenwerking nog in de kinderschoenen 
staat, is het regelmatig uitvoeren van projecten alleen al noodzakelijk om het 
handhavingsnetwerk op te bouwen en in stand te houden. De regio's waarin men elkaar 
inmiddels wel weet te vinden, moeten bekijken op welke punten projectmatige 
samenwerking nog meerwaarde heeft. Sommige problemen kunnen bijvoorbeeld goed in 
het kader van een project worden aangepakt, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk zijn (zoals de 
illegale opslag en verkoop van vuurwerk) of omdat ze in de hele regio vóórkomen en 
samenwerking dan doelmatig is. Voor alle regio's is het vanwege het grote leereffect van 
projectmatige samenwerking aan te bevelen om nieuwe taken en/of nieuw beleid in het 
kader van projecten aan te pakken. 

11 	Onafhankelijk in die zin dat de uitvoerende organisatie op afstand 'onafhankelijk' werkt en de 
nadruk daardoor ligt op het milieubelang. Aan de deskundigheid van de uitvoerder op afstand 
ontlenen de adviezen hun status. 
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Structurele samenwerking; gezamenlijke handhavingsstrategie 
In § 7.2 is gezien dat beleidsafstemming een belangrijke voorwaarde is voor 
samenwerking. Beleidsafstemming is er in soorten en maten, van het bepalen van 
regionale speerpunten tot een gezamenlijke handhavingsstrategie. Voor een goede 
structurele samenwerking is bijna niet te ontkomen aan het opstellen van een gezamenlijke 
handhavingsstrategie, waarin wordt aangegeven in welke gevallen en op welke manier 
welke instantie optreedt, aanvult of ondersteunt. De inhoud van de afspraken die in de 
handhavingsstrategie worden opgenomen, kan echter per regio verschillen. Het ligt er dus 
maar aan hoe hoog het ambitieniveau van de samenwerkingspartners is. Idealiter wordt in 
regionaal verband bepaald welke handhavingsdoelen men zich stelt, met welke middelen 
die doelen het best kunnen worden bereikt, hoe de taakverdeling tussen bestuur en justitie 
in het algemeen is en welke taakverdeling ('wie neemt het voortouw') men in concrete 
gevallen zal hanteren. In Handhaven met effect zijn reeds bouwstenen geleverd voor het 
opstellen van een handhavingsstrategie." Wanneer de cultuurverschillen tussen bestuur 
en OM in de regio nog zodanig zijn dat afspraken als hiervoor geschetst (nog) niet 
mogelijk zijn of wanneer andere factoren daaraan in de weg staan, zal met minder 
genoegen moeten worden genomen. Het blijft echter zaak om in ieder geval duidelijk te 
maken wat men wél wil en kan afspreken. Daarbij moet minimaal worden gedacht aan het 
vastleggen van de te volgen handelwijze wanneer men elkaar nodig heeft en het 
commitment van alle partners daaraan (afstemming en coördinatie; zie p. 75). 

Structurele samenwerking; multidisciplinaire handhavingsteams 
Het woord 'multidisciplinair' zegt het eigenlijk al: bij multidisciplinaire handhavingsteams 
is per definitie sprake van samenwerking tussen de verschillende handhavende instanties. 
De justitiële instanties zijn blijkens de door hen gedane voorstellen" grote voorstanders 
van de oprichting van handhavingsteams. Wanneer ook het bestuur bereid is menskracht 
beschikbaar te stellen voor regionale handhaving, kunnen zaken die een gecombineerde 
benadering vergen op doelmatige en effectieve wijze worden aangepakt. Wederom geldt: 
mits er voldoende draagvlak is. Wordt voor structurele samenwerking gekozen in de vorm 
van een uitvoerende instantie op regio- of anderszins bovenlokaal niveau (zie hierna 
§ 7.3.3), dan kunnen uit die instanties medewerkers voor het handhavingsteam worden 
gerecruteerd. Het bestuur participeert dan in het handhavingsteam zonder dat dat ten koste 
gaat van de handhaving in de individuele gemeenten. 

