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Samenvatting
Dit rapport beoogt een beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de milieukaart van het openbaar ministerie, de
OM-milieukaart. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal
aanbevelingen gedaan voor het milieu-informatiebeleid in de nabije toekomst. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor het openbaar ministerie, maar eveneens van belang voor anderen die zich met de informatievoorziening rond de milieuwethandhaving bezighouden.
Aanleiding en doel van het onderzoek
De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door een verzoek van de
begeleidingscommissie van het pilotproject OM-milieukaart dit project te
evalueren. Met dit pil.otproject, dat plaatsvond in het ressort Arnhem, beoogde het openbaar ministerie de ontwikkeling van milieukaarten bij de arrondissementsparketten te stimuleren. Uiteindelijk zou elk arrondissementsparket over een OM-milieukaart moeten beschikken.
Een eerste oriëntatie op het onderwerp maakte duidelijk dat dit pilotproject
door de betrokken arrondissementsparketten als weinig succesvol werd ervaren. Ook bleek dat het ontwikkelen van een OM-milieukaart inmiddels in de
taakstelling van alle arrondissementsparketten was opgenomen en dat los
van het pilotproject enkele van die parketten de ontwikkeling van een eigen
milieukaart reeds ter hand hadden genomen, of in samenwerking met handhavingspartners hun informatiebeleid vormgaven.
Gegeven die context werd besloten het onderzoek breed op te zetten. Behalve de vraag of de in het pilotproject ontwikkelde milieukaart voldeed aan het
doel waarvoor deze was ontwikkeld, kregen ook de vraag wat uit de initiatieven van andere arrondissementen kon worden geleerd en hoe parketten
zonder OM-milieukaart in hun milieu-informatie voorzien, een belangrijke
plaats in het onderzoek. Op deze wijze werd getracht de relevantie van het
onderzoek voor alle bij de OM-milieukaart betrokkenen te vergroten.
Wat is een OM-milieukaart?
Anders dan de associatie die het woord `kaart' oproept is de OM-milieukaart
geen (visuele) afbeelding van een geografisch gebied. De milieukaart zou
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kunnen worden vergeleken met het meer bekende concept 'de sociale kaart
van Nederland': een verzameling gegevens met betrekking tot een beperkt
aantal aspecten van een afgebakend geografisch gebied. Het soort gegevens
dat in de OM-milieukaart wordt opgeslagen heeft vooral betrekking op de
milieuwetnaleving door inrichtingen. Met de milieukaart zou 'in kaart' kunnen worden gebracht waar zich milieurisico's voordoen en zouden prioriteiten kunnen worden gesteld in de handhaving.
De OM-milieukaart is in het verleden onder meer gedefinieerd als een sturingsinstrument voor handhaving en overleg met bestuur en als instrument
voor effectmeting. Gezien de bevindingen in het onderzoek zou de OM-milieukaart beter kunnen worden gedefinieerd als een informatie-instrument,
waarbij een verbetering van de informatiepositie van het openbaar ministerie als belangrijkste doel geldt. De OM-milieukaart is dan behalve een instrument in enge zin, ook het geheel van regels en procedures waarmee gegevens worden verzameld en beheerd en waarmee aan de verzamelde gegevens
informatie kan worden ontleend.
Binnen het openbaar ministerie bleek het concept OM-milieukaart nogal
eens als synoniem te worden opgevat met het computerprogramma Impol,
dat in het kader van het pilotproject OM-milieukaart werd ontwikkeld. Dit
computerprogramma maakt het mogelijk gegevens op te slaan over inrichtingen, gekoppeld aan overtredingen en gegevens over het gebied waarin de
inrichting zich bevind. In dit rapport wordt de term 'Impol-milieukaart'
gebruikt waar de tekst uitsluitend betrekking heeft op een om-milieukaart
op basis van het Impol-pakket.
De stand van zaken
In de zomer van 1995 werden alle 19 arrondissementsparketten bezocht, de
aanwezige informatiesystemen bekeken en de betrokken milieu-officier en/
of parketsecretaris geïnterviewd. Nergens werd een volledig operationele
OM-milieukaart aangetroffen. Bovendien bleek een aanzienlijke mate van
weerstand te bestaan tegen de invoering van een OM-milieukaart. Deze weerstand werd in belangrijke mate gevoed door de weinig positieve ervaringen
van de participanten in het pilotproject, alsmede door de diffuse doelstellingen en de forse pretenties van het milieukaartenproject.
Tegelijk bleek dat enkele parketten die niet in het pilotproject hadden geparticipeerd inmiddels wel een veelbelovende start hadden gemaakt met de
ontwikkeling van de milieukaart. Voorts bleek dat de milieukaarten moeilijk
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los konden worden gezien van andere hulpmiddelen voor het verzamelen en
beheren van gegevens; op alle parketten werden op min of meer systematische wijze gegevens verzameld en beheerd, waarbij gevarieerde hulpmiddelen werden gebruikt. Ook bestond er een algemeen gevoelde behoefte de
informatievoorziening verder te verbeteren. Een belangrijk item vormde
daarbij de vraag of het openbaar ministerie haar inspanningen dient te
richten op de eigen informatievoorziening of op de informatievoorziening
van het handhavingsnetwerk.
Aan de interviewronde bij de arrondissementsparketten wordt in het rapport
ruim aandacht besteed. Er kan veel detail-informatie aan worden ontleend
met betrekking tot de valkuilen op het pad naar een betere informatievoorziening, maar ook kunnen goede ideeën worden opgedaan op basis van de
veelbelovende oplossingen die een aantal parketten voor de eigen informatievoorziening heeft ontwikkeld.
Informatiebeleid en het openbaar ministerie
Op basis van de interviewronde kon worden geconcludeerd dat een duidelijke behoefte bestaat aan een betere milieu-informatievoorziening, maar
ook dat de Impol-milieukaart niet als `de' oplossing kan worden gezien. Aan
de informatievoorziening kleven uiteenlopende doelstellingen en er zijn uiteenlopende ideeën over de rol die de arrondissementsparketten ten opzichte
van de handhavingspartners moeten spelen in het informatiebeleid.
In het belang van de beeldvorming en de voortgang van het beleid van het
openbaar ministerie ten aanzien van milieu-informatie, wordt in dit rapport
een aantal onderliggende thema's verder uitgediept.
De zin van een goede informatievoorziening
Het belangrijkste motief om tot een betere informatievoorziening te komen
vormt het verbeteren van de handhavingspraktijk. Het gaat daarbij om een
betere onderbouwing van zowel operationele als strategische beslissingen.
Een tweede, enigszins onderschat, motief is het belang van kennisopbouw
los van personen. Gegeven het personele verloop op milieufuncties bij de
parketten is een goed beheer van informatie van groot belang voor de continuïteit in de taakuitvoering.
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De informatiebehoefte van parketten
De variatie in informatiebehoeften wordt in dit rapport geschetst als een
resultante van de verschillende taken van het openbaar ministerie. Daarbij
worden twee dimensies onderscheiden: het openbaar ministerie kent zelfstandige en complementaire taken (de eerste dimensie) en wordt op beide
terreinen gesteld voor operationele en strategische keuzes (de tweede dimensie). De vier taaktypen die op basis van de twee dimensies kunnen worden
onderscheiden stellen verschillende eisen aan de informatievoorziening.
Een belangrijk verschil tussen de Impol-milieukaarten en andersoortige geautomatiseerde informatiesystemen die door verschillende parketten zijn
ontwikkeld, ligt in het meer dynamische karakter van de laatste. De parketten ontwikkelen systemen waaraan constant nieuwe gegevens worden toegevoegd, zodat steeds een actueel beeld ontstaat en de informatie kan worden
gebruikt voor operationele beslissingen. De om-milieukaart zou, volgens de
oorspronkelijke opzet, maximaal tweemaal per jaar worden geactualiseerd,
waardoor deze een meer statisch karakter heeft en voor operationele doelen
minder geschikt is.
Het openbaar ministerie en haar partners
Naast het openbaar ministerie nemen ook haar handhavingspartners initiatieven om hun informatievoorziening te verbeteren. Ook zijn er gezamenlijke initiatieven, zoals de Centrale Informatie Punten. Het openbaar ministerie wordt daarmee voor de vraag gesteld of het zich primair op haar eigen
informatievoorziening dient te richten, danwel vooral op de gezamenlijke
informatievoorziening. Uit de zelfstandige en de complementaire taak van
het openbaar ministerie vloeit automatisch voort dat beide onderdelen van
belang zijn. Een keuze met een oflof karakter, zoals die door sommige arrondissementsparketten wordt gemaakt, lijkt een onderschatting van een van
beide taken te impliceren. Zowel voor de complementaire als de zelfstandige
taak geldt dat het vertrekpunt dient te liggen bij de eigen informatiepositie
van het parket. Het dient het openbaar ministerie allereerst zelf duidelijk
te zijn wat het wenst te bereiken aangaande de milieu-informatievoorziening.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het verkrijgen van gegevens van
handhavingspartners een belangrijk issue vormt in zowel het zelfstandige als
het complementaire traject. Het aanleveren van gegevens vraagt de nodige
inspanningen van de partners en deze blijken niet altijd die inspanning
zonder meer te willen leveren. Sommige arrondissementsparketten haken
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aan bij een gezamenlijk traject, ervan uitgaande dat de condities om de
gewenste gegevens te verkrijgen dan gunstiger zijn. In een aantal gevallen
leidt dit er echter toe dat de zelfstandige taak uit het oog wordt verloren.
Centraal of decentraal informatiebeleid
Een heikel punt in de discussie rond de OM-milieukaart en het informatiebeleid is van meet af aan geweest de vraag of dit beleid centraal of decentraal
dient te worden vormgegeven en welke mate van eigen speelruimte voor
parketten wenselijk danwel noodzakelijk is. Een centrale `regie' lijkt vooral
noodzakelijk voor wat betreft de uitwisselbaarheid van gegevens(bestanden)
en de aggregatie van gegevens naar landelijk niveau. Binnen die regie is echter een grote mate van speelruimte voor de parketten wenselijk, gezien de
variatie in regionale problematiek en de mogelijkheden met partners tot
afspraken te komen.
De contouren van een nieuw informatiebeleid
De eerste aanbeveling die op basis van dit onderzoek moet worden gedaan
is het ingezette milieukaarttraject om te smeden tot een minder stringent
informatievoorzieningsproject, ofwel: niet de OM-milieukaart als ding,
maar verbetering van de informatievoorziening als proces dient centraal
te staan. De kans op succes lijkt aanzienlijk te kunnen worden vergroot door
niet te streven naar één middel voor alle kwalen, maar aan te sluiten en voort
te bouwen op wat reeds bij de parketten aan informatievoorziening aanwezig is. Voorts kan het succes worden vergroot door de parketten voldoende
speelruimte te laten opdat deze kunnen inspelen op de plaatselijke situatie.
Een gedegen informatie-analyse op het niveau van individuele parketten
vormt dan ook een belangrijk ingrediënt van de ontwikkeling. Evenzo dient,
indien aggregratie van informatie naar landelijk niveau wenselijk wordt
geacht, informatie-analyse op centraal niveau plaats te vinden en dient te
worden geëxpliciteerd welke informatie, in welke vorm en met welk doel
gewenst is.
De vraag of de parketten zelf, dan wel met partners de informatievoorziening
ter hand dienen te nemen, kan op basis van dit rapport duidelijk worden beantwoord: zowel de eigen als complementaire informatievoorziening dienen
te worden verbeterd.
Tot slot moet de vraag naar het verdere lot van de Impol-milieukaart worden
gesteld. Ook hierop geeft het rapport een duidelijk antwoord: het pakket
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Inleiding
'Een planmatige handhaving door bestuur en openbaar ministerie gezamenlijk, waarbij de strafrechtelijke handhaving de bestuurlijke ondersteunt
(Openbaar ministerie, 1993).'
Zo luidt de doelstelling op milieugebied van het openbaar ministerie die in
1995 moet zijn verwezenlijkt. Hoe de planmatige handhaving moet worden
gestructureerd, werd al eerder aangegeven in een brief van 11 oktober 1990
van de ministers van VROM, van justitie, van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat (Kamerstukken II, 1990-1991). Aan de opbouw van deze
handhavingsstructuur heeft het openbaar ministerie de afgelopen jaren dan
ook veel aandacht besteed. Vanuit het besef dat strafrechtelijke handhaving
plaatsvindt binnen de context van een handhavingsnetwerk, is veel energie
gestoken in het tot stand brengen van een optimale samenwerking tussen
bestuur, openbaar ministerie en politie (Kamerstukken II, 1992-1993).
Inmiddels is de aandacht voor (sturing van) de opbouw van de infrastructuur
van de handhaving verlegd naar aandacht voor handhavingsprocessen en
resultaten van handhavingsinspanningen. Zo maken de procureurs-generaal
al enkele jaren concrete afspraken met arrondissementsparketten over te
behalen resultaten. 'Planning & Control' is binnen het openbaar ministerie
een niet meer weg te denken instrument ter bevordering van uitvoering van
beleid.
Ter sturing van het handhavingsproces is inzicht in de aard en omvang van
het milieuprobleem noodzakelijk, evenals inzicht in resultaten van dit proces. Vanuit dit besef heeft het openbaar ministerie het initiatief genomen om
een instrument te ontwikkelen aan de hand waarvan de milieuproblematiek
evenals resultaten van handhavingsinspanningen op het niveau van arrondissementen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het instrument kreeg de
naam 'OM-milieukaart'.
Het fenomeen milieukaart is niet nieuw (Van den Berg en Hahn, 1992). In
bijna alle politieregio's zijn vormen van'politiemilieukaarten' tot stand
gebracht. In een notitie van het Stafbureau OM wordt dan ook de voorkeur
uitgesproken bij de ontwikkeling van een OM-milieukaart aan te haken bij de
in ontwikkeling zijnde of reeds bestaande politiemilieukaarten (Fangman,
1993a).
De OM-milieukaart geeft aan de hand van indicatoren (Fangman, 1993a)
informatie over de stand van zaken betreffende de vergunningverlening en
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de mate van naleving van de vergunning van inrichtingen alsmede van actieve en passieve gedoogsituaties en van bijzondere aandachtspunten voor de
handhaving.' Een OM-milieukaart geeft dus inzicht in de vergunning- en
handhavingssituatie in het arrondissement en is als zodanig een instrument
om de informatiepositie van het openbaar ministerie te verbeteren. Daarnaast kan de kaart dienen als meet- en rapportage-instrument. Door regelmatig een geactualiseerde OM-milieukaart te vergelijken met een eerdere
OM-milieukaart, kan een zekere mate van effectmeting plaats hebben (Openbaar ministerie, 1993).
Tot dusverre bestond het informatiemateriaal over handhaving slechts uit
cijfermatige overzichten van het aantal strafzaken en de afdoening daarvan.
Als probleem werd ervaren dat dergelijke overzichten geen informatie verschaffen over de relatie tussen handhavingsinspanningen en de resultaten
ervan in termen van verbeterd nalevingsgedrag. Via de ontwikkeling van
milieukaarten streeft het openbaar ministerie er thans naar een bijdrage te
leveren aan het beter in beeld brengen van resultaten van de handhavingsinspanningen.
1.1

Aanleiding tot het onderzoek

In de Plannings- en verdeelbrief 1996 staat omschreven dat vanaf het eerste
kwartaal van 1996 een OM-milieukaart operationeel dient te zijn zodat op
basis hiervan een meer gefundeerde planning van handhavingsactiviteiten
voor 1997 mogelijk is (Ministerie van justitie, 1996). Het streven om op
parketten een OM-milieukaart te ontwikkelen bestaat sinds het najaar van
1992.
Destijds werd door middel van een pilotproject in het ressort Arnhem, omvattende de arrondissementen Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle, de ontwikkeling van de OM-milieukaart in gang gezet.
Eind 1993 verzocht de heer Coster van Voorhout, voorzitter van de begeleidingscommissie van het pilotproject2, het WODC een voorstel tot onderzoek
te doen ter evaluatie van de OM-milieukaart.

1

Zie onder meer: Kamerstukken II, 1992-1993,22 343, nr. 11 en Rapportage Boers-Wijnberg/

2

NMP-actie A- 141 (1993).
De begeleidingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van de parketten te Arnhem,
Almelo, Zutphen, Zwolle, vertegenwoordigers van het stafbureau OM, de directie Staats- en
Strafrecht en het WODC van het ministerie van justitie.
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In februari 1994 deed het WODC een voorstel tot onderzoek. Dit voorstel
werd op 21 februari 1994 besproken in de begeleidingscommissie van het
pilotproject. Geopperd werd toen het onderzoek niet slechts te beperken tot
een evaluatie van het pilotproject, maar het een landelijk karakter te geven.
Naar aanleiding van het voorstel van deze begeleidingscommissie werd het
WODC verzocht een landelijk evaluatie-onderzoek te verrichten.3
1.2

Doel van het onderzoek

Doel van de OM-milieukaart is grofweg de informatiepositie van het openbaar ministerie met betrekking tot milieuwethandhaving te verbeteren om
zodoende een meer gefundeerde inbreng te hebben in de programmering
van gezamenlijke handhavingsactiviteiten en meer inzicht te hebben in de
resultaten die met deze activiteiten worden bereikt.4
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de OM-milieukaart milieu-officieren in staat stelt een gefundeerde inbreng te hebben in de programmering
van handhavingsactiviteiten en inzicht te krijgen in de resultaten die met
handhavingsactiviteiten worden bereikt.
De primaire doelstelling van het onderzoek is het beantwoorden van de
vraag: Voldoet de milieukaart van het openbaar ministerie aan het doel waarvoor het instrument in eerste instantie is ontwikkeld? Daarnaast beoogt het
onderzoek een bijdrage te leveren aan het succes van de milieukaart in die
zin, dat indien bovenstaande vraag negatief wordt beantwoord, het onderzoek antwoord geeft op de vraag hoe de milieukaart dient te worden bijgesteld.
1.3

Methode en verloop van het onderzoek

Het onderzoek kan worden getypeerd als een kwalitatief onderzoek. Anders
dan bij kwantitatief onderzoek, op basis waarvan het bijvoorbeeld mogelijk
is uitspraken te doen over de mate waarin zich een bepaald verschijnsel
voordoet, was het onderzoek er vooral gericht uitspraken te doen over de
aard en verschijningsvormen van de OM-milieukaart. Daartoe hebben we

3
4

Zie voor de samenstelling van de begeleidingscommissie van het onderzoek: bijlage 1.
Het betreft hier een vrije vertaling van de doelstelling zoals die in de notitie Fangman (1 993a) Is
geformuleerd. De in deze notitie geformuleerde doelstelling Is voor meer uitleggen vatbaar. Op
dit probleem zal In hoofdstuk 2 worden ingegaan.
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literatuur, nota's, notities, richtlijnen, circulaires, jaarverslagen en rapporten
bestudeerd en gegevens verzameld door middel van interviews.
Het onderzoek startte in februari 1995 met een telefonische ronde langs
arrondissementsparketten waarin de vraag werd voorgelegd of, en in hoeverre een milieukaart was ingevoerd. Uit deze ronde kwam naar voren dat
dertien parketten mededeelden dat zij het softwarepakket Impo15 in huis
hadden. Zes parketten deelden mede dat zij noch over Impol noch over een
OM-milieukaart beschikten. Tevens kwam naar voren dat ongeveer de helft
van de over Impol beschikkende parketten niet of nog maar net waren begonnen met het invoeren van de OM-milieukaart. Met andere woorden, bij een
aantal parketten lag het gereedschap voor een OM-milieukaart klaar, maar
werd nog niet of nauwelijks gebruikt.
Het zwaartepunt van het onderzoek lag bij het voeren van gesprekken met
officieren van justitie, parketsecretarissen en/of andere parketmedewerkers.
In totaal zijn negentien gesprekken gevoerd: op elk van de negentien arrondissementsparketten één gesprek. Bij drie parketten liet de officier van justitie zich vervangen door de parketsecretáris. In de meeste gevallen was
naast de officier tevens de parketsecretaris bij het gesprek aanwezig. In een
aantal gevallen was ook een medewerker, bekend met de OM-milieukaart, bij
het gesprek aanwezig. In één geval was de milieuco^rdinator van de regiopolitie bij het gesprek aanwezig omdat de officier dit op prijs stelde.
Omdat het primaire oogmerk van het evaluatie-onderzoek was na te gaan
in hoeverre met het instrument OM-milieukaart gestelde doelen worden
bereikt, richtten we het onderzoek in eerste instantie op de parketten met
een operationele OM-milieukaart.
Om te kunnen vaststellen of er sprake was van een operationele OM-Milieukaart, werd voorafgaande aan de gesprekken eerst bekeken of, en in hoeverre
er gegevensbestanden waren opgebouwd. Deze vaststelling vond plaats aan
de hand van de volgende criteria:6
- in de kaart zijn minimaal veertig inrichtingen opgenomen;7

5

Het betreft hier een softwareprogramma dat ten behoeve van de OM-milieukaart in het kader
van het pilotproject in het ressort Arnhem is ontwikkeld.

