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NULMETING "PLANNING & CONTROL" (P&C) MILIEUWETHANDHAVING 
OPENBAAR MINISTERIE (1991) 

Inleiding 

In opdracht van de Directie Staats- en Strafrecht (Ministerie van 
Justitie) en het Stafbureau Openbaar Ministerie (OM) heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC, Ministe-
rie van Justitie) in het kader van de "Planning- & Contolcyclus" 
van het OM voor 1991 een nulmeting uitgevoerd betreffende de stand 
van zaken omtrent de milieutaak van het OM. 

De nulmeting is tot stand gekomen op basis van de 0M-milieujaar-
verslagen 1991 van alle parketten. In overleg met de Directie 
Staats- en Strafrecht en het Stafbureau OM heeft het WODC vastge-
steld welke vragen uit het modelmilieujaarverslag uitgangspunt 
vormen voor de nulmeting van P&C-doelen en -aktiviteitenl. Deze 
rapportage kan dan ook worden beschouwd als een compilatie van de 
milieujaarverslagen toegespitst op de P&C-cyclus. 
Directie Staats- en Strafrecht, Stafbureau ON en WODC zijn overeen-
gekomen ernaar te streven jaarlijks een vergelijkbare meting te 
doen plaatsvinden zodat ontwikkelingen met betrekking tot de 
hilieutaak van het OM op termijn zichtbaar worden. 

In het vervolg van deze rapportage staan de P&C-doelen en -aktivi-
teiten steeds cursief gedrukt. Niet voor alle P&C-doelen en - 
aktiviteiten bleek een nulmeting (volledig) mogelijk aangezien de 
milieujaarverslagen enkele onderwerpen uit de P&C-cyclus niet of 
slechts voor een deel bespreken. 
Waar percentages in deze rapportage niet optellen tot 100% (= 19 
parketten) geldt voor het ontbrekende percentage parketten dat 
onbekend is hoe de zaken ervoor staan wat betreft het besproken 
onderwerp. 

Punt 1 bespreekt de P&C-doelen en -aktiviteiten met betrekking tot 
de intensivering van de uitvoering van bestuurlijke en beleidsmati-
ge 0M-taken. Punt 2 schetst de stand van zaken wat betreft het 
aantal geverbaliseerde en van een vervolgreactie voorziene milieu-
delicten. In punt 3 wordt ingegaan op doelen en aktiviteiten 
omtrent de registratie van milieuzaken binnen het OM. Bij de punten 
4, 5 en 6 komen achtereenvolgens aan de orde: relevante centrale 
aktiviteiten, middelen en bijzonderheden (o.a. tijdmeten). De 
bijlagen 1 en 2 voorzien in een samenvatting van de gepresenteerde 
resultaten. 

1 	Planningsbrief d.d. juni 1992, bijlage NMP "te verrichten 
aktiviteiten en beoogde resultaten". 
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1 INTENSIVERING UITVOERING BESTUURLIJKE EN BELEIDSMATIGE OM-TAKEN 

1.1 Intensivering van bestuurlijk overleg op lokaal, regio-
naal, provinciaal en landelijk niveau (Minister van VROM, 
brief van 11 oktober 1990). 

* Bestuurlijk overleg op provinciaal niveau 
Bestuurlijk overleg op provinciaal niveau is in 1991 een felt 
in vrijwel alle arrondissementen (94.7%). Dit overleg staat 
onder voorzitterschap van de milieugedeputeerde, de Commissaris 
van de Koningin of - in een enkel geval - de milieu-Advocaat-
Generaal. 
De frequentie van overleg bedraagt gemiddeld zo'n vier keer per 

• jaar. Zonder uitzondering nemen het OM en de provincie hieraan 
deel. Vrijwel altijd zijn ook de politie en de RIMH bij dit 
overleg vertegenwoordigd. Andere deelnemers kunnen zijn: 
Rijkswaterstaat, Water-/ Zuiveringschappen, (Inter-) Gemeente-
lijke samenwerkingsgebieden, VNG. 
Het gemiddeld aantal deelnemers aan provinciaal milieu-overleg 
bedraagt 14. 
In ruim de helft van de arrondissementen bestaat naast bestuur-
lijk overleg eveneens ambtelijk overleg op provinciaal niveau. 
Binnen alle arrondissementen waar provinciaal bestuurlijk 
overleg een felt is, is de verdere ontwikkeling van de handha-
vingsstructuur onderwerp van overleg. Daarnaast staat dit 
overleg voornamelijk in het teken van algemene beleidsafstem-
ming tussen bestuur en OM en het maken van afspraken over 
operationele handhaving. 

* Bestuurlijk overleg op regionaal niveau 
Te onderscheiden valt hierbij "nieuw" regionaal overleg in de 
zin van de brief van de Minister van VROM van 11 oktober 1990 
(WGR-regio's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en 
bestaand "traditioneel" regionaal milieu-overleg. 

"Nieuw" regionaal overleg 
Binnen elf arrondissementen (57.9%) is sprake van "nieuw" 
regionaal overleg. De frequentie evenals het aantal deelnemers, 
de samenstelling en de structuur van overleg is wisselend. De 
frequentie kan varieren van vier tot negen a tien keer per 
jaar. Het aantal deelnemers loopt uiteen van twaalf tot dertig 
met een gemiddeld aantal van 20. 
Zonder uitzondering zijn het OM, de gemeente en de provincie 
binnen dit overleg vertegenwoordigd. Daarnaast nemen bijna 
altijd de politie en de RIMH eraan deel. De samenstelling van 
overige deelnemers is wisselend. Overige deelnemers kunnen zijn 
vertegenwoordigers van de AID, Water- en Zuiveringschappen, het 
gewest, van samenwerkingsverbanden, een adviesbureau of van 
bijzondere opsporingsdiensten. 
Wat betreft de structuur van "nieuw" regionaal overleg: in vijf 
van arrondissementen wordt melding gemaakt van een portefeuil- 
lehoudersoverleg onder leiding van de gewestelijke milieuporte- 

2 



feuillehouder. Van een bestuurlijk coordinatie- en informatie-
punt met als taak het bewaken van de uitvoering van afspraken 
en co6rdinatie, spreken drie arrondissementen. Twee arrondisse-
menten maken melding van een regionaal team bestuurlijke 
toezichthouders. 
Regionaal overleg geeft wat betreft de karakterisering van 
behandelde onderwerpen een minder eenduidig beeld dan provin-
ciaal overleg. De verdere ontwikkeling van de handhavingsstruc-
tuur staat in acht arrondissementen op de agenda. Algemene 
beleidsaf stemming tussen bestuur en OM is in zes arrondisse-
menten onderwerp van overleg, evenals gezamenlijk overeenge-
komen prioriteitsstelling en programmering, afspraken over 
operationele handhaving in de von van projecten en acties en 
afstemming van handhaving in individuele gevallen. 
Waar "nieuw" regionaal overleg (nog) geen felt is - het betreft 
acht arrondissementen - ligt de oorzaak in het felt dat de 
structuur nog in ontwikkeling is. Daarnaast komt het voor dat 
de WGR-regio samenvalt met de provinciegrenzen waardoor regio-
naal overleg samenvalt met provinciaal overleg. 

