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Samenvatting en conclusies

Aanleiding tot en uitvoering van onderzoek

In het kader van de `Planning-&-Controlcyclus' van het openbaar ministerie
heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in opdracht
van de directie Staats- en Strafrecht (ministerie van Justitie) en het Stafbureau
OM, over het jaar 1992 een meting uitgevoerd betreffende de stand van zaken
van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op
de nulmeting over het verslagjaar 1991 (Van den Berg, 1993) en komt voort
uit het streven van de directie Staats- en Strafrecht, het Stafbureau OM en
het WODC om jaarlijks een vergelijkbare meting te doen plaatsvinden. Doel
hiervan is ontwikkelingen met betrekking tot de milieutaak van het openbaar
ministerie op termijn zichtbaar te maken.

De meting is tot stand gekomen op basis van de milieujaarverslagen 1992
van achttien arrondissementsparketten'. Voorliggende rapportage doet verslag
van de resultaten van de meting en is te beschouwen als een compilatie van de
milieujaarverslagen, toegespitst op de P&C-cyclus.

In het navolgende belichten we de belangrijkste conclusies van de meting.
De conclusies zijn gebaseerd op een vergelijking tussen de nulmeting P&C
milieuwethandhaving openbaar ministerie over 1991 (Van den Berg, 1993) en
de meting over 1992.

Knelpunten milieuwethandhaving/samenwerking

Uit de beschrijving van knelpunten2 in milieujaarverslagen is op te maken dat
milieuwethandhaving zich in een periode van ontwikkeling bevindt èn dat ont-
wikkelingen de gewenste kant op gaan. Zo groeit de prioriteit bij en capaci-
teitsinzet van de politie, stijgt de kwaliteit van de opsporing en is er sprake
van meer en betere samenwerking tussen toezichthouders en opsporingsambte-

1 Het milieujaarverslag van het parket te Rotterdam is niet onderzocht, aangezien dit
niet bij het WODC voorhanden was toen voorliggende rapportage werd opgesteld.

2 Vraag 20 van het modeljaarverslag milieu.
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naren'. In het kader van controles werkt de politie samen met zowel de pro-
vincie, gemeenten als waterkwaliteitsbeheerders.

Over het algemeen verlopen samenwerking en overleg met het bestuur in
een kleine drie kwart van de arrondissementen bevredigend. De houding van
het bestuur is in de helft van de gevallen te karakteriseren als doorgaans actief
meewerkend.

Overleg 1

In 1992 heeft een verschuiving plaatsgevonden van lokaal structureel en tra-
ditioneel regionaal overleg naar overleg op het niveau van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen (WGR-regionaal overleg).

Provinciaal bestuurlijk overleg is een feit in alle arrondissementen. In vijf-
tien arrondissementen bestaat naast bestuurlijk overleg eveneens provinciaal
ambtelijk overleg.

eWGR-regionaal overleg vindt eveneens in alle arrondiss menten plaats. Ter
vergelijking: in 1991 nog slechts in elf arrondissementen. De structuur van
WGR-regionaal overleg is meer eenduidig dan voorheen: in ongeveer drie
kwart van de WGR-regio's bestaat een portefeuillehoudersoverleg onder lei-
ding van de gewestelijke milieuportefeuillehouder, waaraan openbaar minis-
terie en politie deelnemen.

In vergelijking met 1991 komt `traditioneel' regionaal overleg minder vaak
voor. Deze vorm van overleg valt nu - in tegenstelling tot 1991 - in ieder
geval samen .met de gebieden van de WGR-regio's c.q. intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden of gaat geleidelijk over in WGR-regionaal overleg.

Ook is er. minder sprake van structureel lokaal overleg, ofwel de subdrie-
hoek. Wel zijn milieuwethouders op dit overleg vaker aanwezig wanneer
milieuzaken op de agenda staan. In tegenstelling tot structureel lokaal overleg
neemt incidenteel overleg op lokaal niveau toe.

Gezamenlijke prioriteitenstelling en programmering

De conclusie is gerechtvaardigd dat in 1992 opmerkelijk goede resultaten zijn
geboekt wat betreft gezamenlijke (programmering van) planmatige handha-
ving. In ruim drie kwart van de arrondissementen is gezamenlijke program-

3 Een kwart van de arrondissementen waardeert de samenwerking politie-bestuur als
bevredigend. De samenwerking tussen politie en bijzondere opsporingsdiensten ver-
loopt bevredigend in de helft van de arrondissementen.
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mering van planmatige handhaving een feit. Op lokaal niveau is hiervan in
iets mindere mate sprake dan op provinciaal en WGR-regionaal niveau.

Op provinciaal niveau leidt overleg in vijftien arrondissementen tot geza-
menlijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering van milieuwet-
handhaving. Op WGR-regionaal niveau is in ruim drie kwart van de regio's
binnen de arrondissementen feitelijk sprake van gezamenlijke planmatige hand-
having. Op lokaal niveau heeft de subdriehoek in zeven van de twaalf arron-
dissementen tot dit resultaat geleid. Gelet op het feit dat in 1991 het onder-
werp gezamenlijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering
slechts door een beperkt aantal arrondissementen is vermeld als agendapunt
van overleg, betekent dit dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van
`praten' naar `doen'.

Het totaal aantal gezamenlijke - bestuur, politie, openbaar ministerie -
projecten bedraagt minimaal 168. De meeste projecten zijn WGR-regionaal
van aard. Op lokaal niveau draait men het minst gezamenlijke projecten. Een
kwart van alle projecten zijn zogenaamde politie-solo-projecten.

Projecten lopen inhoudelijk zeer uiteen, vooral op WGR-regionaal en lokaal
niveau. Gemiddeld resulteert elk project in circa zeventien processen-verbaal.

1 Sturing openbaar ministerie

In toenemende mate stelt het openbaar ministerie opsporingsprioriteiten. Bin-
nen zestien arrondissementen stelt het openbaar ministerie opsporingspriori-
teiten anders dan in overleg met bestuurlijke handhavende instanties, name-
lijk bilateraal tussen openbaar ministerie en politie. Ter vergelijking: in 1991
betrof het nog slechts tien arrondissementen.

Ook vindt op regionaal niveau meer bilateraal overleg plaats tussen open-
baar ministerie en politie. Resultaat hiervan is ondermeer dat de kwaliteit van
de processen-verbaal toeneemt.

In alle arrondissementen is sprake van enige vorm van overleg tussen open-
baar ministerie en bijzondere opsporingsdiensten (BOD's). Dergelijk overleg
is voornamelijk incidenteel van aard.

Bilateraal overleg tussen openbaar ministerie en Regionale Inspectie Milieu-
hygiëne (RIMH) is in 1992 niet geïntensiveerd.

Informatievoorziening

Het aantal centrale meldpunten milieudelicten (zes) vertoont geen toename.
Drie van de meldpunten werken niet naar tevredenheid. Een aantal meldpun-
ten is in oprichting.
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De stand van zaken met betrekking tot het verstrekken van afloopberichten
aan onder andere politie en BOD's verschilt in 1992 niet wezenlijk van de
situatie in 1991. De mate waarin het openbaar ministerie bijdraagt aan infor-
matievoorziening blijft dan ook onveranderd.

Provinciale bestuurlijke informatievoorziening aan het openbaar ministerie
met betrekking tot toepassing van bestuursdwang eh gedogen is tot stand ge-
bracht in alle arrondissementen. Opvallend is dat provincies vaker - in meer
arrondissementen - resultaten van controles melden dan gemeenten.

Handhaafbaarheid(stoetsing)

Het feit dat vier parketten regelmatig zijn betrokken bij toetsing van provin-
ciale/gemeentelijke regelgeving duidt erop dat de frequentie van betrokken-
heid toeneemt. In 1991 was nog voornamelijk sprake van incidentele betrok-
kenheid.

Handhaafbaarheid van regelgeving blijft een struikelblok. Voor ruim drie
kwart van de arrondissementen vormt het een knelpunt. In 1991 merkte ruim
de helft van de parketten handhaafbaarheid als knelpunt aan.

Bestuurlijk gedogen en vervolging overheden

In ruim een derde van de arrondissementen doorkruist bestuurlijk gedogen
strafrechtelijke handhaving met enige regelmaat. Een aantal parketten ver-
wacht dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen.

In 1992 zijn in totaal 27 gemeenten vervolgd; in zeven gevallen zijn andere
overheden vervolgd.

Aantal milieuzaken, aanleverende instanties en afdoening

Het aantal milieuzaken vallende onder de Wet op de economische delicten is
in 1992 met ruim 20 %4 gestegen.

De toename met een kwart ten opzichte van 1991 van zowel het aantal
Hinderwetzaken als het aantal processen-verbaal betreffende de Meststoffen-
wet, duidt op een forse stijging. Het aantal zaken betreffende de Wet Bodem-

4 Verklaring verschil cijfer Stafbureau: bij 1992-berekeningen van het WÓDC zijn
dezelfde wetten betrokken als bij de 1991-berekeningen.
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bescherming is in vergelijking met 1990 verdrievoudigd. Het aantal overtre-
dingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren lijkt zich te stabili-
seren evenals overtredingen van de Afvalstoffenwet.

Voor het eerst levert de politie meer processen-verbaal aan dan de overige
instanties tezamen, in totaal 56% van alle WED-milieuzaken.

Opvallende veranderingen in afdoening van zaken doen zich niet voor. Het
aantal zaken dat via sepot is afgedaan, neemt in geringe mate af. Voor het
overige signaleren vijftien parketten een stijgende tendens in strafmaten in
vonnissen.

In verhouding tot de milieubezetting op het parket, inclusief capaciteit,
ervaring, tijdsbesteding, krijgen alle ressorten - op één uitzondering na -
ongeveer evenveel milieuzaken aangeleverd. In het ressort Leeuwarden komen
beduidend minder zaken binnen.

Zwaardere vormen van milieucriminaliteit

Structurele voorzieningen voor zwaardere vormen van milieucriminaliteit zijn
voornamelijk nog in ontwikkeling. In 1992 bedraagt het totaal aantal grote
milieu-onderzoeken (met een minimale duur van drie maanden) 34.

Interne organisatie en bezetting

Op alle parketten bestaat een vorm van intern milieu-overleg. Opvallend is dat
ongeveer een derde van de parketten in 1992 beschikt over meer dan één
vorm van geregeld overleg inzake milieu ten parkette.

Grote veranderingen qua milieubezetting op de parketten doen zich niet
voor. Wel valt op dat in 1991 nog slechts zes officieren voor 75-100% aan
milieuzaken besteden terwijl dat in 1992 is opgelopen tot elf officieren. Ge-
middeld besteden milieu-officieren 55% van hun werktijd aan milieuzaken,
milieusecretarissen gemiddeld 49%. In 1991 was dat respectievelijk 45% en
50%. De formatieplaats voor administratieve ondersteuning is in 1992 vaker
benut dan in 1991.

Het niveau van kennis van het milieurecht van het openbaar ministerie en
de zittende magistratuur blijft min of meer op het niveau van 1991.

Het aantal parketten dat tijdschrijft (zeven) is niet toegenomen. Een groei-
end aantal parketten (zeven; in 1991 twee) doet ervaring op met het formu-
leren van streefgetallen voor milieuwethandhaving. In alle gevallen betreft het
het aantal te ontvangen milieuprocessen-verbaal.
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Registratie

In vergelijking met 1991 is de registratie van milieustrafzaken verbeterd, in
die zin dat cijfers over milieuzaken eerder voorhanden en ook vollediger zijn.
Cijfermatige informatie over afdoening van zaken laat nog te wensen over.

Alle parketten maken gebruik van Compas en Gouden Delta. De registratie
in deze systemen verloopt problematisch. Een afname is te bespeuren in de
mate waarin parketten andere (eigen) datasytemen gebruiken.

Overige conclusies: een vergelijking tussen ressorten

Knelpunten milieuwethandhaving
Het minste aantal knelpunten signaleert het ressort Leeuwarden, gevolgd door
het ressort Den Haag.

Gezamenlijke prioriteitenstelling en programmering
Een vergelijking tussen ressorten leert dat overleg binnen het ressort Arnhem
vaker resulteert in gezamenlijke prioriteitenstelling en programmering van
milieuwethandhaving dan overleg binnen andere ressorten.

Opvallend is dat vooral in het ressort Amsterdam WGR-regionaal overleg
in een relatief groot aantal regio's tot gezamenlijke prioriteitenstelling en pro-
grammering van milieuwethandhaving leidt. In het ressort Den Bosch levert
WGR-regionaal overleg in relatief weinig regio's dit resultaat op.

Toch spant Den Bosch de kroon wat betreft het aantal gezamenlijke pro-
jecten, op de voet gevolgd door het ressort Arnhem. In Den Bosch gaat het
voornamelijk om provinciale projecten, in Arnhem om politie-solo-projecten.

Overleg en samenwerking
Over het algemeen verloopt overleg en samenwerking met bestuur het meest
bevredigend in het ressort Leeuwarden, het minst in het ressort Den Bosch.

Samenwerking tussen reguliere politie en bestuur/BOD's is allerminst be-
vredigend in de ressorten Amsterdam en Leeuwarden. In de overige ressorten
verloopt samenwerking min of meer naar tevredenheid. Feit is wel dat binnen
het ressort Arnhem de meeste gezamenlijke controles door toezichthouders,
bijzondere opsporingsambtenaren en politie voorkomen. Dit is niet verwon-
derlijk aangezien Arnhem ook uitmunt in gezamenlijke prioriteitenstelling en
programmering van handhaving als resultaat van overleg.

Opvallend is dat binnen het ressort Amsterdam structureel en incidenteel
overleg tussen openbaar ministerie en BOD's niet plaatsvindt. Daarentegen is
in hetzelfde ressort het openbaar ministerie het meest te spreken over infor-
matievoorziening door provinciaal bestuur en gemeenten.
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Subdriehoek en aanwezigheid van de milieuwethouder bij de driehoek
Vooral in de ressorten Den Haag en Den Bosch komen subdriehoeken veel-
vuldig voor. Wat betreft de aanwezigheid van milieuwethouders bij behan-
deling van milieuzaken binnen de driehoek, lopen de ervaringen uiteen. De
milieuwethouder(s) is/zijn binnen het ressort Den Bosch in geen der arron-
dissement aanwezig, terwijl binnen het ressort Arnhem de milieuwethouder in
elk arrondissement bij subdriehoeksoverleg aanwezig is.