6

Het gaat hier om criteria die een Indruk geven van welke minimale eisen aan het instrument
zijn te stellen en de mate waarin het instrument een plaats heeft gekregen in het kader van de
milieu-informatievoorziening.

7

Om prioriteiten te kunnen stellen is een minimumaantal in de kaart opgenomen inrichtingen
vereist. Op basis van wat in diverse notities is geschreven over de OM-milieukaart (Fangman,
1993a; Ecoplan, 1993a en 1994a), kwamen we op een minimumaantal van 40 inrichtingen.
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- van de in de kaart opgenomen inrichtingen zijn gegevens vermeld over
de vergunningsituatie, handhavingsactiviteiten en incidenten;8
- er zijn systematische gebiedsbeschrijvingen gemaakt van minimaal vijf
aandachtsgebieden.9
Tijdens het onderzoek kwamen we geen enkele operationele OM-milieukaart
tegen. Van de negentien arrondissementsparketten beschikten voldeden er
zes aan het eerste criterium. Van deze zes parketten voldeden er vier aan het
tweede criterium. Geen van de parketten voldeed echter aan het derde criterium.
Niettemin hebben we toch bij zeven parketten een gerichte evaluatie naar
het instrument OM-milieukaart uitgevoerd.10 Het ging om parketten die
ervaringen hadden met het werken met het softwareprogramma Impol. Dit
enkele feit was aanleiding bij deze parketten de analyse specifiek op de betekenis en het gebruik van dit instrument te richten. Bij de twaalf overige
parketten was de analyse gericht op de milieu-informatievoorziening in het
algemeen.
De interviews werden gehouden aan de hand van vragenlijsten. Bij de arrondissementsparketten waar men enige ervaring had opgedaan met het werken
met het Impol-programma hanteerden we een andere vragenlijst dan bij de
overige parketten. De vragenlijst die we bij de eerst genoemde categorie parketten hanteerden, was erop gericht een beeld te verkrijgen van ervaringen
met het softwarepakket en het beantwoorden van de vraag in hoeverre met
behulp van dit instrument gestelde doelen worden bereikt. De vragenlijst die
we hanteerden in gesprekken bij de overige parketten was erop gericht meer
in het algemeen een beeld te verkrijgen van de wijze waarop gegevens worden overgedragen, verzameld, opgeslagen en verwerkt teneinde te voorzien
in de behoefte aan milieu-informatie. De vragenlijsten zijn te vinden in bijlage 2.
In het vervolg op deze interviewronde zijn zogenoemde `tweede tranchegesprekken' gevoerd met een aantal terzake deskundigen. Deze vonden
plaats nadat op basis van het gegevensmateriaal van de hierboven genoemde

8

Dit omdat volgens de notitie Fangman (1993a) de milieukaart inzicht dient te verschaffen over

9

het nalevingsgedrag.
Dit omdat volgens de notitie Fangman (1993a) de milieukaart inzicht dient te verschaffen over
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milleugevoelige gebieden.
Dit waren de zes hiervoor genoemde parketten plus één parket waar men bezig was de OM-milieukaart met gegevens te vullen.
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gesprekken voorlopige conclusies waren getrokken en globale noties waren
ontwikkeld in termen van mogelijke oplossingsrichtingen voor gesignaleerde
problemen. Selectie van de gesprekspartners vond plaats op voordracht van
de begeleidingscommissie van het onderzoek. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van tweeëntwintig stellingen waarin ingrediënten van
voorlopige conclusies en oplossingsrichtingen waren verwerkt (zie bijlage 3).
De gesprekken hadden ten doel hierin eventueel nuanceringen aan te brengen en inzicht te verkrijgen in het draagvlak hiervoor.
Naast het voeren van gesprekken hebben we een analyse verricht naar de
inhoud van notities en andere documenten teneinde inzicht te krijgen in de
doelstelling van de OM-milieukaart. Gaande het onderzoek bleek namelijk
dat er vele opvattingen circuleerden over de `eigenlijke' doelstelling van het
instrument. Een en ander was nadien te verklaren omdat een heldere doelformulering betreffende de om-milieukaart bleek te ontbreken (zie paragraaf
2.2).
1.4

Opbouw van het rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergronden
en doelen van de om-milieukaart. Eerst beschrijven we de achtergronden
waartegen de ontwikkeling van de OM-milieukaart kan worden begrepen.
Vervolgens herleiden we aan de hand van een inhoudsanalyse welke doelen
men met het instrument zoal voor ogen heeft. Hoofdstuk 3 staat eerst stil bij
de vraag hoe de OM-milieukaart zich in de praktijk manifesteert en belicht
vervolgens een aantal onderwerpen die in belangrijke mate de context van
het instrument bepalen. Hoofdstuk 4 doet verslag van de interviews die in de
periode maart-juni 1995 bij de parketten hebben plaatsgevonden. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens een uiteenzetting van de belangrijkste conclusies uit
het onderzoek. Hoofdstuk 6 verschaft ten slotte een handreiking voor de
toekomst.

2

De OM-milieukaart:
achtergronden en doelen
Om meer inzicht te krijgen in wat nu precies een OM-Milieukaart is en waarom het instrument in het leven is geroepen, is het goed een stapje terug in
de geschiedenis te doen. Paragraaf 2.1. beschrijft tegen welke achtergrond de
om-Milieukaart is ontstaan en paragraaf 2.2 geeft vervolgens een reconstructie van de doelen van het instrument.
2.1

Achtergronden

Eind jaren zeventig werd milieu een steeds belangrijker punt op de politieke
agenda. Van diverse departementen kwam in rap tempo het ene na het andere wetsvoorstel af. De wetgeving die werd ingevoerd, betrof vooral kaderwetgeving hetgeen betekende dat wetten nader uitgewerkt dienden te worden in
Algemene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke besluiten, verordeningen
en vergunningen. Vooral wat de vergunningverlening betreft, ontstonden
problemen. Vergunningverlenende instanties en vergunningplichtigen konden vaak de snelle ontwikkelingen in de wetgeving niet bijhouden. Bestuursorganen en bedrijven geraakten daardoor in zogenaamde overgangssituaties
waarin gedogen eerder regel dan uitzondering was.
Tot begin jaren tachtig werd gedogen beschouwd als een noodzakelijk kwaad
voortkomende uit bestuurlijke onmacht. Het Uniser-rapport bracht hierin
verandering (Uniser-Commissie, 1983). Uit onderzoek was gebleken dat gedogen niet slechts een kwestie van bestuurlijke onmacht was, maar in veel
gevallen ook van desinteresse en nalatigheid en, nog kwalijker, van willens
en wetens (Van Buuren, 1988). Tot op dat moment vigeerde binnen het
openbaar ministerie de ultimum remedium gedachte: het strafrecht diende
slechts als uiterste redmiddel te worden toegepast in de handhaving van het
milieurecht. Deze gedachte werd ondermeer geschraagd door het beginsel
dat bestuursorganen de eerst verantwoordelijke handhavers waren (Van de
Bunt e.a., 1989). Maar toen duidelijk werd dat bestuurlijke handhaving eerder werd gekenmerkt door onwilligheid dan door daadkracht, was een belangrijke schraag onder de ultimum remedium gedachte weggevallen.
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De intensivering van strafrechtelijke handhaving

Eind jaren tachtig werd een krachtige impuls gegeven aan de strafrechtelijke
handhaving van milieuregelgeving. In het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), dat in 1989 verscheen, werd aangegeven dat de handhaving van
milieuwetten, als belangrijk sluitstuk van de reguleringsketen, diende te worden geïntensiveerd (Kamerstukken II, 1989-1990). Met het oog op de intensivering van strafrechtelijke handhaving werden NMP-gelden beschikbaar
gesteld aan zowel de politie als het openbaar ministerie.
Bij de politie leidde deze financiële impuls niet binnen afzienbare tijd tot het
gewenste effect. Ondanks extra mankracht en projectgelden werd feitelijk
weinig prioriteit aan milieuwethandhaving gegeven. Het bleek politiemensen te ontbreken aan motivatie en kennis om iets aan milieuwethandhaving
te doen. Mede door een gebrekkige regie over handhavingsactiviteiten van
de politie - bestuurders, korpschefs en officieren van justitie gaven onvoldoende beleidsmatige aansturing - hing de milieutaak er een beetje bij (Van
den Berg en Hahn, 1992). Oplossingen voor dit probleem werden gezocht in
een meer gecoordineerde en planmatige aanpak van milieuwethandhaving.
Een andere oplossing werd gezocht in het verkrijgen van meer inzicht en
overzicht in de milieuproblematiek door het opstellen van milieukaarten.
De aanleiding hiertoe. was een aanbeveling in het WODC-rapport `Politie en
milieuwethandhaving' (Van den Berg en Waelen, 1991). Gesteld werd dat met
een milieukaart van een gebied inzicht kon worden verkregen in de omvang
van de milieucriminaliteit en de te leveren handhavingsinspanningen. Voor
het opstellen van milieukaarten werd bij een circulaire van juli 1991 subsidie
verstrekt.
De NMP-gelden voor de intensivering van strafrechtelijke handhaving gingen
behalve naar de politie ook naar het openbaar ministerie. Hierdoor was het
mogelijk de capaciteit voor milieuwethandhaving binnen het openbaar
ministerie aanzienlijk te verruimen (Openbaar ministerie, 1990a). In 1990
verscheen een plan van aanpak van het openbaar ministerie `Intensivering
van strafrechtelijke handhaving van milieuwetgeving' (Openbaar ministerie,
1990b). Drie belangrijke aandachtspunten in dit plan waren:
- handhaving van milieuregelgeving dient plaats te vinden in overleg en
samenwerking met handhavingspartners (bestuur, politie, bijzondere
opsporingsdiensten) waarbij elk van de partners een eigen verantwoordelijkheid heeft en respecteert dat de ander vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid handelt;
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- handhavingsactiviteiten dienen gebaseerd te zijn op prioriteitenstelling
op drie bestuursniveaus;
- handhavingspartners dienen elkaar op systematische wijze informatie te
. verschaffen over hun handhavingsactiviteiten.
Bij het openbaar ministerie deed zich in de aanloopfase een met de politie
vergelijkbaar probleem voor. Ondanks de financiële injectie met NMP-gelden
werd ook hier feitelijk weinig prioriteit gegeven aan milieuwethandhaving.
De uit geoormerkte gelden gefinancierde formatieplaatsen (full-time milieuofficieren, secretariële medewerkers en administratieve ondersteuning)
werden niet zelden anders ingezet dan voor milieuwethandhaving. Milieuofficieren bleken regelmatig weekdiensten te draaien met als gevolg dat ze
veel commune zaken deden.
Een en ander bleek uit een notitie naar aanleiding van gesprekken die de
procureur-generaal Sorgdrager en de landelijke milieucoërdinator Fangman
halverwege 1992 hadden gevoerd met ressortelijke milieucommissies (Sorgdrager, 1992). Uit de gesprekken kwam bovendien naar voren dat er binnen
de parketten over het algemeen weinig animo was voor het specialisme
milieu vanwege de hoge moeilijkheidsgraad van zaken (zowel in strafvorderlijke zin als qua bewijsvoering), maar ook vanwege problemen bij de aansturing van de politie en problemen met het omgaan met (soms onwillige) bestuurders. De (aspirant milieu-) officieren vreesden hierdoor onvoldoende
zaken te kunnen `scoren'. Immers, belangrijke indicatoren aan de hand
waarvan activiteiten en prestaties van officieren tot dan toe werden gemeten, waren het aantal afgedane zaken, de wijze van afdoening en de snelheid
van afdoening.
Voor milieu-officieren waren deze indicatoren van beperkte betekenis. Veel
van hun activiteiten bleken namelijk gericht te zijn op het voorkomen in
plaats van initiëren van strafzaken. Veel van hun tijd bleek bovendien te gaan
zitten in overleg met handhavingspartners. Al met al werd als probleem ervaren dat de inzet van milieucapaciteit onvoldoende kon worden onderbouwd
en verantwoord.
Een mogelijke oplossing voor gesignaleerde problemen was naar analogie
van de politiemilieukaart een OM-milieukaart te ontwikkelen. In de.notitie
van Sorgdrager (1992, pp. 6-7) is hierover het volgende te lezen.
`Over enige tijd zal, op een of andere manier, anders dan alleen door middel van het aantal en de wijze van afdoening van strafzaken, zichtbaar
gemaakt moeten worden welke inspanningen het OM heeft gepleegd, en,
als het even kan, welke resultaten die inspanningen hebben opgeleverd.
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Afgesproken is nu dat elke officier van zijn gebied (geografisch) een zg.
milieukaart opstelt, waarin wordt aangegeven wat de problematiek is.
Opgenomen wordt: het aantal hinderwetplichtige inrichtingen, stand
van zaken vergunningen, gedoogsituaties (actief en passief), soort activiteiten van de inrichtingen, handhavers, enz. De landelijke coordinator
zal, op basis van hetgeen op verscheidene plaatsen wordt ondernomen
een aantal standaard-indicatoren en kenmerken van de kaart aangeven.
Op deze wijze kunnen de activiteiten van het OM waarschijnlijk beter
gericht worden en kan bovendien na een aantal jaren een nieuwe inventarisatie worden gemaakt en de situatie worden vergeleken. (...) Het is
een arbeidsintensief project (de vereiste gegevens zijn overigens wel
beschikbaar, zij het versnipperd over verschillende organisaties), maar
mijns inziens de enige manier om het OM in staat te stellen op een goede
manier te rapporteren (en de inzet van bepaalde capaciteit te onderbouwen).'
Over de wijze waarop aan de OM-milieukaart in de praktijk vorm moest worden gegeven had de procureur-generaal een uitgesproken mening: gewoon
beginnen was beter dan eindeloos nadenken en intussen niets doen.
2.1.2

De notitie Fangman

In de landelijke vergadering van het milieu-OM van 15 december 1992 werd
vastgesteld welke indicatoren de milieukaart diende te bevatten. Naar aanleiding hiervan verscheen de notitie: 'De milieukaart, indicatoren voor OM'
(Fangman, 1993a). In de notitie wordt vooral ingegaan op wat de inhoud van
de kaart moet zijn. Aangegeven is welk typegegevens verzameld dient te
worden bij het in kaart brengen van gevoelige gebieden (waterwingebieden,
natuurterreinen, enz.), de stand van zaken rondom vergunningen en vergunningverlening, het nalevingsgedrag bij inrichtingen en gedoogsituaties
binnen het arrondissement.
De notitie maakt niet duidelijk wat nu precies de indicatoren zijnel en op
welke manier de indicatoren iets zouden kunnen zeggen over de variabelen.12 Slechts op één plaats in de notitie wordt expliciet een aantal indica-

11
12

Gezien de titel van de notitie is dat merkwaardig.
Dit behoeft wellicht enige toelichting. Stel men wil inzicht hebben in de mate waarin een of
meer bedrijven de milieuregelgeving naleven. Men kan dan'nalevingsgedrag' beschouwen als
de variabele waarover men uitspraken wil doen bijvoorbeeld in termen van goed versus slecht.
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toren beschreven. Genoemd worden indicatoren aan de hand waarvan een
indruk kan worden verkregen van de mate van regelnaleving door inrichtingen.13
2.1.3

Proefproject OM-milieukaart ressort Arnhem

In overleg met het openbaar ministerie gaf het ministerie van Justitie in 1993
opdracht tot het uitvoeren van een proefproject OM-milieukaart in het ressort Arnhem. Voor advies en uitvoering werd Milieu-Adviesburo Ecoplan
aangetrokken.
In de aanloop van het project werd een workshop gehouden. Deze vond
plaats op 18 juni 1993. Deelnemers waren milieu-officieren van de arrondissementen Arnhem, Almelo, Zutphen en Zwolle, advocaten-generaal en de
procureur-generaal van het ressort Arnhem, een vertegenwoordiger van de
directie Staats- en Strafrecht van het ministerie van Justitie en twee adviseurs van het Milieu-Adviesburo Ecoplan.
Tijdens de workshop werd veel aandacht besteed aan de vraag aan welk
soort gegevens men behoefte had. Hieruit kwam naar voren dat er vooral
behoefte was aan gegevens over ligging van bedrijven, vergunningsitutaties
en eventuele gedoogsituaties. Opmerkelijk was dat veel deelnemers zeiden
geen behoefte te hebben aan gegevens over incidenten, klachtenmeldingen,
bevindingen bij controles en dergelijke. Dit is opmerkelijk omdat het gaat
om gegevens waarmee informatie is te genereren over het nalevingsgedrag
bij bedrijven.
Ook was een belangrijke vraag in hoeverre de OM-milieukaart een uniform
karakter diende te hebben. Enige uniformiteit vond men gewenst, maar er
moest wel bewegingsruimte blijven voor arrondissement-specifieke differentiatie. Omdat de OM-milieukaart gemakkelijk moest zijn te actualiseren vond
men dat automatisering van de om-milieukaart noodzakelijk was.
In oktober 1993 ging het pilotproject van start. In het vervolg op de workshop was een raamwerk geschetst voor het ontwikkelen van de OM-Milieu-

Om deze uitspraken mogelijk te maken dient men vervolgens indicatoren te ontwikkelen die
iets zeggen over zowel goed als slecht nalevingsgedrag. In onderzoektermen heet dit het operationaliseren van variabelen. Indicatoren van slecht nalevingsgedrag zijn bijvoorbeeld het bestaan van waarschuwingen, bestuurlijke sancties, processen-verbaal en strafrechtelijke sancties.
13

In de notitie wordende volgende indicatoren genoemd: aantal klachten, meldingen, aangiften;
bevindingen bij controles; bestuurlijke aanschrijvingen en sancties, en processen-verbaal.
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kaart (Ecoplan, 1993a). Aanvankelijk was het de bedoeling alle inrichtingen
die binnen de prioritaire doelgroepen vielen; in de kaart op te nemen. Een
dergelijke aanpak zou echter bij het vullen en onderhouden van de kaart een
enorme werklast met zich meebrengen. Derhalve was de eerste stap in het
project het ontwikkelen en vaststellen van criteria aan de hand waarvan het
mogelijk zou worden een scherpere selectie te maken bij gegevensverzameling. Resultaat hiervan was dat niet alle bedrijven behorend tot prioritaire
doelgroepen, maar een beperkt aantal prioritaire inrichtingen in de kaart
opgenomen zou gaan worden. Ondertussen was een start gemaakt met het
ontwikkelen van een softwarepakket. Gekozen werd voor het aanpassen van
een speciaal voor de politiemilieukaart ontwikkeld softwarepakket, het zogenaamde Impol-pakket.14 Na gereedkoming werd dit pakket geïnstalleerd bij
de aan het pilotproject deelnemende arrondissementsparketten alwaar een
begin werd gemaakt met het verzamelen van gegevens. Sluitstuk van het
project was het gereedkomen van een handleiding voor het genereren van
bruikbare informatie in de vorm van rapportages (Ecoplan, 1994b).
2.1.4

Landelijke invoering

Naar aanleiding van ervaringen opgedaan met het pilotprojeet werd begin
1994 een draaiboek voor het opzetten van een OM-milieukaart samengesteld.
In de zomer van 1994 werd het draaiboek vergezeld met het aanbod kosteloos een softwarepakket aan te schaffen, rondgezonden naar alle parketten
in Nederland. Tot op heden hebben negen arrondissementsparketten gebruik gemaakt van het aanbod.'5
2.2

Doelen van de OM-milieukaart

Centrale doelstelling van het evaluatie-onderzoek is de werking van het instrument OM-milieukaart te beoordelen tegen het licht van gestelde doelen.
Voor een dergelijke beoordeling is van belang precies te weten wat de doelen
van het instrument zijn.