7.3.3 Samenwerkingsvorm 

Met samenwerkingsvorm wordt gedoeld op de organisatievorm waarbinnen de 
samenwerking gestalte krijgt (eigenlijk: de organisatievorm van het samenwerkings-
verband). Uit het praktijkonderzoek kwam naar voren dat er veel verschillende 
samenwerkingsverbanden bestaan. Sommige daarvan functioneren goed, andere minder 
goed. In § 7.1 is reeds uiteengezet dat een samenwerkingsvorm die in de ene regio goed 
werkt, dat in een andere regio niet per se ook hoeft te doen. De voorstellen die hierna 
zullen worden gedaan, moeten dan ook niet als een keurslijf worden beschouwd, maar 
veeleer als opties waarvan moet worden bekeken of die gezien de lokale en regionale 

12 	A.B. Blomberg en F.C.M.A. Michiels, Handhaven met effect, Den Haag 1997, p. 325-337. 
13 	Zie p. 67. 
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omstandigheden gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Coördinerend samenwerkingsverband 
De voordelen van een coördinerend samenwerkingsverband zijn gelegen in het feit dat 
enerzijds de voor samenwerking benodigde coördinatiefunctie wordt vervuld, maar de 
gemeenten anderzijds geheel eigen baas blijven. Nadeel van deze constructie is dat de 
effectiviteit van de handhaving en van de samenwerking sterk afhankelijk is van de 
bestuurlijke wil daartoe. Een coördinerend samenwerkingsverband is het absolute 
minimum. Gezien de vrijwilligheid van de samenwerking is draagvlak echter zeer 
belangrijk (zie hiervoor § 7.2); wanneer meer niet haalbaar is, moet van deze 
samenwerkingsvorm het beste worden gemaakt. Dat kan door deze samenwerkingsvorm te 
combineren met — bijvoorbeeld — samenwerking in subregio's (vgl. regio Noord-
Limburg), waarbinnen wél met een dienstverlenende centrumgemeente of een kleine 
technische dienst wordt gewerkt. 

Samenwerkingsverband met uitvoerende taken 
Het belang van uitvoering op afstand (in verband met effectieve handhaving) en het 
belang van uitvoeringscapaciteit op regionaal niveau (zie § 7.2) kunnen beide worden 
behartigd door uitvoerende taken onder te brengen bij een samenwerkingsverband. Voor 
deze samenwerkingsvorm kan worden gekozen indien er geen animo is voor het oprichten 
van een milieudienst, maar men wel voor bepaalde (categorieën) gevallen bijzondere 
expertise zou willen inhuren die men zelf niet in huis heeft (vgl. regio Rivierenland). Dit 
vooral nodig in regio's waarin geen enkele gemeente zodanige omvang heeft, dat men zelf 
medewerkers met die specialismen in dienst kan nemen. 

Milieudienst 
In een regionale milieudienst is de intergemeentelijke samenwerking bij de handhaving 
doorgaans het verst doorgevoerd; de deelnemende gemeenten (en eventueel provincie) 
beschikken gezamenlijk over één handhavingsapparaat. Deze samenwerkingsvorm is in 
theorie de meest ideale. In de praktijk bestaat echter bij veel gemeenten weerstand tegen 
deze samenwerkingsvorm, deels vanwege de financiële aspecten — men is van mening dat 
een milieudienst in vergelijking tot andere vormen van dienstverlening duur is 14  — en 
deels vanwege de vrees om verlies van autonomie. Dit laatste bezwaar is vooral te 
bespeuren in regio's met veel kleinere gemeenten en slechts één of enkele groteren en 
komt volgens een deel van de respondenten voort uit het grote-broer-syndroom. Zodra de 
gemeenten qua grootte evenwichtiger over een regio zijn verdeeld, doet dit probleem zich 
niet meer voor. Veel hangt ook af van de opstelling van de gemeenten. Waar de wil — en 
soms de noodzaak (vgl. regio Rijnmond) — om samen te werken aanwezig is, is een groot 
verschil tussen de deelnemende gemeenten geen probleem. Overigens kan een 
milieudienst ook worden gevormd op subregionaal niveau (men spreekt dan meestal van 
technische dienst). 