Informatievoorziening
Zoals vermeld, ondervindt informatievoorziening aan het openbaar ministerie
door provinciaal bestuur en gemeenten de hoogste waardering in het ressort
Amsterdam. Ook in het ressort Leeuwarden is de situatie hieromtrent relatief
goed te noemen. In Den Bosch treffen we de minst bevredigende situatie aan.
Dit stemt overeen met het gegeven dat binnen dit ressort overleg en samen-
werking met bestuur allerminst bevredigend is. Tevens sluit hierbij aan dat, in
hetzelfde ressort, overleg relatief weinig heeft geresulteerd in gezamenlijk
overeengekomen prioriteitenstelling en programmering van de handhaving.

Zwaardere vormen van milieucriminaliteit
Het ressort Leeuwarden is, met op een tweede plaats het ressort Arnhem, het
verst gevorderd wat betreft het treffen van structurele voorzieningen voor
zwaardere vormen van milieucriminaliteit. De ressorten Den Haag en Amster-
dam blijven enigszins achter bij ontwikkelingen hieromtrent.

Milieuwethandhaving ten parkette
Opvallend is dat binnen het ressort Leeuwarden de secretarissen meer tijd
besteden aan milieuzaken dan officieren. Binnen alle andere ressorten pakt
de milieutijdsbesteding per officier hoger uit dan de milieutijdsbesteding per
parketsecretaris.

Het ressort Leeuwarden ontvangt relatief weinig milieuzaken in verhouding
tot de milieubezetting. De verhouding bezetting/aantal zaken pakt hier wat
gunstiger uit.

Alle parketten van het ressort Den Haag formuleren streefgetallen (met
betrekking tot het aantal milieuzaken). Dit bijvoorbeeld in vergelijking met
het ressort Den Bosch, waar geen der parketten een streefgetal formuleert.

Slotconclusie

Door middel van de milieujaarverslágen van de arrondissementen bewaakt het
openbaar ministerie de voortgang van de `intensivering van inspanningen op
het gebied van milieuwethandhaving'. Het doel hiervan is in eerste instantie
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de realisatie van een planmatige handhaving van milieuwetgeving in 19955.
In tweede instantie en uiteindelijk dient intensivering van handhaving te leiden
tot een meer effectieve milieuwethandhaving, ofwel: meer naleving van alge-
meen en individueel geldende milieurechtsregels en -voorschriften. Van belang
is nu de vraag in hoeverre de twee doelstellingen worden gehaald.

Wat betreft de intensivering van inspanningen schetsen de milieujaarver-
slagen het volgende beeld. De tijdsbesteding van het openbaar ministerie aan
het taakveld milieu en de ingezette formatieve milieucapaciteit op de parketten
zijn als indicatoren voor `inspanning' te hanteren. Aan de hand van deze indi-
catoren is op centraal niveau en op basis van de milieujaarverslagen te conclu-
deren dat inspanningen in 1992 in vergelijking met 1991 daadwerkelijk zijn
geïntensiveerd.

Vervolgens is de vraag aan de orde of met de intensivering van inspannin-
gen ook planmatige handhaving is gerealiseerd. Volgens de parketten is de
doelstelling `planmatige handhaving' voor 75 % verwezenlijkt. Indicator voor
dit gegeven is het antwoord op de vraag - zoals opgenomen in het milieujaar-
verslag - of er sprake is van een gezamenlijke planmatige handhaving. Dit
antwoord houdt in dat er sprake is van een planmatige controle en opsporing,
gevolgd door een adequate strafrechtelijke reactie, een en ander in afstemming
op de bestuurlijke handhaving.

Het vermoeden bestaat echter dat parketten onder planmatige handhaving
voornamelijk nog projectmatige handhaving verstaan. Een bevestiging van dit
vermoeden is de conclusie in het Vijfde voortgangsbericht Handhaving Milieu-
wetgeving, welke luidt dat er nog geen sprake is van `een volledig bestuurlijk
justitieel afgestemde WGR-regionale programmering van handhaving', maar
dat er wel sprake is van veel gezamenlijk uitgevoerde projecten. Ook is ge-
concludeerd dat bestuur en justitie weliswaar samen projecten uitvoeren, maar
dat de gezamenlijke programmering ervan te wensen over laat. Het initiatief
tot het opzetten en uitvoeren van projecten wordt of door het bestuur of door
justitie genomen, maar is niet altijd het resultaat van gezamenlijke inspannin-
gen. Geconcludeerd kan worden dat gezamenlijke programmering van plan-
matige handhaving voorlopig punt van aandacht dient te blijven en dat inspan-
ningen van het openbaar ministerie zich hierop blijvend dienen te richten.

Met de realisering van planmatige handhaving is het openbaar ministerie
een heel eind op streek. Op dit moment wordt de vraag waartoe milieu-inspan-
ningen van het openbaar ministerie leiden, steeds nijpender. Wat is het resul-

5 Onder planmatige handhaving is gedefinieerd: een planmatige controle en opsporing,
gevolgd door een adequate strafrechtelijke reactie, een en ander in afstemming op
de bestuurlijke handhaving.
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taat, wat zijn de effecten van meer inspanning en planmatige handhaving?
Teneinde deze vraag te beantwoorden, wordt geregeld verwezen naar de mate
van milieu-inspanning van het handhavingsnetwerk, met andere woorden naar
een kwantificering van het handhavingsproces. Een indicator als bijvoorbeeld
het aantal uren dat het openbaar ministerie overleg pleegt met het bestuur,
zegt echter niets over de mate van naleving van geldende milieurechtsregels
en -voorschriften (het handhavingsprodukt). Meer in het algemeen geldt dat
de milieujaarverslagen van het openbaar ministerie, voor zover betrekking
hebbend op inspanningen, niet kunnen worden gebruikt om resultaten en ef-
fecten inzichtelijk te maken. Milieujaarverslagen geven inzicht in het hand-
havingsproces en kunnen dan ook een bijdrage leveren aan sturing ervan.

Als indicator voor de resultaten van planmatige handhaving is het aantal
binnengekomen strafzaken, zoals opgenomen in de milieujaarverslagen, te
hanteren. Het is echter niet de enige maat voor het resultaat van handhaving
omdat uitvoering van handhaving niet noodzakelijkerwijs leidt tot meer pro-
cessen-verbaal. We benadrukken dat het aantal milieuprocessen-verbaal als
indicator voor het effect van handhaving geenszins volstaat. Een proces-ver-
baal geeft aan dat regels/voorschriften niet worden nageleefd. Processen-ver-
baal zijn te hanteren als indicatoren voor niet-naleving.

Samengevat stellen we dat de vraag naar het resultaat en het effect van
planmatige handhaving op basis van de milieujaarverslagen slecht - en wat
betreft het effect, niet - is te beantwoorden. Milieujaarverslagen kunnen dan
ook geen bijdrage leveren aan sturing op het niveau van effecten. Alleen op
basis van het aantal strafzaken, als onderdeel van het milieujaarverslag, is
sturing op resultaat in zeer beperkte mate mogelijk.

Om de regiefunctie van het openbaar ministerie, namelijk sturing van het
handhavingsnetwerk, mogelijk te maken, zijn initiatieven om te komen tot het
inzichtelijk maken van resultaten en effecten van milieuwethandhaving dan
ook onontbeerlijk. Het initiatief om op het niveau van politieregio's en arron-
dissementen milieukaarten op te stellen, past in deze lijn.' Daarnaast is het
noodzakelijk om doelstellingen van strafrechtelijk milieubeleid, welke nu nog
voornamelijk betrekking hebben op het handhavingsproces, om te buigen naar
doelstellingen betreffende gewenste resultaten en effecten van strafrechtelijke
milieuwethandhaving. Dit vereist een dosis creativiteit, maar vooral de moed
om verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de operationalisatie en feite-
lijke invulling van begrippen als resultaat en effect.

6 Onzes inziens biedt een project Tijdschrijven geen inzicht in resultaten en effecten
van milieuwethandhaving (output en outcomes), omdat tijdschrijven slechts een in-
strument kan zijn ter sturing van werkprocessen (throughput).
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1 Inleiding

In januari 1993 heeft het WODC in opdracht van de directie Staats- en Straf-
recht en het Stafbureau OM een zogenaamde nulmeting uitgevoerd betreffende
de stand van zaken omtrent de milieutaak van het openbaar ministerie. De nul-
meting vond plaats in het kader van de P&C-cyclus van het openbaar minis-
terie en betrof het verslagjaar 1991. De resultaten van deze meting staan be-
schreven in de rapportage `Nulmeting Planning & Control milieuwethand-
having 1991, Openbaar Ministerie' (Van den Berg, 1993).

Destijds zijn de directie Staats- en Strafrecht, het Stafbureau OM en het
WODC overeengekomen ernaar te streven jaarlijks een vergelijkbare meting
te doen plaatsvinden zodat ontwikkelingen met betrekking tot de milieutaak
van het openbaar ministerie op termijn zichtbaar worden. Voor 1992 zijn we
hierin geslaagd: onderhavige rapportage doet verslag van de meting 'P&C
milieuwethandhaving openbaar ministerie' over het verslagjaar 1992.

1.1 Verantwoording

Achtergrond
Met het verschijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan in 1989 is het deel-
terrein `milieu' uitgeroepen tot prioriteit. Voor het openbaar ministerie resul-
teert dit in een structurele wijziging in capaciteit en aandacht voor handhaving
van milieuregelgeving. Deze aandacht vertaalt zich onder andere in het opstel-
len van een landelijk `Plan van aanpak'.

In het landelijk `Plan van aanpak van het openbaar ministerie, milieu'
(1991) staan activiteiten en aandachtspunten uitgewerkt die op (korte) termijn
richting geven aan de intensivering van de strafrechtelijke handhaving van de
milieuwetgeving. Het plan schept daarmee een landelijk kader dat wordt uit-
gewerkt door de ressorts- en met name de arrondissementsparketten.

Ingevolge dit landelijke plan van aanpak stellen alle arrondissementspar-
ketten een milieujaarverslag op. De jaarverslagen zijn ingericht conform een
door de vergadering van Procureurs-Generaal vastgesteld model (het 'model-
jaarverslag milieu').
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Daarnaast dient Planning & Control als richtsnoer voor de jaarplanning van
de OM-milieutaak. De `Planningsbrief" van juni 1992 beschrijft de in het
kader van P&C te verrichten activiteiten en beoogde resultaten op het terrein
van handhaving van milieuregelgeving door het openbaar ministerie.

Een ander belangrijk gegeven is de reorganisatie van de Nederlandse poli-
tie. Een nieuwe gezagsrelatie tussen politie en openbaar ministerie is hiermee
een feit. Dit betekent in het algemeen dat de sturende rol van het openbaar
ministerie wordt versterkt en in het bijzonder dat het openbaar ministerie in
een complex en voortdurend in beweging zijnd reorganisatieproces de politie
aanstuurt op het beleidsterrein milieu.

Uit onderzoek blijkt (Van den Berg/Hahn, 1992; Van den Berg, 1993)
dat het openbaar ministerie een begin heeft gemaakt met de opbouw van een
handhavingsstructuur op WGR-niveau. Een afwachtende houding ten opzichte
van politieleiding en bestuurders evenals een concentratie van werkzaamheden
op lokaal niveau behoort voor enkele milieu-officieren nog niet tot het ver-
leden, maar is op z'n retour. Zoals erkent valt het openbaar ministerie 'van
nature' de rol toe van coordinator en trekker bij het opzetten van een effi-
ciënte en effectieve handhavingsorganisatie. Deze regiefunctie laat in 1992
nog te wensen over en behoeft verbetering.

Doel
Tegen deze achtergrond bestaat binnen het departement van Justitie behoefte
aan een vorm van meten (indicatoren/kengetallen) die ontwikkelingen met
betrekking tot de milieutaak van het openbaar ministerie op termijn zichtbaar
maakt. De meting, uitgevoerd door het WODC, voorziet hierin.

Bijkomend doel is informatie te verkrijgen over de opzet van het model-
jaarverslag milieu en voorstellen tot aanpassing te genereren. Zo is op basis
van de nulmeting over 1991 het modeljaarverslag qua opzet en lay-out reeds
aangepast. Hierdoor is de kwaliteit (o.a. respons) van de milieujaarverslagen
over 1992 aanmerkelijk verbeterd en is de tijdspanne noodzakelijk voor het
produceren van een milieujaarverslag verkort. De milieujaarverslagen over
1992 zijn op centraal niveau dan ook sneller voorhanden.

Opzet
Evenals de nulmeting is de meting over het verslagjaar 1992 tot stand gekomen
op basis van de milieujaarverslagen van alle arrondissementsparketten.' De

7 Planningsbrief d.d. juni 1992, bijlage NMP 'te verrichten activiteiten en beoogde
resultaten'.

8 Exclusief Rotterdam: op het moment van rapporteren was het milieujaarverslag over
1992 van dit parket niet voorhanden bij het WODC.
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milieujaarverslagen zijn op te vatten als beantwoordde gestructureerde vragen-
lijsten en bevatten zowel (enkele) open als gesloten - van antwoordcatego-
rieën voorziene - vragen. De meting is hierdoor voornamelijk kwantitatief
van aard en bestaat uit het systematisch doorlichten en inhoudelijk analyseren
van de verslagen.

In overleg met de directie Staats- en Strafrecht en het Stafbureau OM heeft
het WODC vastgesteld welke gestructureerde vragen uit het modeljaarverslag
milieu uitgangspunt (indicatoren) vormen voor de meting van P&C-doelen en
-activiteiten zoals beschreven in de hierboven genoemde `Planningsbrief'.

1.2 Opbouw van het rapport

Het rapport bestaat uit twee delen. Deel I beschrijft de resultaten van de
meting 'P&C milieuwethandhaving openbaar ministerie' over het verslagjaar
1992. Hoofdstuk 2 bespreekt de P&C-doelen en -activiteiten met betrekking
tot de intensivering van de uitvoering van bestuurlijke en beleidsmatige OM-
taken. Hoofdstuk 3 schetst de stand van zaken wat betreft het aantal geverba-
liseerde en van een vervolgreactie voorziene milieudelicten. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de registratie van milieuzaken binnen het openbaar minis-
terie. In hoofdstuk 5 staat de 'milieu'capaciteit op de parketten centraal en
tenslotte belicht hoofdstuk 6 enkele centrale activiteiten en bijzonderheden.
Steeds gaat elk hoofdstuk/elke paragraaf gepaard met een voetnoot waarin
staat vermeld op welke P&C-doelenl-activiteiten de resultaten betrekking
hebben.