14

Dit softwarepakket is thans in vijf polltieregio's in gebruik: Limburg-Zuid, Brabant-Noord,
Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Noord-Holland-Noord.
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Inclusief de vier pilot-parketten beschikken dus in totaal dertien parketten over een Impolpakket, waarvan in totaal zeven parketten ervaring hebben met het werken met Impol.
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Doelstelling volgens de notitie Fangman

In de landelijke vergadering van het milieu-OM van 15 december 1992 werd
niet alleen bepaald welke indicatoren de OM-milieukaart diende te bevatten,
maar ook vastgesteld wat de doelstelling van de kaart was. Deze doelstelling
werd in de notitie Fangman (1993a) als volgt verwoord.
'Doelstelling van de milieukaart:
a. sturingsinstrument voor handhaving/overleg met bestuur
b. instrument voor effectmeting.'
Deze formulering is geen doelformulering. Onduidelijk is namelijk wat nu
feitelijk wordt'beoogd'. Eerder doet de formulering denken aan een definitie (de OM-milieukaart is ...), of het moet zijn dat de doelstelling van de OMmilieukaart erin bestaat een instrument te zijn.
Omdat de term 'instrument' de associatie oproept met een middel om iets te
bereiken, blijft de vraag welk doel het instrument dient. Een passage verderop in de notitie over de verwezenlijking van doelen biedt aangrijpingspunten
om op deze vraag een antwoord te geven.
Over doelstelling A meldt de notitie (Fangman, 1993a, p. 2):
'De milieukaart (...) geeft een globaal inzicht in de feitelijke nalevingssituatie in het arrondissement en kan zo dienen als sturingsinstrument
bij het handhavingsoverleg met bestuur en politie en bij de handhaving
zelf.'
Uit de zinsnede ' (...) de milieukaart geeft een globaal inzicht in de feitelijke
nalevingssituatie (...)' kan worden begrepen dat de OM-milieukaart iets is dat
informatie verschaft. Omdat in de notitie vooral uiteen is gezet uit welk type
gegevens de kaart dient te zijn opgebouwd, mag hieruit worden begrepen
dat het gaat om een instrument waarmee op een systematische wijze gegevens kunnen worden verzameld met de bedoeling informatie te verschaffen
over de nalevingssituatie. De doelstelling van de OM-milieukaart is met
andere woorden: het op systematische wijze verzamelen en verwerken van
gegevens met als oogmerk voor handhavingsactiviteiten relevante informatie
te genereren.
Aan de zinsnede'( ... ) en kan zo dienen als een sturingsinstrument bij het
handhavingsoverleg met bestuur en politie en bij de handhaving zelf' ligt de
veronderstelling ten grondslag dat een systematische informatievoorziening
zal leiden tot een betere onderbouwing van beslissingen over handhavingsacties, en tot verbetering van de informatiepositie in het overleg met handhavingspartners. Het gaat hierbij om een tweetal doelen van een hogere orde.
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Over doelstelling B is in de notitie te lezen (Fangman, 1993a, p. 2):
'De kaart kan bovendien dienen als meet- en rapportage-instrument: de
eerste kaart geeft de nulsituatie weer. Na enige tijd bv twee jaar, kan de
kaart geactualiseerd worden en vastgesteld worden of veranderingen zijn
opgetreden. (...) Voor het OM kan de geactualiseerde kaart aldus dienen
als graadmeter voor de mate waarin prioriteitenstelling in controle en
opsporing leidt tot, althans samengaat met verbetering van de nalevingssituatie bij de doelgroepen waarop de prioritaire handhaving is gericht.'
Hieruit kan worden opgemaakt dat met de OM-milieukaart tevens wordt
beoogd inzicht te verkrijgen in de effecten van handhavingsinspanningen.
In de notitie ontbreekt anders dan bij doelstelling A een verwijzing naar een
hoger gelegen doel. Hiervoor kan worden teruggegrepen naar hetgeen in
paragraaf 2.1 over de aanleiding voor het ontwikkelen van een OM-milieukaart is beschreven. Aanleiding was namelijk dat milieu-officieren het als
een probleem zagen dat ze onvoldoende in staat waren verantwoording af te
leggen over hun activiteiten en geboekte resultaten.
Het type indicatoren dat binnen het openbaar ministerie wordt gehanteerd
om activiteiten en prestaties tot uitdrukking te brengen (aantal afgedane
zaken en wijze en snelheid van afdoening) levert een te reductionistisch
beeld op van werkelijke activiteiten en prestaties. Veel van de h'andhavingsactiviteiten op het milieuterrein zijn namelijk gericht op preventie: het voorkomen dat normen worden overtreden en het zodoende voorkomen dat de
noodzaak van strafrechtelijke vervolging zich voordoet. Bovendien vereist
milieuwethandhaving een goede onderlinge afstemming waarin veel tijd
gaat zitten. Al met al worden er handhavingsresultaten geboekt die, omdat
ze niet als strafrechtelijke produkten worden geregistreerd, niet in de statistieken zijn terug te vinden.
Meer in het algemeen is er binnen het openbaar ministerie de behoefte
aanwezig, te kunnen aangeven wat de opbrengsten van investeringen in de
intensivering van justitiële handhaving zijn. In haar inleiding van de workshop op 18 juni 1993 verwoordde procureur-generaal Sorgdrager, initiator
achter de ontwikkeling van de OM-milieukaart, deze behoefte als volgt (Ecoplan, 1993b).
'Met het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is ook geld voor justitie
beschikbaar gekomen ter intensivering van de handhaving van de milieuwet- en regelgeving. Er is nu enige tijd gewerkt aan het uitzetten van de
strategie, hoe aan deze intensivering vorm te geven. Deze intensivering
zal vanaf nu dan ook praktische vorm moeten gaan aannemen.
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Na verloop van tijd zal vanuit de politiek de vraag komen wat justitie met
al dat NMP-geld heeft gedaan. Het volstaat dan niet te melden dat voor
dat geld x Officieren extra zijn aangesteld; Justitie zal ook het rendement
van de investering moeten aantonen (het aantal Officieren is niet zo belangrijk, het is het resultaat dat telt).
Er is dus een systeem nodig dat het OM in staat stelt iets te kunnen melden omtrent de resultaten van het investeringsbeleid (...)'
Doelstelling B dienen we dan ook te bezien in het licht van de volgende twee
hoger gelegen doelen, namelijk een completer beeld geven van strafrechtelijke activiteiten en produkten, en bestuur en politiek inzicht geven in opbrengsten van geïnvesteerd geld.
2.2.2

Doelstelling volgens de Planningsbrief

Behalve de notitie Fangman, verschaffen ook de jaarlijkse plannings- en verdeelbrieven van het ministerie van Justitie een aangrijpingspunt voor nadere
explicitering van doelen van de OM-milieukaart. In de Plannings- en verdeelbrief 1996 Rechterlijke Organisatie (Ministerie van justitie, 1995) staat namelijk geschreven:
`(...) een OM-milieukaart is vanaf het eerste kwartaal van 1996 operationeel, zodat op basis hiervan een meer gefundeerde planning voor 1997
mogelijk is.'
Uit deze passage kan worden opgemaakt dat de OM-milieukaart ten doel
heeft informatie aan te leveren ten behoeve van meer gefundeerde planning
van justitiële handhavingsactiviteiten.
Samenvattend zijn als doelen van de OM-milieukaart te formuleren:
- een betere onderbouwing van beslissingen over handhavingsacties;
- verbetering van de informatiepositie in het overleg met handhavingspartners;
- een completer beeld geven van strafrechtelijke activiteiten en produkten;
- de centrale overheid en de politiek inzicht geven in opbrengsten van
geïnvesteerd geld;
- het realiseren van een meer gefundeerde planning van justitiële handh avin gs activite ite n.
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De OM-milieukaart: instrument en
context
In het vorige hoofdstuk is aangegeven tegen welke achtergronden de ontwikkeling van de OM-milieukaart kan worden begrepen en welke doelen men
met dit instrument zoal voor ogen heeft. Uit deze beschrijving komt kort
samengevat naar voren dat de ontwikkeling van de OM-milieukaart kan worden begrepen vanuit een binnen het openbaar ministerie aanwezige behoefte de informatievoorziening rond de handhaving van milieuregelgeving te
verbeteren.
In dit hoofdstuk staan we eerst stil bij wat een OM-milieukaart is (paragraaf
3.1). Vervolgens belichten we een aantal onderwerpen die in belangrijke
mate de context van de OM-milieukaart bepalen. Wat dit laatste betreft, zetten we eerst uiteen dat bij de milieuwethandhaving diverse instanties zijn betrokken en dat deze vanwege de noodzaak diverse handhavingsactiviteiten
op elkaar af te stemmen op elkaar zijn aangewezen (paragraaf 3.2). Vervolgens zetten we uiteen van welke strategieën en instrumenten de diverse
handhavingspartners zoal gebruik maken bij de handhaving van milieuregelgeving (paragraaf 3.3). Ten slotte geven we aan welke twee betekenissen strafrechtelijke handhaving kan hebben ten opzichte van bestuur(srechte)lijke
handhaving (paragraaf 3.4).
3.1

Het instrument OM-milieukaart

De term 'OM-milieukaart' roept zeer begrijpelijk de associatie op dat we van
doen hebben met een afbeelding van een geografisch afgebakend gebied
waarvan onder andere is af te lezen waar zich milieugevoelige gebieden bevinden en waar milieubelastende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. 16 Indien
we echter in beschouwing nemen wat er in de notitie Fangman (1993a) is
beschreven over de aard van de OM-milieukaart, kan worden vastgesteld dat
we niet zo zeer van doen hebben met een milieukaart op zich, maar veeleer
met geheel van richtlijnen, procedures en gereedschappen voor het maken

16

Zoals vermeld bestaat het begrip milieukaart al langer binnen de politiewereld; bij een enkel
korps hangt de milleukaart letterlijk aan de muur.
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van milieukaarten. Dit geheel zou men een systeem van informatievoorziening kunnen noemen.17
Het basisprincipe van de OM-milieukaart is dat door het verzamelen en verwerken van gegevens over bedrijfsactiviteiten, nalevingsgedrag, niveau van
handhaving en milieugevoeligheid van gebieden, in `kaart' wordt gebracht
waar zich milieurisico's voordoen. Onder meer kan worden vastgesteld bij
welke inrichtingen het risico van milieuschade enlof de kans dat milieuwetovertredingen worden begaan het grootst zijn, zodat op basis hiervan een
lijst van bedrijven kan worden samengesteld waarop handhavingsactiviteiten zich met prioriteit dienen te richten.
Was de OM-.milieukaart aanvankelijk een concept, na verloop van tijd kreeg
deze een tastbare dimensie in de vorm van een softwareprogramma dat in
het kader van het pilotproject in het ressort Arnhem werd beproefd. Het
betrof een voor het openbaar ministerie aangepaste versie van het Impolprogramma dat oorspronkelijk voor de politiemilieukaart was ontwikkeld.
Diverse parketten gingen met het programma aan slag. Met behulp van het
programma werden in betrekkelijk korte tijd aanzienlijke gegevensbestanden aangelegd door gegevens te verzamelen over onder andere bedrijven,
vergunningsituaties, handhavingsactiviteiten, incidenten, aandachtsgebieden, overlegvormen en handhavingspartners.
Beantwoording van de vraag wat nu precies een om-milieukaart is, is niet gemakkelijk te beantwoorden. De term 'OM-milieukaart' verwijst namelijk zo
wel naar een systeem van verzameling en verwerking van gegevens teneinde
periodiek een milieukaart te kunnen opstellen als naar de milieukaart zelf.
In de betekenis van een systeem van informatievoorziening is de OM-Milieukaart een geheel van richtlijnen, procedures en gereedschappen voor het
verzamelen en verwerken van gegevens over onder andere bedrijfsactiviteiten, vergunning- en gedoogsituaties, controlebevindingen van handhavingspartners en incidenten. Met behulp van dit systeem is het mogelijk regelmatig een milieukaart te maken: er geldt een richtlijn dat een à twee keer per
jaar een actualisatie van de kaart dient plaats te vinden.
In de betekenis van een concrete milieukaart verschaft een OM-milieukaart
informatie over waar zich milieurisico's voordoen teneinde prioriteiten te

17

In het Jaarverslag van het openbaar ministerie over het jaar 1993 (Openbaar ministerie, 1994a),
wordt gesproken over 'het informatiesysteem OM-milieukaart'.

De OM-mllleukaart: Instrument en context

25

kunnen stellen in de milieuwethandhaving. Daarnaast verschaft een OMmilieukaart een aangrijpingspunt om informatie te verkrijgen over bereikte
resultaten van handhavingsactiviteiten teneinde politieke verantwoording te
kunnen afleggen. In deze laatste betekenis is een OM-milieukaart dus feitelijk het produkt van het systeem om-milieukaart.
Hoewel in het alledaagse spraakgebruik binnen het openbaar ministerie de
term OM-milieukaart overwegend in de eerst genoemde betekenis wordt
gebruikt, zijn beide betekenissen niet los van elkaar te zien.
Van gegevens naar informatie
In het voorgaande spraken we over een `systeem van informatievoorziening'.
Kortweg wordt dit ook wel een informatiesysteem genoemd. Wat is nu in
essentie een informatiesysteem? Om dit te verduidelijken maken we een
onderscheid tussen gegevens en informatie. In een definitie van Davis en
Olson (1987) komt dit onderscheid mooi naar voren. Zij definiëren informatie als:
`(...) gegevens verwerkt tot een zodanige vorm dat die zinvol is voor de
ontvanger met als kenmerk dat het een reële of gepercipieerde waarde
heeft voor lopende of voorziene acties of beslissingen.'
Uit deze definitie wordt duidelijk dat gegevens de bouwstenen vormen voor
informatie. Een gegeven kan dus weliswaar informatiebestanddelen bevatten, maar is op zichzelf nog geen informatie. Daarvoor is een gegevensbouwwerk nodig. Door gegevens op een (vooraf) bepaalde manier te combineren
ontstaat betekenisvolle informatie (Verhagen, 1989).
Vanuit het perspectief van de systeemleer kunnen gegevens worden beschouwd als de invoer van een informatiesysteem en informatie als de uitvoer. De doorvoer vindt dan plaats in het informatiesysteem alwaar gegevens
geïnterpreteerd en verwerkt worden tot informatie (zie figuur 1).
Passen we dit model toe op de OM-milieukaart, dan kan deze worden beschouwd als een informatiesysteem waarvan de invoer bestaat uit gegevens
over onder andere de vergunningsituatie, handhavingsactiviteiten, incidenten en aandachtsgebieden en de uitvoer uit informatie die milieu-officieren
ondersteunt bij het nemen van beslissingen over handhavingsacties (wel of
niet strafrechtelijke optreden), het leveren van een bijdrage aan de programmering van gezamenlijke handhavingsactiviteiten en de planning en verantwoording van justitiële handhavingsactiviteiten.
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Figuur 1: Van gegevens naar informatie
informatiesysteem

gegevens

invoer

interpretatie en verwerking

doorvoer

informatie

uitvoer

Automatiseren van gegevensverwerking
Het voordeel van het automatiseren van gegevensverwerking is dat grote
hoeveelheden gegevens razendsnel kunnen worden verwerkt tot behapbare
informatie. Een belangrijk nadeel is echter dat wanneer eenmaal een structuur is afgesproken waarbinnen gegevensopslag gaat plaatsvinden, die structuur niet gemakkelijk meer is te veranderen en een forse sta in de weg kan
zijn voor aanpassingen.
Wanneer is het zinvol te automatiseren? Een belangrijke regel hierbij is dat
automatisering vooral zinvol is als grote hoeveelheden gegevens moeten
worden verwerkt om bruikbare informatie te genereren. Wanneer echter het
aantal gegevens beperkt is of de gegevens zo worden aangeleverd dat daarmee kant en klare bruikbare informatie wordt overgebracht, is het de vraag
of automatisering zin heeft.
3.2

De context van het instrument

In het voorgaande is uiteengezet dat de OM-milieukaart is ontstaan vanuit
een binnen het openbaar ministerie aanwezige behoefte de informatievoorziening rond de handhaving van milieuregelgeving te verbeteren. Het
openbaar ministerie is echter niet de enige instantie die een taak heeft in de
handhaving van milieuregelgeving. Zij is een van de handhavingspartners
in een netwerk van toezichthoudende instanties, politiekorpsen en bijzondere opsporingsdiensten. Kortweg wordt dit samenstel van handhavingsinstanties wel aangeduid als `handhavingsnetwerk'.
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Handhaven in een interdependent netwerk

In het handhavingsnetwerk heeft elk van de instanties zijn eigen taak: bestuursorganen een toezichthoudende taak, politiekorpsen en bijzondere
opsporingsdiensten een opsporingstaak en het openbaar ministerie de taak
verdachten strafrechtelijk te vervolgen.
Hoewel elk van de handhavingsinstanties zijn eigen taak heeft, zijn ze voor
de uitoefening van die taak op elkaar aangewezen. Voor een goede taakuitoefening is namelijk noodzakelijk dat verschillende handhavingsinstanties
hun activiteiten op elkaar afstemmen, dit om te voorkomen dat zij elkaars
activiteiten doorkruisen en handhavingsadressaten onnodig belasten.
Een minimumvariant van afstemming is dat de verschillende instanties
elkaar vertellen wat ze van plan zijn te doen. Afstemming kan echter ook
plaatsvinden door het gezamenlijk plannen van activiteiten. Het is deze wijze van afstemming waaraan thans vorm wordt gegeven door het opstellen
van gezamenlijke handhavingsprogramma's en het maken van principeafspraken over wie in welke omstandigheden wat doet. We gaan even in de
geschiedenis terug om uiteen te zetten hoe aan die afstemming gaandeweg
vorm is gegeven.
Gesignaleerde behoefte aan afstemming
In het NMP dat in 1989 verscheen, werd gesteld dat het van belang was de
afstemming tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving te
verbeteren. In het Plan van aanpak intensivering van de strafrechtelijke
handhaving van milieuwetgeving schreef het openbaar ministerie (Openbaar
ministerie, 1990b, p. 8):
'Het OM streeft, in overleg met het bestuur, politie en Regionale Inspectie Milieuhygiëne, naar afstemming van strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving. Bij voorkeur worden beide vormen van handhaving geïntegreerd in een door het bestuur en OM gezamenlijk vastgesteld handhavingsprogramma. Afstemming houdt met name in dat wordt afgesproken waar politie en OM bij de handhaving "mee instappen" voor het
leveren van een justitieel sluitstuk.'
Uit een nadere bestudering van het Plan van aanpak (Openbaar ministerie,
1990b) blijkt dat het openbaar ministerie zich bij de gedachtenvorming over
afstemming tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving, heeft laten
inspireren door de werkzaamheden van een werkgroep van het vaste overleg
tussen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
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beheer (VROM), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Handhavingsstructuur
Kort na het verschijnen van het Plan van aanpak, informeerde de minister
van VROM18 bij brief van 11 oktober 1990 de 'Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de door de werkgroep geschetste handhavingsstructuur (Kamerstukken II, 1990-1991). De navolgende handhavingsstructuur werd voorgesteld:
- handhaving in samenwerking tussen drie bestuursniveaus, waarbij het
zwaartepunt ligt bij intergemeentelijke samenwerking (op basis van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR));
- betrokkenheid van politie en openbaar ministerie in het overleg over en
de afstemming van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving;
- elke WGR-regio heeft een coordinatie- en informatiepunt (CIP);
- er worden jaarlijkse handhavingsprogramma's opgesteld op drie be-'
stuursniveaus met onderling afgestemde prioriteitenstelling;
- prioriteiten zijn gebaseerd op het te verwachten milieurendement;
- handhaving geschiedt integraal, dat wil zeggen, controle vindt niet sectorgewijs plaats, maar heeft tegelijkertijd betrekking op alle sectoren
(lucht, water, bodem en hinder);
- jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan gemeenteraad, Provinciale
Staten en Staten-Generaal.
Nadat in bestuurlijke kring over de voorstellen van de werkgroep breed overleg was gevoerd, kwamen de volgende ontwikkelingen op gang.
- De contouren van handhavingsoverleggen werden zichtbaar: op landelijk
niveau in de vorm van de Landelijke Coordinatie Commissie Milieu
(LCCM), op provinciaal niveau in de vorm van provinciale milieu-overleggen en op WGR-niveau in de vorm van regionale milieu- overleggen.
- In 1992 gaf de LCCM voor het eerst aan wat de landelijke handhavingsprioriteiten voor het daaropvolgende jaar zouden zijn. Het betrof een
viertal prioriteiten: verdroging, vermesting en verzuring, voorkoming
verspreiding cadmium en terugdringing van het gebruik van CFK'S
(chlo orfluorwaterstoffen);