"Traditioneeln regionaal overleg 
"Traditioneel" regionaal overleg bestaat in negen arrondisse-
menten (47.4%). In vier arrondissementen vindt zowel "nieuw" 
als "traditioneel" regionaal overleg plaats. Dit overleg valt 
in minstens vier arrondissementen territoriaal samen met de 
gebieden van de WGR-regio's/ intergemeentelijke samenwerking. 
"Traditioneel" regionaal overleg staat hoofdzakelijk onder 
voorzitterschap van de milieu-officier van justitie, soms onder 
voorzitterschap van de regiocoordinator van het Regionaal 
Milieubureau Politie. 
De frequentie van overleg bedraagt gemiddeld 46n keer per kwar-
taal (tot maximaal 10 keer per jaar). 
Zonder uitzondering is de politie bij "traditioneel" regionaal 
overleg vertegenwoordigd. Relatief vaak doch niet in alle 
gevallen zijn het OM en het bestuur aanwezig. 
De omvang van deze von van regionaal overleg is gelijk aan 
"nieuw" regionaal overleg (gemiddeld 20 deelnemers). 
Binnen dit overleg ligt de nadruk op algemene beleidsaf stemming 
bestuur-OM en op het maken van afspraken over operationele 
handhaving in de von van projecten en acties. Op de tweede 
plaats worden voornamelijk behandeld: de verdere ontwikkeling 
van de handhavingsstructuur en afstemming van handhaving in 
individuele gevallen. 

* Bestuurlijk overleg op lokaal niveau. 
Bestuurlijk overleg op lokaal niveau is te onderscheiden in 
structureel (subdriehoek) en incidenteel bestuurlijk overleg op 
lokaal niveau. 

Structureel lokaal bestuurlijk overleg (subdriehoek) 
Structureel bestuurlijk overleg op lokaal niveau is in zestien 
arrondissementen (84.2%) een felt. 
De frequentie van overleg bedraagt eenmaal per half jaar tot 
eenmaal per kwartaal. Gemiddeld nemen zo'n zes functionarissen 
aan het overleg deel (minimaal drie; maximaal elf). 
Zeven van de zestien arrondissementen vermelden dat de milieu- 
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wethouder in het algemeen aanwezig is bij behandeling van 
milieuzaken. 
Structureel lokaal bestuurlijk overleg wordt in alle gevallen 
benut voor afstemming van handhaving in individuele gevallen. 
Daarnaast wordt het overleg relatief vaak benut voor het maken 
van afspraken betreffende operationele handhaving in de vorm 
van projecten en acties. Opvallend is dat het onderwerp geza-
menlijk overeengekomen prioriteitsstelling en programmering 
slechts door twee arrondissementen wordt vermeld als onderwerp 
van overleg. 

Incidenteel lokaal bestuurlijk overleg 
Lokaal incidenteel overleg komt voor in elf arrondissementen 
(57.9%). 
Een algemeen beeld betreffende de frequentie van en het gemid-
deld aantal deelnemers aan incidenteel overleg is niet voorhan-
den aangezien slechts twee arrondissementen hierover gegevens 
verstrekken. 
Wel vermelden overige parketten dat deze vorm van overleg 
moeilijk is te kwantificeren omdat de frequentie afhankelijk is 
van behoefte, omdat overleg plaatsvindt aan de hand van concre-
te zaken of milieuproblemen en het gemiddeld aantal deelnemers 
afhankelijk is van het onderwerp en de bij een bepaalde zaak 
betrokken instant ies. 
Incidenteel overleg wordt voornamelijk benut voor gezamenlijk 
overeengekomen prioriteitenstelling en programmering. Daarnaast 
komt relatief vaak afstemming van handhaving in individuele 
gevallen aan bod. Opvallend is dat algemene beleidsafstemming 
tussen bestuur en OM en de verdere ontwikkeling van de handha-
vingsstructuur zelden onderwerp van bespreking is. 

(Bovenstaande gegevens worden schematisch en absoluut weergegeven 
in bijlage 1.) 

1.2 	Grotere bijdrage van het OM, gericht op informatievoor- 
ziening (coordinatie-, informatie-, meldpunt) 

Centraal meldpunt 
In 1991 bestaat binnen zes arrondissementen (31.6%) een centraal 
meldpunt milieudelicten. 

Afloopberichten 
Op den uitzondering na verstrekken alle arrondissementsparketten 
afloopberichten aan de politie en aan bijzondere opsporingsambte-
naren. Dit gebeurt voornamelijk wanneer bij het proces-verbaal een 
afloopformulier is gevoegd. Daarnaast vindt informatievoorziening 
aan politie en bestuur plaats via (telefonisch) overleg, op aan-
vraag of via het regionaal meldpunt milieudelicten. 
Door 12 parketten worden afloopberichten ook aan anderen verstrekt, 
zoals aan het blad "Handhaving", aan het bestuur en de RIMH in 
voorkomende gevallen, aan toezichthouders van de gemeente, aan de 
landsadvocaat, aan grondeigenaren en aan de pers. 

avenge vormen van informatievoorziening 
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Het merendeel der parketten (89.5%) maakt melding van overige 
vormen van informatievoorziening/terugkoppeling door het OM aan het 
handhavingsnetwerk. Als overige vormen worden genoemd: informatie-
voorziening via overleg, via mededeling, via een standaardproce-
dure, via het regionaal meldpunt milieudelicten, via het regionaal 
milieubureau politie of naar aanleiding van een zaak aan de betref-
fende/ betrokken instantie. 

Informatievnorziening aan het OM 
Informatievoorziening aan het OM door het bestuur vindt pleats in 
17 arrondissementen (89.5%). Ruim de helft van deze parketten (9) 
vermeldt dat informatievoorziening plaatsvindt door het merendeel 
van instanties, dat de voorziening goed is of structureel. De 
overige parketten (8) vermelden dat informatievoorziening wel 
plaatsvindt maar wisselend van aard is (al dan niet door elle 
instanties; structureel/incidenteel etc.). 

1.3 	Grotere bijdrage OM, gericht op gezamenlijke programme- 
ring met bestuur van plannatige handhaving. 

In ongeveer 50% van elle arrondissementen is een gezamenlijk 
overeengekomen prioriteitenstelling en programmering als onderwerp 
van provinciaal bestuurlijk overleg in 1991 aan de orde geweest. In 
jets minder dan de helft heeft dit onderwerp op lokaal incidenteel 
niveau aandacht gekregen. Op regionaal niveau heeft dit plaatsge-
vonden in maximaal 25% van elle arrondissementen. In lokale sub-
driehoeken is slechts binnen drie arrondissementen dit onderwerp 
aan de orde geweest. 
Geconcludeerd kan worden dat in 1991 de gezamenlijke programmering 
met het bestuur van een planmatige handhaving voornamelijk op 
provinciaal niveau en incidenteel op lokaal niveau onderwerp van 
overleg is geweest. 
Bij de beschrijving van de operationele handhaving in het milieu-
jaarverslag vermeldt een kwart van de arrondissementsparketten (5) 
expliciet dat het OM de plan-/projectmatige aanpak in 1991 heeft 
bevorderd. Onduidelijk hierbij is of het projecten betreft die tot 
stand zijn gebracht in samenwerking met het bestuur. 
Wordt er expliciet gevraagd naar de betrokkenheid van de milieu-
off icier bij het opzetten van politieprojecten dan blijkt de 
milieu-off icier in dertien arrondissementen (68.4%) hierbij inhou-
delijk te zijn betrokken. 

1.4 	Verbetering documentatie van beleidsinformatie. 

Dit onderwerp komt niet expliciet aan bod in het model jaarverslag. 