Deel II geeft een beeld van de overige informatie (niet betrekking heb-
bende op P&C) uit de jaarverslagen en behandelt verschillen tussen ressorten.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de organisatie van de handhaving,
operationele handhaving, strafvordering en enkele overige bijzondere en cijfer-
matige gegevens.

Bijlage 1 geeft zicht op de milieubezetting per ressort. De bijlagen 2, 3 en
4 bevatten bijzonderheden met betrekking tot respectievelijk strafvordering,
bestuurlijk gedogen en civielrechtelijke handhaving. Bijlage 5 voorziet in een
samenvatting van de gepresenteerde resultaten en een vergelijking van de
resultaten van 1991 en 1992.
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Deel I

Resultaten meting P&C milieuwethandhaving
openbaar ministerie (1992)



2 Uitvoering bestuurlijke en beleidsmatige taken
van het openbaar ministerie 9

2.1 Intensivering van bestuurlijk overleg 10

2.1.1 Bestuurlijk overleg op provinciaal niveau

Provinciaal bestuurlijk overleg - meestal onder voorzitterschap van de milieu-
gedeputeerde - is in 1992 een feit in alle arrondissementen. Evenals in 1991
is de overlegfrequentie zo'n drie tot vier keer per jaar. Het gemiddeld aantal
deelnemers stijgt van veertien naar zeventien.

In vijftien arrondissementen bestaat naast bestuurlijk overleg eveneens
provinciaal ambtelijk overleg. Voorzitter van dit overleg is in tien arron-
dissementen het openbaar ministerie. In andere gevallen neemt de provincie
deze functie waar. De overlegfrequentie en het aantal deelnemers variëren en
bedragen gemiddeld respectievelijk vijf à zes keer per jaar en zeventien.

Provinciaal milieu-overleg heeft in vijftien arrondissementen geleid tot
gezamenlijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering: in acht
gevallen op jaarbasis, in zeven gevallen niet op jaarbasis maar is gezamenlijke
planmatige handhaving (acties/projecten) het resultaat.

In vergelijking hiermee: in 1991 zijn de onderwerpen `gezamenlijk over-
eengekomen prioriteitenstelling en programmering' en `afspraken operationele
handhaving (projecten/acties)' nog slechts in respectievelijk tien en twaalf
arrondissementen op provinciaal bestuurlijk niveau behandeld.

2.1.2 Bestuurlijk overleg op regionaal niveau

Te onderscheiden zijn WGR-regionaal overleg in de zin van de brief van de
minister van VROM van 11 oktober 1990 en `traditioneel' regionaal milieu-
overleg.

9 P&C: Intensivering van de uitvoering van bestuurlijke en beleidsmatige taken door
het openbaar ministerie.

10 P&C: Intensivering van bestuurlijk overleg op lokaal, regionaal, provinciaal en lan-
delijk niveau (minister van VROM, conform de brief van 11 oktober 1990, Hoofd-
lijnen bestuurlijke handhavingsstructuur).
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Tabel 1: Situatie met betrekking tot gezamenlijke planmatige handhaving op WGR-
niveau in de arrondissementen; in % (n=18)'

gezamenlijke planmatige handhaving 50,0
geen gezamenlijke planmatige handhaving 5,6
wisselend 44,4

WGR-regionaal overleg
Was in 1991 nog slechts in elf arrondissementen sprake van WGR-regionaal
overleg, in 1992 is dit een feit in alle arrondissementen. Het totaal aantal
regio's waar WGR-regionaal overleg plaatsvindt, bedraagt 61.

Evenals in 1991 is de overlegfrequentie en het aantal deelnemers wisselend.
De frequentie varieert van één tot negen keer per jaar; het aantal deelnemers
loopt uiteen van 7 tot 25 en is daarmee iets teruggelopen.

De structuur van WGR-regionaal overleg is meer eenduidig. In tien arron-
dissementen (in 1991 vijf) bestaat in alle WGR-regio's een portefeuillehou-
dersoverleg onder leiding van de gewestelijke milieuportefeuillehouder, waar-
aan openbaar ministerie en politie deelnemen. Binnen zes arrondissementen is
in sommige WGR-regio's een portefeuillehoudersoverleg een feit en in twee
arrondissementen bestaat deze vorm van overleg nog in geen enkele WGR-
regio (zie tabel 1). In ongeveer drie kwart van de WGR-regio's komt een
milieuportefeuillehoudersoverleg voor.

Resultaat van WGR-regionaal overleg
In de helft van de arrondissementen resulteert WGR-regionaal overleg in
gezamenlijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering: in zeven
gevallen op jaarbasis, in twee arrondissementen niet op jaarbasis, maar leidt
het wel tot gezamenlijke planmatige handhaving (acties/projecten). In één
arrondissement levert WGR-regionaal overleg in geen enkele regio dit resul-
taat op.

Voor de overige acht arrondissementen geldt dat er sprake is van een wis-
selende situatie. In drie arrondissementen is in sommige regio's gezamenlijk
overeengekomen prioriteitenstelling en programmering op jaarbasis; binnen de
andere regio's is wel sprake van gezamenlijke en planmatige handhaving, maar
niet op jaarbasis. Vijf arrondissementen maken melding van zowel gezamen-
lijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering op jaarbasis als
'geen gezamenlijke planmatige handhaving'. Tabel 1 geeft deze resultaten in
percentages weer.
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Tabel 2: Aantal regio's gezamenlijke planmatige handhaving per ressort (55, regio's =
100%; gegevens voor 6 regio's ontbreken)

gezamenlijke prioriteiten-
stelling en programmering

op jaarbasis niet op jaarbasis

geen gezamenlijke
planmatige
handhaving

Den Bosch
Arnhem
Den Haag
Amsterdam
Leeuwarden

5 -
5 4
7 -

14 2
5 2

4
2
3
-
2

totaal aantal
in %

36 8
65,5 14,5

11
20,0

In 80% van de regio's is sprake van gezamenlijke prioriteitenstelling en pro-
grammering (al dan niet op jaarbasis). Opvallend is dat vooral in het ressort
Amsterdam het WGR-regionaal overleg binnen een relatief groot aantal regio's
dit resultaat oplevert. In het ressort Den Bosch leidt WGR-regionaal overleg
in relatief weinig regio's hiertoe (tabel 2).

In 1991 was in een derde van de arrondissementen gezamenlijk overeenge-
komen prioriteitenstelling en programmering onderwerp van WGR-regionaal
overleg. In vergelijking hiermee laten de resultaten van 1992 zien dat in ruim
drie kwart van de (regio's binnen de) arrondissementen feitelijk sprake is van
gezamenlijke planmatige handhaving.

'Traditioneel' regionaal overleg
`Traditioneel' regionaal overleg komt voor in zes arrondissementen. Dit
betekent dat binnen drie arrondissementen deze vorm van overleg is
verdwenen. In 1991 viel dit overleg territoriaal niet samen met de gebieden
van de WGR-regio's c.q. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In
1992 is dat in vijf arrondissementen wel het geval. In één arrondissement gaat
deze vorm van overleg geleidelijk over in WGR-regionaal overleg.

Evenals in 1991 staat `traditioneel' regionaal overleg hoofdzakelijk onder
voorzitterschap van de milieu-officier van justitie, dan wel de
regiocoárdinator van het Regionaal Milieubureau Politie. In een enkel geval
neemt de portefeuillehouder deze functie waar. De frequentie van overleg
bedraagt gemiddeld vier keer per jaar en blijft daarmee onveranderd.
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2.1.3 Bestuurlijk overleg op lokaal niveau

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

Structureel lokaal bestuurlijk overleg (subdriehoek)
Bestond structureel bestuurlijk overleg op lokaal niveau in 1991 in zestien
arrondissementen, in 1992 is de subdriehoek in twaalf arrondissementen (86
gemeenten") een gegeven feit.

Een vergelijking tussen de ressorten wijst uit dat vooral in de ressorten
Den Haag en Den Bosch subdriehoeken relatief veel voorkomen.

De frequentie waarmee de subdriehoek bijeenkomt, neemt toe noch af
- gemiddeld vier keer per jaar - maar wisselt sterk en meer dan in 1991.

Het gemiddeld aantal deelnemers bedraagt zeven en stijgt daarmee enigszins.
Relatief gezien is de milieuwethouder in het algemeen vaker aanwezig bij

behandeling van milieuzaken dan voorheen (stijging van 22,9%). De verschil-
len tussen ressorten zijn overigens groot. Zo is (zijn) binnen het ressort Den
Bosch de milieuwethouder(s) in geen enkel arrondissement aanwezig, terwijl
in het ressort Arnhem de milieuwethouder(s) binnen elk arrondissement aan-
wezig is (zijn) bij behandeling van milieuzaken.

In zeven van de twaalf arrondissementen leidt de subdriehoek tot gezamen-
lijke planmatige handhaving12. Gelet op het feit dat in 1991 het onderwerp
gezamenlijk overeengekomen prioriteitenstelling en programmering slechts
door twee van de zestien arrondissementen werd vermeld als agendapunt van
de subdriehoek, betekent dit dat er - evenals bij provinciaal bestuurlijk en
regionaal overleg - een verschuiving plaatsvindt van `praten' naar `doen'.

Incidenteel lokaal bestuurlijk overleg
Dertien arrondissementen (in 1991 elf) maken melding van het bestaan van
incidenteel lokaal bestuurlijk overleg. Gemiddeld overlegt men twee keer per
maand, maar voornamelijk ad hoc en naar aanleiding van incidenten. Het aan-
tal deelnemers is wisselend (gemiddeld zes).

Bovenstaande gegevens zijn schematisch en absoluut weergegeven in bijlage 5.

11 Opgave van het aantal subdriehoeken ontbreekt voor één arrondissement.
12 Het betreft voor vier arrondissementen in totaal 45 gemeenten.
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Tabel 3: Lokatie centraal meldpunt milieudelicten

lokatie bij bestuur 2
lokatie bij politie 3*
lokatie bij openbaar ministerie 3
lokatie nog niet bekend (in oprichting) 2
geen centraal meldpunt aanwezig 8

* inclusief 2 meldpunten in oprichting

2.2 Bijdrage aan informatievoorziening 13

2.2.1 Centraal meldpunt milieudelicten

Evenals in 1991 is in zes arrondissementen een centraal meldpunt milieudelic-
ten aanwezig. Vier arrondissementen zijn bezig een dergelijk meldpunt tot
stand te brengen. Zoals blijkt uit tabel 3, wisselt de lokatie van het meldpunt.

Naar de mening van het openbaar ministerie werkt het centraal meldpunt in
drie van de zes gevallen niet bevredigend. Redenen zijn onder andere dat niet
alle externe instanties informatie insturen, meldingen te versnipperd plaats-
vinden en dat er meerdere decentrale meldpunten bestaan die niet op elkaar
zijn afgestemd.

2.2.2 Afloopberichten

Alle arrondissementsparketten verstrekken afloopberichten aan de politie. Dit
gebeurt voornamelijk - door veertien parketten - wanneer bij het proces-ver-
baal een afloopformulier is gevoegd. Daarnaast verstrekken negen arrondisse-
menten afloopberichten via:
- overleg (districtsoverleg, overleg met Regionaal Bureau Milieuzaken, 'tra-

ditioneel' regionaal milieu-overleg, Lokaal Milieu-overleg);
- een uitdraai van het informatiesysteem (al dan niet op verzoek) over zaken

die door het betreffende korps / de betreffende groep zijn opgemaakt (uit-
draai bevat bijvoorbeeld resultaten van vervolging, veroordelingen, trans-
acties, sepots);

- telefonisch/mondeling contact (al dan niet op verzoek).

13 P&C: Grotere bijdrage van het openbaar ministerie gericht op informatievoor-
ziening.
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Ook aan bijzondere opsporingsambtenaren verzendt het openbaar ministerie
afloopberichten. Op zestien parketten gebeurt dat wanneer een afloopformulier
bij het proces-verbaal is gevoegd. Overige vormen van terugkoppeling ver-
lopen in zeven arrondissementen via overleg, mondeling contact, op verzoek
of via een uitdraai.

Naast politie en bijzondere opsporingsambtenaren verstrekt het openbaar
ministerie in alle arrondissementen eveneens aan `anderen' afloopberichten,
meestal (in vijftien arrondissementen) in bijzondere gevallen op aanvraag.
Twee arrondissementen koppelen terug via het Lokaal Milieu-overleg. Onder
'anderen' wordt verstaan:
- tijdschrift `Handhaving';
- bestuur, gemeenten;
- Regionale Inspectie Milieuhygiëne;
- waterschappen.

Het merendeel van de arrondissementen (vijftien) maakt melding van overige
vormen van informatievoorziening of terugkoppeling door het openbaar minis-
terie. Dit vindt plaats via onder andere regionaal of lokaal milieu-overleg, via
overleg met het Regionaal Bureau Milieuzaken, met het provinciaal Bureau
Milieuhandhaving en via `Motor-overleg'. Informatie is verstrekt aan bijvoor-
beeld het Stafbureau OM, aan `Handhaving', `Milieu en Recht' en aan op-
sporingsdiensten. Acht parketten verstrekken jurisprudentie, elf parketten
zittingsdata. Daarnaast is in een enkel geval voorzien in een kort verslag van
de zitting.

De stand van zaken met betrekking tot afloopberichten verschilt in 1992
niet wezenlijk van de situatie in 1991.

2.2.3 Informatievoorziening aan, het openbaar ministerie

Provinciale bestuurlijke informatievoorziening aan het openbaar ministerie met
betrekking tot toepassing van bestuursdwang en gedogen is tot stand gekomen
binnen alle arrondissementen14. Zoals blijkt uit de tabellen 4 en 5, melden
provincies vaker - in meer arrondissementen - resultaten van controles dan
gemeenten.