18

Mede namens de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Binnenlandse Zaken, van Justitie en
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij.
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- in diverse WGR-gebieden werd een CIP ingesteld ofwel een `CIP'er' aangesteld.
Handhavingsoverleg
Thans kennen we een situatie waaraan nog veel te verbeteren valt. De overlegstructuur is er, maar aan de wijze waarop handhavingsinstanties hun activiteiten op elkaar afstemmen en gezamenlijk prioriteiten stellen, valt nog het
nodige te verbeteren. Dit geldt met name voor het niveau waarop het zwaartepunt van afstemming ligt, het WGR-niveau. In sommige WGR-regio's vindt
in zowel het ambtelijk regionaal milieu-overleg als bestuurlijk regionaal
milieu-overleg, intensief overleg plaats, terwijl in andere regio's de overleggen een kwakkelend bestaan leiden.
Handhavingspartners spreken elkaar niet alleen in milieu-overleggen. Zij
voeren ook overleg met elkaar in minder officiële settings, bijvoorbeeld over
de vraag hoe in een specifiek geval te zullen optreden.
Wederzijdse afhankelijkheid tussen handhavingspartners
Wat betreft het opbouwen van een informatiepositie verkeert het openbaar
ministerie in een afhankelijke situatie. Op de werkvloer waar toezicht- en
opsporingsactiviteiten plaatsvinden, worden feiten geconstateerd en opgetekend. De milieu-officier staat op een afstand van deze dagelijkse praktijk.
Niettemin wordt van hem wel verwacht dat hij een bijdrage levert aan de
gezamenlijke programmering van handhavingsactiviteiten.
Tevens wordt van de milieu-officier verwacht dat hij een consistent vervolgingsbeleid voert. Het openbaar ministerie wil immers af van een op incidenten en toevalstreffers gebaseerde strafrechtelijke handhaving (Fangman,
1993b). In de dagelijkse praktijk moet de milieu-officier tal van beslissingen
nemen over welke personen of ondernemingen hij al dan niet strafrechtelijk
zal vervolgen. Het opportuniteitsbeginsel geeft de officier van justitie de
vrijheid niet alles te vervolgen wat hij op zijn weg tegenkomt (Cleiren, 1989).
Het vervolgingsmonopolie - alleen het openbaar ministerie kan strafzaken
aanbrengen - brengt echter met zich mee dat hij verplichtingen heeft ten
opzichte van zijn omgeving. Zo mag op grond van het gelijkheidsbeginsel
worden verwacht dat de milieu-officier in gelijkende gevallen op een gelijksoortige manier handelt en overeenkomstige regelingen treft. In zijn optreden dient met andere woorden een herkenbare lijn aanwezig te zijn.
Het feit dat het openbaar ministerie voor het opbouwen van een goede informatiepositie afhankelijk is van toezichthouders en opsporingsambtenaren,
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wil niet zeggen dat het daarom gedoemd is tot een lijdelijk bestaan. Andersom zijn toezichthouders en opsporingsambtenaren ook afhankelijk van het
openbaar ministerie. Zo hebben opsporingsambtenaren als vanzelfsprekend
het openbaar ministerie nodig opdat tegen regelovertreders passende maatregelen worden genomen. Maar ook bestuurlijke partners hebben het openbaar ministerie nodig, bijvoorbeeld wanneer het hen niet lukt een regelovertreder met bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot ander gedrag te
bewegen.
3.2.2

Strategieën en instrumenten van milieuwethandhaving

Het openbaar ministerie beschouwt het strafrecht ter handhaving van milieuregelgeving niet meer als een ultimum remedium. Dit heeft de afgelopen
jaren geleid tot een intensivering van strafrechtelijk milieuwethandhaving.
Niettemin gaat het openbaar ministerie er nog steeds vanuit dat het primaat
van de handhaving op het bestuurlijke vlak ligt. Het leeuwedeel van de handhaving spitst zich namelijk toe op toezicht op het nalevingsgedrag bij inrichtingen. Naar het oordeel van het openbaar ministerie, is het openbaar bestuur op dit vlak de eerst aangewezen handhaver. Dit betekent niet dat het
openbaar ministerie zich terughoudend opstelt. Uitgangspunt is dat bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving elkaar kunnen aanvullen en dat de verschillende handhavingspartners ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, daar waar mogelijk gezamenlijk gestalte geven aan de handhaving van
milieuregelgeving (Openbaar ministerie, 1994b).
Repressieve versus cooperatieve handhaving
Handhaving is geen louter sluitstuk van de reguleringsketen. Bevindingen uit
de praktijk van de handhaving kunnen juist een beginpunt vormen voor de
bijstelling van wet- en regelgeving. Ook komt handhaving al in een vroeg stadium van de reguleringsketen aan de orde op het moment waarop nagedacht
moet worden over de handhaafbaarheid van wetten, regels en vergunningen.
Ten slotte richt handhaving zich in de praktijk veelal op verder reikende
doelstellingen dan alleen het streven dat bedrijven zich aan wetten en regels
houden. Handhaving betekent namelijk niet alleen het reageren op dingen
die fout gaan, maar ook samen met de normadressaat kijken hoe voorkomen
kan worden dat dingen fout gaan. Zo kunnen handhavingsactiviteiten erop
gericht zijn een bedrijf te overtuigen haar nalevingsgedrag beter te organiseren door het introduceren van betere procedures, het realiseren van tech-
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nische voorzieningen en/of verbetering van het opleidingsniveau van werknemers.
In de rechtssociologische literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen
twee ideaaltypische handhavingsstrategieën: de 'repressieve strategie' en de
'cooperatieve strategie' (Hawkins, 1984; Koolhaas, 1990; Vos e.a., 1993). De
repressieve strategie kenmerkt zich door een handhavingsstijl waarbij afschrikking centraal staat. De veronderstelling is hierbij dat straftoediening
de dader ervan zal weerhouden wederom de regels te overtreden en andere
potentiële daders zal afschrikken.

De cooperatieve strategie kenmerkt zich daarentegen door een handhavingsstijl waarbij preventie en het bevorderen van nalevingsgedrag centraal staat.
Belangrijke elementen van deze handhavingsstijl zijn:
- het aangrijpen van condities die ten grondslag liggen aan niet-nalevingsgedrag;
- en terughoudendheid het regelovertredend gedrag zonder meer te sanctioneren.19
Het betreft hier twee ideaaltypische handhavingsstijlen, die helpen de gedachten te vormen over twee uiterste manieren van handhaving. In de
praktijk zullen we geen handhavers tegenkomen die uitsluitend denken en
handelen in afschrikkingsstrategieën. Even zo goed zullen we ook geen handhavers tegenkomen die enkel denken en handelen in preventieve strategieën.
Wat we wel zien zijn mengvormen van de verschillende handhavingsstijlen.
Zo kan bijvoorbeeld een handhaver, rekening houdend met de achtergronden van normovertredend gedrag, in het ene geval een repressieve aanpak
voorstaan en in een ander geval een meer cooperatieve aanpak.20
Bestuur(srechte)lijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten
De in de dagelijkse praktijk meest gangbare bestuurlijke handhavingsinstrumenten zijn: overleg voeren, overreden en waarschuwingen geven. Het betreft hier instrumenten die bij een cooperatieve stijl van handhaven horen.

19

Dit om te voorkomen dat zich ten aanzien vaneen bedrijf of persoon een criminele reputatie
vestigt. Braithwaite (1985) waarschuwt voor het gevaar van 'desintegrative shaming', waarmee
hij bedoelt dat de reactie - die nog het best kan worden omschreven met 'schaamte' - die met
een repressieve aanpak wordt opgewekt en de uitstraling die dit heeft op de omgeving, voorbij
een bepaalde grens niet meer functioneel is. Zo'n grens is overschreden wanneer bijvoorbeeld
een bedrijf na alles In het werk te hebben gesteld zich te herstellen van haar misstap, de hand-

20

doek in de ring gooit en terugvalt in onverschilligheid.
Zie voor normatieve noties hieromtrent Huismane.a. (1994).
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Handhaving betekent voor toezichthouders in eerste instantie vooral het
articuleren van milieunormen in de hoop dat personen en bedrijven deze
zullen internaliseren. Het gaat hierbij om een wijze van handhaven die niet
vrijblijvend is zolang op de achtergrond de dreiging van bestuurlijke dwangmiddelen en/of strafrechtelijke sancties aanwezig is.21
Bestuursorganen beschikken over drie bestuursrechtelijke dwangmiddelen,
te weten: dwangsom, bestuursdwang en intrekking van vergunning of ontheffing. Het betreft hier middelen die weliswaar in het kader van een cotiperatieve stijl van handhaven worden toegepast, maar op zichzelf een meer
repressief dan cooperatief karakter hebben. Probleem van de bestuurlijke
dwangmiddelen is echter dat het moeilijk is een verhouding te vinden tussen
de ernst van de normovertreding en de schade die een bedrijf ondervindt bij
tenuitvoerlegging van de dwangmiddelen. Er is met andere woorden veelal
moeilijk een proportionele reactie te realiseren. In de komende jaren zal
echter naar verwachting de mogelijkheid hiertoe toenemen als aan het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium de figuur ~'bestuurlijke
boete' wordt toegevoegd.22
Behalve langs bestuursrechtelijke weg kan ook langs strafrechtelijke weg
druk worden uitgeoefend op normovertreders. Aan de hand van een door
een opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal, kan de milieu-officier
overgaan tot strafrechtelijk optreden. De criteria hiervoor zijn in de Leidraad
milieu (Openbaar ministerie, 1994b, pp. 12-13) als volgt verwoord:
`Het OM staat op het standpunt dat in beginsel, direct na constatering, in
elk geval strafrechtelijk behoort te worden opgetreden tegen (...):
a commune delicten met milieurelevantie, zoals valsheid in geschriften
bij het doen van meldingen of registraties;
b overtredingen van de milieuwetgeving die voldoen aan een of meerdere criteria:
- opzettelijke overtreding van een kernvoorschrift (onder kernvoorschriften worden verstaan: die voorschriften die voor bescherming van het milieu werkelijk relevant zijn, gelet op de aard

21

Overleg en overreding zijn effectieve vormen van gedragsbeïnvloeding, maar kunnen alleen
gezien de belangen en de macht van organisaties slechts werken met de dreiging van harde

22

Zie Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten (1994) en de briefvan de minister van
Justitie van 1 juli 1994 waarin het regeringsstandpunt over de bestuurlijke boete is weergegeven
(Kamerstukken II, 1993-1994).

maatregelen op de achtergrond. Zie Van de Bunt, 1992.
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en de risico's van de inrichting en de gevoeligheid van de omgeving);
- opzettelijke overtreding van een administratief voorschrift ten
behoeve van toezicht of tijdig optreden door bevoegd gezag zoals
verplichtingen tot melding, registratie, meten of bemonsteren;
- opzettelijk handelen zonder vergunning;
- recidive (dat wil zeggen dat het bedrijf in de voorgaande 5 jaar
voor en vergelijkbare overtreding of een overtreding met een vergelijkbare oorzaak, ten minste één keer aantoonbaar is gewaarschuwd en/of een bestuursdwang- of dwangsombeschikking en/
of een proces-verbaal heeft gekregen);
- (dreigende) milieuschade van enige betekenis;
- economisch voordeel of concurrentievervalsing van enige betekenis, al dan niet ten koste van concurrenten.'
In het kader van strafrechtelijk optreden heeft de milieu-officier een aantal
vrijheidsgraden de normovertreder op een cotiperatieve dan wel repressieve
wijze te benaderen, maar telkens met als oogmerk hem tot beter nalevingsgedrag te bewegen. De meest repressieve aanpak bestaat eruit de normovertreder te dagvaarden voor de strafrechter te verschijnen.
3.2.3

Betekenis van strafrechtelijke milieuwethandhaving

Welke betekenis heeft strafrechtelijke handhaving ten opzichte van bestuursrechtelijke handhaving? Ten eerste kan strafrechtelijke handhaving een
zelfstandige betekenis hebben, los van bestuursrechtelijke handhaving. Deze
zelfstandige betekenis komt onder meer tot uiting wanneer een milieu-officier een bestuursorgaan op haar verantwoordelijkheid wijst dat zij de milieuregelgeving dient te handhaven. Een dergelijk optreden vindt plaats vanuit
de notie dat het openbaar ministerie een eigen verantwoordelijkheid heeft in
het handhavingsnetwerk. Ook komt de zelfstandige betekenis van strafrechtelijke handhaving tot uiting ingeval een milieu-officier een bestuursorgaan
te kennen geeft dat de zojuist afgegeven gedoogbeschikking hem er niet van
weerhoudt eventueel op te treden tegen het bedrijf in kwestie23 of wanneer
een milieu-officier een bestuursorgaan vervolgt vanwege verdenking van

23

Het OM is niet gebonden aan een door een bestuursorgaan gegeven toezegging dat overtreding
van een bepaling van het milieurecht zal worden gedoogd (HR 17 december 1985, NJ 1986, 591).
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strafbare feiten.24 Ten slotte manifesteert de zelfstandige betekenis zich in
de aanpak van vrije velddelicten25 en (middel)zware milieucriminaliteit26.
Het opportuniteitsbeginsel geeft de milieu-officier de ruimte te kiezen voor
een cooperatieve dan wel meer repressieve aanpak.27 Gezien de functie die
het strafrecht in deze context heeft, zullen milieu-officieren gebruik maken
van deze ruimte.
Ten tweede kan strafrechtelijke handhaving een complementaire betekenis
hebben. Strafrechtelijke handhaving is dan een aanvulling op bestuursrechtelijke handhaving, in die zin dat bestuurlijk toezicht op het nalevingsgedrag
van inrichtingen plaatsvindt in de schaduw van het strafrecht. In de dagelijkse praktijk komt het aanvullende karakter van strafrechtelijk optreden
onder meer tot uiting in het zogeheten flankerend beleid.28 Gezien de functie die het strafrecht in deze context heeft, mag worden verwacht dat indien
milieu-officieren overgaan tot vervolging, zij zullen aansturen op een repressieve aanpak (van inrichtingsgebondendelicten).
In schema 1 is een en ander samengevat weergegeven.29

24

Overheden kunnen worden vervolgd voor strafbare feiten indien de taken die zij uitoefenen ook
door private organisaties hadden kunnen worden uitgeoefend (zie onder andere: Kleiman e.a.,

25

1995).
Het betreft milieudelicten die als kenmerk hebben dat zij niet binnen een inrichting worden
gepleegd. Het openbaar ministerie hanteert als stelregel dat opsporing van dit soort delicten bij
uitstek een taak van de politie is. Tegen vrij-velddelicten wordt in principe altijd proces-verbaal
opgemaakt. Zie: Openbaar ministerie, 1994b.

26 (Middel)zware milieucriminaliteit heeft betrekking op milieudelicten waarvoor geldt dat het
plegen ervan een zekere organisatiegraad vereist en waarbij gebruik wordt gemaakt van afschermingscontructies. Het openbaar ministerie hanteert als stelregel dat de bestrijding van (middel)zware milieucriminaliteit en taak is van politie, bijzondere opsporingsdiensten en open27

baar ministerie. Zie: Openbaar ministerie, 1994b.
Een cooperatieve aanpak in het kader van strafrechtelijke handhaving is niet onproblematisch.
'Pleabargaining' is geen nieuw verschijnsel. Al op 1 juli 1983 schreven de procureurs-generaal
een circulaire over dit onderwerp gericht aan hoofdofficieren van justitie (Deals met criminelen,
zie: Richtlijnen en circulaires openbaar ministerie, paragraaf 1.14). Het sluiten van deals met
daders stuit op tal van praktische en, juridische bezwaren. Zie voor een uiteenzetting: 't Hart

28

(1994).
Dit beleid houdt in dat het openbaar ministerie afschriften krijgt toegestuurd van bestuurlijke
aanschrijvigen (bijvoorbeeld waarschuwingen en dwangsombeschikkingen) en dat het flankerend aan deze aanschrijvingen brieven verstuurd naar de bedrijven in kwestie met de mededeling dat het openbaar ministerie op de hoogte is van de aanschrijving. Ook kan bijvoorbeeld In

29

de brief zijn vermeld In welk geval het openbaar ministerie zal overgegaan tot vervolging.
We merken hierbij op dat 'zelfstandig' in deze context niet moet worden opgevat als 'op eigen
houtje'.
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Schema 1: Betekenis van strafrechtelijke mllleuwethandhaving
zelfstandige betekenis

complementaire betekenis

bestuursorganen wijzen op hun verantwoordelijkheid de milieuregelgeving te handhaven

flankerend beleid

aanpak van milieudelicten gepleegd
door bestuursorganen

aanpak van inrichtingsgebonden delicten

kritisch volgen van gedoogsituaties
aanpak van vrije velddelicten
bestrijding van (middel)zware milieucriminaliteit

4

Onderzoeksbevindingen
In de voorafgaande hoofdstukken is aangegeven tegen welke achtergronden
de ontwikkeling van de OM-milieukaart kan worden begrepen en welke doelen men met dit instrument zoal voor ogen heeft. In het daaropvolgende
hoofdstuk is uiteengezet wat de OM-milieukaart kan zijn (een informatiesysteem inclusief beslisregels en procedures) en wat een informatiesysteem
doet (het omsmeden van gegevens tot informatie). Vervolgens is een aantal
onderwerpen aan de orde geweest met als oogmerk een schets te geven van
de context waarin de OM-milieukaart wordt gebruikt.
In dit hoofdstuk doen we verslag van de gesprekken die we hebben gevoerd
met officieren van justitie, parketsecretarissen en/of andere parketmedewerkers bij de negentien arrondissementsparketten. De gesprekken werden gevoerd in de periode maart-juni 1995. De bevindingen die in dit hoofdstuk
worden gepresenteerd zijn een weergave van dat moment.
Om een algemene indruk te geven van de interviews: in veel van de interviews werden we geconfronteerd met een grote scepsis en weerstand tegen
de OM-milieukaart. Zo waren er milieu-officieren die nauwelijks iets positiefs te melden hadden, ook als ze met de OM-milieukaart geen enkele ervaring hadden. De scepsis en weerstand werd in die gevallen in belangrijke
mate gevoed door de weinig opbouwende verhalen elders uit het land. Meer
in het algemeen was echter de belangrijkste voedingsbodem van aversie
tegen de OM-milieukaart; het diffuse karakter van de doelstelling ervan. Een
aanzienlijk aantal milieu-officieren vertelde namelijk absoluut niet te weten
wat nu precies het nut en de meerwaarde van dit instrument is.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.1 presenteren we de
resultaten van de interviews met de vertegenwoordigers van alle arrondissementsparketten. Deze gesprekken hadden ten doel een beeld te verkrijgen
van de milieu-informatievoorziening in den brede. In de vraaggesprekken en
bij de analyse van het interviewmateriaal hebben we ons niet alleen gericht
op instrumentele aspecten van de informatievoorziening (softwareprogramma's en registratiehulpmiddelen). Ook hebben we aandacht besteed aan de
procedurele aspecten hiervan. Hierbij kan men denken aan afspraken, procesregels en/of handelswijzen met betrekking tot het verstrekken van informatie en het vastleggen, overdragen en verwerken van gegevens.
In paragraaf 4.2 presenteren we de resultaten van gesprekken die we hebben
gevoerd bij de zeven arrondissementsparketten die ervaringen hebben met
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het werken met Impol. Het betreft de parketten Almelo, Arnhem, Dordrecht,
Haarlem, Middelburg, Zutphen en Zwolle. Van deze zeven parketten waren er
vier betrokken bij het pílotproject in het ressort Arnhem, te weten: Almelo,
Arnhem, Zutphen en Zwolle. Eerst beschrijven we in hoeverre en op welke
wijze deze arrondissementsparketten werken met het softwareprogramma.
Vervolgens doen we verslag van de wijze waarop en de mate waarin Impol bij
de zeven genoemde parketten is ingevoerd.
In paragraaf 4.3 geven we daarna een uiteenzetting van hoe respondenten
oordeelden over de milieu-informatievoorziening. Hierbij is een tweedeling
gemaakt tussen de parketten die wel en geen ervaring hebben met het Impolprogramma. De respondenten van de eerste categorie parketten hebben we
specifiek gevraagd een oordeel te geven over het Impol-programma, de respondenten van de tweede categorie meer in het algemeen over de milieuinformatievoorziening.
In paragraaf 4.4 staan twee begrippen centraal: prioriteitenstelling en sturing. Eerst gaan we in op de vraag op welke wijze en in hoeverre milieukaarten in de vorm zoals deze met behulp van Impol zijn ontwikkeld (Impolmilieukaarten), een bijdrage leveren aan het stellen van prioriteiten in de
programmering van handhavingsactiviteiten. Daarna beschrijven we dat de
OM-milieukaart weliswaar een sturingsinstrument heet te zijn, maar dat onduidelijk is wat precies bedoeld wordt met `sturing' en dat naar het oordeel
van respondenten mogelijkheden van sturing beperkt zijn. We sluiten het
hoofdstuk af met een samenvatting (paragraaf 4.5).
4.1