1.5 	Intern overleg: opbouw interne overlegstructuur. 

Overleg inzake milieu ten parkette vindt in 1991 pleats via de 
parketvergadering (binnen 4 arrondissementen), via unitoverleg (6), 
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of Handers" (10). 
Onder "anders" verstaan de betreffende parketten: 
- intern overleg, 
- (milieu)kantonoverleg, 
- ad hoc/ naar behoefte, 
- vergadering Bestuursstrafrecht, 
- coordinerend overleg milieu, 
- stafberaad parket, 
- kernberaad parket. 

Geconcludeerd kan worden dat binnen alle arrondissementsparketten 
een vorm van intern milieu-overleg is gerealiseerd en dat de 
interne milieu-overlegstructuur binnen de verschillende parketten 
geenszins een uniform beeld laat zien. 

1.6 	Verbeteren handhaafbaarheid van centrale en decentrale 
regelgeving en vergunningen, op lokaal, regionaal en 
landelijk niveau 

In het OM-milieujaarverslag diende men aan te geven de betrokken-
heid van het OM bij toetsing van de handhaafbaarheid van: 
- provinciale en gemeentelijke regelgeving, 
- vergunningsvoorschriften. 
Zestien parketten geven hieraan gehoor. Van deze zestien parketten 
is binnen vijftien parketten (78.9%) sprake van enige - meestal 
incidentele - betrokkenheid bij handhaafbaarheidstoetsing. 

Provinciale en gemeentelijke regelgeving 
Een van de vijftien parketten is uitsluitend betrokken bij provin-
ciale regelgeving. 
Zeven parketten zijn uitsluitend (incidenteel) betrokken bij 
gemeentelijke regelgeving. 
De overige zeven parketten zijn waarschijnlijk zowel bij provincia-
le als bij gemeentelijke regelgeving betrokken. 

Vergunningsvoorschrif ten 
Negen van de vijftien parketten vermelden betrokken te zijn bij de 
toetsing van handhaafbaarheid van vergunningsvoorschrif ten. 

Geconcludeerd kan worden dat ruim driekwart van de arrondissementen 
is betrokken bij toetsing van de handhaafbaarheid van provinciale 
en/of gemeentelijke regelgeving en de helft van de arrondissementen 
bij toetsing van de handhaafbaarheid van vergunningsvoorschriften. 
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2 VERHOGEN AANTAL GEVERBAIISEERDE EN VAN EEN VERVOLGREACTIE 
VOORZIENE MILIEUDELICTEN 

2.1 	Hoger aantal ingediende en van een vervolgreactie voor- 
ziene processen-verbaal. 

Zestien parketten (84.2%) voegen een (Compas-)uitdraai bij het OM-
milieujaarverslag. Gegevens over welke opsporingsinstanties het OM 
voorzien van processen-verbaal worden vermeld door 7 parketten 
(36.8%), over de wijze van OM-afdoening door 12 parketten (63.2%). 

Afgaande op de milieu jaarverslagen bedraagt het totaal aantal 
geregistreerde milieuzaken voor 16 parketten: 7469. Uit de jaar-
verslagen wordt echter niet duidelijk of by. kantonzaken zijn 
meegerekend. Een ander punt is dat het aantal verdachten, het 
aantal milieuzaken en het aantal processen-verbaal niet oyereen 
komen, evenmin als het aantal WED-zaken en het aantal milieuzaken. 
Sommige parketten hanteren het aantal WED-zaken, andere parketten 
leveren een cijfermatig overzicht van het aantal milieuzaken of het 
aantal processen-yerbaal. Een parket vermeldt dat Compas alleen 
rechtbankzaken registreert terwijl twee andere parketten vermelden 
dat Compas ook de registratie van kantonzaken insluit. Met andere 
woorden: niet altijd is duidelijk op welke milieuzaken de cijfers 
betrekking hebben. Het Stafbureau OM heeft daarom het cijfermateri-
aal nader onderzocht en enkele herberekingen uitgevoerd. Het totaal 
aantal milieuzaken vallende onder de Wet economische delicten (WED) 
bedraagt volgens deze herberekeningen: 5845. Onderstaande resulta-
ten zijn gebaseerd op de nieuwe gegevens van het Stafbureau. 
De resultaten over 1991 betreffende het aantal milieuzaken vallende 
onder de WED, de verdeling van zaken naar opsporingsinstanties en 
wijze van afdoening worden weergegeven in de tabellen 1, 2, 3 en 4. 

De gegeyens van 1990 zijn ontleend aan de rapportage "Milieuzaken 
in 1990; een cijfermatig overzicht van de milieudelicten vallende 
onder de Wet Economische Delicten" (Ministerie van Justitie, CDWO, 
31-1-92). Deze gegevens zijn samengesteld uit gegevens van de 
parketregisters, gegevens van de CSO bestanden (Compas) en gegeyens 
uit PC-databases, welke milieusecretarissen hanteren. 
De gegeyens van 1991 zijn deels ontleend aan het parket registra-
tiesysteem Compas en deels aan PC-databases van parketsecretaris-
sen. 
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Tabel 1: Aantal milieuzaken vallende onder de Wet Economische 
Delicten (absoluut en percentage van het totaal aantal 
zaken) 

ASW 
MSW 
BMW 
BW 
DES 
HW 
WVO 
WBB 
WCA 
WGH 
WLV 
WMGS 
RVA 

Totaal: 

In tabel 
ASW: 
MSW: 

BMW: 

BW: 
DES: 
HW: 
WVO: 
WBB: 
WCA: 
WGH: 
WLV: 
WMGS: 
RVA: 

1990 	 1991 

355 ( 6.6) 
659 (12.2) 
975 (18.0) 
135 ( 2.5) 
56 ( 1.0) 
803 (14.8) 
1660 (30.7) 
205 ( 3.8) 
187 ( 3.5) 
111 ( 2.1) 

	

12 	( 0.2) 

	

24 	( 0.4) 

	

232 	( 4.3) 

	

460 	( 7.9) 
652 (11.2) 

1054 (18.0) 
128 ( 2.2) 
90 ( 1.5) 
850 (14.5) 

1568 (26.8) 
391 ( 6.7) 

	

289 	( 4.9) 

	

132 	( 2.3) 

	

8 	( 0.1) 
47 ( 0.8) 

	

176 	( 3.0) 

5414 (100.0) 	5845 (100.0) 

1 zijn de volgende afkortingen gehanteerd: 
Afvalstoffenwet 
Meststoffenwet, Besluit mestbank en mestboekhouding, 
Besluit gebruik dierlijke meststoffen 
Bestrijdingsmiddelenwet, 	Bestrijdingsmiddelenbesluit, 
Verordening reiniging verpakkingen bestrijdingsmiddelen, 
Beschikking residuen van bestrijdingsmiddelen 
Boswet 
Destructiewet 
Hinderwet 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wet bodembescherming 
Wet chemische afvalstoffen 
Wet geluidhinder 
Wet inzake luchtverontreiniging 
Wet milieugevaarlijke stoffen 
Regeling vaststelling afsluitformulieren 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de top-3 van milieuzaken van 1991 
hetzelfde uitpakt als in 1990: de meeste zaken betreffen de WVO, op 
een tweede plaats gevolgd door BMW-zaken, en op de derde plaats HW-
zaken. 
Tabel 1 illustreert dat verschuivingen zijn opgetreden in het 
aandeel van elke wet op het totaal aantal WED-zaken. Opvallend is 
dat het aandeel van de WVO-zaken op het totaal aantal WED-zaken 
afneemt (daling aandeel van 3.9%). Ook neemt het aandeel van RVA-
en MSW-zaken af (respectievelijk 1.3% en 1.0%). Daarentegen neemt 
het aandeel van WEB-zaken en in mindere mate van WCA- en ASW-zaken 
toe (respectievelijk 2.9%, 1.4% en 1.3%). 
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Tabel 2: Verdeling van ingeschreven zaken naar opsporingsinstantie 
(%) 

Algemene Inspectie Dienst: 
Gemeentepolitie: 
Rijkspolitie: 
Rijkspolitie te Water: 
Havendienst: 
Keuringsdienst van waren: 
Provincie: 
Hoogheemraadschap: 
Rijkswaterstaat: 
Overige: 

Totaal: 100.2% 	100.0% 

In tabel 2 hebben de cijfers over 1990 betrekking op alle 19 
parketten, maar niet op alle zaken. Mede in verband met de archive-
ring in Compas van een groot aantal zaken kon niet over alle 
gegevens worden beschikt. In deze telling zijn niet gearchiveerde 
door Compas geregistreerde milieudelicten aangevuld met handmatige 
tellingen. 
De cijfers van 1991 betreffen het totaal aantal zaken van 7 parket-
ten (51% van het totaal aantal zaken). Van de overige 12 parketten 
zijn geen gegevens voorhanden. 