In het ressort Amsterdam is de informatievoorziening van provinciaal bestuur
en gemeenten aan het openbaar ministerie het meest bevredigend, in die zin

14 In de vorm van een kopie van beschikkingen, aanschrijvingen en waarschuwingen,
respectievelijk van gedoogbeschikkingen.
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Tabel 4: Informatievoorziening aan openbaar ministerie door provincie; in % (n=18)

regelmatig soms niet

resultaten controles toezichthouders 50,0* 33,3 16,7
toepassing bestuursdwang 83,3 16,7 -
gedoogbeschikkingen 88,9 11,1 -

* In 7 arrondissementen (38,9%) tevens toepassing bestuursdwang en gedoogbeschik-
kingen

Tabel 5: Informatievoorziening aan openbaar ministerie door gemeenten, alleen mel-
ding resultaten controles toezichthouders; in % (n=18)

in alle gemeenten -
in merendeel van gemeenten 11,1
in sommige gemeenten 38,9
niet 44,4
wisselend afhankelijk van de regio (merendeel/soms) 5,6

dat bestuur/provincie relatief meer dan in andere ressorten resultaten van con-
troles van toezichthouders melden en vaker kopieën van beschikkingen, aan-
schrijvingen, waarschuwingen en gedoogbeschikkingen verstrekken. Ook in
het ressort Leeuwarden is de situatie hieromtrent relatief goed. In het ressort
Den Bosch zijn parketten het minst te spreken over bestuurlijke informatie-
voorziening. Dit stemt overeen met het gegeven dat binnen dit ressort overleg
en samenwerking met bestuur eveneens weinig bevredigend is (zie paragraaf
7.1). Tevens sluit hierbij aan dat in dit ressort gezamenlijk overeengekomen
prioriteitenstelling en programmering van de handhaving als resultaat van
overleg relatief weinig is geboekt (zie paragraaf 2.1).

In 1992 vond geen bestuurlijke informatievoorziening aan het openbaar minis-
terie plaats in drie van de arrondissementen (in 1991 twee). De conclusie dat
informatievoorziening door bestuur aan het openbaar ministerie afneemt, is
niet gerechtvaardigd aangezien de gegevens over 1991 slechts gedeeltelijk zijn
te vergelijken met die van 1992.'5

is In het modeljaarverslag van 1992 is sprake van een meer specifieke vraagstelling
met betrekking tot bestuurlijke informatievoorziening aan het openbaar ministerie.
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Tabel 6: Mate van gezamenlijke programmering met bestuur van planmatige hand-
having; in % (n=18)

gezamenlijke
projecten

gezamenlijke
prioriteitenstelling
en programmering

provinciaal niveau 83,3 83,3
WGR-regionaal niveau 88,9 67,7
lokaal niveau 77,8 38,9

Overige vormen van informatievoorziening aan het openbaar ministerie:
- de provincie verstrekt lijsten van provinciale inrichtingen en hun nalevings-

situatie;
- regelmatige melding van overige toepassing van dwangsombeschikkingen;
- waterschap levert informatie;
- doorgaans inzenden van verslagen van categoriale bedrijfstakcontroles;
- men is bezig met het opzetten van een Milieu-informatiepunt.

2.3 Gezamenlijke programmering van planmatige handhaving 16

De jaarverslagen geven geen beeld van de mate waarin het openbaar ministe-
rie heeft bijgedragen aan het tot stand komen van gezamenlijke programme-
ring van planmatige handhaving. Wel geven de verslagen zicht op de stand
van zaken rond planmatige handhaving in het algemeen.

Aan de hand van twee indicatoren, namelijk 1) het bestaan van gezamen-
lijke projecten, en 2) gezamenlijk overeengekomen prioriteitenstelling en pro-
grammering (al dan niet op jaarbasis) als resultaat van overleg op provinciaal,
WGR-regionaal en structureel lokaal niveau, is te concluderen dat in minimaal
vijftien arrondissementen sprake is van een vorm van gezamenlijke program-
mering van planmatige handhaving. Zoals uit tabel 6 blijkt, is er op lokaal
niveau in iets mindere mate sprake van gezamenlijke programmering van
planmatige handhaving dan op provinciaal en WGR-regionaal niveau. .

. Een vergelijking tussen ressorten leert dat overleg binnen het ressort Arn-
hem vaker resulteert in gezamenlijke prioriteitenstelling en programmering
van handhaving dan overleg binnen andere ressorten.

16 P&C: Grotere bijdrage van het openbaar ministerie gericht op gezamenlijke pro-
grammering met bestuur van planmatige handhaving.
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In 1991 is geconcludeerd dat gezamenlijke programmering van milieuwethand-
having in 50% van de arrondissementen op provinciaal en op lokaal inciden-
teel niveau onderwerp van overleg was. Op regionaal en lokaal niveau be-
droeg dit respectievelijk 25% en 16%. Vergelijken we hiermee bovenstaande
resultaten dan is de conclusie gerechtvaardigd dat in 1992 opmerkelijk goede
resultaten zijn geboekt betreffende gezamenlijke (programmering van) plan-
matige handhaving (zie ook paragraaf 2.1.3).

2.4 Documentatie van beleidsinformatie n

Alle parketten maken gebruik van Gouden Delta. De helft van de arrondis-
sementen maakt gewag van knelpunten/problemen bij registratie in c.q. uit-
draaien uit Gouden Delta-milieu (zie paragraaf 4.2).

2.5 Opbouw interne overlegstructuur 18

Vormen van geregeld overleg inzake milieu ten parkette zijn:
- parketvergadering (2 arrondissementen);
- unitoverleg (1 arrondissement);
- anders (10 arrondissementen);
- parketvergadering + anders (3 arrondissementen);
- parketvergadering + unitoverleg + anders (2 arrondissementen).

Onder `anders' verstaan de parketten voornamelijk intern milieu-overleg in de
vorm van (twee)wekelijks of maandelijks overleg tussen milieu-officier(en),
parketsecretaris(sen) en eventueel de administratieve ondersteuning. Daarnaast
noemt men:
- parketoverleg milieu en economie;
- coordinerend overleg milieu;
- milieu-kantonoverleg;
- periodiek milieu-overleg;
- overleg in de werkeenheid milieu;
- sectoroverleg (bv. binnen de sector milieu en gezondheidsbescherming);
- ad hoc, naar behoefte.

1' P&C: Verbeteren van documentatie van beleidsinformatie in het kader van infor-
matievoorziening.

18 P&C: Intern overleg tot stand brengen, opbouw van een interne overlegstructuur.
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Tabel 7: Betrokkenheid openbaar ministerie bij handhaafbaarheidstoetsing; in %

regelgeving vergunnings-
voorschriften

1991 (n=19) 78,9 incidenteel 47,4 incidenteel

1992 (n=18) 22,2 regelmatig 0,0 regelmatig
61,1 soms 66,7 soms

In 1991 bestond reeds in alle arrondissementsparketten een of andere vorm
van intern milieu-overleg. Hierin is in 1992 geen verandering gekomen. Even-
min als in 1991 laat de interne milieu-overlegstructuur binnen de verschillen-
de parketten een uniform beeld zien: in ieder geval niet wat betreft de naam
die het overleg draagt. Opvallend is dat zeven parketten in 1992 over meer
dan één vorm van geregeld overleg inzake milieu beschikken.

2.6 Handhaafbaarheid van regelgeving en vergunningen 19

Tabel 7 laat zien dat de betrokkenheid van het openbaar ministerie bij hand-
haafbaarheidstoetsing van provinciale en gemeentelijke regelgeving en vergun-
ningsvoorschriften groeit. Het feit dat 22,2 % van de parketten regelmatig is
betrokken bij toetsing van provinciale en gemeentelijke regelgeving, duidt
erop dat de frequentie van betrokkenheid toeneemt (in 1991 was voornamelijk
sprake van incidentele betrokkenheid).

Op de vraag of de handhaafbaarheid van regelgeving een knelpunt vormt,
reageert ruim drie kwart van de arrondissementen bevestigend. In 1991 merkte
een kleine 60% van de parketten dit als knelpunt aan. De meeste problemen
signaleren parketten ten aanzien van de mestwetgeving: deze is (bewijstech-
nisch) te ingewikkeld, regelgeving is onduidelijk, niet handhaafbaar, niet in-
zichtelijk (onder andere door te veel wijzigingenlaanvullingen), steeds grotere
problemen op het gebied van `uitbreiding' en het BGDM geeft problemen bij
`ontkennende boeren'.

19 P&C: Verbeteren van de handhaafbaarheid van centrale en decentrale regelgeving
en vergunningen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.



Overige problemen betreffen/zijn:
- provinciale/lokale regelgeving, lokale verordeningen;
- wetboeken zijn niet altijd up to date;
- vele wijzigingen/aanvullingen in wetgeving;
- sommige wetgeving is te theoretisch (WBB, WCA) of te ondoorzichtig

(WMGS);
- lange, onduidelijke en fraudegevoelige afbouwregelingen;
- onduidelijkheid over wat een afvalstof is;
- het `BACA' verschaft niet de duidelijkheid die men beloofde;
- lozingsverordening riolering: problemen bij strafbaarstelling;
- voor diverse mobiele en/of eenmalige milieubedreigende activiteiten ont-

breekt vaak een passende strafbepaling;
- bepaling in de BMW 1962: niet-toegelaten middelen mag men voorhanden

hebben als deze voor de export zijn bestemd; dit vormt een ontsnappings-
mogelijkheid voor een verdachte;

- oude vergunningen: vage consensus-termen die wel situatiedekkend zijn,
maar niet strikt en derhalve niet handhaafbaar;

- met name vergunningsvoorschriften zijn soms zodanig geredigeerd dat ze
niet handhaafbaar zijn.
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3 Milieudelicten en vervolging20

3.1 Enkele cijfers betreffende milieuzaken 21

Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal milieuzaken vallende onder de Wet
Economische Delicten voor de jaren 1990, 1991, en 1992.

De gegevens van 1990 zijn ontleend aan de rapportage `Milieuzaken in
1990; een cijfermatig overzicht van de milieudelicten vallende onder de Wet
Economische Delicten' (1992). Deze gegevens zijn samengesteld uit gegevens
van de parketregisters, gegevens van de CSO-bestanden (Compas) en gege-
vens uit PC-databases, welke milieusecretarissen hanteren.

De gegevens van 1991 zijn deels ontleend aan het parketregistratiesysteem
Compas en deels aan PC-databases van parketsecretarissen (cijfers Stafbureau
OM).

De cijfers over 1992 zijn gebaseerd op gegevens van het Stafbureau OM
en op het cijfermateriaal van de parketten (cijfers milieuzaken milieujaarver-
slagen). Vijftien parketten laten het milieujaarverslag 1992 gepaard gaan met
cijfers over aantallen milieuzaken en afdoening van zaken. Veertien parketten
leveren cijfers omtrent het aantal milieuprocessen-verbaal per aanleverende
instantie.

In vergelijking met 1991 is het aantal WED-milieuzaken in 1992 met 20,3 %
gestegen".

Uit tabel 8 blijkt dat de top-4 van milieuzaken van 1992 hetzelfde uitpakt
als in 1991 en 1990: de meeste zaken betreffen de WVO, gevolgd door BMW-
zaken, HW-zaken en tenslotte MSW-zaken. Tezamen zijn deze vier wetten in

20 P&C: Het verhogen van het aantal geverbaliseerde en van een vervolgreactie voor-
ziene milieudelicten.
P&C: Een hoger aantal ingediende en van een vervolgreactie voorziene processen-
verbaal.
Het Stafbureau OM vermeldt een stijging van 24,8%. In de berekeningen van het
WODC zijn alleen die wetten meegenomen die in voorgaande jaren eveneens bij
berekeningen werden betrokken.

21
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Tabel 8: Aantal milieuzaken vallende onder de Wet Economische Delicten (volgens
opgave Stafbureau; betreft negentien parketten)

wet* 1990 1991 1992
abs. % abs. % abs. %

ASW 355 6,6 460 7,9 364 5,2
BMW 975 18,0 1054 18,0 1218 17,3
BW 135 2,5 128 2,2 165 2,3
DES 56 1,0 90 1,5 104 1,5
HW 803 14,8 850 14,5 1160 16,5
MSW 659 12,2 652 11,2 857 12,2
RVA 232 4,3 176 3,0 144 2,0
WBB 205 3,8 391 6,7 625 8,9
WCA 187 3,5 289 4,9 376 5,3
WGH 111 2,1 132 2,3 175 2,5
WLV 12 0,2 8 0,1 17 0,2
WMGS 24 0,4 47 0,8 81 1,2
WVO 1660 30,7 1568 26,8 1744 24,8

totaal 5414 100 5845 100 7030 100

* zie pagina ix voor de gebruikte afkortingen

1990, 1991 en 1992 verantwoordelijk voor respectievelijk 76 %, 71 % en 71 %
van het totaal aantal WED-milieuzaken.

Kleine verschuivingen zijn opgetreden in het aandeel van elke wet op het
totaal aantal WED-zaken. Opvallend is dat het aandeel van ASW- en WVO-
zaken op het totaal afneemt (daling van resp. 2,7% en 2,0%). In 1991 daalde
het aandeel van WVO-zaken eveneens. Daarentegen neemt het aandeel van
WBB- en HW-zaken toe (resp. 2,2% en 2,0%). Ook in 1991 steeg het aan-
deel van WBB-zaken.

Streven naar een stijging van het aantal zaken met 20 %
Zoals gezegd is het aantal WED-milieuzaken in 1992 met 20,3 % gestegen.
Per wet lopen de cijfers uiteen en dragen niet alle wetten in dezelfde mate bij
aan deze stijging (tabel 9). Zo vertoont het aantal WLV-zaken een stijging
van 112,5%. Dit resultaat is echter vertekend door het relatief kleine aantal
zaken betreffende de WLV.

Kolom 3 van tabel 9 ondervangt dit probleem: per wet is het percentuele
aandeel berekend op de totale toename van het aantal zaken (1185). Zoals
blijkt is de bijdrage van ASW- en RVA-zaken aan de stijging negatief. Wat
betreft RVA-zaken was dit ook in 1991 het geval. Daarentegen steeg in 1991
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Tabel 9: Aantal WED-milieuzaken 1992 ten opzichte van 1991 (stijging/daling)

wet* stijging stijging bijdrage aan
1991-1992 1991-1992 totale stijging

abs. % %

ASW -96 -20,9 -8,1
BMW 164 15,6 13,8
BW 37 28,9 3,1
DES 14 15,6 1,2
HW 310 36,5 26,2
MSW 205 31,4 17,3
RVA -32 -18,2 -2,7
WBB 234 59,8 19,7
WCA 87 30,1 7,3
WGH 43 32,6 3,6
WLV 9 112,5 0,8
WMGS 34 72,3 2,9
WVO 176 11,2 14,9

totaal 1185 20,3 100

* zie pagina ix voor de gebruikte afkortingen

Tabel 10: Vergelijking stijging/daling 1991-1992 aantal zaken per wet

stijging
in 1991

daling
in 1991

stijging in 1992 BMW, DES BW

aling in 1992

HW, WBB
WCA, WGH

WMGS

ASW

MSW
WLV
WVO

RVA

het aantal ASW-zaken met 29,6% en bedroeg de bijdrage aan de stijging van
het totaal aantal milieuzaken toen 24,4%.