Milieu-informatievoorziening

De OM-milieukaart kan beschouwd worden als een van de gereedschappen
die in het kader van de milieu-informatievoorziening worden gebruikt. Even
zo goed als bij de OM-milieukaart gaat het dan om gereedschappen ten behoeve van de vastlegging, overdracht en/of verwerking van gegevens. In die
zin verschillen ze onderling niet veel van elkaar. Wel wat betreft specifieke
karaktereigenschappen en beoogde doelen.
Behalve dat er verscheidene gereedschappen worden gebruikt, bestaat de
milieu-informatievoorziening bij de arrondissementsparketten doorgaans
uit meer componenten. In deze paragraaf zetten we uiteen welke vier componenten we hebben aangetroffen en welke gereedschappen in het kader van
elk van de componenten zoal worden gebruikt.
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Componenten van milieu-informatievoorziening

Informatievoorziening rond processen-verbaal en afdoeningen
Alle arrondissementsparketten beschikken over Compas. In Compas worden
de gegevens van alle bij het parket inschreven processen-verbaal opgeslagen
en na afdoening verwijderd. Vrijwel alle parketten maken gebruik van de
gegevens uit Compas om overzichten te maken van
milieu-processen-verbaal geordend naar wet, handhavingsinstantie, politiedistrict, verbalisant, etcetera. Doorgaans wordt in deze overzichten ook informatie over afdoeningen meegenomen. De overzichten worden gebruikt voor
terugkoppeling naar politie en bestuur. Indien door politie of bestuur vragen
worden gesteld naar de afloop van bepaalde zaken, kunnen zij op efficiënte
wijze door middel van afloopberichten hierover worden geïnformeerd. Daarnaast worden de overzichten gebruikt voor de verantwoording en planning
van justitiële handhavingsactiviteiten. Een aantal parketten gebruikt voor
het maken van deze overzichten Rapsody. Andere parketten hebben hiervoor
een eigen software-programma ontwikkeld. Soms ook worden de overzichten handmatig gemaakt.
Voor het verkrijgen van een compleet overzicht van door opsporingsambtenaren opgemaakte processen-verbaal, is Compas ontoereikend. Om een volledig overzicht te krijgen dient met opsporingsbevoegde instanties (politie,
bijzondere opsporingsdiensten en bestuurlijke handhavingsinstanties) de
afspraak te worden gemaakt, dat alle processen-verbaal bij het openbaar
ministerie worden gemeld.30 De mate waarin hieraan op een stelselmatige
manier vorm is gegeven, verschilt per parket. Sommige parketten hebben
over meldingen goede afspraken lopen, andere parketten nemen een meer
afwachtende houding aan.
Een aantal parketten geeft aan dat een systematische informatievoorziening
met betrekking tot processen-verbaal, informatie oplevert waarmee de politie kan worden aangestuurd. Een ordening van processen-verbaal naar politiedistrict kan bijvoorbeeld in een oogopslag duidelijk maken op welke wetgevingsaspecten wel en niet wordt gehandhaafd en aan welke aspecten meer
of minder aandacht wordt besteed.

30

Dit kan strijdig zijn met de doelstelling het aantal technische sepots terug te dwingen.
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Informatievoorziening rond meldingen
De meeste parketten beschikken over een systeem van aanlevering, opslag
en verwerking van bestuurlijke en soms ook politiële meldingen. Bij sommige parketten voorziet het systeem tevens in voorzieningen voor de opslag
en verwerking van flankerende brieven.
Van de twaalf parketten die geen ervaring hebben met het werken met
Impol, maken twee parketten gebruik van een regionaal opgezet en geautomatiseerd meldingensysteem, waarin meldingen uit zowel de bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving samenkomen. Voorts zijn er twee
parketten die over een eigen geautomatiseerd meldingensysteem beschikken
en in het kader hiervan gebruik maken van een postregistratieprogramma.
Met behulp van het programma wordt dan bijgehouden: de binnenkomende
afschriften van bestuurlijke aanschrijvingen 31 en de uitgaande flankerende
brieven. De overige acht parketten beheren en verwerken de meldingen
handmatig.
Niet elk systeem van informatievoorziening rond meldingen is even stelselmatig. Zo gaven respondenten aan dat de aanlevering van gegevens door politie en bestuur lang niet altijd even consequent plaatsvindt. Het ontbreekt
doorgaans aan een systematische bewaking van aanlevering van gegevens.
Incidenteel houden parketmedewerkers en/of milieu-officieren een ronde
langs de handhavingspartners met als oogmerk de gegevensverstrekking
weer op gang te brengen of te verbeteren. Ook levert het opslaan of archiveren van gegevens de nodige problemen op. Hierin gaat veel tijd en energie
gaat zitten. Regelmatig ontstaan er dan ook achterstanden. Ten slotte
beschikken de parketten niet altijd over adequate programmatuur om de
gegevens zo te verwerken dat zinvolle management-informatie ontstaat. Een
alternatief is dan de gegevens handmatig te verwerken, maar dit kost enorm
veel tijd.
Informatievoorziening rond handhavingsprojecten
Een aantal parketten beschikt over een systeem van informatievoorziening
rond handhavingsprojecten. Dergelijke systemen bestaan uit het registreren
van zaken zoals welke afspraken er in samenwerkingsverband zijn gemaakt,

31

Het betreft afschriften van brieven die bestuurlijke handhavingsinstanties naar bedrijven sturen waarin aangekondigd wordt dat naar aanleiding van een of meer incidenten, ongeregeldheden en geconstateerde normovertredingen een bestuurlijk sanctiemiddel (dwangsombeschikking, bestuursdwang of intrekking vergunning/ontheffing) zal worden toegepast.
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welke handhavingspartners welke taken hebben en hoe het project vordert.
In alle gevallen gaat het om een informatievoorziening die bestaat uit het
rouleren van memo's, notities en rapporten.
Informatievoorziening rond (prioritaire) inrichtingen
De meeste parketten beschikken over een systeem van informatievoorziening rond inrichtingen. Veelal gaat het dan om een niet-geautomatiseerd
systeem waarbij per inrichting ordners of mappen zijn aangelegd. Op één
uitzondering hebben de parketten die een geautomatiseerd systeem hebben,
ervaring met het werken met Impol. Die uitzondering betreft een parket
waar men het databaseprogramma Paradox gebruikt. In het werkgebied van
dit parket kent elke WGR-regio een lijst van prioritaire inrichtingen. Op basis
van deze lijsten stelt men een eigen prioriteitenlijst samen die wordt opgeslagen in het softwareprogramma Paradox.
4.1.2

Vier voorbeelden

In deze paragraaf geven we een beschrijving van hoe vier parketten elk op
een eigen wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan de milieu-informatievoorziening. De voorbeelden zijn niet geheel representatief. In het hiernavolgende is namelijk de milieu-informatievoorziening beschreven van een
viertal parketten dat naar het oordeel van de onderzoekers meer dan gemiddeld geïnvesteerd heeft in de milieu-informatievoorziening. De voorbeelden
kunnen dan ook als 'voorbeeldige' illustraties worden beschouwd.
Dordrecht
Op het parket Dordrecht bestaat de milieu-informatievoorziening uit drie
componenten, namelijk de registratie, het beheer en de verwerking van gegevens rond (1) prioritaire inrichtingen, (2) bestuurlijke meldingen en bestuursondersteunende activiteiten, en (3)processen-verbaal en afdoeningen.
Prioritaire inrichtingen. Om te kunnen bepalen ten aanzien van welke bedrijven in het arrondissement handhavingsactiviteiten zich dienen toe te spitsen, is een systeem in ontwikkeling waarbij de informatievoorziening zich
concentreert rond een aantal prioritaire inrichtingen. In het kader van dat
systeem gebruikt men het softwareprogramma Impol. Met behulp van dit
programma worden gegevens vastgelegd van inrichtingen die gezien hun nalevingsgedrag tot een risicogroep behoren. Selectie van deze zogenoemde
prioritaire inrichtingen vindt plaats voordat gegevens worden opgeslagen in
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de computer. Deze selectie geschiedt dus niet met behulp van geautomatiseerde beslissingsondersteuning - een mogelijkheid die het Impol-programma in zekere zin biedt. In Dordrecht hanteert men de volgende selectiecriteria:
- er is tegen het bedrijf proces-verbaal opgemaakt;
- er is ten aanzien van het bedrijf een bestuurlijke aanschrijving gedaan
dat een bestuurlijk sanctiemiddel (dwangsombeschikking, bestuursdwang of intrekking vergunning/ontheffing) zal worden toegepast;
- er zijn naar het bedrijf binnen een tijdsbestek van twee jaar ten minste
twee flankerende brieven uitgegaan;
- er zijn meldingen van klachten binnengekomen (stankoverlast en andere
vormen van hinder);
- het bedrijf behoort tot de `zwaardere bedrijven' (bij de milieudienst geregistreerd als een bedrijf vallend onder categorie vijf of zes);
- de milieu-officier heeft redenen het bedrijf op te nemen in de lijst van
prioritaire bedrijven.
Indien een bedrijf aan een of meer van deze criteria voldoet, wordt het opgenomen in Impol. Een en ander betekent dat het bedrijf dan is toegevoegd
aan de lijst met prioritaire bedrijven. De bedrijven blijven gedurende één
jaar op de lijst staan. Hierop zijn twee uitzonderingen. Indien een bedrijf
door de strafrechter is veroordeeld wegens een overtreding, blijft het tenminste twee jaar op de lijst staan. Indien het bedrijf veroordeeld is wegens
een misdrijf, blijft het ten minste vijf jaar op de lijst staan.
Zoals gezegd is het systeem van prioriteitenstelling nog in ontwikkeling.
Momenteel worden gegevens in Impol ingevoerd. De bedoeling is de prioriteitenlijst maandelijks te actualiseren. Dordrecht verwacht veel van het systeem. De lijst van prioritaire bedrijven zal nadrukkelijk naar het bestuur en
politie toe worden gecommuniceerd en gebruikt. Bedrijven die langere tijd
tot de top-10 van de lijst behoren, kunnen rekenen op een projectmatige
aanpak.
Het parket hoopt met het systeem richting te kunnen geven aan de surveillance en aan activiteiten van de Centrale Inlichtingen Dienst (CID). De surveillerende agent weet straks wanneer hij bij een prioritair bedrijf een strafbaar feit constateert, dat hij direct proces-verbaal kan opmaken. Ook is er de
verwachting dat de lijst de nodige informatie zal bieden om richting te geven
aan de werkzaamheden van de CID.
Bestuurlijke meldingen en bestuursondersteunende activiteiten. Voor het
bijhouden en verwerken van afschriften van bestuurlijke aanschrijvingen
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gebruikt men op het parket het postregistratieprogramma Strix. Behalve dat
met behulp van het programma wordt bijgehouden welke afschriften van
brieven van het bestuur aan bedrijven zijn binnengekomen, wordt het programma tevens gebruik om bij te houden welke flankerende ofwel bestuursondersteunende brieven de deur zijn uitgegaan. Het systeem is gebaseerd op
voortdurende actualisatie van gegevens.
Processen-verbaal en afdoeningen. In het softwareprogramma Milieudatabase zijn alle gegevens opgeslagen van processen-verbaal en afdoeningen.
Milieudatabase wordt onder meer gebruikt voor terugkoppeling naar gemeenten en politie (afloopberichten). Geregeld vindt actualisatie van gegevens plaats.
Groningen
Het parket Groningen kent een milieu-informatievoorziening bestaande uit
twee componenten, namelijk de registratie, het beheer en de verwerking van
gegevens rond (1) bestuurlijke en politiële meldingen en (2) processen-verbaal en afdoeningen.
Bestuurlijke en politiële meldingen. Sinds één jaar is het Meldpunt Milieudelicten operationeel. Het meldpunt is ondergebracht bij de politie. Voor
opslag en automatische verwerking van gegevens wordt het softwareprogramma Bedrijf Proces Systeem (BPS) gebruikt. Speciaal voor het meldpunt is
aan BPS een milieumodule gehangen. In het systeem worden, onderverdeeld
naar toeleverancier, de volgende gegevens opgeslagen: openbaar ministerie:
afdoeningen; politie: processen-verbaal, waarschuwingen en handhavingsacties, en bestuur: alle informatie. vanaf de eerste bestuurlijke waarschuwing.
In BPS kunnen gegevens per bedrijf worden gerangschikt. Voor het verstrekken van gegevens is een protocol opgesteld. Daarnaast kunnen met BPS overzichten worden gemaakt die de milieu-officier management-informatie verschaffen. De gegevens in BPS worden voortdurend geactualiseerd.
Processen-verbaal en afdoeningen. In een speciale database worden gedetailleerde gegevens bijgehouden van processen-verbaal en afdoeningen. De
database wordt onder meer gebruikt voor het maken van overzichten van
afdoeningen. Geregeld worden gegevens vanuit Compas aan de database
toegevoegd.
Middelburg
Het parket Middelburg kent een milieu-informatievoorziening bestaande uit
drie componenten, namelijk de registratie, het beheer en de verwerking van
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gegevens betreffende: (1) afspraken gemaakt in Lokale Kontakt Milieugroepen (LKM'en); (2) bestuurlijke en politiële meldingen en inrichtingen, en
(3) processen-verbaal, bestuurlijke sancties en strafrechtelijke afdoeningen.
Afspraken gemaakt in LKM'en. Het werkgebied van het parket Middelburg
kent veertien LKM'en. Hierin zijn gemeenten en lokale politie permanent
vertegenwoordigd. Ad hoc vertegenwoordigd zijn: de provincie, RIMH, AID,
waterschappen en openbaar ministerie. De LKM'en komen maandelijks bijeen om informatie uit te wisselen. Van de bijeenkomsten worden verslagen
gemaakt.
Bestuurlijke en politiële meldingen en inrichtingen. In samenwerking met de
automatiseringsafdeling van het parket is men bezig met het opzetten van
een systeem voor het registreren, beheren en verwerken van bestuurlijke en
politiële meldingen. Behalve dat deze meldingen de invoer vormen voor
eventueel bestuursondersteunend strafrechtelijk optreden, vormen ze ook
de invoer voor het aanleggen van een gegevensbank over het milieugedrag
van inrichtingen. Voor dit systeem gebruikt men het softwarepakket Impol.
De volgende soort gegevens worden in Impol opgeslagen:
- inrichtingen;
- meldingen van incidenten (geclassificeerd naar vrije velddelicten; inrichtingsgebonden delicten en zware milieudelicten);
- gedoogbeschikkingen;
- afschriften bestuurlijke aanschrijvingen;
- flankerende brieven.
Het systeem voor informatievoorziening is ondergebracht bij het parket. De
basisgedachte achter de ontwikkeling van het systeem is geleidelijk een gegevensbestand op te bouwen. Men heeft er dus niet voor gekozen Impol in
korte tijd te vullen met beschikbare historische gegevens, maar gaandeweg
te vullen met nieuwe binnenkomende meldingen.
Processen-verbaal, bestuurlijke sancties en afdoeningen. In Rapsody worden
gegevens opgeslagen over processen-verbaal, bestuurlijke sancties en afdoeningen. Met behulp van dit softwareprogramma is het mogelijk tal van overzichten te genereren. De informatievoorziening vereist een frequente gegevensactualisatie.
Integratie van systemen. Op het parket streeft men ernaar de drie systemen
te integreren. De bedoeling is het softwareprogramma Impol tot het middelpunt van de milieu-informatievoorziening te maken. In dit streven is men
echter op het probleem gestuit dat het software-pakket bijvoorbeeld niet
voorziet in opslag- en verwerkingsmogelijkheden van strafrechtelijke gege-
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vens. Men zou dan ook graag zien dat het softwareprogramma wordt uitgebreid met gegevensvelden voor bijvoorbeeld het invoeren van processenverbaal en afdoeningen.
Al met al hoopt men met behulp van een geïntegreerd milieu-informatiesysteem meer zicht te krijgen op wat er zoal gebeurt op het terrein van milieuwethandhaving. Zo is het de bedoeling met behulp van de overzichtfaciliteiten van Impol, de LKM'en halfjaarlijks te gaan bedienen met informatie in de
hoop een verbeterde informatiestroom terug te krijgen. Ten tweede denkt
men meer zicht te krijgen op onderlinge verschillen tussen bestuursorganen.
Indien bijvoorbeeld een gemeente nimmer meldingen heeft over een bedrijf
dat binnen een bedrijfstak valt die elders veel problemen geeft, dan zijn ten
minste twee conclusies mogelijk: of de gemeente laat na meldingen te doen,
of zij veronachtzaamt haar taak als milieuwethandhaver. Het overzicht verschaft dan een ingang voor het voeren van een gesprek met zo'n gemeente.
Ten derde hoopt men met het systeem een betere aansturing van de politie
te bewerkstelligen. Zo kan bijvoorbeeld uit informatie blijken dat meer
aandacht dient uit te gaan naar een plek waar veel incidenten voorkomen.
Dergelijke informatie kan dan worden gebruikt om in het driehoeksoverleg
politiecapaciteit te claimen voor de aanpak van het probleem.32
Alkmaar
Het parket Alkmaar kent een milieu-informatievoorziening bestaande uit
drie componenten, namelijk de registratie, het beheer en de verwerking van
gegevens rond (1) bestuurlijke en politiële meldingen; (2) inrichtingen, en
(3) processen-verbaal.
Bestuurlijke en politiële meldingen. Sinds 1990 beschikt het parket Alkmaar
over een systeem dat erin voorziet dat alle door bestuursorganen en politie
gemelde incidenten en andere handhavingsgegevens worden opgenomen in
een speciaal daartoe ontwikkeld softwareprogramma. Momenteel zijn zo'n
5000 meldingen in de computer opgeslagen. De meldingen afkomstig van
bestuursorganen hebben overwegend betrekking op inrichtingsgebonden
problemen en die van de politie op incidenten buiten inrichtingen (vrije
velddelicten). Het meldingensysteem wordt beheerd door een secretaresse
die gegevens in de computer invoert en er informatie uithaalt. Naast de

32

Uiteraard dient dan een goede afstemming plaats te vinden tussen de milieu-officier die de
Inzet van politiecapaciteit ten aanzien van een bepaald probleem wenst en de districtsofficier
die als participant In het driehoeksoverleg ervoor kan zorgen dat deze wens In vervulling gaat.
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milieu-officier en parketsecretaris, kunnen in principe ook politie en
bestuursorganen informatie opvragen.
In het programma worden, onderverdeeld naar toeleverancier, de volgende
gegevens opgeslagen:
- politie: processen-verbaal, waarschuwingen en handhavingsacties;
- bestuur: alle informatie vanaf de eerste bestuurlijke waarschuwing.
De meldingen worden opgeslagen in een stand-alone computer. De software
is ontwikkeld door de automatiseringsafdeling van het parket en wordt nog
steeds aangepast. Het is nog niet mogelijk door middel van een druk op de
knop rapportages en overzichten te maken. Ook de termijnbewaking is nog
niet geautomatiseerd. Regelmatig neemt de milieu-officier een notebookcomputer, waarop het milieumeldingenprogramma met gegevensbestanden
zijn geïnstalleerd, mee naar milieu-overleggen.
Inrichtingen. Gerangschikt naar inrichting worden alle afschriften van bestuurlijke waarschuwingen en beschikkingen in een klapper verzameld. Ook
worden hierin strafrechtelijke gegevens verzameld. Indien men iets over een
inrichting wil weten kan men de klapper raadplegen. De klappers worden
voortdurend geactualiseerd.
Processen-verbaal. Voorts beschikt het parket over een 'PV-schrift' waarin dagelijks alle processen-verbaal van milieudelicten en commune overtredingen
van de algemene politieverordening worden bijgehouden. Met het schrift is
het onder meer mogelijk zicht te houden op Lik-op-stuk zaken (vijftien à
twintig per maand):
4.2