Vergelijken we de verdeling van ingeschreven zaken naar opsporings-
instantie van 1990 en 1991 (tabel 2) dan blijkt het aandeel van de 
gemeentepolitie te zijn toegenomen. Het aandeel van de door de 
rijkspolitie aangeleverde processen-verbaal neemt af. Het totale 
aandeel van de door de politie aangeleverde processen-verbaal 
blijft echter nagenoeg gelijk. 
Het aandeel van de Keuringsdienst van Waren neemt toe van 2.5% naar 
5.1% (m.n. BMW-zaken). Bij de overige instanties zijn geen opmerke-
lijke verschuivingen te bespeuren. 

9 

1990 	1991 
N=4500 	N=2974 

	

27.4 	28.0 

	

17.4 	23.5 

	

22.0 	16.2 

	

9.2 	 7.5 

	

11.1 	11.9 

	

2.5 	 5.1 

	

1.9 	 0.3 

	

1.0 	 2.7 

	

1.7 	 1.6 

	

6.0 	 3.2 



2.2 	Meer (20*) strafzaken van een reactie voorzien. 
* Transactievoorstel 
* Toepassing maatregelen tilt de WED 
* Seponeren van milieudelicten 
* Vervolgen van milieudelicten 
Rechtbanken/ gerechtshoven: 20* neer strafzaken berech-
ten. 

Ervaringen met toepassing van maatregelen uit de WED komt in de 
milieujaarverslagen expliciet aan bod. Vier arrondissementen 
(21.0%) passen maatregelen uit de WED frequent toe; voor zes 
arrondissementen (31.6%) geldt dat de toepassing frequenter wordt. 
Negen arrondissementen (47.4%) passen maatregelen uit de WED zelden 
of nooit toe. 

Een vergelijking van de wijze van afdoening van milieuzaken voor de 
jaren 1990 en 1991 geeft het volgende beeld (tabel 3). 

Tabel 3: Vergelijking wijze van afdoening 1990 - 1991 

1990 	1991 
N=2963 	N=3915 

Sepot 	 20.4% 	21.0% 
Transactie 	 52.9% 	61.3* 
Overdracht 	 2.6% 	3.0% 
Rechter2 	 24.2% 	14.7% 

Totaal: 	100.0 	100.0% 

Tabel 3 signaleert een stijging van het aantal transactiezaken en 
een daling van het aantal zaken dat via de rechter wordt afgedaan. 
Dit zou kunnen duiden op een verschuiving van zaken die via de 
rechtbank worden afgedaan naar zaken die middels transactie worden 
afgehandeld. 
Voor deze tabel geldt dat de resultaten met zeer veel terughou-
dendheid dienen te worden geinterpreteerd. Zo heeft het cijfermate-
riaal van 1990 betrekking op 19 arrondissementen en van 1991 op 12 
arrondissementen. Ook is voor 1991 onbekend op welke wetten de 
sepots, transacties e.d. betrekking hebben en is in het geheel niet 
duidelijk of de wijze van afdoening betrekking heeft op WED-zaken 
of andere (milieu-)zaken. Wat betreft het aantal sepotzaken wordt 
het resultaat vertekend door dubbele inschrijving bij rechtsperso-
nen (sepotgrond corporatie vervolgd). Het resultaat met betrekking 
tot "Rechter" doet ten zeerste vermoeden dat het gehanteerde 
cijfermateriaal onvolledig is. Algemeen bekend feit is tenslotte 
dat Compas niet is ingesteld op het tellen van afdoeningen. Logisch 
gevolg hiervan is dat Compascijfers betreffende afdoeningen onbe-
trouwbaar zijn. 

2  Voegingen en dagvaarding inbegrepen. 

1 0 



2.3 	Streven naar een stijging van het aantal zaken met 20%. 

Tabel 4: Aantal WED-milieuzaken 1991 t.o.v. 1990 

Stijging/ 
daling 	Absoluut 	% van 1990 % van 

per wet 	totale absolute 
stijging/ daling 

ASW 	stijging 	105 	29.6 	 24.4 
MSW 	daling 	7 	 1.1 	 1.6 
BMW 	stijging 	79 	 8.1 	 18.3 
BW 	daling 	7 	 5.2 	 1.6 
DES 	stijging 	34 	60.7 	 7.9 
HW 	stijging 	47 	 5.9 	 10.9 
WVO 	daling 	92 	 5.5 	 21.3 
WBB 	stijging 	186 	90.7 	 43.2 
WCA 	stijging 	102 	54.5 	 23.7 
WGH 	stijging 	21 	18.9 	 4.9 
WLV 	daling 	4 	33.3 	 0.9 
WMGS 	stijging 	23 	95.8 	 5.3 
RVA 	daling 	56 	24.1 	 13.0 

Totaal: 	stijging 	431 

Vergelijken we het aantal WED-milieuzaken van 1990 met 1991 dan 
blijkt in 1991 gemiddeld een stijging in milieuzaken van 8% te zijn 
opgetreden. 
Per wet lopen de cijfers echter sterk uiteen (kolom 3). Zo vertoont 
op het eerste gezicht het aantal WMGS-zaken een relatieve stijging 
van maar liefst 95.8% en het aantal WLV-zaken een relatieve daling 
van 33.3% ten opzichte van 1990. Dit resultaat wordt echter voorna-
melijk yeroorzaakt door het relatief kleine aantal zaken betreffen-
de de WMGS of WLV. 
Om dit "kleine-aantallen-probleem" enigszins te onderyangen is in 
tweede instantie het positief of negatief percentueel aandeel per 
wet berekend op het totaal aantal toegenomen zaken (431) (kolom 4). 
Hieruit blijkt een toename van het aantal WBB-zaken, maar ook het 
aantal ASW-, WCA- en - in iets mindere mate - BMW-zaken vertonen 
een groei. Een daling is te bespeuren bij het aantal WVO-zaken en 
RVA-zaken. (Zie ook tabel 1.) Het blijft noodzakelijk te benadruk-
ken dat deze berekening slechts op 431 zaken betrekking heeft en 
resultaten hieromtrent dan ook onder maximaal voorbehoud dienen te 
worden geinterpreteerd. 