Dienstverlenende centrumgemeente 
Een dienstverlenende centrumgemeente is meestal de grootste gemeente in de (sub)regio. 
Afhankelijk van het aantal 'aangesloten' gemeenten en de omvang van de dienstverlening, 

14 	Zie hieromtrent p. 57. 
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moet die gemeente toch wel over een behoorlijk handhavingsapparaat kunnen beschikken. 
Dit apparaat moet zijn afgestemd op de problematiek in de regio; een gemeente met 
vooral veel stedelijke problematiek in een overwegend agrarische regio is dan ook niet op 
voorhand geschikt voor het vervullen van de rol van dienstverlenende 
centrumgemeente." Daarnaast moet het handhavingsapparaat van zodanige omvang zijn, 
dat de benodigde specialismen kunnen worden aangetrokken. Indien dat speciaal geschiedt 
met het oog op de rol van dienstverlenende centrumgemeente, moet zijn gewaarborgd dat 
diegenen zichzelf 'terugverdienen' door dienstverlening aan de deelnemende gemeenten. 
Dit kan door met die gemeenten goede — afdwingbare — afspraken te maken omtrent het 
af te nemen aantal uren. Het mag niet zo zijn dat de dienstverlenende centrumgemeente 
financieel in de problemen komt, doordat opeens minder van haar diensten gebruik wordt 
gemaakt. Om die reden kan in regio's waarin een duidelijk grotere gemeente ontbreekt — 
waardoor een centrumgemeente wellicht relatief veel extra deskundigheid zou moeten 
aantrekken — beter worden gekozen voor een regionaal samenwerkingsverband waaraan 
door alle gemeenten wordt bijgedragen; het risico dat één der deelnemers zich onverhoopt 
terugtrekt is dan minder groot. 

Samenwerking in subregio's 
Aan het begin van deze paragraaf is gezegd dat de voorgestelde samenwerkingsvormen 
vooral als optie moeten worden gezien. Dit heeft te maken met het feit dat het niet altijd 
doelmatig is om een samenwerkingsvorm die in de praktijk goed werkt opzij te zetten 
voor een samenwerkingsvorm die zich alleen nog in theorie (of elders) heeft bewezen. In 
dat verband wordt hier gewezen op de vorm 'samenwerking in subregio's'. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat in sommige regio's waarin de regionale samenwerking 
nog niet of slechts beperkt structureel is vormgegeven, wél goed functionerende, 
uitvoerende samenwerkingsverbanden op subregionaal niveau bestaan, die in veel gevallen 
historisch zo zijn gegroeid." Gemeenten waarbinnen het draagvlak voor regionale 
samenwerking niet of beperkt aanwezig is, zouden voor deze samenwerkingsvorm kunnen 
kiezen; de voordelen van samenwerking — die zeker voor de kleine gemeenten zeer 
belangrijk zijn — worden aldus toch benut. Het samenwerkingsverband zou dan zowel in 
de vorm van een dienstverlenende centrumgemeente als in de vorm van een subregionale 
dienst (technische of milieudienst) kunnen worden gegoten, waarbij de voorkeur uitgaat 
naar deze laatste (vgl. hiervoor p. 82). 

7.4 	Aanbevelingen 

Samenwerking is maatwerk. De handhavingspartners zullen, voor zover zij (nog) niet 
tevreden zijn met de samenwerking in hun regio, aan de slag moeten om het op hun eigen 
regio toegesneden samenwerkingsmodel te maken. In dit hoofdstuk is daartoe een aantal 
elementen en varianten daarop aangedragen. De aanbevelingen die voortvloeien uit dit 
hoofdstuk worden hier nog eens beknopt gepresenteerd. 