Tabel 10 laat zien dat het aantal zaken betreffende de BMW, DES, HW,
WBB, WCA, WGH en WMGS een constante groei en het aantal RVA-zaken
een constante daling vertoont. Voor de overige wetten is de situatie wisselend.

In 1992 formuleren zeven parketten streefgetallen voor milieuwethand-
having (in 1991 twee parketten). Opvallend is dat binnen het ressort Den
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Haag alle parketten streefgetallen formuleren. Dit bijvoorbeeld in vergelijking
met het ressort Den Bosch waar geen der parketten een streefgetal formuleert.

Bij de betreffende parketten gaat het om een streefgetal voor het aantal te
ontvangen milieuprocessen-verbaal. Het streefgetal is binnen zes parketten
gehaald; binnen één arrondissement was het resultaat op het moment dat het
jaarverslag werd opgesteld, nog niet zichtbaar.

Aantal processen-verbaal WED-milieuzaken per instantie
Een vergelijking tussen het aantal ingeschreven zaken per opsporingsinstantie
van 1990, 1991 en 1992 (tabellen 11 en 12) laat zien dat in 1992 een omme-
zwaai heeft plaatsgevonden: voor het eerst levert de politie meer processen-
verbaal aan dan de overige instanties tezamen (55,6% van alle WED-milieu-
zaken23).

3.2 Strafrechtelijke reacties op milieuzaken 24

Toepassing van voorlopige maatregelen (art. 28/29 WED) komt in ongeveer
39% van de parketten zelden of nooit voor (in 1991 was dit 47%). De ove-
rige 61 % past voorlopige maatregelen gemiddeld negen keer per jaar toe.

Wat betreft ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (bij trans-
actie, art. 36 WED, en bij vonnis, art. 8a WED) zijn de ervaringen als volgt:
- toepassing uitsluitend/overwegend in zware zaken (27,8 %);
- toepassing ook in lichte zaken (55,6%);
- geen toepassing (16,7 %).

Artikel 8 sub c WED (verplichting tot herstel) is in de helft van de parketten
zelden of nooit toegepast, in ±44% soms en in één arrondissement vaak.

Tabel 13 geeft een vergelijking van de wijze van afdoening van milieu-
zaken voor de jaren 1990, 1991 en 1992. De tabel signaleert een lichte daling
van het aandeel van de via sepot afgedane zaken. Opvallende veranderingen
zijn overigens niet te bespeuren.

23 Berekend naar een totaal aantal WED-zaken van 7030. Worden ook overige WED-
milieuzaken en kantonzaken in de berekeningen betrokken (volgens opgave Staf-
bureau OM) dan levert de politie 55,1% van alle milieuzaken aan.
P&C: Meer (20%) strafzaken van een reactie voorzien.
- transactievoorstel;
- toepassing maatregelen uit de WED;
- seponeren van milieudelicten;
- vervolgen van milieudelicten.
Rechtbanken/gerechtshoven: 20% meer strafzaken berechten.

24
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Tabel 11: Verdeling aantal zaken per opsporingsinstantie; in %*

1990 1991 1992
(n=4500) (n=2974) (n=7030)

Algemene Inspectie Dienst 27,4 28,0 23,0
Gemeentepolitie 17,4 23,5 26,0
Rijkspolitie 22,0 16,2 23,7
Rijkspolitie te Water 9,2 7,5 5,9
Havendienst 11,1 11,9 5,5
Regionale Insp. gezondheidsb. (KvW) 2,5 5,1 5,8
Provincie/gemeente 1,9 0,3 2,0
Schap 1,0 2,7 3,6
Rijkswaterstaat 1,7 1,6 1,5
overige 6,0 3,2 2,9

totaal 100 100 100

* De cijfers over 1990 hebben betrekking op alle 19 parketten, maar niet op alle
zaken. De cijfers van 1991 betreffen het totaal aantal zaken van 7 parketten. De
cijfers over 1992 betreffen alle zaken van alle parketten.

Tabel 12: Verdeling aantal zaken, politie - overige instanties; in %

1990 1991 1992
(n =4500) (n =2974) (n =7030)

politie* 48,6 47,2 55,6
overige instanties 51,4 52,8 44,4

* Gemeentepolitie + Rijkspolitie + Rijkspolitie te Water

Tabel 13: Vergelijking wijze van afdoening 1990, 1991, 1992; in %*

1990 1991 1992
(n=2963) (n=3915) (n=4502)

sepot 20,4 21,0 19,7
transactie 52,9 61,3 61,2
overdracht 2,6 3,0 4,2
rechter** 24,2 14,7 15,0

totaal 100 100 100

* De cijfers van 1992 hebben betrekking op veertien parketten.
** Voeging en dagvaarding inbegrepen.
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Voor deze tabel geldt - evenals in 1991 - dat de resultaten met terughoudend-
heid dienen te worden geïnterpreteerd. Het cijfermateriaal van 1990 heeft be-
trekking op negentien arrondissementen, van 1991 op twaalf arrondissementen
en van 1992 op veertien. Ook is voor zowel 1991 als 1992 onbekend op welke
wetten de sepots, transacties e.d. betrekking hebben en is niet duidelijk of de
wijze van afdoening WED-zaken of andere milieuzaken betreft.

Het resultaat ten aanzien van sepotzaken kan worden vertekend door dub-
bele inschrijving bij rechtspersonen (sepotgrond corporatie vervolgd). Het
resultaat `rechter' doet evenals in 1991 vermoeden dat het gehanteerde cijfer-
materiaal onvolledig is.25

Y
3.3 Prioriteitenstelling en programmering 26

Binnen zestien arrondissementen (88,9%) zijn opsporingsprioriteiten gesteld
anders dan in overleg met bestuurlijke handhavende instanties, namelijk bi-
lateraal tussen openbaar ministerie en politie. In 1991 was dat in 52,6% het
geval, met andere woorden: in toenemende mate stelt het openbaar ministerie
opsporingsprioriteiten. Enkele opsporingsprioriteiten zijn: inventarisatie afval-
stromen, illegale stortplaatsen, en mest.

Of afspraken zijn gemaakt over de inzet van politiecapaciteit en het justi-
tiële vervolg, komt in de OM-milieujaarverslagen niet aan de orde.

3.4 Intensivering overleg bestuur en RIMll 27

Bilateraal overleg met de RIMH vindt in acht arrondissementen (1991: zeven)
structureel plaats en in tien arrondissementen incidenteel (1991: tien). De
frequentie van overleg met de RIMH is evenals in 1991 wisselend en bedraagt

25 Compas is niet ingesteld op het tellen van afdoeningen. Logisch gevolg hiervan is
dat Compascijfers betreffende afdoeningen onbetrouwbaar zijn.

26 P&C: Prioriteitenstelling:
- naar type milieuwetgeving (afval, mest, hinder);
- naar type criminaliteit (veelvoorkomende - zware milieucriminaliteit).
Programmering strafrechtelijke handhaving (van de inspanningen van politie, bijzon-
dere opsporingsdiensten, bijzondere opsporingsambtenaren en openbaar ministerie):
- het taakstellend en sturend vaststellen van concrete opsporingsinspanningen van

de politie.
27 P&C: In het kader van prioriteitenstelling en programmering is overleg met bestuur

en RIMH om tot een gezamenlijke en onderling afgestemde programmering van de
handhaving te komen noodzakelijk.
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Tabel 14: Mate van regionaal bilateraal overleg OM-politie 1991-1992; in %

bilateraal overleg
ja nee

1991 (n=19) 68,4 31,6
1992 (n=18) 83,3 16,7

Tabel 15: Mate van bilateraal overleg OM-politie 1992; in % (n=18)

bilateraal gestructureerd overleg 33,3
ander bilateraal overleg 11,1
bilateraal overleg (gestructureerd + ander) 38,9
geen bilateraal overleg 16,7

voor structureel overleg gemiddeld vier keer per jaar en voor incidenteel
overleg gemiddeld vijf keer per jaar.

Wat betreft overleg met het bestuur verwijzen we naar hoofdstuk 2.

3.5 Intensivering overleg en afstemming politie 28

In vergelijking met 1991 vindt in 1992 op regionaal niveau meer bilateraal
overleg plaats tussen openbaar ministerie en politie (zie tabel 14). Voor 1992
geldt dat binnen zes arrondissementen bilateraal gestructureerd overleg tussen
openbaar ministerie en politie plaatsvindt op het niveau van de politieregio
(gemiddelde frequentie: acht keer per jaar); in twee gevallen bestaat er ander
bilateraal overleg (gemiddelde frequentie: maandelijks). In zeven arrondisse-
menten is sprake van zowel bilateraal gestructureerd als ander bilateraal over-
leg OM-politie (tabel 15). Onder `ander bilateraal overleg' valt onder andere:
- deelname van de milieu-secretaris aan regulier overleg met lokale/regionale

milieucotirdinatoren en/of contactambtenaren;
- overleg op districtsniveau;
- overleg met portefeuillehouders milieu;
- ambtelijk provinciaal milieu-overleg;
- ad hoc overleg.

28 P&C: Meer overleg en afstemming met de politie (o.a. met het Regionaal Milieu-
bureau politie).
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3.6 Voortgangsbewaking 29

Het model OM-milieujaarverslag bevat geen expliciete vraag naar bewaking
van de voortgang van de uitvoering van plannen en projecten. Wel komt aan
bod of projecten voldoen aan de navolgende criteria: schriftelijke afspraak
vooraf met omschrijving doelstelling project, bewaking voortgang, evaluatie.
In 89% voldoen projecten aan de genoemde criteria, dat wil zeggen in drie
arrondissementen altijd, in één geval meestal en in twaalf arrondissementen
soms.

3.7 Kwaliteitsverbetering processen-verbaal 30

Of het openbaar ministerie ondersteuning verleent bij kwaliteitsverbetering
van processen-verbaal is in het modeljaarverslag evenmin een expliciete vraag.
Wel blijkt uit het oordeel van de parketten over de kwaliteit van de proces-
sen-verbaal dat de kwaliteit voor 39% doorgaans goed is en voor 61% beter
wordt. In geen der arrondissementen is de kwaliteit van de processen-verbaal
slecht. De kwaliteit van de processen-verbaal lijkt enigszins te verbeteren
aangezien in 1991 de kwaliteit in ruim een kwart van de arrondissementen
nog te wensen overliet.`

29 P&C: Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van plannen en projecten.
30 P&C: Ondersteuning verlenen bij kwaliteitsverbetering van de processen-verbaal.
31 Wat betreft de kwaliteit van processen-verbaal is een vergelijking tussen 1991 en

1992 problematisch aangezien de vraagstellingen hieromtrent in de modeljaarver-
slagen van 1991 en 1992 niet overeenkomen.
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4 Registratie ten parkette 32

4.1 Registratie van milieustrafzaken 33

In vergelijking met 1991 is de registratie van milieustrafzaken verbeterd, in
die zin dat cijfers over milieuzaken eerder voorhanden en meer volledig zijn.
Cijfermatige informatie over afdoening van zaken laat nog te wensen over
(onvolledigheid).

Daarnaast blijkt uit de in de jaarverslagen opgenomen beschrijving van
knelpunten aangaande Compas-registratie, dat het aantal knelpunten zeker niet
afneemt (zeventien parketten vermelden knelpunten; in 1991 vijftien). De
belangrijkste knelpunten zijn:
- onvolledigheid van wetten en (kanton)zaken;
- onbetrouwbaarheid van gegevens/uitdraaien;
- Compas bevat geen gegevens die noodzakelijk zijn voor overleg met en

terugkoppeling naar bestuur/politie;
- het is niet gebruikersvriendelijk (invoer/zoeken verloopt moeizaam).

Het aantal overige (eigen) datasystemen neemt in 1992 af (in 1992 negen par-
ketten; in 1991 twaalf). Voordeel van het eigen datasysteem is voornamelijk
de flexibiliteit ervan en daarmee de mogelijkheid om meer en effectiever te
sturen en informatie terug te koppelen.

4.2 Gouden Delta 34

Registratie in Gouden Delta is in 1992 een feit binnen alle arrondissementen.
Dit verloopt echter niet zonder problemen. Negen parketten vermelden knel-
punten en vier parketten blijken dusdanig weinig ervaring ermee te hebben dat

32 P&C: Registratie van het aantal milieudelicten door het openbaar ministerie.
33 P&C: Realisatie van een sluitende, uniforme, betrouwbare registratie van milieu-

strafzaken.
34 P&C: Realisatie van een goede invoer van milieustrafzaken in Gouden Delta.
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uitspraken hieromtrent niet mogelijk zijn. De belangrijkste knelpunten zijn:
- er zijn nog geen bruikbare gegevens/overzichten/uitdraaien beschikbaar;
- gegevens zijn onvolledig/onbetrouwbaar/incompleet/niet consequent;
- informatie is achteraf niet te benutten voor overleg met bestuur en politie.

Meer dan één parket vraagt zich sceptisch af of het vele meerwerk ten
behoeve van Gouden Delta leidt tot een beter handhavingsinstrument.
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5 Personele middelen 35

Of voldoende capaciteit is vrijgemaakt, blijkt uit de huidige bezetting op de
parketten. Grote veranderingen qua bezetting treden in 1992 niet op. Het
totaal aantal functionarissen dat binnen het openbaar ministerie formeel met
milieu is belast - officieren, secretarissen, administratieve ondersteuning -
bedraagt in 1992 minimaal 87.

Het ressort Den Bosch beschikt over de meeste milieu-officieren en
milieuparketsecretarissen. Zie voor de officier- en secretarisbezetting per
ressort bijlage 1.

5.1 Formatieplaatsen

Milieu-officieren
Het aantal officieren dat is belast met milieuzaken36 bedraagt in totaal 35,
dat wil zeggen gemiddeld iets minder dan twee officieren per parket. Tabel 16
geeft de verdeling van officieren over de parketten.

Milieuparketsecretarissen
In totaal zijn 38 secretarissen belast met milieuzaken, dat wil zeggen
gemiddeld ruim twee secretarissen per parket (tabel 17 geeft de verdeling).