Impol

In deze paragraaf presenteren we de overige resultaten van gesprekken die
we hebben gevoerd bij de zeven arrondissementsparketten die enige ervaring hebben opgedaan met het werken met het softwareprogramma Impol.
Het betreft de parketten Almelo, Arnhem, Dordrecht, Haarlem, Middelburg,
Zutphen en Zwolle. Van deze zeven parketten waren er vier betrokken bij het
pilotproject in het ressort Arnhem, te weten: Almelo, Arnhem, Zutphen en
Zwolle.
Deze paragraaf bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel (paragraaf
4.2.1) is gewijd aan het thema'werken met Impol'. In het tweede onderdeel
(paragraaf 4.2.2) staat het thema'invoering van Impol' centraal.
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Werken met Impol

Thans zijn bij zeven arrondissementsparketten ervaringen opgedaan met het
werken met Impol. Het betreft een softwarepakket waarmee het mogelijk is
gegevens op te slaan over individuele bedrijven, bedrijfstakken, vergunningsituatie, aandachtsgebieden, incidenten en handhavingsactiviteiten (zie
bijlage 4). Behalve mogelijkheden voor het opslaan van gegevens, kent het
softwarepakket een aantal standaardfaciliteiten voor het genereren van overzichten (zie bijlage 5).
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van antwoorden op:
- vragen waarmee we inzicht wilden verkrijgen in de mate waarin Impol
reeds gevuld is met gegevens en de actualiteit van die gegevens;
- vragen waarmee we een beeld wilden vormen over het gebruik van mogelijkheden om door middel van overzicht- en rapportfaciliteiten informatie te genereren;
- vragen waarmee we in kaart wilden brengen in hoeverre deze informatie
wordt toegepast met het oog op handhaving, overleg en effectmeting;
- vragen waarmee we een indruk wilden verkrijgen van wie er toegang
hebben tot Impol en wie er daadwerkelijk met het softwareprogramma
overweg kunnen.
Milieugegevens
Bij elk arrondissementsparket is in de gegevensbestanden gekeken aan de
hand van de volgende vragen. Hoeveel bedrijven zijn in de milieukaart opgenomen? Zijn in de daartoe bestemde records en velden gegevens aanwezig
over (1) vergunningen, handhavingsactiviteiten/-resultaten en incidenten
(vhi-gegevens), (2) aandachtsgebieden, en over (3) handhavingspartners?
Aantal opgenomen bedrijven. Bij zes van de zeven parketten werden veertig
of meer bedrijven in het bestand aangetroffen: in drie gevallen ongeveer
veertig en in de overige drie gevallen meer dan veertig. Eén parket had een
bestand van minder dan veertig bedrijven. Dit parket was op het moment
van onderzoek druk doende met het invoeren van gegevens. Zie voor een
overzicht hiervan tabel 1.
Vhi-gegevens. Bij vier van de zeven arrondissementsparketten waren aan elk
van de ingevoerde bedrijven gegevens gekoppeld over vergunningen, handhavingsactiviteiten/-resultaten en incidenten. Een screening van de gekoppelde gegevensbestanden liet echter zien dat de gegevensvelden van de
records zelden compleet en voor alle bedrijven waren ingevuld.
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Tabel 1:

Aantal bedrijven In milieukaart opgenomen (n=7)

bedrijven

aantal parketten

minder dan 40

1

ongeveer 40

3

meer dan 40

3

Tabel 2:

Milieugegevens (aantal parketten, n=7)
volledig
aanwezig

aanwezig

niet of nauwelijks
aanwezig

vhi-gegevens

0

4

3

gebiedsgegevens

0

0'

7

gegevens kaartenbak

0

3

4

Gegevens over aandachtsgebieden. In geen enkel van de bekeken bestanden
zijn gegevens gevonden over aandachtsgebieden. In meer dan één interview
liet men weten dat de politie in het arrondissement over reeds voldoende
gegevensmateriaal op dit vlak zou beschikken en dat het materiaal zonodig
aldaar kon worden geraadpleegd.
Gegevens over handhavingspartners. In drie van de zeven bekeken bestanden
zijn gegevens gevonden over handhavingspartners. Ook hier waren de gegevensbestanden zelden compleet. Zie voor een overzicht tabel 2.
Actualiteit en actualisering
Om strategisch te kunnen sturen en effecten van handhavingsinspanningen
te kunnen meten dienen de gegevensbestanden ten minste eenmaal per jaar
te worden geactualiseerd.33 Omdat de Impol-milieukaarten zich vooral richten op individuele bedrijven, betekent actualisering dat bedrijven aan de
lijst worden toegevoegd (prioriteitencode '1') dan wel afgevoerd (prioriteitencode '2'). Een dergelijke actualisering van gegevens leidt. dan tot een herziene lijst van prioritaire bedrijven. Effectmeting vindt plaats door de oude
en herziene lijst met elkaar te vergelijken.

33

Deze aanwijzing is te vinden in zowel het Raamwerk OM-Milieukaart (Ecoplan, 1993) als in het
Draaiboek OM-Milieukaart (Ecoplan, 1994a).
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Met het oog op operationele sturing van handhavingsactiviteiten zouden
gegevensbestanden vaker dan eenmaal per jaar moeten worden geactualiseerd.34 In het bijzonder kan men hierbij denken aanhet geregeld invoeren
van gegevens over incidenten (meldingen van ongeregeldheden, afschriften van waarschuwingen en/of bestuurlijke sancties). Willen dergelijke
gegevens een bijdrage kunnen leveren aan beslissingen in de dagelijkse
handhavingspraktijk, zullen deze gegevens direct nadat de meldingen en
afschriften binnenkomen in Impol moeten worden ingevoerd. Accurate
gegevensinvoer en gegevensbeheer staan dan garant voor actuele managementinformatie waarmee het mogelijk is beslissingen te nemen over al dan
niet strafrechtelijk optreden en knelpunten aan de orde te stellen in de
milieu-overleggen.
Uit de verschillende functies die men aan de om-milieukaart kan geven zijn
dus verschillende actualiseringseisen af te leiden. Om zicht te krijgen op de
feitelijke actualiteit van gegevens hebben we respondenten gevraagd hoe
vaak zij tot op heden hun kaart hebben geactualiseerd.
Uit de interviews kwam naar voren dat vier van de zeven parketten na initiële invoering van gegevens, deze nog niet of nauwelijks hebben geactualiseerd. Eén parket was op het moment dat het onderzoek liep, bezig met het
vullen van de bestanden en gaf aan van plan te zijn deze drie-maandelijks te
actualiseren. Bij één parket waren de bestanden sinds de initiële invoering
van gegevens één keer geactualiseerd. Bij één parket was sprake van voortdurende actualisatie. Dit parket wenste zich vooral te richten op het verzamelen en bijhouden van incidentgegevens, enerzijds met het oog op het
voeren van flankerend beleid en anderzijds met het oog op het aanspreken
van gemeenten die hun handhavingstaak lijken te veronachtzamen.
Gebruik van Impol-faciliteiten
In de voorgaande subparagrafen is geprobeerd een indruk te geven van de
mate waarin zeven arrondissementsparketten tot dusverre gegevensbestanden hebben opgebouwd. In deze paragraaf zal worden ingegaan op twee
gebruiksmogelijkheden van Impol, te weten: (1) het raadplegen van milieugegevens, en (2) het genereren van overzichten en rapporten.

34

Hiertoe bestaat geen beletsel. In het Draaiboek OM-Milieukaart (Ecoplan, 1994a) staat dat de
OM-milieukaart eenmaal per jaar geactualiseerd dient te worden. Deze aanwijzing kan worden
beschouwd als een minimumels. Het staat de parketten natuurlijk vrij de gegevens vaker dan
eenmaal per jaar te actualiseren.
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Het raadplegen van milieugegevens. Bij vijf van de zeven parketten worden
nimmer milieugegevens geraadpleegd. Bij de twee overige parketten vertelden de geïnterviewden dat zij en andere parketmedewerkers zo af en toe
Impol raadplegen ten behoeve van specifieke handhavingsactiviteiten. Bij
het ene parket vertelde men dit tot dusverre drie keer te hebben gedaan. Bij
het andere parket vertelde men een paar maal de `mapjes' te hebben geraadpleegd die men per bedrijf heeft aangelegd ten behoeve van de gegevensinvoer.
Het genereren van overzichten en rapporten. In geen van de gesprekken gaven
geïnterviewden aan dat zij of anderen op het parket tot dan toe gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden die het Impol-pakket biedt om overzichten en rapporten te genereren. Bij drie parketten vertelde men wel van plan
te zijn in de nabije toekomst gebruik te gaan maken van deze mogelijkheden.
Toepassing van het Impol-pakket
Ook zijn aan geïnterviewden vragên voorgelegd over de toepassing van informatie met het oog op handhaving, overleg en effectmeting. Zoals te verwachten viel, blijkt er een samenhang te zijn tussen het gebruik van mogelijkheden die Impol biedt om informatie te genereren en de toepassing van
verkregen informatie.
Toepassing met het oog op handhaving en overleg. Geen van de geïnterviewden gaf aan dat op hun parket informatie uit Impol werd toegepast ten
behoeve van handhavingsactiviteiten en overleg met handhavingspartners.
Uit het voorgaande kwam naar voren dat het softwarepakket nog nauwelijks
wordt gebruikt voor het genereren van informatie. Dit kan haast niet anders
betekenen dat nog amper informatie voorhanden is die kan worden toegepast in het licht van gestelde doelen. Wel gaven drie parketten aan de uit
Impol verkregen informatie in de nabije toekomst te zullen gaan toepassen.
Bij één van deze parketten vertelde men de informatie vooral te willen toepassen voor de aansturing van de politie.
Toepassing met het oog op verantwoording. Uit de gesprekken bleek dat geen
van de parketten de Impol-milieukaart als effectmetingsinstrument gebruikt. Een en ander betekent dat ook geen informatie wordt toegepast met
het oog op verantwoording. Over de mogelijkheden die de milieukaarten
zouden bieden om effecten van handhavingsinspanningen te meten, waren
alle geïnterviewden ronduit pessimistisch. In tabel 3 is weergegeven in hoeverre Impol wordt gebruikt en toegepast.
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Tabel 3:

Gebruik en toepassing van Impol (aantal parketten, n=7)

gebruik en toepassing

regelmatig

af en toe

nimmer

raadplegen van gegevens
genereren van overzichten en rapporten
toepassing t.b.v. handhaving en overleg
toepassing t.b.v. verantwoording

0
0
0
0

2
0
0
0

5
7
7
7

Wie werken er met Impol?
Ten slotte hebben we met betrekking tot het thema `werken met Impol' de
volgende vragen aan de geïnterviewden voorgelegd. Wie hebben toegang tot
het softwareprogramma, en wie kunnen hier daadwerkelijk mee overweg?
Toegang tot Impol. Bij één parket zijn er afspraken gemaakt over wie wel en
wie niet met het softwareprogramma werken. Op alle andere parketten zijn
hierover geen afspraken gemaakt. In één gesprek zei men het merkwaardig te
vinden dat de toegang tot het programma niet is beveiligd.
Overweg kunnen met Impol. Gezien de omstandigheid dat het sofwareprogramma nauwelijks wordt gebruikt en toegepast is het niet vreemd dat geen
van de officieren kon bevestigen dat zij wel eens gegevensbestanden raadplegen. Vooral de administratieve krachten, belast met het invoeren van
gegevens, kunnen redelijk tot goed overweg met het sofwareprogramma. In
een aantal gevallen kunnen ook parketsecretarissen aardig overweg met het
programma.
4.2.2

Invoering van Impol

Zoals al eerder vermeld, hebben vier van de zeven arrondissementsparketten
die ervaring hebben met het werken met Impol, in het verleden deelgenomen aan de pilot in het ressort Arnhem. De invoering van Impol had voor
deze parketten een meer experimenteel karakter dan voor de overige drie
waar de invoering later op gang kwam. Hierdoor is het moeilijk het traject
van invoering bij deze twee groepen parketten op één lijn te stellen. Daarom
hebben wij bij de verslaglegging van de onderzoeksbevindingen een onderscheid gemaakt tussen de vier pilotdeelnemers en de drie overige parketten.
Om een beeld te verkrijgen van de wijze waarop de invoering van de Impolmilieukaarten ter hand is genomen, zijn aan de geïnterviewden de volgende
vragen voorgelegd.
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Hebben zich problemen voorgedaan bij de invoering van de kaart? Zo ja,
welke problemen?
Is er een projectgroep samengesteld (zie draaiboek)?
Is bij de invoering overleg gevoerd met politie, gemeenten, waterschappen, provincies, CIP's, politie en bijzondere opsporingsdiensten? Wat
waren de belangrijkste discussiepunten?
Is bij de invoering van kaart aansluiting gezocht bij de politiemilieukaart?
Hoeveel tijd is naar schatting besteed aan de invoering?
Problemen bij de invoering
Een inventarisatie en ordening van door respondenten genoemde problemen resulteerde in de volgende vier probleemcategorieën.
1
Invoerproblemen. Respondenten vertelden dat het invoeren van gegevens in Impol soms erg omslachtig is. Sommige gegevens moeten dubbel worden ingevoerd. Zo moeten bijvoorbeeld adresgegevens opnieuw
worden ingetikt bij `nevenactiviteiten'. Sommige gegevens kunnen alleen
via een onhandige omweg worden ingevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld
geen gegevens over een handhavingsactie rechtstreeks in een aan het
bedrijf gekoppelde kaart.worden ingevoerd. Dit kan enkel door eerst de
menukeuze `bedrijven' te verlaten, vervolgens de optie `incidenten' te
kiezen en hierin vervolgens een kaart voor de handhavingsactie aan te
maken en deze vervolgens te koppelen aan het bedrijf waar de handhavingsactie betrekking op heeft. Het meest genoemde probleem was dat
in Impol een aantal gegevensvelden per se gevuld moet zijn, wil men
verder kunnen. Om dit probleem te ondervangen worden in deze velden
nulletjes gezet.
2 Softwareproblemen. Met deze problemen hebben vooral de vier pilotdeelnemers te maken gehad. Zij hebben in het begin moeten werken met
een softwareprogramma waarin diverse `bugs' zaten. Tot een paar maal
toe kregen de parketten schijfjes aangeleverd met verbeterde versies van
het programma. Telkens moest men dan na verloop van tijd constateren
dat er voor een aantal oude fouten nieuwe in de plaats waren gekomen.
3 Gebrek aan ondersteuning. Een aantal parketten gaf aan weinig ondersteuning te hebben gehad bij de invoering van de Impol-milieukaart. Zo
vertelde men op een van de parketten dat zij graag gezien hadden dat
de milieukaart aan een databank van de politie zou zijn gekoppeld. Men
vroeg hiervoor om technische ondersteuning. De ondersteuning heeft
men niet gekregen.
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Verkrijgen van gegevens. De meeste respondenten gaven aan dat hun parket problemen kent en/ of heeft gekend met het verkrijgen van gegevens.
Vooral het verkrijgen van gegevens van gemeenten blijkt een probleem
te zijn. Het gaat hierbij doorgaans om problemen die niet zozeer hun
oorsprong vinden in een onwil om medewerking te verlenen a priori,
maar veelal in onzekerheden en angstgevoelens omdat onduidelijk is
wat justitie met de gegevens doet.

Samenstelling projectteam
Bij aanvang van het pilotproject in het ressort Arnhem werd halverwege 1993
een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van
het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie. De dagelijkse leiding
van het project kwam te liggen bij twee leden van deze begeleidingscommissie. De uitvoering van het project werd neergelegd bij een projectteam bestaande uit twee adviseurs van Milieu-Adviesburo Ecoplan.
In het draaiboek dat naar aanleiding van het pilotproject is samengesteld,
wordt geadviseerd bij de invoering van een OM-milieukaart een projectteam
in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van bestuursorganen en politie (Ecoplan, 1994a, p. 5). Aan de drie niet-pilotdeelnemers hebben we dan
ook de vraag voorgelegd of zij dit advies hebben opgevolgd.
Uit de interviews bleek dat in één geval bij de invoering een projectteam is
ingesteld. Het gaat daarbij om een projectteam dat nog steeds fungeert en is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale Milieudienst, het CIP
en de politie. In de interviews bij de twee andere parketten werd alleen aangegeven wie bij het lopende project belangrijke aanjagers en trekkers zijn en
met welke handhavingspartners regelmatig overleg wordt gevoerd.
Overleg met handhavingspartners
In de Leidraad milieu (1994) wordt gesteld dat het openbaar ministerie bij de
handhaving van milieuregelgeving zonder voorbehoud bereid is tot samenwerking met het openbaar bestuur. Deze samenwerking dient vooral op regionaal ofwel WGR-niveau gezocht te worden omdat dit het niveau is waarop het zwaartepunt van intergemeentelijke samenwerking ligt.
De vraag komt op hoe samenwerking op het vlak van informatievoorziening
in de praktijk gestalte krijgt. Aan officieren van justitie en parketsecretarissen is daarom gevraagd of bij de invoering van de Impol-milieukaarten overleg is gevoerd met handhavingspartners. Tevens is hen gevraagd aan te geven
wat zoal de discussiepunten waren in het overleg.
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Uit de interviews bij de pilotparketten kwam naar voren dat in het kader van
de pilot nauwelijks of geen overleg is gevoerd met handhavingspartners. De
respondenten vertelden dat een aantal bijeenkomsten was gehouden onder
de regie van het projectteam (de twee adviseurs van Milieu-Adviesbtiro Ecoplan). Tijdens deze bijeenkomsten werd de handhavingspartners verteld wat
het openbaar ministerie ging doen en wat van hen werd verwacht. Volgens
de geïnterviewden werden deze bijeenkomsten daardoor dan ook gekenmerkt door eenzijdige informatie-overdracht. Van het uitwisselen van standpunten en ideeën was geen sprake.
De geïnterviewden van de andere drie parketten vertelden dat in het kader
van de invoering van Impol regelmatig overleg wordt gevoerd met handhavingspartners. Hierbij tekenden zij wel aan dat het alles behalve eenvoudig is
om handhavingspartners mee te krijgen. Zo vertelde een van de milieu-officieren dat hij samen met zijn parketsecretaris bezig was met een zogeheten
'reanimatieronde' langs de milieu-overleggen.
Problemen die voor discussiestof in de overleggen zorgden, zijn:
- huivering bij handhavingspartners (vooral gemeenten) dat het openbaar
ministerie in de keuken komt kijken, zich uitend in vragen zoals: 'Waarom zouden we gegevens verstrekken aan het openbaar ministerie?' en
'Wat denkt het openbaar ministerie te gaan doen met de gegevens?';
- kanttekeningen bij het eenzijdige initiatief van het openbaar ministerie,
tot uitdrukking komend in vragen zoals: 'Waarom willen jullie een milieukaart? Er is toch een CIP in de regio?';

- het stigmatiserende karakter van een 'zwarte lijst';
- vrees voor extra werk, zich uitend in opmerkingen en vragen zoals: 'We
hebben het al zo druk. Moet dit er nu ook nog eens bij?' en 'Waarom een
om-milieukaart? Er zijn al zoveel systemen'.
Aansluiting bij de politiemilieukaart
Fangman (1993a) schrijft dat de ontwikkeling van OM-milieukaarten dient
aan te haken bij politiemilieukaarten. Tevens schrijft hij dat daar waar een
politiemilieukaart nog in ontwikkeling is, het openbaar ministerie die ontwikkeling dient te stimuleren. Van dit aanhaken en stimuleren van ontwikkelingen bij de politie is, zo blijkt uit het onderzoek, weinig terechtgekomen.
Uit de interviews kwam naar voren dat in geen enkel geval aansluiting is gezocht met de politiemilieukaart. In vier gevallen was er volgens de geïnterviewden geen politiemilieukaart in het arrondissement aanwezig. In de overige drie gevallen was wel een politiemilieukaart aanwezig. In één van de
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Tabel 4: Overleg en aansluiting (aantal parketten, n=7)
overleg en aansluiting

ja

nee

overleg met handhavingspartners
aansluiting OM-milieukaart aan politiemilieukaart