15 	Bijvoorbeeld de gemeente Purmerend in de regio Waterland. 
16 	Dit verschijnsel was reeds bekend uit Handhaven met effect (zie p. 211). 
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Algemeen 
• de ten aanzien van samenwerking gemaakte afspraken moeten duidelijk zijn en 
schriftelijk worden vastgelegd, zodat de afspraken beter 'handhaafbaar' zijn. 

Organisatie 
• waar mogelijk dient een functionele of personele scheiding te worden aangebracht 
tussen vergunningverlening en handhaving; 
• bij grotere organisaties verdient een scheiding in afdelingen de voorkeur boven een 
personele scheiding; 
• goede en regelmatige communicatie tussen vergunningverleners en handhavers dient bij 
scheiding te worden gewaarborgd; 
• uitvoering op afstand van (een deel van) het preventieve en repressieve toezicht is aan 
te bevelen, niet alleen uit oogpunt van effectieve handhaving, maar ook uit dat van een 
goede samenwerking. 

Projectmatige samenwerking 
• gemeenten die niet (of niet veel) structureel samenwerken dienen regelmatig 
gezamenlijke handhavingsprojecten uit te voeren om hun handhavingsnetwerk te 
onderhouden; 
• het verdient aanbeveling projectmatige samenwerking in de zin van het regelmatig 
uitvoeren van concrete handhavingsprojecten samen met de handhavingspartners voort te 
zetten in geval van nieuwe handhavingstaken en/of nieuw beleid; 
• men dient projecten te laten aansluiten bij het algemene beleid van de gemeenten dat 
onderling moet zijn afgestemd; 
• projecten dienen meer van onderaf te worden geïnitieerd, zodat de aansluiting bij de 
handhavingsprogramma's van de individuele deelnemers beter is gewaarborgd; 
• wanneer gemeenten projecten als 'extra' gaan beschouwen, verdient structurele 
samenwerking de voorkeur boven projectmatige samenwerking. 

Structurele samenwerking 
• de handhavingspartners moeten gezamenlijk een handhavingsstrategie ontwikkelen 
waarin wordt vastgelegd welke instantie in welke gevallen op welke wijze moet optreden. 

Samenwerkingsvorm 
• in iedere regio dient, onder meer met het oog op de behoefte aan bijzondere expertise, 
op enigerlei wijze uitvoeringscapaciteit te worden ondergebracht bij een 
samenwerkingsverband; 
• voor regio's waarin, geen al te grote verschillen in grootte tussen de gemeenten bestaan 
of waarin de verhouding tussen kleine en grote gemeenten evenwichtig is, is een 
milieudienst de beste optie; 
• gebruikmaking van een dienstverlenende centrumgemeente is met name 
aanbevelenswaardig als de problematiek van de aangesloten gemeenten vergelijkbaar is 
met die van de centrumgemeente; 
• een dienstverlenende centrumgemeente moet een zekere grootte — denkbaar is de 
ondergrens te leggen bij 50.000 inwoners — hebben; 
• kleinere gemeenten zouden in ieder geval over moeten gaan tot het vormen van kleine 
samenwerkingsverbanden met een eigen technische dienst. 
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Bijlage 	Aantal geïnterviewde instanties per regio 

Regio Noord-Limburg 
gemeenten: 	4 
andere instanties: 	1 

Regio Rtjnmond 
gemeenten: 	3 
andere instanties: 	2 

Regio Rivieren/and 
gemeenten: 	3 
andere instanties: 	2 

Regio Waterland 
gemeenten: 	3 
andere instanties: 	2 

Regio Westelijk Noord-Brabant 
gemeenten: 	3 
andere instanties: 	2 

Regio Zuid-west Utrecht 
gemeenten: 	2 
andere instanties: 	2 
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