In het OM-milieujaarverslag diende te worden aangegeven of in 1991 
ervaring is opgedaan met het formuleren van streefnormen op enig 
onderdeel van de milieuwethandhaving, in termen van by. aantallen 
opgespoorde zaken, processen-verbaal, justitiele afdoeningen e.d.. 
Tien parketten beantwoorden deze vraag; acht ontkennend en twee 
bevestigend. De betreffende twee parketten hanteerden in 1991 een 
streefnorm voor de stijging van het aantal milieuzaken. In beide 
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gevallen oversteeg de feitelijke stijging het streefgetal en komt 
de stijging van het aantal zaken neer op ongeveer 25%. 

	

2.4 	Prioriteitenstelling en programmering strafrechtelijke 
handhaving (van de inspanningen van poli tie, bijzondere 
opsporingsdiensten, bijzondere opsporingsambtenaren en 
OM). 
* Prioriteitenstelling naar type milieuwetgeving (afval, 
mest, hinder) 
* Prioriteitenstelling naar type criminaliteit (veelvoor - 
komende - zware milieucriminaliteit) 

	

2.5 	Het taakstellend en sturend vaststellen van concrete 
opsporingsinspanningen van de poli tie. 

Binnen tien arrondissementen (52.6%) zijn opsporingsprioriteiten 
gesteld anders dan in overleg met bestuurlijke handhavende instan-
ties, namelijk bilateraal tussen OM en politie. 
Als concrete opsporingsprioriteiten worden genoemd: 
- inventarisatie afvalstoffenstroom, 
- afval- en mestwetgeving, 
- de taak van de reguliere politie bij de handhaving van de 

mestwetgeving, 
- reclamebordenproblematiek, 
- bos- en waterrecreatie, vervuiling bij reparaties of door 

aanwezigheid van autowrakken op de openbare weg, helikopterpro-
ject, 

- mestregelgeving, hinderwet, afvalstoffenregelgeving, 
- zware milieucrminaliteit, 
- het bestrijden van de zichtbare milieucriminaliteit, 
- het opstellen van milieukaarten. 
Of afspraken over de inzet van politiecapaciteit en het justitiele 
vervolg zijn gemaakt komt in de OM -milieujaarverslagen zelden aan 
de orde. 

2.6 	In het kader van prioriteitenstelling en programmering is 
over leg met bestuur en RIME' om tot een gezamenlijke en 
onderling afgestemde programmering van de handhaving te 
komen noodzakelijk. 

Bilateraal overleg met de RIMH vindt in zeven arrondissementen 
(36.8%) structureel plaats en in tien arrondissementen (52.6%) 
incidenteel. De frequentie van overleg met de RIMH loopt uiteen van 
den keer per kwartaal tot 3 keer per maand. 
Wat betreft overleg met het bestuur wordt verwezen naar 1: Intensi-
vering bestuurlijk overleg. 

2.7 	Meer over leg en afstemming met de pantie (0. a. Regionaal 
Milieubureau politie). 

Binnen tien arrondissementen (52.6%) vindt bilateraal gestructu- 
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reerd overleg (OM-politie) plaats net de (milieucoordinatoren van 
de) reguliere politie op het niveau van de politieregio. Binnen zes 
arrondissementen (31.6%) is dat niet het geval. 
De frequentie van dit overleg is gemiddeld 10 tot 12 keer per jaar. 

Binnen dertien arrondissementen (68.4%) vindt (ook) ander bilate-
raal overleg OM-politie plaats. In drie arrondissementen (15.8%) is 
daar geen sprake van. Deze vorm van overleg vindt gemiddeld is 5 a 
6 keer per jaar plaats. 
Als "ander bilateraal overleg" worden voornamelijk genoemd overleg 
net den of meer milieucoordinatoren/-contactambtenaren, overleg met 
de lokale politie, themabijeenkomsten en incidenteel overleg. 

2.8 	Bewaken van de voortgang van de uitvoering van plannen en 
pro jecten. 

Het model OM-milieujaarverslag bevat geen expliciete vraag naar 
bewaking van de voortgang van de uitvoering van plannen en projec-
ten. De milieujaarverslagen bevatten dan ook geen gegevens hierom-
trent. Wel is aangegeven in hoeverre gezamenlijke evaluaties en 
terugkoppeling van ervaringen onderwerp van overleg is geweest op 
de verschillende overlegniveaus. Op provinciaal niveau heeft dit 
onderwerp binnen negen arrondissementen (47.4%) op de agenda 
gestaan; op nnieuw" regionaal, "traditioneeln regionaal, structu-
reel lokaal en incidenteel lokaal respectievelijk drie, vier, zes 
en twee keer. 

2.9 	Ondersteuning verlenen bij kwaliteitsverbetering van de 
processen-verbaal. 

Of het OM ondersteuning verleent bij de kwaliteitsverbetering van 
processen-verbaal is in het modeljaarverlag geen expliciete vraag. 
Wel blijkt uit onderzoek 3  dat enkele milieu-off icieren en milieu-
secretarissen zich hiervoor structureel inspannen. 
Over de noodzaak tot kwaliteitsverbetering geven de jaarverslagen 
wel informatie. Volgens vijf arrondissementsparketten (26.3%) laat 
de kwaliteit van de processen-verbaal te wensen over. Zes parketten 
(31.6%) beoordelen de kwaliteit als redelijk tot bevredigend. De 
overige parketten beantwoorden deze vraag niet; dit kan erop duiden 
dat de kwaliteit van processen-verbaal niet als knelpunt wordt 
ervaren. 
Onder andere on de kwaliteit van processen-verbaal te garanderen 
wordt binnen driekwart van de arrondissementen (78.9%) gebruik 
gemaakt van standaard processen-verbaal. 
Standaard processen-verbaal zijn onder andere gebruikt/ in gebruik 
terzake: 
- het Besluit gebruik dierlijke meststoffen, 

3 	Politie, partners en milieu; woorden en daden. Van den Berg, 
E.A.I.M., Hahn, A.. Nr. 120 reeks onderzoek en beleid, WODC 
1992, Ministerie van Justitie. 
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- de meststoffenwet, 
- de afvalstoffenwet, 
- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, 
- de hinderwet, 
- de bestrijdingsmiddelenwet, 
- de Wet geluidshinder. 
Een enkele keer worden standaard processen-verbaal gebruikt in het 
kader van de Wet bodembescherming, het Bestrijdingsmiddelenbesluit, 
het Besluit autowrakkeninrichtingen, de APV (geluidsoverlast 
horeca-inrichtingen), beregening, de natuurbeschermingswet of bij 
bepaalde acties en projecten. 
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3 REGISTRATIE AANTAL KILIEUDELICTEN DOOR BET OK 

3.1 	Realisatie sluitende, uniforme, betrouwbare registratie 
van milieustrafzaken. 

Dat er in 1991 nog geen sprake is van een sluitende, uniforme en 
betrouwbare registratie van milieustrafzaken blijkt onder andere 
uit de - onder punt 2 reeds ter sprake gekomen - onvolledigheid van 
cijfermatige overzichten van milieuzaken die aan de jaarverslagen 
zijn toegevoegd. Daarnaast blijkt dit uit de in de verslagen 
opgenomen beschrijving van knelpunten betreffende registratie van 
milieuzaken. 
Vijftien parketten (78.9%) spreken van problemen/ onduidelijkheden 
bij de registratie in c.q. uitdraai uit Compas. Een parket maakt 
geen gebruik van Compas, den ander parket vermeldt geen problemen 
hierbij. 
Als knelpunten/ problemen worden genoemd: 
- knelpunten m.b.t. kantonzaken (onvolledigheid overzicht, 

categorisatie als WED-zaak of onbekend als welke wet gere-
gistreerd, APV-bepalingen); 

- onvolledigheid van overzichten omdat niet alle milieuzaken als 
dusdanig worden herkend of omdat bestanden voortijdig worden 
geschoond (betreft kantonzaken, RVA90 en APV); 

- onvolledigheid: niet alle wetten, opsporingsinstanties dan wel 
provinciale of plaatselijke bepalingen zijn erin opgenomen; 

- invoer van gegevens verloopt niet altijd correct; 
- Compas geeft een overzicht van het aantal processen verbaal en 

niet van het aantallen parketnummers; 
- de communicatie tussen Gouden Delta en Compas is problematisch 

(Compas herkent andere zaken als milieuzaken dan Gouden Delta). 