3
1

4
6

drie gevallen is men alleen nagegaan of er tussen beide kaarten eventueel
overlappingen bestonden. In de andere twee gevallen heeft men geen aansluiting gezocht vanwege te grote verschillen tussen de kaarten. In tabel 4 is
samengevat in hoeveel gevallen bij de invoering van Impol al dan niet overleg is gevoerd met handhavingspartners en aansluiting is gezocht bij politiemilieukaarten.
Tijdsinvestering
In het Draaiboek OM-Milieukaart (Ecoplan, 1994a) is een raming opgenomen
welke tijdsinvestering per parket jaarlijks nodig is om de OM-milieukaart te
onderhouden en actualiseren. Geschat wordt dat een tijdsinvestering van 22
mensdagen nodig is, waarvan het grootste deel voor rekening van de parketsecretaris komt en een kleiner deel voor rekening van een administratieve
kracht.
Omdat de ontwikkeling van de Impol-milieukaarten zich op de meeste parketten nog in een aanloopfase bevindt en het dus ook niet mogelijk was te
vragen naar de tij dsinvestering voor onderhoud en actualisatie, hebben we
aan geïnterviewden gevraagd een schatting te geven van de tijd die is besteed aan de invoering van de kaart.
Uit de antwoorden die werden gegeven kan worden opgemaakt dat de tijd
die men heeft besteed aan de invoering varieerde van zo'n 21 tot 42 mensdagen per parket. In een aantal gevallen kon men zich baseren op tijdregistratiegegevens. In andere gevallen werden ruwe schattingen gedaan. In de
gesprekken werden vaak superlatieven gebruikt, zoals 'enorm tijdrovend' en
gigantische klus'.
4.3

Beoordeling van milieu-informatievoorziening

In deze paragraaf zetten we uiteen hoe respondenten oordeelden over de
milieu-informatievoorziening. Hierbij is een tweedeling gemaakt tussen
parketten die (nog) niet met Impol werken en parketten die dat wel doen.
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Meningen bij parketten die niet met Impol werken

Bij de parketten waar men (nog) niet werkt met het softwareprogramma
Impol hebben we aan respondenten gevraagd hun mening te geven over de
huidige informatievoorziening. Zo vroegen we hen een oordeel te geven over
de kwaliteit en toegankelijkheid van de informatie. Tevens vroegen we hen of
de huidige informatievoorziening voor verbetering vatbaar is en of ze bereid
zijn tot het invoeren van een OM-milieukaart.
Kwaliteit van informatie
We legden de respondenten de vraag voor of de momenteel beschikbare
informatie voldoende toegankelijk en van voldoende kwaliteit? Meer dan de
helft van het aantal respondenten gaf aan dat de kwaliteit van de informatie
nog te wensen overlaat. Gewezen werd op twee kwaliteitsgebreken: (1) ondanks de enorme stroom van gegevens en informatie, ontbreekt het nog
steeds aan een totaaloverzicht van wat de politie en bestuursorganen in het
kader van handhavingsactiviteiten doen; (2) er is te weinig inzicht in het niveau van handhavingsinspanningen van partners. De oorzaak van dit kwaliteitsgebrek was volgens respondenten te wijten aan te weinig systematiek
in de aanlevering, opslag en/of verwerking van de vele gegevens, en aan
onvoldoende bewaking van stelselmatige aanlevering van gegevens.
Toegankelijkheid van informatie
Tevens vroegen we 'de respondenten een oordeel te geven over de toegankelijkheid van informatie.35 Meer dan de helft van de respondenten vond de
toegankelijkheid van de informatie voldoende. Hierbij werd vooral gewezen
op de voordelen die het op één punt bijeenbrengen van gegevens en informatie met zich meebrengt.
Suggesties voor verbeteringen
Voorts vroegen we wat er nog zou moeten verbeteren in de huidige milieuinformatievoorziening. In antwoord op deze vraag gaven alle respondenten

35

De term 'toegankelijkheid' kent ten minste twee betekenissen. Ten eerste de betekenis van de
moeite die men moet doen om informatie te ontsluiten. Ten tweede de betekenis van de moeite
die het kost om informatie te begrijpen. De vraagstelling richtte zich vooral op de eerste betekenis van het begrip. We wilden nagaan in hoeverre het samenbrengen van diverse gegevens op
één plek, het ontsluiten van informatie gemakkelijker maakt.

Onderzoeksbevindingen

57

aan dat de huidige informatievoorziening voor verbetering vatbaar is. Er
werden diverse suggesties gedaan voor te treffen maatregelen:
- meer systematiek aanbrengen in de jaarrapportages van de politie;
- betere schifting aanbrengen in welke informatie voor welke handhavingsinstantie van belang is;
- bestuurlijke en strafrechtelijke informatie in één bestand samenbrengen;
- beter bewaken dat gegevens stelselmatig worden aangeleverd, opgeslagen en verwerkt;
- invoering van de OM-milieukaart.
Daarnaast gaven respondenten aan tot welke resultaten maatregelen ter verbetering van de informatievoorziening zullen moeten leiden, zoals:
- snel kunnen zien wanneer een bedrijf voor het laatst is gecontroleerd en
welke bestuurlijke maatregelen zijn getroffen;
- kunnen beschikken over historische overzichtplaatjes van bedrijven en
personen;
- behalve op de hoogte zijn van bestuurlijke toezichtactiviteiten ook inzicht hebben in de achtergronden hiervan ('Waarom wordt een bedrijf
met een bepaalde frequentie gecontroleerd?', 'Is iets in het kader van
reguliere dan wel bijzondere controle geconstateerd?');
- inzicht kunnen hebben in geplande versus gerealiseerde inspanning van
.de politie;
- inzicht kunnen hebben in de handhavingsactiviteiten van de politie
(alleen het kennis nemen van opgemaakte processen-verbaal is onvoldoende om de politie aan te sturen).
Bereidheid tot invoering van de OM-milieukaart
Bij de parketten die geen ervaring hebben met het werken met Impol, hebben we aan respondenten gevraagd of men van plan is de OM-milieukaart
- al dan niet in de vorm van een Impol-milieukaart - in te voeren. Van de
twaalf respondenten gaven vijf te kennen dit niet van plan te zijn. De volgende argumenten werden hiervoor aangedragen.
- 'Momenteel werken we samen met handhavingspartners aan het ontwikkelen van een gezamenlijke milieu-informatievoorziening.'
- 'Blijkens berichten uit den lande kost het ontwikkelen van een OM-milieukaart veel tijd en levert het niets op.'
- 'We hebben al een redelijk functionerend systeem van milieu-informatievoorziening en we werken liever aan de verbetering van datgene wat we
al hebben dan met iets nieuws te beginnen.'
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Op één parket weet men nog niet wat te doen. Op zes parketten zal wel gehoor worden gegeven aan de richtlijn, dat in het eerste kwartaal van 1996
een OM-milieukaart operationeel dient te zijn. De meeste van deze parketten
zijn momenteel al bezig met het treffen van voorbereidingen. Dit betekent
overigens niet altijd dat.deze parketten van plan zijn gebruik te gaan maken
van het Impol-softwarepakket.
4.3.2

Meningen bij parketten die met Impol werken

In de voorgaande paragraaf deden we verslag van meningen over de milieuinformatievoorziening bij parketten waar men (nog) niet werkt met het
Impol-programma. In deze paragraaf beschrijven we hoe respondenten die
al enige tijd ervaring hebben opgedaan met het programma, oordeelden over
het Impol-programma. Hen werd een aantal vragen voorgelegd over gebruikersvriendelijkheid van het programma en de toegankelijkheid van de informatie.
Gebruikersvriendelijkheid
De respondenten waren unaniem ontevreden over de gebruikersvriendelijkheid van het Impol-programma.36 Eerder is al aangegeven dat sommige gegevens twee keer of via een omslachtige omweg moeten worden ingevoerd.
Maar ook over de systematiek en doorzichtigheid van het programma was
men allerminst tevreden. De volgende klachten werden genoemd.
- Gegevensinvoer vergt erg veel kennis van het programma: `Eenvoudige
informatie invoeren kost erg veel tijd. Je kunt daar niet zomaar een
uitzendkracht op zetten, omdat het te ingewikkeld is.'
- Gegevensinvoer is erg omslachtig: `Het is lastig dat sommige
gegevensvelden verplicht moeten worden ingevuld. (...) Sommige
gegevens moeten dubbel worden ingevoerd.'
- Invoer van gegevens vergt veel accuratesse: `Je moet heel goed opletten
dat je verschillende gegevens aan elkaar koppelt, anders gaat het mis.'
- Oproepen van gegevens is lastig: `Je vliegt van scherm naar scherm.'
- Het programma is teveel een keurslijf: `Het is heel standaard, je moet je
heel veel aanpassen. Ook moet je steeds veel te veel velden door.'

36

Alle respondenten betekent hier zes parketten. Eén parket onthield zich vaneen beoordeling
omdat zijn ervaring met Impol dermate klein is dat een beoordeling op basis hiervan niet reëel
werd geacht.
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- Het is onpraktische dat het pakket uit drie verschillende programma's
(HVImpol, BHImpol en Impol) bestaat.
- Te veel gegevensvelden: `Er zitten te veel gegevens in waar je niets mee
kunt. SBI-codes en BUGM-gegevens kunnen vervallen.'
Toegankelijkheid van informatie
Zoals hiervoor is gesteld was de bedoeling van de vraag in hoeverre de OMmilieukaart de toegankelijkheid van informatie bevordert, na te gaan in hoeverre het samenbrengen van diverse gegevens op één plek het ontsluiten van
informatie gemakkelijker maakt.
Vier van de zes respondenten oordeelden negatief over de toegankelijkheid
van informatie. Hieruit kan worden opgemaakt dat het op één punt samenbrengen van informatie kennelijk geen garantie is dat de toegang tot informatie vereenvoudigt. Een verklaring voor het feit dat het merendeel van de
respondenten negatief oordeelde over de toegankelijkheid kan zijn dat op
dit centrale punt barrières aanwezig zijn waardoor de toegankelijkheid van
informatie slecht is. De antwoorden van respondenten op de vraag naar de
toegankelijkheid van informatie, ondersteunen deze verklaring. Opvallend is
namelijk dat respondenten vooral antwoordden in termen van ongemakken
van het werken met Impol. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat
het softwarepakket hindernissen opwerpt bij het verkrijgen van toegang tot
informatie.
Bij twee parketten oordeelde men positief. In de gesprekken werd door de
respondenten vooral in algemene bewoordingen gewezen op de voordelen
van het samenbrengen van informatie. Bij het ene parket wees men op het
voordeel van het creëren van een informatiebron op één punt:
`Vroeger was de informatie verspreid en moest her en der worden
opgevraagd.'
Bij het andere parket gaf men aan dat het samenbrengen van verschillende
gegevens voor de handhaving betekenisvolle informatie kan opleveren:
`Het samenbrengen van verschillende informatiestromen brengt je op
heel veel ideeën. De som is meer dan de delen.'
In tabel 5 is te zien hoe respondenten oordeelden over gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid.
Betrouwbaarheid en juistheid van de informatie
Over de betrouwbaarheid en juistheid van informatie zijn in de interviews
geen gerichte vragen gesteld. Toch kwam dit onderwerp in een aantal inter-
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Tabel 5:

Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid (aantal parketten, n=6)

gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid

positief oordeel

negatief oordeel

gebruikersvriendelijkheid van Impol
toegankelijkheid van informatie

0
2

6
4

views aan de orde. Respondenten gaven aan dat zij twijfelden aan de betrouwbaarheid en juistheid van gegevens in Impol. Deze twijfel werd vooral
ingegeven doordat gegevensbestanden in Impol doorgaans verre van actueel
en compleet zijn. Op die manier kan twijfel ontstaan over de betekenis van
bijvoorbeeld een waargenomen tendens in geregistreerde incidentmeldingen. De vraag kan dan zijn of de waargenomen tendens wellicht meer zegt
over de (ontbrekende) systematiek van gegevensverzameling en gegevensopslag (dus de wijze waarop meldingen doorkomen en worden geregistreerd)
dan over de inrichtingen waarop de geregistreerde meldingen betrekking
hebben.
4.4

Prioriteitenstelling en sturing

Twee belangrijke kernbegrippen met betrekking tot de OM-milieukaart zijn
`prioriteitenstelling' en `sturing. In het kader van de OM-milieukaart staat
het eerste begrip voor het maken van een gefundeerde afweging op welke
inrichtingen handhavingsactiviteiten zich met prioriteit dienen te richten.
Gefundeerd betekent dan: gebaseerd op inzichten over het nalevingsgedrag
van inrichtingen. Het tweede begrip komen we tegen in de officiële doelstelling van de OM-milieukaart waarin is omschreven dat deze een sturingsinstrument is voor handhaving en overleg.
In paragraaf 4.4.1 gaan we na in hoeverre de OM-milieukaart in de vorm
zoals die met behulp van Impol tot stand is gebracht een bijdrage levert aan
prioriteitenstelling en in hoeverre deze prioriteitenstelling vervolgens van
invloed is op keuzen die worden gemaakt in het kader van de programmering van gezamenlijke handhavingsactiviteiten.
Paragraaf 4.4.2 is gewijd aan het sturingsvraagstuk. Uiteengezet wordt dat
onduidelijk is wat precies bedoeld wordt met `sturing' en dat naar het oordeel van respondenten mogelijkheden van sturing beperkt zijn.
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Prioriteitenstelling

In het Plan van aanpak (Openbaar ministerie, 1990b) staat als richtlijn dat
handhavingsprogramma's gebaseerd dienen te zijn op prioriteitenstelling.
Hieruit kan men afleiden dat prioriteitenstelling niet hetzelfde is als programmering. Uit het onderstaande zal blijken dat handhavers dit onderscheid niet altijd maken. In deze paragraaf beschrijven we achtereenvolgens
hoe prioriteiten worden gesteld, welke zin men hieraan toekent, hoe handhavingsprogramma's tot stand komen en welke rol gefundeerde prioriteitenstelling hierbij speelt en wat ten slotte de bijdrage is van de Impol-milieukaarten bij die prioriteitenstelling.
Hoe worden prioriteiten gesteld?
Op de vraag hoe prioriteiten worden gesteld gaven vrijwel alle vertegenwoordigers van de negentien parketten aan dat dit in gezamenlijk overleg
gebeurd. In een aantal interviews werd de betekenis van het gezamenlijke
karakter van prioriteitenstelling geadstrueerd door te vertellen dat in overleg
met handhavingspartners een lijst (top 50 of top 100) van risicobedrijven
was opgesteld. Maar in de meeste gevallen werd de betekenis van het gezamenlijk karakter van prioriteitenstelling ten onrechte geadstrueerd door te
verwijzen naar het multi-disciplinaire en projectmatige karakter van handhavingsprojecten.
De zin van prioriteitenstelling
Het dooreenlopen van de termen prioriteitenstelling en programmering
kwam onder andere tot uiting in de beantwoording van de vraag: Welke zin
heeft prioriteitenstelling? De antwoorden die hierop werden gegeven, hadden namelijk overwegend betrekking op de voordelen van gezamenlijke
handhavings programmering:37
nodigt uit tot projectmatig werken (5);
leidt tot afstemming en efficiency (voorkomt dat je elkaar voor de voeten
loopt) (5);
zorgt voor taakstelling (verplicht partners tot het leveren van inspanningen) (4);
geeft richting en structuur aan gezamenlijk optreden (4);

37

Tussen haakjes is het aantal parketten aangegeven dat het item noemde.
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- maakt onderlinge controle mogelijk (doordatje afspraken maakt, kun je
partners aanspreken op het al dan niet nakomen van die afspraken) (2);
In een gering aantal gevallen werden antwoorden gegeven die betrekking
hadden op de zin van prioriteitenstelling is:
- maakt pro-actieve aanpak mogelijk (1);
- verhoogt het milieurendement van handhaving (1);
- verbetert de kwaliteit van handhaving (1).
Hoe komen handhavingsprogramma's tot stand?
In de meeste interviews werd aangegeven dat de door de LCCM vastgestelde
landelijke prioriteiten een belangrijk, zo niet het belangrijkste kader vormt
voor programmering van de handhaving op WGR-niveau.
In geen van de interviews meldden respondenten dat het arrondissementsparket gestelde prioriteiten als onderhandelingsmateriaal gebruikt om in
regionale en provinciale milieu-overleggen invloed uit te oefenen op de
handhavingsprogrammering. Eerder werd door een aantal milieu-officieren
verteld dat zij bij gebrek aan tijd en informatie doorgaans geneigd zijn de
handhavingspartners in hun voorstellen te volgen.
In een aantal WGR-gebieden beschikt men over een gezamenlijk vastgestelde
top 50 of top 100 van risicobedrijven. Het gaat dan meestal om WGR-gebieden die een goed werkend CIP en/of een intergemeentelijke milieudienst
kennen. Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre en op welke wijze de in deze
WGR-gebieden opgestelde prioriteitenlijsten zich vertalen in de programmering van handhavingsactiviteiten. Daartoe bevinden de ontwikkelingen zich
in een te pril stadium. Wel kan in het algemeen iets gezegd worden over de
wijze waarop de programmering wordt onderbouwd. Van een onderbouwde
programmering is volgens een aantal respondenten nog onvoldoende sprake:
- `In de praktijk vindt prioriteitenstelling plaats op basis van de door het
bestuur gevoelde behoeften. Het zou eigenlijk moeten op basis van objectiveerbare gegevens, maar het is natte-vinger-werk.'
- `We volgden de omgekeerde weg. We hebben 97 bedrijven als volgt verzameld. Alle partners leverden een aantal kandidaten voor de prioriteitenlijst. Vervolgens werd gediscussieerd over het hoe en waarom van die
prioriteit.'
Handhavingsprogrammering ondersteund door de OM-milieukaart
De functie die de OM-milieukaart zou kunnen hebben bij het bepalen van
handhavingsprogramma's, strookt met de richtlijn dat deze gebaseerd die-
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nen te zijn op prioriteitenstelling. Als instrument om inrichtingsgebonden
prioriteiten te stellen, kan de kaart een bijdrage leveren aan de programmering van de handhaving. Met behulp van de kaart is het immers mogelijk een
lijst op te stellen van ondernemingen die de meeste bedreigingen opleveren.
voor milieu en rechtsorde. Deze prioriteitenlijst kan een belangrijke insteek
vormen in het overleg over de programmering van de handhaving.
Bezien we echter de feitelijke gang van zaken bij het opstellen van prioriteitenlijsten, dan zien we dat een omgekeerde weg wordt gevolgd. In plaats van
de Impol-milieukaarten te gebruiken als voeding voor het overleg, wordt het
overleg als voeding gebruikt voor het vullen van de kaarten. Bij een dergelijke gang van zaken heeft de milieukaart geen meerwaarde als informatiebron voor het handhavingsoverleg. Deze wordt dan namelijk niet benut als
gegevensverwerkingseenheid maar louter gebruikt als databank.
4.4.2

Sturing

In de notitie van Fangman (1993a) staat als een van de doelstellingen geformuleerd dat de OM-milieukaart een sturingsinstrument is voor handhaving
en overleg. Uit de doelstelling kan worden begrepen dat het de bedoeling is
'sturing' te geven. De vraag is echter wat hiermee wordt bedoeld.
Aan respondenten legden we het volgende voor. 'De achtergrond bij de
invoering van de OM-milieukaart is de gedachte dat het parket een meer
sturende rol moet innemen in het handhavingsnetwerk en daartoe zelf over
informatie dient te beschikken. In hoeverre kan het parket zich in die strategie vinden? Op welke wijze tracht het daaraan vorm te geven?'
Inventarisatie van betekenissen
Uit antwoorden die respondenten op deze vraag gaven kwam naar voren dat
een meerderheid het eens is met de stelling dat het openbaar ministerie een
meer sturende rol moet innemen. Er werd echter op uiteenlopende wijze
invulling gegeven aan die 'meer sturende rol'. Door middel van een inhoudsanalyse van antwoorden hebben we geïnventariseerd welke betekenissen
zoal aan de term sturing werden gegeven:
- inbreng hebben in de keuze tussen straf- of bestuursrecht;
- ingeslapen gemeentediensten achter hun vodden aanzitten;
- procesbewaking;
- zorgen dat prioriteiten worden gesteld;
- zorgen dat afspraken worden nagekomen;