Administratieve ondersteuning
Vijf parketten zetten de formatieplaats voor administratieve ondersteuning
volledig voor de milieutaak in. Negen parketten geven hieraan deels invulling.
In één geval geeft het parket invulling eraan maar is de ondersteuning niet
specifiek voor de milieutaak ingezet. De overige drie parketten zetten de for-

35 P&C: `Rechterlijke organisatie':
- 23 formatieplaatsen voor 1993;
- 10 voorshands gereserveerd.
Arrondissementen: ruim 110 formatieplaatsen (90 +23), biedt voldoende mogelijk-
heden voor vrijmaken van capaciteit voor uitvoering NMP. Vrijmaken van capaci-
teit voor uitvoering NMP toetsen via arrondissementsplannen.

36 Inclusief eventuele coordinator en bezetting kanton.
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Tabel 16: Aantal officieren per parket dat is belast met milieuzaken

belast met aantal parketten
milieuzaken 1991 1992

1 officier 6 4
2 officieren 10 12
3 officieren 1 1
4 officieren 2 1

Tabel 17: Aantal secretarissen per parket dat is belast met milieuzaken

bélast met aantal parketten
milieuzaken 1991 1992

1 secretaris 5 7
2 secretarissen 8 6
3 secretarissen 3 2
4 of meer secr. 3 3

matieplaats niet in voor de milieutaak. In vergelijking met 1991 is de betref-
fende formatieplaats beter - door meer parketten - benut (tabel 18).

5.2 Tijdsbesteding

De tijdsbesteding van milieu-officieren en -secretarissen aan milieuzaken wordt
in tabel 19 weergegeven. De tijdsbesteding is gerekend naar het percentage
van een normale werkweek, inclusief beleid en inclusief de tijd besteed aan
milieuzaken uit de kantonsector.

Opvallend is dat in 1991 nog slechts zes officieren voor 75 tot 100% aan
milieuzaken besteden terwijl dat in 1992 is opgelopen tot elf.

Gemiddeld besteden milieu-officieren bijna 55% van hun werktijd aan
milieuzaken (in 1991 ruim 45 %). Vermenigvuldigen we de gemiddelde tijd
besteed aan milieuzaken met het gemiddelde aantal officieren per parket, dan
besteden parketten gemiddeld 106,2 % milieu-officier-werktijd aan milieuzaken
(in 1991 90,6%). De conclusie is dat parketten in 1992 over het algemeen
meer milieu-officier-werktijd aan milieu besteden dan in 1991.

Gemiddeld besteden milieusecretarissen ±49% van hun werktijd aan milieu-
zaken (in 1991 ruim 50%). Vermenigvuldigen we de gemiddelde tijd besteed
aan milieuzaken met het gemiddelde aantal secretarissen per parket, dan be-
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Tabel 18: Inzet formatieplaats administratieve ondersteuning; in %

ingezet t.b.v.
milieutaak

niet (specifiek) ingezet
t.b.v. milieutaak

1991 50,0 50,0
1992 77,8 22,2

Tabel 19: Tijdsbesteding van milieu-officieren en -secretarissen aan milieuzaken

tijd besteed aan aantal officieren aantal secretarissen
milieuzaken 1991 1992 1991 1992

75-100% 6 11 10 11
50-75% 7 7 9 6
25-50% 14 12 11 11
minder dan 25% 8 5 10 10

steden parketten gemiddeld 104,2% milieusecretaris-werktijd aan milieuzaken
(in 1991 112,7%). Over het algemeen is in 1992 per parket dus iets minder
secretaris-werktijd besteed aan milieuzaken dan in 1991.

Opvallend is dat binnen het ressort Leeuwarden. de secretarissen meer tijd
besteden aan milieuzaken dan officieren. Binnen alle andere ressorten pakt de
milieutijdsbesteding per officier hoger uit.

5.3 Werkdruk

Het is mogelijk de totale milieubezetting, tijdsbesteding en -ervaring per res-
sort uit te drukken in een indicator 'bezetting'?' Duidelijk is dan dat het res-
sort Den Bosch kan beschikken over de meeste capaciteit en ervaring (tabel

37 De indicator voor bezetting is samengesteld uit de som van onderstaande elementen
gedeeld door het aantal parketten per ressort:
- aantal milieu-officieren per ressort;
- aantal parketsecretarissen per ressort;
- aantal parketten binnen het ressort dat de formatieplaats administratieve

ondersteuning ten behoeve van de milieutaak volledig heeft ingezet;
- aantal officieren met een milieutijdsbesteding van 50%-100%;
- aantal parketsecretarissen met een milieutijdsbesteding van 50%-100%;
- verhoudingsgetal milieu-ervaring milieu-officier per ressort.
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Tabel 20: Indicator `bezetting'

Den Bosch 8,6
Arnhem 7,0
Den Haag (excl. Rotterdam) 6,0
Amsterdam 7,2
Leeuwarden 5,7

20). Om te bezien of tussen ressorten verschillen bestaan wat betreft werk-
druk (hier opgevat als de verhouding 'bezetting' / aantal zaken), is de indica-
tor 'bezetting' gerelateerd aan het aantal zaken per ressort. De conclusie is
dat de verhouding 'bezetting'/aantal zaken voor elk ressort ongeveer gelijk is.
Een uitzondering hierop vormt het ressort Leeuwarden. Binnen dit ressort
komen relatief weinig zaken binnen in verhouding tot de 'bezetting'. De ver-
houding 'bezetting'/aantal zaken pakt hier wat gunstiger uit.
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6 Overige P&C-doelen en activiteiten

6.1 Relevante centrale activiteiten

Centrale activiteiten zijn:
- cursussen op het gebied van het milieustrafrecht,
- een cursus chemie en
- centrale begeleiding van automatiseringsprojecten.

Als indicator voor deze activiteiten is genomen de vraag in het jaarverslag of
kennis van het milieurecht bij openbaar ministerie en zittende magistratuur
evenals de registratie (zie paragraaf 4.1) een knelpunt vormt.

Evenmin als in 1991 is over het algemeen kennis van het milieurecht een
(groot) knelpunt. Volgens negen parketten is de kennis van milieurecht bij het
openbaar ministerie en de zittende magistratuur redelijk, volgens zeven parket-
ten vatbaar voor verbetering en volgens één parket zowel redelijk als vatbaar
voor verbetering.

6.2 Bijzonderheden 38

Evenals in 1991 schrijven in 1992 zeven parketten tijd. De resultaten per par-
ket zijn onderling moeilijk te vergelijken (andere indelingen, categorieën e.d.).
Bovendien neemt niet elk van de zeven parketten de resultaten van tijdschrij-
ven in het jaarverslag op. De schatting is dat ongeveer 25% van de officier-
werktijd aan extern overleg wordt besteedt?'

Bijlage 5 bevat een schematische en globale samenvatting van de
beschreven resultaten van de P&C-meting.

38 P&C: Meten van activiteiten door middel van:
- milieujaarverslagen arrondissementen;
- tijdmeten: instrumenten verfijnen en meer algemeen in 1993 inzetten.

39 In het ressort Amsterdam is in 1993 een tijdschrijfproject gestart waaraan alle offi-
cieren en parketsecretarissen belast met de behandeling van milieuzaken deelnemen.
Het project loopt van half april tot half juni. Analyse en rapportage van gegevens
heeft in september 1993 door het WODC plaatsgevonden.
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Deel II

Overige informatie milieujaarverslagen



7 Organisatie van handhaving

7.1 Overleg en samenwerking met bestuur

Naar het oordeel van officieren van justitie verloopt overleg en samenwerking
met het bestuur op provinciaal niveau in de meeste arrondissementen naar
tevredenheid. In drie arrondissementen is dat niet het geval. Als reden hier-
voor geldt dat informatie van werkvloeroverleg slecht doorsluist naar provin-
ciaal overleg (bottum-up).

Op het niveau van de WGR/intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is
de situatie hieromtrent in ongeveer 50% van de arrondissementen bevredi-
gend. Redenen waarom de stand van zaken nog niet bevredigend is:
- het verkeert nog in een opbouwfase;
- het komen tot / nakomen van afspraken verloopt moeizaam;
- de wil tot samenwerken ontbreekt;
- organisatorische problemen / onvoldoende capaciteit om te kunnen samen-

werken;
- vrees voor verlies van gemeentelijke autonomie / argwanende houding

gemeenten (t.o.v. gewesten/Justitie);
- achterstand handhaving(sbeleid) gemeenten (prioriteit vergunningverlening).

-Op lokaal niveau verloopt overleg/samenwerking met bestuur in veertien
arrondissementen in het algemeen (zeer) bevredigend. Onduidelijkheid over
de toekomstige handhavingsorganisatie is één van de oorzaken van een nog
onbevredigende situatie. Daarnaast laat bestuurlijke inbreng / bestuurlijk hand-
havingsbeleid volgens een enkele officier te wensen over (tabel 21).

Zonder een onderscheid te maken naar niveaus, is de stand van zaken be-
treffende overleg en samenwerking met het bestuur in een kleine drie kwart
van de arrondissementen als bevredigend te karakteriseren.

Een vergelijking tussen ressorten leert overleg en samenwerking met
bestuur het meest bevredigend is in het ressort Leeuwarden, het minst in het
ressort Den Bosch.

w Berekend naar de totaalscore op vraag 6 van het modeljaarverslag (gecorrigeerd
voor het aantal parketten per ressort).
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Tabel 21: Stand van zaken overleg en samenwerking met bestuur; in % (n=18)

zeer
bevredigend

bevredigend nog niet
bevredigend

provinciaal niveau 5,6 77,8 16,7
WGR-regionaal niveau - 55,6 44,4
lokaal niveau 5,6 72,2 22,2

Tabel 22: Aantallen arrondissementen met/zonder gezamenlijke controles door politie
en bestuurlijke handhavers

bestuurlijke aantal arrondissementen
handhavers met gezamenlijke zonder gez.

controles controles

provincie 16 2
vele gemeenten 8

t sommige gemeenten 10
rijkswaterstaat 15 3
waterschappen 14 4

7.2 Samenwerking politie en partners

Over het algemeen geldt dat gezamenlijke controles door toezichthouders, bij-
zondere opsporingsambtenaren en politie geen unicum meer is. Zowel met de
provincie, met gemeenten als met waterkwaliteitsbeheerders werkt de politie
samen in het kader van controle (tabel 22).

Het is een feit dat politie en bestuur meer dan voorheen samenwerken. De
samenwerking verloopt echter niet altijd bevredigend (bijvoorbeeld te inciden-
teel of niet planmatig; tabel 23). Er zijn verschillende oorzaken voor aan te
wijzen:
- het verkeert nog in een stadium van ontwikkeling;
- cultuurverschillen, gewenningsproces;
- het bestuur heeft veel invloed op de te zetten (handhavings) stappen en/of

werkt met andere maatstaven en termijnen;
- onvoldoende lokaal milieu-overleg / onvoldoende informatie-uitwisseling;
- wantrouwen / huiverachtige houding t.o.v. strafrechtelijke inbreng/hand-

having ('een conflict is snel geboren');
- inzet capaciteit politie is onvoldoende.
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Tabel 23: Waardering samenwerking politie-bestuur, politie-BOD's; in aantal
arrondissementen

samenwerking bestuur BOD's

bevredigend 5 .10
nog niet bevredigend 11 8
wisselend 2 -

Tabel 24: Aard overleg tussen openbaar ministerie en BOD's

structureel overleg 2
incidenteel overleg 12
zowel structureel als incidenteel overleg 4

Wat betreft waardering van de samenwerking tussen politie en BOD's is het
beeld iets gunstiger (tabel 23). Dat officieren de samenwerking politie-BOD's
onbevredigend waarderen is vooral gelegen in het feit dat samenwerking te
incidenteel of ad hoc plaatsvindt. Slechts in één arrondissement is sprake van
structurele samenwerking. Als oorzaken voor onbevredigende samenwerking
zijn te noemen:
- samenwerking staat nog in de kinderschoenen;
- communicatie/informatievoorziening verloopt niet optimaal;
- onduidelijke taakverdeling/werkafspraken;
- BOD's houden vast aan eigen prioriteitenstelling en planning.

Evenals de samenwerking tussen politie en BOD's, is ook het overleg tussen
openbaar ministerie en BOD's voornamelijk incidenteel van aard. Wel is in
alle arrondissementen sprake van enige vorm van overleg tussen openbaar
ministerie en BOD's (tabel 24).

Over het algemeen is de stand van zaken ten aanzien van de reguliere
politie (samenwerking bestuur/BOD's) het minst bevredigend in de ressorten
Amsterdam en Leeuwarden41. Dit houdt in dat er - naar het oordeel van de
milieu-officieren - minder opsporingsprioriteiten zijn gesteld (bilateraal OM-

41 Afgemeten aan vraag 7 - 'Reguliere politie' - van het milieujaarverslag: de scores
van de vijf subvragen van vraag 7 zijn per ressort gesommeerd en gecorrigeerd
voor het aantal parketten per ressort.
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Tabel 25: Structurele voorzieningen zwaardere vormen milieucriminaliteit; in aantal
arrondissementen

opbouw milieurecherchetaak
RCID, misdaadanalyse
inzet BFO's
overleg grensautoriteiten
werkafspraken douane/BHER
inzet reguliere politie*

ja/loopt nee/loopt niet in ontwikkeling

2 4 12
3 3 12
5 13 -
4 14 -
8 10 -
6 12 -

* Inzet voldoende gekwalificeerd personeel door reguliere politie ten behoeve van
grotere onderzoeken (MBT-onderzoeken).

politie, geldt voor Amsterdam), dat politie en bestuur/BOD's minder (structu-
reel) samenwerken en dat de samenwerking niet naar tevredenheid verloopt.

De situatie hieromtrent in de overige ressorten is in min of meer dezelfde
mate bevredigend. Opvallend is wel dat binnen het ressort Arnhem relatief
vaker gezamenlijke controles door toezichthouders, bijzondere opsporings-
ambtenaren en politie voorkomen dan in de rest van het land. Dit is niet ver-
wonderlijk aangezien Arnhem ook de kroon spant wat betreft gezamenlijke
prioriteitenstelling en programmering van handhaving als resultaat van overleg
(zie ook paragraaf 2.3).

Opvallend is dat binnen het ressort Amsterdam structureel en incidenteel
overleg tussen openbaar ministerie en BOD's niet plaatsvindt. Daarentegen
verloopt in hetzelfde ressort de informatievoorziening van provinciaal bestuur
en gemeenten aan het openbaar ministerie het meest bevredigend (zie ook
paragraaf 2.2.3).