Registratie in Compas van milieuzaken, zowel rechtbankzaken als 
kantonzaken, is in 1991 binnen (minimaal) 16 arrondissementen 
(84.2%) een feit, evenals een periodieke Compas-uitdraai van 
maandoverzichten milieuzaken e.d.. Over de vraag in hoeverre reeds 
in 1991 gebruik is gemaakt van Gouden Delta bieden de jaarverslagen 
geen informatie omdat deze vraag niet expliciet in het modeljaar-
verslag was opgenomen. Wel vermeldt den arrondissement een model-
voorblad milieustrafzaak te hebben ontwikkeld in samenwerking met 
de politie waarin is voorzien in zgn. "gouden-delta-gegevens". 
Twaalf parketten (63.2%) maken melding van een eigen datasysteem. 
Eigen datasystemen bevatten b.v.: 
* alle rechtbank- en kantonmilieuzaken, 
* alle relevante milieu-informatie, 
* alle beleidsstukken (correspondentie, vergaderstukken), 
• (samenvattingen van) alle WED-milieuzaken, 
* alle ontvangen aanschrijvingen van het bestuur, gedoogbeschik-

kingen e.d., 
* klachten, 
* meldingen, 
* de belangrijkste milieu-kantonzaken. 
Vier van de betreffende twaalf parketten registreren zowel in 
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Compas als via het eigen datasysteem. In die gevallen is sprake van 
"dubbel werk". 

3.2 	Realisatie goede invoer van milieustrafzaken in Couden 
Delta. 

Komt niet in milieujaarverslagen aan de orde. 

4 RELEVANTE CERTRALE ARTIVITEITEN 
CUrsussen op het gebied van het milieustrafrecht. 
CUrsus chemie. 
Centrale begeleiding van automatiseringsprojecten. 

Net effect van bovenstaande aktiviteiten is gedeeltelijk af te 
meten aan de in het jaarverslag opgenomen vraag of kennis van het 
milieurecht bij OM en zittende magistratuur evenals de registratie 
(zie 3.1) een knelpunt vormt. 
Volgens acht parketten (42.1%) is de kennis van milieurecht bij het 
OM en de zittende magistratuur redelijk tot voldoende, volgens den 
parket onvoldoende en volgens een ander parket is er in dit verband 
sprake van een groeitraject. De overige parketten hebben deze vraag 
in het jaarverslag onbeantwoord gelaten. Dit kan erop duiden dat de 
kennis van milieurecht bij het OM en de zittende magistratuur geen 
knelpunt vormt. In dat geval kan over het algemeen worden geconclu-
deerd dat onvoldoende kennis van het milieurecht geen (groot) 
knelpunt is. 

5 MIDDELEN 
Rechterlijke organisatie: 

23 formatieplaatsen voor 1993 
10 voors hands gereserveerd 

Arrondissementen: ruim 110 formatieplaatsen (90 + 23), biedt 
voldoende mogelijkheden voor vrijmaken van capaciteit voor 
uitvoering NMP. Vrijmaken van capaciteit voor uitvoering NMP 
toetsen via arrondissementsplannen. 

Of voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt blijkt uit de huidige 
bezetting op de parketten. 

net aantal off icieren dat is belast met milieuzaken (inclusief 
eventuele coordinator en kanton) bedraagt: (voor 19 parketten): 
* 1 off icier binnen 6 parketten; 
* 2 off icieren binnen 10 parketten; 
* 3 officieren binnen 1 parket; 
* 4 off icieren binnen 2 parketten; 
In totaal zijn 37 officieren belast met de behandeling van milieu- 
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zaken (d.w.z. gemiddeld jets minder dan 2 off icieren per parket 
(1.95)). 

De verdeling van het aantal secretarissen dat is belast met milieu- 
zaken ziet er als volgt uit: 
• 1 secretaris binnen 5 parketten; 
• 2 secretarissen binnen 8 parketten; 
• 3 secretarissen binnen 3 parketten; 
* 4 secretarissen binnen 3 parketten. 
In totaal zijn dus 42 secretarissen belast met milieuzaken (d.w.z.: 
gemiddeld ruim twee secretarissen per parket (2.21)). 

Wat betreft de administratieve ondersteuning: 
* Vijf parketten hebben de formatieplaats voor administratieve 

ondersteuning ten behoeve van de milieutaak in 1991 niet benut. 
* Binnen vier parketten is hieraan wel invulling gegeven maar is 

de ondersteuning niet (specifiek) voor de milieutaak benut. 
* Binnen eveneens vier parketten is de formatieplaats voor 50% 

ingezet voor milieuzaken, binnen twee parketten voor 100%. 
* Een parket vermeldt dat invulling is gegeven aan de toegekende 

formatieplaats t.b.v. milieu, maar vermeldt niet in welke mate 
de plaats wordt benut. 

* Binnen een ander parket is eveneens hieraan invulling gegeven, 
maar hierbij is onduidelijk of dat ten behoeve van milieuzaken 
is. 

* Bij een parket geeft de secretaresse van de unit voorrang aan 
milieuzaken. In hoeverre het hier een invulling van de bewuste 
formatieplaats betreft blijft onduidelijk. 

Van het aantal parketten dat dit onderwerp in het jaarverslag 
behandelt - 18 - geeft dus 50% invulling aan de formatieplaats voor 
administratieve ondersteuning ten behoeve van de milieutaak. 
Drie parketten nemen zich voor om de formatieplaats in 1992 voor 50 
of 100% te benutten voor de milieutaak. 
Het totaal aantal functionarissen dat binnen het OM formeel met 
milieu is ,belast - off icieren, secretarissen, administratieve 
ondersteuning - bedraagt in 1991 minimaal 91. 

De tijdsbesteding van milieu-off icieren aan milieuzaken, inclusief 
beleid en gerekend naar het percentage van een normale werkweek en 
inclusief de tijd besteed aan milieuzaken uit de kantonsector 
bedraagt: (voor in totaal 18 parketten en 35 officieren): 

- 76 - 100%: 6 officieren 
- 51 - 75%: 	7 officieren 
- 26 - 50%: 14 officieren 
- 	10 - 25%: 	7 officieren 
- < 10%: 	1 officier. 

Gemiddeld besteden milieu-off icieren ruim 45% van hun werktijd aan 
milieuzaken. Vermenigvuldigen we de gemiddelde tijd besteed aan 
milieuzaken met het gemiddelde aantal off icieren per parket dan 
wordt er gemiddeld per parket 90.6% milieu-officier-werktijd 
besteed aan milieuzaken. 

De tijdsbesteding van secretarissen aan milieuzaken, eveneens 
inclusief beleid en de tijd die wordt besteed aan milieuzaken 
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kanton, bedraagt: (voor in totaal 18 parketten en 40 secretaris-
sen): 

- 	76 - 100%: 10 secretarissen 
- 	51 - 75%: 	9 secretarissen 
- 	26 - 50%: 11 secretarissen 
- 	10 - 25%: 10 secretarissen. 

Gemiddeld besteden milieusecretarissen ruim de helft van hun werk-
tijd aan milieuzaken. Vermenigvuldigen we de gemiddelde tijd 
besteed aan milieuzaken met het gemiddelde aantal secretarissen per 
parket dan wordt er gemiddeld per parket 112.7% milieusecretaris-
werktijd besteed aan milieuzaken. 

6 BIJZONDERHEDEN 
Meten van aktiviteiten door middel van: 

milieu jaarverslagen arrondissementen 
tijdmeten: instrumenten verfijnen en meet algemeen in 
1993 inzetten. 

Van de dertien parketten die 'tijdmeten' in het jaarverslag behan-
delen schrijven zeven parketten tijd (36.8%). One van deze parket-
ten vermelden dat de milieu-off icier voor ongeveer 35% tot 40% van 
zijn/haar werktijd aan extern overleg besteedt. 
Meestal is niet gedurende het gehele verslagjaar tijdgeschreven, 
maar betreft het enkele maanden tot hooguit een half jaar (voorna-
melijk gedurende de laatste helft van 1991). 

(Bijlage 2 bevat een summiere samenvatting van de beschreven 
resultaten.) 
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BIJLAGE 1: vormen van bestuurlijk overleg in schema gezet 

Vorm van overleg: 

bestaat in: 
bestaat niet in: 

frequentie: 

voorzitter: 

aantal deelnemers: 

deelnemers: 

Behandeling van 
onderwerpen4  
onderwerp 1: 
onderwerp 2: 
onderwerp 3: 
onderwerp 4: 
onderwerp 5: 
onderwerp 6: 

4 	Onderwerp 1: 
Onderwerp 2: 
Onderwerp 3: 

Onderwerp 4: 

Onderwerp 5: 

Onderwerp 6: 

Provinciaal bestuurlijk 

18 arr. (arr. = arrondissement(en)) 
1 arr. 

gemiddeld 4 keer per jaar (minimaal 2, maxi-
maal 5 keer per jaar) 

milieugedeputeerde (13 arr.) 
Commissaris van de Koningin (3 arr.) 
Milieu- Advocaat-Generaal (2 arr.) 

gemiddeld 14 (minimaal 11, maximaal 16 deel-
nemers) 

OM (18 arr.) 
Provincie (18 arr.); 
RIMH (17 arr.) 
Politie (16 arr.) 
Rijkswaterstaat (13); 
Waterschap (10); 
(Inter-) Gemeentelijke samenwerkingsgeb. (8); 
VNG (of onderafdeling) (8); 
Zuiveringschap (7); 
Gewest (4); 
AID (4); 
Gemeente (3); 
Korps Controleurs Gevaarlijke stoffen (2); 
Hoogheemraadschap (2) 
Anders: TIMH„ DCMR, LNO, Douane, Openbaar 
lichaam (1 arr.) 

behandeld binnen 15 arrondissementen 
behandeld binnen 17 arrondissementen 
behandeld binnen 10 arrondissementen 
behandeld binnen 12 arrondissementen 
behandeld binnen 9 arrondissementen 
behandeld binnen 9 arrondissementen 

algemene beleidsafstemming bestuur-OM. 
verdere ontwikkeling handhavingsstructuur. 
gezamenlijk overeengekomen prioriteitsstel-
ling en programmering. 
afspraken operationele handhaving in vorm van 
projecten en acties. 
Gezamenlijke evaluaties en terugkoppeling 
ervaringen. 
afstemming handhaving in individuele geval-
len. 
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Vorm van overleg: 

bestaat in: 
bestaat niet in: 

frequentie: 

voorzitter: 

aantal deelnemers: 

deelnemers: 

Behandeling van 
onderwerpen 
onderwerp 1: 
onderwerp 2: 
onderwerp 3: 
onderwerp 4: 
onderwerp 5: 
onderwerp 6: 

Regionaal bestuurlijk ("nieuw") 

11 arr. (arr. = arrondissement(en)) 
8 arr. 

4 - 10 keer per jaar 

milieuportefeuillehouder (4 arr.) 

12 - 30 deelnemers (gemiddeld 20) 

ON (9 arr.) 
Provincie (9 arr.) 
gemeente (9 arr.) 
politie (8 arr.) 
RIM!! (8 arr.) 
AID, Waterschap (4 arr.) 
Zuiveringschap, Gewest, Bijzondere opsporin-
gsdiensten (2 arr.) 
Anders: Samenwerkingsverband, R & D, Advies-
bureau, DCMR milieudienst Rijnmond (1 arr.) 

behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
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8 arrondissementen 
9 arrondissementen 
7 arrondissementen 
7 arrondissementen 
4 arrondissementen 
7 arrondissementen 



Vorm van overleg: 

bestaat in: 
bestaat niet in: 

frequentie: 

voorzitter: 

aantal deelnemers: 

deelnemers: 

Behandeling van 
onderwerpen 
onderwerp 1: 
onderwerp 2: 
onderwerp 3: 
onderwerp 4: 
onderwerp 5: 
onderwerp 6: 

Regionaal bestuurlijk (ntraditioneel") 

9 arr. (arr. = arrondissement(en)) 
10 arr. 

4 keer per jaar (tot 10 keer per jaar) 

milieu-off icier (6 arr.) 
regiocoordinator Regionaal Milieubureau Poli-
tie (1 arr.) 

12 - 30 deelnemers (gemiddeld 20) 

politie (12 arr.) 
OM (8 arr.) 
bestuur (8 arr.) 
Waterschappen/ zuiveringschappen, RIMH, Pro-
vincie (5 arr.) 
AID, Rijkswaterstaat (4 arr.) 
Hoogheemraadschappen, Koninklijke Marechaus-
see, gemeenten (2 arr.) 
Anders: Handhavingscoordinatoren WGR-regio's, 
samenwerkingsverbanden, stads- of streekge-
west), TMD, Centraal Afvalverwerkingsbedrijf, 
Regionale brandweer, Korps controleurs ge-
vaarlijke stoffen, DCMR (1 arr.) 

behandeld binnen 7 arrondissementen 
behandeld binnen 6 arrondissementen 
behandeld binnen 3 arrondissementen 
behandeld binnen 7 arrondissementen 
behandeld binnen 4 arrondissementen 
behandeld binnen 6 arrondissementen 
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Von van overleg: 

bestaat in: 
bestaat niet in: 

frequentie: 

aantal deelnemers: 

Behandeling van 
onderwerpen 
onderwerp 1: 
onderwerp 2: 
onderwerp 3: 
onderwerp 4: 
onderwerp 5: 
onderwerp 6: 

Von van overleg: 

bestaat in: 
bestaat niet in: 
onbekend voor: 

frequentie: 

aantal deelnemers: 

Behandeling van 
onderwerpen 
onderwerp 1: 
onderwerp 2: 
onderwerp 3: 
onderwerp 4: 
onderwerp 5: 
onderwerp 6: 

Structureel lokaal (subdriehoek) 

16 arr. (arr. = arrondissement(en)) 
3 arr. 

2 - 4 keer per jaar 

3 - 11 (gemiddeld 6) 

behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 
behandeld binnen 

Incidenteel lokaal 

11 arr. (arr. = arrondissement(en)) 
3 arr. 
5 arr. 