7.3 Zwaardere vormen van milieucriminaliteit

Zoals blijkt uit tabel 25 is het treffen van structurele voorzieningen op milieu-
gebied, met name ten aanzien van zwaardere vormen van milieucriminaliteit,
voornamelijk nog in ontwikkeling.

Ook uit de bijzonderheden die acht parketten betreffende dit onderwerp
vermelden, blijkt dat er sprake is van een stadium van ontwikkeling. Vooral
de capaciteit en kwaliteit van politiepersoneel is nu nog een probleem, met
name de kwaliteit van het Korps Landelijke Politiediensten. Het opleidings-
programma is echter in volle gang en regionale rechercheteams zijn her en
der samengesteld. Eén arrondissement vermeldt dat gekwalificeerde politie-
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functionarissen er wel zijn maar dat zij worden ingezet voor de generale taak-
stelling.

Het totale aantal grote milieu-onderzoeken (onderzoeken met een minimale
duur van drie maanden) in 1992 bedraagt 3442.

Het ressort Leeuwarden is, met op een tweede plaats het ressort Arnhem,
het verst gevorderd wat betreft het treffen van structurele voorzieningen voor
zwaardere vormen van milieucriminaliteit.43 Bij deze ontwikkelingen blijven
de ressorten Den Haag en Amsterdam enigszins achter. Dat wil zeggen dat
binnen deze ressorten de milieurecherchetaak relatief weinig is ingebed in de
politie-organisatie, dat de RCID/misdaadanalyse nog niet loopt, dat BFO's
zelden worden ingezet, dat er geen overleg is met grensautoriteiten en dat
relatief weinig parketten werkafspraken maken met de douane en BHER in
het kader van de bestrijding van grensoverschrijdende milieucriminaliteit.

42 Opgave van vijftien parketten. Binnen twee parketten vinden in 1992 geen grote
onderzoeken plaats; één parket doet geen opgave.
Afgemeten aan vraag 9 - `Zwaardere vormen van milieucriminaliteit' - van het
milieujaarverslag: de scores van de zes subvragen van vraag 9 zijn per ressort
gesommeerd en gecorrigeerd voor het aantal parketten per ressort.

43
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8 Operationele handhaving

8.1 Projecten

Uit tabel 26 blijkt dat in het ressort Den Bosch, en in mindere mate in het
ressort Arnhem, de meeste projecten draaien. Opmerkelijk is het verschil tus-
sen deze twee ressorten wat betreft het niveau van uitvoering van projecten:
in Den Bosch vinden voornamelijk provinciale projecten plaats, in Arnhem
voornamelijk politie-solo-projecten.

De meeste projecten zijn WGR-regionale projecten; op lokaal niveau draait
men het minst gezamenlijke projecten. Een kwart van alle projecten zijn 'poli-
tic-solo-projecten'.

Tabel 26: Projecten uitgesplitst naar niveau en ressort (n=168)

provinciaal WGR lokaal solo totaal in %

Den Bosch (') 20 9 8 9 27,4
Arnhem 5 8 9 15 22,0
Den Haag (2) 9 11 5 5 17,9
Amsterdam (3) 3 11 4 5 13,7
Leeuwarden (4) 9 9 8 6 19,0

totaal in % (1) 26,0 27,4 21,6 25,0 100

(1) Het totaal aantal projecten in het ressort Den Bosch zal in werkelijkheid hoger uit-
pakken aangezien het parket Den Bosch voor wat betreft lokale projecten verwijst
naar een bijlage; de betreffende bijlage is niet bij de berekening betrokken.
Ressort Den Haag: exclusief parket Rotterdam.
Het totaal aantal projecten van het ressort Amsterdam is eveneens een minimum,
aangezien er wel provinciale, regionale, lokale en politie-solo-projecten zijn, maar
het parket Amsterdam achterwege laat aantallen te vermelden.
Ook wat betreft het ressort Leeuwarden geldt dat het feitelijk aantal groter is dan
hier geschetst aangezien een bijlage betreffende lokale projecten van het parket
Groningen niet bij de berekening is betrokken.
Rekening is gehouden met zowel het aantal projecten dat wordt opgegeven in de
milieujaarverslagen als met het aantal arrondissementen waar dergelijke projecten
draaien.

(4)

(5)
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De inhoud van projecten is zeer divers. Op provinciaal niveau zijn vooral pro-
jecten autowrakken/-sloopterreinen, afval, mest en WVO-projecten populair.
Op WGR-regionaal niveau vinden veel mest-, bestrijdingsmiddelenprojecten
en branche-gewijze controles op projectmatige basis plaats. Lokale projecten
hebben veelal betrekking op de Hinderwet (bijvoorbeeld vuurwerkprojecten),
op bedrijven en op de autobranche. Overige projecten lopen uiteen van het
beperken van hondenoverlast, reclameborden, loofbranden en recreatiehinder
tot gezamenlijke integrale bedrijfsbezoeken en de aanpak van industrieter-
reinen.

Politie-solo-projecten (projecten die niet in samenwerking met het bestuur
worden uitgevoerd) hebben vooral betrekking op de mestproblematiek, op
afval, op het samenstellen van milieukaarten en op milieusurveillance/-vluch-
ten. Daarnaast zijn er projecten die betrekking hebben op de interne politie-
organisatie (aanschaf hulpmiddelen, scholing, bedrijfsinterne milieuzorg e.d.),
op de autobranche, op de Boswet, vuurwerk, lozingen door schepen en op de
agrarische sector.

Voor alle arrondissementen geldt dat projecten resulteren in processen-
verbaal. Om hoeveel processen-verbaal het gaat is slechts in zeven arrondis-
sementen bekend: in totaal 435 processen-verbaal voor 26 projecten, dat is
ongeveer 17 processen-verbaal per project.

Andere vormen van interventie van het openbaar ministerie, zoals een
schriftelijke waarschuwing zonder proces-verbaal (flankerend optreden) vindt
in vijftien arrondissementen plaats.

8.2 Milieuvluchten

In alle arrondissementen worden milieuvluchten uitgevoerd. Deze vluchten
leiden in alle gevallen tot opsporing en processen-verbaal. Hoeveel processen-
verbaal het betreft, is slechts in een aantal gevallen bekend.44

In vijftien arrondissementen leiden de vluchten tevens tot bestuurlijke hand-
having. Vier parketten vermelden hoeveel gevallen het betreft: in totaal 99
(±25 gevallen van bestuurlijke handhaving per parket).

44 Vier parketten vermelden in totaal 65 processen-verbaal. Voor twaalf parketten is
het aantal onbekend; in twee gevallen zijn aantallen bekend bij de politie.
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9 Strafvordering, bijzonderheden, knelpunten

9.1 Bijzonderheden strafvordering

Toepassing van voorwaardelijk sepot vindt in drie kwart van de arrondisse-
menten zelden of nooit plaats; slechts vier parketten passen voorwaardelijk
sepot regelmatig toe.

Vijftien parketten signaleren een stijgende tendens in strafmaten (in von-
nissen). Andere bijzonderheden betreffende strafvordering staan opgenomen
in bijlage 2.

9.2 Knelpunten

Uit de beschrijving van knelpunten in de jaarverslagen (tabel 27) is op te
maken dat milieuwethandhaving zich bevindt in een stadium van ontwikkeling
èn dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Zo groeit de prioriteit bij
en capaciteitsinzet van de politie, stijgt de kwaliteit van de opsporing en is
er sprake van een betere samenwerking tussen toezichthouders en opsporings-
ambtenaren.

De houding van het bestuur wordt door ongeveer de helft van de parketten
gekarakteriseerd als doorgaans actief meewerkend. In de overige arrondisse-
menten is het bestuur doorgaans passief. Eén parket vermeldt dat het bestuur
doorgaans actief meewerkend is maar op lokaal niveau doorgaans passief.

Bij afstemming tussen bestuurlijke en justitiële handhaving is het bestuur
eveneens in 50% doorgaans meewerkend. In geen enkel arrondissement werkt
het bestuur niet mee; wel is de situatie in de overige 50% wisselend.

Doorkruising met administratieve procedures is slechts in één arrondisse-
ment regelmatig een probleem. In één ander arrondissement is het wel eens
een probleem maar vindt ad hoc afstemming plaats.

Gebrek aan zittingscapaciteit vormt eveneens slechts in twee arrondisse-
menten een knelpunt, in één geval bij de economische politierechter, in het
andere geval bij de meervoudige kamer.
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Tabel 27: Knelpunten

situatie met betrekking tot knelpunten
goed slecht wordt

beter
anders

prioriteit bij politie 3 15 -

inzet van gekwalificeerd
personeel reguliere politie
bij grote onderzoeken 2 1 12 3*

kwaliteit van opsporing 6 ' - 12 -

samenwerking toezichthouders
en opsporingsambtenaren 3 - 12 3**

kennis milieurecht
bij opsporende instanties 1 - 16 1***

* lx `niet van toepassing'; 2x `geen ervaring met grote onderzoeken'.
** lx `goed, slecht en wordt beter'; lx `goed en wordt beter'; lx `situatie hierom-

trent verschilt sterk per instantie/gemeente'.
*** 'doorgaans goed en wordt beter'.

De minste knelpunten signaleert het ressort Leeuwarden, op een tweede plaats
gevolgd door het ressort Den Haag45. Dit betekent onder andere dat binnen
het ressort Leeuwarden de prioriteit bij en capaciteitsinzet van de politie rela-
tief goed is evenals de kwaliteit van opsporing en processen-verbaal, en dat
het bestuur actief meewerkt / zich inzet om tot afstemming te komen.

9.3 Bestuurlijk gedogen

Voor zeven arrondissementen geldt dat bestuurlijk gedogen de strafrechtelijke
handhaving met enige regelmaat doorkruist (inclusief straftoemeting). In de
overige arrondissementen gebeurt dat zelden, en in één geval af en toe. Voorts
vermeldt een aantal parketten te verwachten dat bestuurlijk gedogen in de toe-
komst vaker strafrechtelijke handhaving zal doorkruisen (zie bijlage 3).

45 Afgemeten aan vraag 20 - `Knelpunten' - van het milieujaarverslag: de scores van
de twaalf subvragen van vraag 20 zijn per ressort gesommeerd en gecorrigeerd voor
het aantal parketten per ressort.

56



9.4 Publiekrechtelijke rechtspersonen

In 1992 zijn in totaal 27 gemeenten vervolgd (betreft twaalf arrondissemen-
ten). In zeven gevallen zijn andere overheden vervolgd (vier parketten). Wat
betreft de vervolging van publiekrechtelijke rechtspersonen, nemen de ressor-
ten Amsterdam en Arnhem elk ruim een kwart hiervan voor hun rekening.
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10 Enkele bijzondere onderwerpen

10.1 Afstemming met civielrechtelijke handhaving

Het aantal zaken waarin het openbaar ministerie in 1992 contact heeft gezocht/
bevorderd met de landsadvocaat bedraagt in totaal zeven (vijf parketten). De
resultaten hiervan zijn:
- nog niet bekend (3 parketten);
- advies betreffende financiële aansprakelijkheid voor niet-verhaalbare kosten

bewaring respectievelijk vernietiging gevaarlijk afval (16 WCA; 1 parket);
- coordinatie strafrechtelijke/civiele procedure (1 parket).

Zie voor verdere bijzonderheden civielrechtelijke handhaving bijlage 4.

10.2 Bijzonderheden onderwijs politie

Milieu-officieren fungeren binnen elf arrondissementen regelmatig en binnen
zes arrondissementen soms als docent of inleider bij politie-onderwijs. In één
arrondissement treedt de milieu-officier nooit op als docent/inleider.
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11 Overige cijfermatige gegevens

11.1 Kwantificering operationele handhaving

In het merendeel van de arrondissementen (vijftien) is geen handhavingspro-
ject uitgevoerd waarbij gegevens zijn verzameld over de handhavingslasten
(inzet menskracht in mensdagen gerekend) versus resultaat (in de vorm van
meldingen, waarschuwingen, processen-verbaal, OM-afdoeningen, veroorde-
lingen).

11.2 Milieuspecialisme

In beginsel bestrijkt het milieuspecialisme van milieu-officieren vier jaar (tien
arrondissementen). Voor de overige parketten geldt als duur van milieuspecia-
lisme:
- 6 jaar (5 parketten);
- 10 jaar (1 parket);
- geen beperking (1 parket);
- in beginsel 4 jaar doch na 2 jaar verschuiving van coárdinatie-functie (1

parket).

Het aantal jaren dat zittende milieu-officieren het milieuspecialisme reeds
uitvoeren wisselt sterk per parket: van minimaal een half jaar tot maximaal
zestien jaar. Gemiddeld hebben parketten zes jaren werkervaring milieuspecia-
lisme in huis. De meeste werkervaring milieuspecialisme is te vinden in het
ressort Den Bosch, op de voet gevolgd door het ressort Arnhem.
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Bijlage 1: Milieubezetting per ressort

Tabel: Milieubezetting per ressort

ressort aantal aantal totaal
ovj's parketsecr. % (n=73)

Den Bosch 10 12 30,1
Arnhem 7 9 21,9
Den Haag* 5 4 12,3
Amsterdam 9 8 23,3
Leeuwarden 4 5 12,3

totaal 35 38 100

* exclusief Rotterdam
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Bijlage 2: Bijzonderheden strafvordering

Aan de bestendige praktijk om bij WED delicten subsidiair kantonfeiten ten
laste te leggen, is door een uitspraak van het hof in Den Bosch een einde
gekomen. Het parket voelt dit als een duidelijke beperking van de mogelijk-
heden.

In 1992 is een voorlopige maatregel van de rechtbank ex art. 29 WED, inhou-
dende een korte stillegging, via een raadkamerprocedure in hoger beroep
getoetst. Het hof heeft deze voorlopige maatregel vernietigd, maar zelf een
nieuwe voorlopige maatregel opgelegd (een muziekverbod).

In de zogenaamde `Westlandse methylzaak', een grootscheeps milieu-fraude-
onderzoek naar het illegale gebruik van het grondontsmettingsmiddel methyl-
bromide, zijn twee directeuren van middelgrote bedrijven in november in
voorlopige hechtenis genomen onder andere op grond van artikel 173a WvSr.
Deze voorlopige hechtenis duurt voort in 1993.

Milieu-audit bij MBT onderzoek Kole Milieu.
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Bijlage 3: Bijzonderheden bestuurlijk gedogen

Met betrekking tot de Mestwetgeving (Hinderwetvergunning/bouwvergun-
ning): jarenlange laksheid van de kant van de overheid geeft verdediging
veel gelegenheid op de zittingen te scoren.