5 - 12 keer per jaar 

4 - 13 (gemiddeld 6) 

behandeld binnen 1 
behandeld binnen 1 
behandeld binnen 8 
behandeld binnen 5 
behandeld binnen 2 
behandeld binnen 8 
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7 arrondissementen 
7 arrondissementen 
3 arrondissementen 
9 arrondissementen 
6 arrondissementen 
14 arrondissementen 

arrondissement 
arrondissement 
arrondissementen 
arrondissementen 
arrondissementen 
arrondissementen 



BIJLAGE 2: Samenvatting 
(Percentages hebben betrekking op het aantal arrondissementen waar 
het betreffende onderwerp een feit is; 100% = 19 parketten) 

1. Intensivering uitvoering bestuurlijke en beleidsmatige 011-taken 

1.1 Intensivering bestuurlijk overleg (11 oktober-brief) 
Provinciaal overleg (94.7%); 4 keer per jaar. 
WGR-overleg (57.9%): 4 - 10 keer per jaar. 
Traditioneel regionaal overleg (47.4%); 4 keer per jaar. 
Lokaal overleg structureel (84.2%); 2 - 4 keer per jaar. 
Lokaal overleg incidenteel (57.9%): frequentie onbekend. 

1.2 Grotere bijdrage OM, gericht op: informatievoorziening 
Centraal meldpunt milieudelicten: binnen 31.6% van de arron-
dissementen. 
Verstrekken afloopberichten aan politie/BOD's: 94.7%. 
Informatievoorziening aan OM: 89.5%. 

1.3 Grotere bijdrage OM, gericht op: gezamenlijke programmering met 
bestuur van planmatige handhaving 
Onderwerp van provinciaal bestuurlijk overleg: 52.6%. 
Onderwerp van lokaal incidenteel overleg: 42.1%. 
Onderwerp van regionaal overleg: in ongeveer 25.0%. 
Onderwerp van lokale subgroepen: 15.8%. 

1.4 Verbetering documentatie van beleidsinformatie 
Dit onderwerp komt niet expliciet aan bod in het 
slag. 

1.5 Intern overleg: opbouw interne overlegstructuur 
Binnen alle parketten is een vorm van intern 
gerealiseerd. 

modeljaarver- 

milieu-overleg 

1.6 Verbeteren handhaafbaarheid van centrale en decentrale regelge-
ving en vergunningen. 
In 78.9% van de arrondissementen is sprake van enige vorm van 
betrokkenheid bij handhaafbaarheidstoetsing. 

2. Verhogen aantal geverbaliseerde en van een vervolgreactie 
voorziene milieudelicten 

2.1 Hoger aantal ingediende en van een vervolgreactie voorziene 
processen-verbaal. 
Totaal aantal geregistreerde milieuzaken vallende onder de WED: 
5845; dit betekent een stijging van 8% t.o.v. 1990. 

2.2 Meer (20%) strafzaken van een reactie voorzien. 
Rechtbanken/ gerechtshoven: 20% meer strafzaken berechten. 
Transactievoorstel: 61.3% (stijging t.o.v. 1990) 
Frequente toepassing maatregelen uit de WED: 21.0% 
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Seponeren van milieudelicten: 21.0% (kleine stijging) 
Vervolgen van milieudelicten: 14.7% (daling) 

2.3 Streven naar een stijging van het aantal zaken met 20%. 
In 1991 bedraagt de gemiddelde stijging van het aantal milieu-
zaken 8% t.o.v. 1990. 

2.4 Prioriteitenstelling en programmering strafrechtelijke handha-
ving (van de inspanningen van politie, bijzondere opsporings-
diensten, bijzondere opsporingsambtenaren en OM). 
* Prioriteitenstelling naar type milieuwetgeving (afval, mest, 
hinder) 
* Prioriteitenstelling naar type criminaliteit (veelvoorkomende 
- zware milieucriminaliteit) 

2.5 Het taakstellend en sturend vaststellen van concrete opspo-
ringsinspanningen van de politie. 
Binnen 52.6% zijn opsporingsprioriteiten gesteld anders dan in 
overleg met bestuurlijke handhavende instanties (bilateraal 
ON - politie). 
Over het taakstellend en sturend vaststellen van concrete 
opsporingsinspanningen van de politie bevatten de jaarverslagen 
geen informatie. 

2.6 In het kader van prioriteitenstelling en programmering is 
overleg met bestuur en RIMH om tot een gezamenlijke en onder-
ling afgestemde programmering van de handhaving te komen 
noodzakelijk. 
Structureel bilateraal overleg ON - RIMH: 36.8%; incidenteel: 
52.6%. Frequentie: 4 keer per jaar - 3 keer per maand. 

2.7 Meer overleg en afstemming met de politie 
Milieubureau politie). 
Bilateraal gestructureerd overleg OM - politie: 
tie: 10 - 12 keer per jaar. 
Ander bilateraal overleg OM - politie: 68.4%: 
jaar. 

2.8 Bewaken van de voortgang van de uitvoering van plannen en 
pro jecten. 
Net model jaarverslag bevat geen expliciete vraag naar bewaking 
van de voortgang. Onderwerp van bespreking op provinciaal 
niveau: 47.4%. 
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(o.a. Regionaal 

52.6%; frequen-

5 - 6 keer per 

2.9 Ondersteuning verlenen bij kwaliteitsverbetering van de proces-
sen-verbaal. 
Is in het model geen expliciete vraag. 
Kwaliteit van processen-verbaal laat te wensen over: 26.3%. 
Kwaliteit is redelijk tot bevredigend: 31.6%. 
Gebruik standaard processen-verbaal: 78.9%. 

3. Registratie aantal milieudelicten door het ON 

3.1 Rea1isatie sluitende, uniforme, betrouwbare registratie van 
milieustrafzaken. 



Registratie in Compas: 84.2%. 
Problemen bij registratie: 78.9%. 
Eigen datasysteem: 63.2%. 

3.2 Realisatie goede invoer van milieustrafzaken in Gouden Delta. 
Expliciete vraag naar gebruik van Gouden Delta ontbreekt in het 
modelmilieujaarverslag. 

4. Relevante centrale aktiviteiten 
- Cursussen op het gebied van het milieustrafrecht. 
- Cursus chemie. 
- Centrale begeleiding van automatiseringsprojecten. 
Kennis van milieurecht bij OM en zittende magistratuur rede-
lijk/ voldoende: 42.1%, voor 5.3% onvoldoende, voor 5.3% is er 
sprake van een groeitraject. Voor de overige parketten ontbre-
ken gegevens. 

5. Middelen 
Rechterlijke organisatie: 

* 23 formatieplaatsen voor 1993 
* 10 voorshands gereserveerd 

Arrondissementen: ruim 110 formatieplaatsen 
19 Parketten: 37 off icieren, 42 secretarissen, 12 keer is 
invulling gegeven aan de formatieplaats voor administratieve 
ondersteuning (al dan niet t.b.v. de milieutaak). 
Tijdsbesteding milieu-officieren: gemiddeld ruim 45% van de 
werktijd van een milieu-off icier wordt besteed aan milieuzaken. 
Per parket werken gemiddeld 2 milieu-off icieren en wordt 
gemiddeld 90.6% milieu-officier-werktijd besteed aan milieuza-
ken. 
Tijdsbesteding milieu-secretarissen: gemiddeld ruim 50% aan 
milieuzaken. Per parket werken gemiddeld 2 milieu-secretarissen 
en wordt gemiddeld 112.7% milieusecretaris-werktijd besteed aan 
milieuzaken. 

6. Bijzonderheden 
Meten van aktiviteiten door middel van: 
- milieujaarverslagen arrondissementen 
- tijdmeten: instrumenten verfijnen en meer algemeen in 

1993 inzetten. 
36.8% van de parketten schrijft tijd. 
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