In een gemeente werd in overleg met de gemeente en de politie strafrechtelijk
opgetreden tegen een transportbedrijf dat in strijd met de voorschriften van de
hinderwet haar vrachtauto's door de bebouwde kom liet rijden. Na een aan-
zienlijke inspanning van de politie en het openbaar ministerie, waarbij het
bedrijf in vrij korte tijd voor een scala aan overtredingen werd gedagvaard
voor de Economische Politierechter, besloot de gemeente het betreffende
voorschrift te wijzigen.

In een andere zaak wenste de provincie een in afwachting van vergunning-
verlening verleende gedoogbeschikking niet te handhaven, zolang de proce-
dure vergunningverlening nog liep. Besloten werd tot een WED-controle door
de politie en strafrechtelijke handhaving.

Gedoogsituaties zijn zeer lokaal bepaald.

Nu diverse overheden een gedoogbeleid hebben vastgesteld, kan dit in de
toekomst meer problemen opleveren.

Het voorbeeld uit 1992 is de provincie, die betrokken is bij groot onderzoek
tegen de NAM, in verband met het zonder vergunning lozen van met kwik
verontreinigd water in oppervlaktewater. Op het moment dat het proces-ver-
baal is afgesloten, schrijft de provincie, zonder in overleg te zijn gegaan,
op verzoek van de NAM een éénzinnig briefje inhoudende, dat naar haar
mening de NAM niet vergunningplichtig is. De zaak is uiteindelijk afgedaan
met transactie en schoonmaakverplichting aan de NAM.

Bestuurlijk gedogen neemt toe in verband met inlopen achterstand door be-
stuur.
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Bijlage 4: Bijzonderheden civielrechtelijke handhaving

Het openbaar ministerie verstrekt of de richtlijneninformatie en/of stelt pro-
cessen-verbaal ter beschikking.

In 1992 werd in hoger beroep door het gerechtshof te Den Bosch het vonnis
van de president van de rechtbank te Maastricht, gewezen in het kort geding
aangespannen door een autosloper tegen de provincie Limburg. Het gerechts-
hof was, anders dan de rechtbankpresident, van oordeel dat een handelaars-
kenteken(bewijs), als bedoeld in artikel 24 van het Reglement Kentekenregis-
tratie, niet voor een autowrak kan gelden als een `bij het motorvoertuig be-
horend geldig kenteken(bewijs)' in de zin van artikel 1, lid 1 van de Afval-
stoffenwet. Deze uitspraak is in overeenstemming met het door de Provincie
Limburg tijdens de procedure verdedigde standpunt en met de (mondelinge)
conclusie van het openbaar ministerie tijdens de behandeling van het kort
geding in eerste aanleg.
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Bijlage 5: Schematische samenvatting en vergelijking
1991-1992

De aantallen in deze bijlage verwijzen doorgaans naar het aantal arrondisse-
menten waar e.e.a. feit is; maximaal aantal arrondissementen 1991: 19; maxi-
maal aantal in 1992: 18.

B5.1 Intensivering uitvoering bestuurlijke en beleidsmatige
OM-taken

B5.1.1 Intensivering bestuurlijk overleg

Tabel 1: Provinciaal bestuurlijk overleg 1991-1992

1991 1992

komt voor in 18 18
komt niet voor in 1 0

frequentie per jaar
gemiddeld 4 3-4
minimaal 2 2
maximaal 5 6

voorzitter
milieugedeputeerde 13 14
Commissaris der Koningin 3 3
milieu-AG 2 1

aantal deelnemers
gemiddeld 14 17
minimaal 11 8
maximaal 16 30

69



Tabel 2: Provinciaal ambtelijk overleg 1992

1992

komt voor in 15
komt niet voor in 3

frequentie per jaar
gemiddeld 5-6
minimaal 3
maximaal 11

voorzitter
ovj, openbaar ministerie 10
provincie 4
onbekend 1

aantal deelnemers
gemiddeld 17
minimaal 11
maximaal 30

Tabel 3: Regionaal bestuurlijk (WGR-regionaal) overleg 1991-1992

1991 1992

komt voor in 11 18
komt niet voor in 8 0

frequentie per jaar
gemiddeld 4
minimaal 4 1
maximaal 10 9

aantal deelnemers
gemiddeld 20 15-16
minimaal 12 7
maximaal 30 25
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Tabel 4: Regionaal bestuurlijk ('traditioneel') overleg 1991-1992

1991 1992

komt voor in 9 6
komt niet voor in 10 12
frequentie per jaar 4 4

voorzitter
milieu-officier 6 2
regioco6rdinator
Regionaal Milieubureau
politie 1 1
portefeuillehouder milieu 1
onbekend 3 2

Tabel 5: Structureel lokaal (subdriehoek) overleg 1991-1992

1991 1992

komt voor in 16 12
komt niet voor in 3 6

frequentie per jaar
gemiddeld 2-4 4
minimaal 2
maximaal 12

aantal deelnemers
gemiddeld 6 7
minimaal 3 4
maximaal 11 15

Tabel 6: Incidenteel lokaal overleg 1991-1992

1991 1992

komt voor in 11 13
komt niet voor in 3 5

frequentie per maand 2
per jaar 5-12

aantal deelnemers
gemiddeld 6 5-6
minimaal 4
maximaal 13
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B5.1.2 Bijdrage openbaar ministerie gericht op informatievoorziening

Tabel 7

1991 1992

centraal meldpunt
milieudelicten 6 6

verstrekken afloopberichten
aan politie/BOD's 18 18

info.voorz. aan openbaar ministerie 17 15*

* De resultaten van 1991 en 1992 zijn problematisch te vergelijken aangezien de vraag-
stelling in het modeljaarverslag 1992 verschilt van die van 1991. In 1992 zijn er drie
parketten die van de provincie noch gemeenten resultaten van controles van toezicht-
houders verkrijgen.

B5.1.3 Gezamenlijke programmering openbaar ministerie - bestuur
planmatige handhaving

Tabel 8

provinciaal niveau
provinciaal bestuurlijk overleg

WGR-regionaal niveau
regionaal overleg

lokaal niveau
lokaal incidenteel overleg

onderwerp gez. overeengekomen
van overleg prioriteitenstelling en

(1991) programmering (1992)

16
10

17
5

9
8

B5.1.4 Verbetering documentatie van beleidsinformatie

In 1991 komt dit onderwerp niet expliciet aan bod in het modeljaarverslag. In
1992 maken alle parketten gebruik van Gouden Delta.
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B5.1.5 Intern overleg: opbouw interne overlegstructuur

Binnen alle parketten bestaat in 1992/bestond in 1991 een vorm van intern
milieu-overleg.

B5.1.6 Verbeteren handhaafbaarheid centrale en decentrale
regelgeving en vergunningen

Tabel 9

1991 1992

betrokkenheid bij
handhaafbaarheidstoetsing* 15 17

* De resultaten van 1991 en 1992 zijn problematisch te vergelijken aangezien de
vraagstelling in het modeljaarverslag 1992 verschilt van die van 1991. In 1992 is één
parket niet betrokken bij handhaafbaarheidstoetsing van provinciale en gemeentelijke
regelgeving én bij handhaatbaarheidstoetsing van vergunningsvoorschriften.

115.2 Verhogen aantal geverbaliseerde en van een vervolgreactie
voorziene milieudelicten

B5.2.1 Aantal ingediende en van een vervolgreactie voorziene
processen-verbaal

Tabel 10

1991 1992

totaal aantal geregistreerde
WED-milieuzaken 5845 7030

stijging t.o.v. vorig jaar 8,0% 20,3%

73



B5.2.2 Afdoening van zaken (streven: 20% meer strafzaken van een
reactie voorzien; rechtbanken/gerechtshoven: 20% meer
strafzaken berechten)

Tabel 11

1991 1992

transactie 61,3% 61,2%
sepot 21,0% 19,7%
vervolging 14,7% 15,0%

frequente toepassing
maatregelen uit de WED 4

toepassing voorlopige maatregelen 11

toepassing ontneming weder-
rechtelijk verkregen voordeel 15

toepassing verplichting tot herstel 9

B5.2.3 Prioriteitenstelling en programmering strafrechtelijke
handhaving (naar type milieuwetgeving, naar type
criminaliteit)
Taakstellend en sturend vaststellen concrete
opsporingsinspanningen van politie

Tabel 12

1991 1992

opsporingsprioriteiten gesteld
bilateraal OM-politie 10 16

74



B5.2.4 Overleg met RIMH

Tabel 13

1991 1992

structureel bilateraal
overleg OM-RIMH 7 8

incidenteel 10 10
frequentie per jaar

gemiddeld 4 4
minimaal 4 1
maximaal 12 15

B5.2.5- Overleglafstemming met politie (regionaal niveau)

Tabel 14

1991 1992

bilateraal gestructureerd
overleg OM-politie 10 6

frequentie per jaar 10-12 8

ander bilateraal overleg
OM-politie 13 2

frequentie per jaar 5-6 11

zowel bilateraal gestructureerd
als ander bilateraal overleg 7

frequentie per jaar 10

B5.2.6 Bewaken van voortgang uitvoering plannen en projecten

Het modeljaarverslag bevat geen expliciete vraag naar bewaking van de
voortgang.
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B5.2.7 Verlenen van ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van
processen-verbaal

(Komt niet expliciet aan de orde in het modeljaarverslag)

Tabel 15

kwaliteit van processen-verbaal 1991

doorgaans goed
redelijk tot bevredigend
wordt beter
laat te wensen over
doorgaans slecht

6

5

B5.3 Registratie milieudelicten door openbaar ministerie

1992

7

11

0

B5.3.1 Realisatie sluitende, uniforme, betrouwbare registratie van
milieustrafzaken

Tabel 16

1991 1992

registratie in Compas 16 18
knelpunten 15 17
eigen datasysteem 12 9
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B5.3.2 Realisatie goede invoer van milieustrafzaken in Gouden Delta

(Komt niet expliciet aan de orde in het modeljaarverslag van 1991)

Tabel 17

registratie in Gouden Delta
knelpunten

B5.4 Middelen parketten (bezetting, tijdsbesteding, werkdruk)

1992

18
9

Tabel 18

1991 1992

betreft .. (aantal) parketten 19 18

aantal milieu-ovj's 37 35
aantal parketsecretarissen 42 38

invulling formatieplaats
administratieve ondersteuning 12 15

tijdsbesteding milieu-ovj's
aan milieuzaken

per ovj 45% 55%
gemiddeld per parket 91% 106%

tijdsbesteding parket-
secretarissen aan milieuzaken

per secretaris 50% 49%
gemiddeld per parket 113% 104%
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B5.5 Overige P&C-doelen en activiteiten (kennis/tijdschrijven)

Tabel 19

1991 1992

kennis van milieurecht bij OM
en zittende magistratuur is

redelijk 8 9
vatbaar voor verbetering 2 7
redelijk én vatbaar voor verbetering 2

aantal parketten dat tijdschrijft 7 7

78



Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

1989

K1 Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-
experimenten
L. C.M. Kooien; C.J. Wiebrens; E.A.LM. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie
M.I. Zeilstras H. G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij
politie en justitie
P.J. Linckens; J.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Nabom

1990

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel
moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteits-
problemen in de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan

K9 Criminaliteitspreventie in het onderwijs. Eerste deelexperiment: spijbel-
controle
M. Mutsaers; L. Boendermaker

K10 Slachtofferzorg bij het openbaar ministerie. Verslag van een verkennend
onderzoek bij een groot parket in het westen des lands
T. van Hecke; J. Wemmers; M. Junger
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Kil Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering. Procesevaluatie
E. Spaans; L. Doornhein

K12 Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger; L. Steehouwer

K13 Interimrapport Prejop Amsterdam
L. Boendermaker; S.M. Schneider

1991

K14 De strafkamer van de Hoge Raad in cijfers 1988-1989
E.J.M. Barendse-Hoornweg; dr. P.C. van Duyne

K15 Knelpunten bij de toepassing van dienstverlening? Uitkomsten van een
enquête onder rechters, officieren van justitie, advocaten en
coordinatoren dienstverlening
R. Kockelkorn; P.H. van der Laan; C. Meulenberg

K16 Duits drugstoerisme. Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in
Arnhem
M. Grapendaal; R. Aidala

K17 Aandacht van de overheid voor bodembescherming: sinds wanneer? Een
literatuuronderzoek
E.M.T. Beenakkers

K18 Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure. Evaluatie van een
Rotterdams experiment
M. Kruissink; m.m.v. C. Verwers

K19 Dagdetentie. Evaluatie van een experiment
B. Wartna; R. Aidala

1992

K20 Gezinshereniging. De overkomst van gezinsleden van migranten en
Nederlanders
drs. E.M. Nabom

K21 Vergelijken van politieprestaties. Aanzet tot de ontwikkeling van een
output/effectrapportage van de politie
C.J. Wiebrens; M. Kruissink; G.J. Terlouw

K22 Hoe worden civiele zaken afgehandeld? Een indruk van de praktijk in
1983 en 1986 op vijf rechtbanken
E.J.M. Barendse-Hoornweg

K23 Strafrechtelijke dading
J.M. Wemmers; T. van Hecke
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K24 Over jaarverslagen en wetsevaluatie
dr. G.J. Veenhan; m.m.v. G. Paulides

K25 Eigen rechtsingang voor minderjarigen. Ervaringen met artikel
1:162a BW
L. Doornhein

1993

K26 Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd. Een inventarisatie
van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding
E. C. Spaans

K27 De ondertoezichtstelling en andere maatregelen van kinderbescherming.
Een dossieronderzoek
N.M. Mertens

K28 Motives for naturalization. Summary - Motifs pour naturalisation.
Résumé - Einbiirgerungsmotive. Zusammenfassung
R.F.A. van den Bedem

K29 Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe
mr. drs. C. Cozijn; drs. R.F. Kouwenberg

K30 Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting. De eerste ervaringen
met coëducatie in Het Poortje
dr. P.H. van der Laan; dr. M. Smit

K31 Huismeesters. Een stand-van-zakenonderzoek
R.B.P. Hesseling

1994

K32 Fatale fantasie. Een onderzoek naar moorden op prostituées
F.H.M. van Gemert

K33 Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992. Tweede meting
'planning & control milieuwethandhaving'
drs. E.A.I.M. van den Berg
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