Hoofdstuk 4

64

- samenwerking stimuleren;
- stimulering van netwerkontwikkeling;
- handhavingsoverleggen voorzitten;
- aansturen van de politie;
- coaching van de politie;
- morele ondersteuning geven
- partners op hun verantwoordelijkheden aanspreken;
- beïnvloeding door: betere informatievoorziening; ideeën ventileren;
onderhouden van informele contacten;
- milieu op de agenda krijgen.
Bezien we deze opsomming van betekenissen dan wekt dit niet de indruk dat
achter de term sturing een eenduidige betekenis schuilgaat. De term kent
dus vele begripsinhouden en lijkt daarmee een 'containerbegrip' te zijn.
Vraagtekens bij sturingsmogelijkheden
Uit reacties op de vraag in hoeverre het openbaar ministerie zich kan vinden
in de strategie dat het parket een meer sturende rol moet innemen in het
handhavingsnetwerk en daartoe zelf over informatie dient te beschikken,
kan worden opgemaakt dat men vraagtekens zet bij mogelijkheden invulling
te geven aan deze strategie. Door te willen sturen zou volgens een aantal
milieu-officieren het openbaar ministerie een'te grote broek aantrekken'.
Zo werd gewezen op het gebrek aan een wettelijk fundament om gezag te
kunnen uitoefenen, verschillen tussen politie en bestuursorganen en de
afhankelijkheid van toelevering van gegevens. Om een en ander te toe te'
lichten, volgt een aantal citaten.
- 'Een onafhankelijke positie van het openbaar ministerie is een fictie. Je
bent te zeer afhankelijk van degenen die informatie aanleveren. Dat het
OM moet sturen is juist, maar zij dient zich ook haar beperkingen op dit
vlak te realiseren.'
- 'Ten aanzien van het bestuur heeft het openbaar ministerie geen
wettelijke bevoegdheden, je trekt een te grote broek aan als je hen wilt
sturen. Je moet hen slechts wijzen op hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van de handhaving. Ik zou hier ook liever spreken van
beïnvloeden dan van sturen.'
- 'Ten aanzien van de politie zijn wij het bevoegd gezag, verantwoordelijk
voor de strafrechtelijke handhaving. Met het bestuur moeten wij samen
afspraken maken, maar qua informatievoorziening lopen wij achter,
zodat we geen volwaardige partner kunnen zijn.'
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- `We moeten helemaal niet willen sturen. Bovendien heeft sturing absoluut geen zin naar degenen toe die je. gegevens leveren. Die doen dat
daarmee zelf al.'
Aansturing van de politie
De meeste milieu-officieren waren sceptisch over de mogelijkheden meer
sturend op te treden ten opzichte van bestuursorganen. Daarentegen waren
ze optimistischer over de mogelijkheden om de politie aan te sturen. De belangrijkste reden dat milieu-officieren hierover optimistischer waren, was
het bestaan van een wettelijke gezagsverhouding tussen het openbaar ministerie en de politie.38 Kennelijk is in de belevingswereld van milieu-officieren
een belangrijke randvoorwaarde van sturing dat tussen stuurder en gestuurde een hiërarchische verhouding aanwezig is ofwel dat de stuurder over bevoegdheden beschikt aanwijzingen en instructies te geven aan gestuurden.
Hoewel deze gezagsverhouding als een belangrijke randvoorwaarde wordt
gezien, vormt deze echter geen garantie voor een probleemloze aansturing,
zo blijkt uit de volgende opmerkingen:
- `Sturing is nodig wanneer de politie het laat afweten. Als ze enthousiast
zijn hoef je niet te sturen. Maar sturen is moeilijk als je geen zeggenschap hebt. We proberen de korpschef te lijmen.'
- `Het openbaar ministerie moet de politie sturen, hetgeen niet altijd even
gemakkelijk is. Ook op het hoogste niveau binnen de politie sta je als één
officiertje tegenover veel `eigen bazen', die niet echt gestuurd willen worden.'
Andersom wordt soms door de politie, in het bijzonder door de milieucotirdinatoren die geen lijnbevoegdheden hebben, binnen de politie-organisatie,
juist nadrukkelijk gevraagd om meer aansturing:
`Wij willen aan de hand van de OM-milieukaart sturen naar de politie. De
afdeling milieu-ondersteuning vraagt daar ook om. Het zou hun positie
versterken. Ze moeten nu alles zelf trekken.'
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Tussen het openbaar ministerie en politie Is een gezagsverhouding aanwezig die gekoppeld Is
aan specifieke politietaken. Afhankelijk van de politietaak - handhaving van de openbare orde
(art. 12 Politiewet) of strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (art. 13 Politiewet) - valt de
politie onder het gezag van de burgemeester of officier van justitie. Gezegd zou kunnen worden
dat de gezagsverhouding ontstaat uit de aard van de handhavingspraktijk ofwel uit de aard van
opsporingsactiviteiten. Aansturing van de politie, In de zin van leidinggeven, kan daarom alleen betrekking hebben op de Inhoud van opsporingsactiviteiten.
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Al met al kan uit het vorengaande worden opgemaakt dat officieren van
justitie afhankelijk zijn van de'mate waarin leidinggevenden binnen de
politie-organisatie, serieus werk willen maken van milieuwethandhaving
en/of bereid zijn voldoende capaciteit vrij te maken voor de uitvoering van
de politiemilieutaak. Milieu-officieren hebben met andere woorden niet
slechts met individuele politie-ambtenaren te maken, maar zullen om iets
voor elkaar te krijgen, rekening moeten houden met het feit dat zij werkzaam
zijn in een politie-organisatie met hiërarchische verhoudingen en verdeling
van taken.
Sturing van het eigen handelen
Indachtig de betekenis van de OM-milieukaart als instrument ter verbetering
van de milieu-informatievoorziening binnen het openbaar ministerie, kan
aan de term sturing een meer begrensde betekenis worden toegekend, namelijk: het met behulp van een goede informatievoorziening richting geven aan
het eigen handelen. De OM-milieukaart is daarmee niet zozeer een instrument om het gedrag van handhavingspartners te sturen, als wel een instrument om officieren van justitie op zaaksniveau te helpen bij het nemen van
beslissingen'welke rechtspersonen wel én niet te vervolgen en op strategisch
niveau te helpen een goede informatiepositie in het handhavingsnetwerk op
te bouwen.
Gezien de vraagstelling, is het niet opmerkelijk dat vrijwel geen enkele respondent in zijn antwoord verwees naar de sturende functie van informatie
op het eigen handelen. Wel werd op een indirecte manier hiernaar verwezen,
namelijk in de zin van de invloed die een goed geïnformeerde officier kan uitoefenen op handhavingspartners. Dit bleek onder andere uit opmerkingen,
zoals:
- 'Via overlegstructuren tracht het openbaar ministerie invloed uit te oefenen. We kunnen gemeenten bijvoorbeeld aanspreken naar aanleiding
van hun aanschrijvingen.'
- 'We hopen in de toekomst over informatie te beschikken die het mogelijk
maakt met meer recht gemeenten en provincies aan te spreken.'
4.5

Samenvatting

Milieu-informatievoorziening
Bij de meeste arrondissementsparketten troffen we een milieu-informatievoorziening aan bestaande uit verscheidene min of meer afzonderlijke syste-
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men. Grofweg waren er vier systemen van informatievoorziening te onderscheiden, elk geformeerd rond een bepaald type gegevens en informatie:
- processen-verbaal- en afdoeningensysteem;
- meldingensysteem;
- handhavingsprojectensysteem;
- (prioritaire) inrichtingensysteem.
Voor gégevensopslag en geautomatiseerde gegevensverwerking worden
diverse - soms door de eigen automatiseringsafdeling ontwikkelde - softwareprogramma's gebruikt. Gegevens worden behalve met behulp van harden softwarefaciliteiten ook handmatig gearchiveerd en verwerkt.
Impol
Het softwareprogramma Impol is op twee manieren gebruikt: (1) als database van prioritaire bedrijven, en (2) als database en gegevensverwerkingseenheid van bestuurlijke meldingen.

Geen van de parketten die al enige tijd met Impol werken hebben een compleet en actueel gegevensbestand. Tevens blijkt dat deze parketten nog nauwelijks gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten die Impol biedt voor het
maken van overzichten en rapporten. Bovendien blijken deze parketten het
softwareprogramma niet of nauwelijks toe te passen met het oog op handhaving en overleg, en effectmeting.
Bij de invoering van de Impol-milieukaarten is in een aantal gevallen overleg
gevoerd met handhavingspartners, en is in geen enkel geval aansluiting gezocht bij de politiemilieukaart.
Van de twaalf parketten waar men nog geen gebruik maakt van Impol, zeggen er zes van plan te zijn binnenkort de OM-milieukaart - al dan niet op
basis van het Impol-programma - in te voeren. Bij één parket weet men nog
niet wat te doen. Vijf parketten zeggen geen heil te zien in de invoering van
een OM-milieukaart.
Beoordeling
Bij de twaalf parketten waar men geen gebruik maakt van het softwareprogramma Impol is men van oordeel dat de informatievoorziening voor verbetering vatbaar is. Respondenten waren van mening dat de kwaliteit van de
informatie te wensen over laat omdat er te weinig systematiek is (en bewaking van die systematiek) in de aanlevering, opslag en verwerking van gegevens. Niettemin is men over de toegankelijkheid van informatie redelijk
tevreden.
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Bij de parketten waar men ervaring heeft met het werken met Impol was
men unaniem ontevreden over de gebruikersvriendelijkheid van het programma. Tevens kwam naar voren dat het gebrek aan gebruikersvriendelijkheid een barrière vormt voor de toegankelijkheid van informatie.
Prioriteitenstelling en sturing
Bestuurlijke prioriteiten vormen het belangrijkste kader voor regionale programmering van handhavingsactiviteiten. Er worden tot op heden geen prioriteiten vastgesteld met behulp van Impol-milieukaarten. De kaart speelt
dan ook tot op heden nauwelijks een rol bij deze regionale programmering.
Wel zijn er parketten die al dan niet in overleg met handhavingspartners, een
lijst van prioritaire bedrijven samenstellen en deze vervolgens opslaan in het
Impol-systeem.
De OM-milieukaart heet een sturingsinstrument te zijn, maar wat precies
bedoeld wordt met sturing is niet duidelijk. Respondenten gaven namelijk
op uiteenlopende wijze invulling aan de term. Niettemin was uit de antwoorden van een groot aantal respondenten op te maken dat de mogelijkheden
tot sturing naar hun oordeel nauw samenhangt met het bestaan van een
gezagsverhouding tussen stuurder en gestuurde. Zo'n gezagsverhouding
ontbreekt in de relatie met het bestuur maar is wel aanwezig met betrekking
tot de politie. Een betere aansturing van de politie is gewenst, maar bestuursorganen moet je niet willen sturen, zo oordeelden zij.

5

Conclusies
In dit hoofdstuk zullen we in twee paragrafen de belangrijkste conclusies van
het evaluatie-onderzoek bespreken. In paragraaf 5.1 geven we antwoord op
de vraag die centraal staat in dit onderzoek. In paragraaf 5.2 zullen we vervolgens een aantal meer algemene conclusies bespreken dat waardevol is in het
licht van de toekomstige milieu-informatievoorziening binnen het openbaar
ministerie en waarvoor we in hoofdstuk 6 een handreiking zullen geven.
5.1

Zijn doelen bereikt?

Centrale doelstelling van dit evaluatie-onderzoek is het beantwoorden van
de vraag: Voldoet de milieukaart van het openbaar ministerie aan het doel
waarvoor het instrument in eerste instantie is ontwikkeld? Bij de beantwoording van deze vraag doet zich de moeilijkheid voor dat een heldere doelformulering ten aanzien van de OM-milieukaart ontbreekt en daarmee ook een
eenduidige doelstelling als beoordelingskader voor evaluatie. Dit probleem
hebben we ondervangen door gebruik te maken van de doelen zoals eerder
in dit rapport geformuleerd:
- een betere onderbouwing van beslissingen over handhavingsacties (wel
of niet strafrechtelijk vervolgen);
- verbetering van de informatiepositie in het overleg met handhavingspartners;
- een completer beeld geven van strafrechtelijke activiteiten en produkten;
- de centrale overheid en de politiek inzicht geven in opbrengsten van
geïnvesteerd geld;
- het realiseren van een meer gefundeerde planning van justitiële handhavingsactiviteiten.
In het hiernavolgende gaan we van elk van deze doelen na in hoeverre de
Impol-milieukaarten aan de realisering ervan hebben bijgedragen.
Onderbouwing van beslissingen
Draagt de Impol-milieukaart bij aan een onderbouwing van beslissingen
over al dan niet strafrechtelijk vervolgen? Uit het onderzoek komt naar voren
dat de milieukaarten zelden of nooit worden geraadpleegd. Milieu-officieren
maken met andere woorden niet of nauwelijks gebruik van de ondersteuning
die de kaart zou kunnen bieden bij het nemen van beslissingen. Hieruit volgt
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dan dat de Impol-milieukaarten tot op heden ook geen bijdrage kunnen hebben geleverd aan een betere onderbouwing van beslissingen.
De vraag is waarom milieu-officieren geen gebruik maken van de milieukaart. Een verklaring kan zijn dat zij over het algemeen twijfelen aan de betrouwbaarheid en juistheid van informatie. Milieu-officieren wezen in dit
verband op het probleem dat gegevensbestanden doorgaans verre van actueel en compleet zijn.
Verbetering van de informatiepositie
Leidt de Impol-milieukaart tot een betere informatiepositie in het overleg?
Bezien we de onderzoeksresultaten dan kan worden geconstateerd dat
milieu-officieren de Impol-milieukaarten niet als informatiebron gebruiken
voor het overleg met handhavingspartners. Beantwoording van de vraag is
dan ook niet mogelijk. Wel is het mogelijk een antwoord te geven op de vraag
waarom milieu-officieren geen gebruik maken van het instrument. De onderzoeksresultaten bevatten op dit punt ingrediënten van een zeer plausibele
verklaring. Zo hebben we kunnen constateren dat het handhavingsoverleg in
plaats van gevoed te worden met informatie uit de Impol-milieukaart, een
voedingsbron voor dit instrument vormt. Hierdoor informeert het instrument over wat in het handhavingsoverleg reeds bekend is. Het is dan ook
niet waarschijnlijk dat de Impol-milieukaarten een bijdrage hebben geleverd
aan de verbetering van de informatiepositie van milieu-officieren.
Beeld van activiteiten en produkten
Verschaft de Impol-milieukaart inzicht in strafrechtelijke activiteiten en produkten? Het softwareprogramma Impol kent aparte velden voor het invoeren
van gegevens over handhavingsactiviteiten en handhavingsresultaten. Tevens kent het programma de mogelijkheid hiervan overzichten te maken. Uit
de onderzoeksresultaten komt naar voren dat bij enkele parketten weliswaar
gegevens zijn ingevoerd over handhavingsactiviteiten/-resultaten, maar dat
tot dusverre door geen van de parketten gebruik is gemaakt van de mogelijkheid hiervan overzichten te maken. Geconcludeerd kan dan ook worden dat
de Impol-milieukaarten tot op heden nog geen bijdrage hebben geleverd aan
een beter beeld van strafrechtelijke activiteiten en produkten.
Opbrengsten
Verschaft de Impol-milieukaart als instrument voor effectmeting een inzicht
in de opbrengsten van geïnvesteerd geld? Bezien we wat uit het onderzoek
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naar voren is gekomen, is ook op deze vraag een niet ander dan ontkennend
antwoord mogelijk. Geen van de parketten blijkt de kaart tot op heden te
hebben gebruikt als effectmetingsinstrument. Dit kan niet anders betekenen
dat het instrument tot op heden geen bijdrage heeft geleverd in het verschaffen van inzicht in effecten van handhavingsinspanningen.
Planning
Levert de Impol-milieukaart een bijdrage aan een gefundeerde planning van
justitiële handhavingsactiviteiten? Gegeven het feit dat de Impol-milieukaarten tot nog toe geen bijdrage hebben geleverd aan prioriteitenstelling en het
verschaffen van inzicht in activiteiten, produkten en effecten van handhaving, is het welhaast ondenkbaar dat het instrument heeft kunnen bijdragen
aan een meer gefundeerde planning van justitiële handhavingsactiviteiten.
Vatten we het voorgaande samen, dan kan worden gesteld dat de Impolmilieukaarten tot dusverre nog niet of nauwelijks een bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van gestelde doelen.
5.2

Overige conclusies

Geen eenduidige doelformulering
Een niet te onderschatten probleem is dat de ontwikkeling van de OM-Milieukaart in gang werd gezet zonder heldere doelformulering. Met het optekenen
van de doelstelling werd enkel vastgelegd wat het instrument moest zijn,
namelijk een sturings- en effectmetingsinstrument, niet waartoe het moest
dienen. Door het ontbreken van een eenduidige doelformulering kon veel
verwarring ontstaan over wat precies het nut is van de OM-milieukaart.
Beperkte informatie-analyse
Belangrijk beginpunt van een informatie-analyse is eerst in beeld te brengen
langs welke weg welke produkten en diensten een organisatie levert en/of
dient te leveren.39 Vervolgens dient dan in kaart te worden gebracht welke
informatie in principe nodig is om die produkten en diensten te kunnen leveren. In het kader van deze exercitie wordt doorgaans aan organisatiegenoten

39

Volgens Lundeberg (1974) is het doel van een informatie-analyse na te gaan welke informatie
nodig is voor het leveren van produkten en diensten. Natuurlijk kan informatie op zich een produkt zijn. Zo kan de dienstverlening van een organisatie hoofdzakelijk bestaan het verschaffen
van bepaald soort informatie.
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gevraagd welke informatie zij nodig hebben voor de uitoefening van hun
taken en verantwoordelijkheden.
Tijdens de informatie-analyse zal vrijwel altijd blijken dat voor een belangrijk deel reeds in de informatiebehoefte wordt voorzien, maar dat gezien veranderingen in het produkten- en dienstenpakket en/of hogere eisen die aan
produkten en diensten worden gesteld, nieuwe informatie nodig is en/of
verbeteringen nodig zijn in de informatievoorziening. Om de informatievoorziening in beeld te brengen zijn diverse schema- en tekentechnieken in omloop.
Bij aanvang van het pilotproject in Arnhem is een workshop gehouden
waarin aan deelnemers de vraag werd gesteld aan welke gegevens en informatie zij behoefte hadden. Aan de ontwikkeling van de OM-milieukaart ligt
dus, zo zou men kunnen stellen, een informatie-analyse ten grondslag. Zij
het dan een zeer beperkte. Want in het kader van de informatie-analyse zijn
nimmer de bedrijfsprocessen, produkten en diensten van
arrondissementsparketten in beeld gebracht. Zo ook is nimmer geanalyseerd
welke informatie in principe noodzakelijk is om bedrijfsprocessen op gang te
houden en de gewenste produkten en diensten te kunnen leveren.
Het feit dat deze zaken nooit betrokken zijn in de informatie-analyse, kan beschouwd worden als een belangrijk gemis. De informatievoorziening binnen
een organisatie heeft immers alleen betekenis in relatie tot bedrijfsprocessen
en datgene wat een organisatie voortbrengt. Wellicht verklaart dit-waarom
geen goed begrip heeft kunnen ontstaan over de plaats en het nut van de OMmilieukaart in de bestaande bedrijfsvoering van parketten.
De OM-milieukaart te veel een `ding' te weinig een project
Enkele weken nadat de workshop had plaatsgevonden werd besloten het
voor de politiemilieukaart ontwikkelde softwareprogramma Impol aan te
passen en geschikt te maken voor de OM-milieukaart. Nadat het programma
gereed was, kwam het pilotproject vrijwel volledig in het teken te staan van
dataverzameling en opslag van data in de computer waarop Impol was geïnstalleerd. Naar aanleiding van ervaringen met het pilotproject werd een
draaiboek samengesteld. Dit draaiboek werd tezamen met het softwareprogramma gratis aan andere parketten aangeboden.
Door deze gang van zaken is het niet vreemd dat de opvatting heeft kunnen
postvatten dat de OM-milieukaart het softwarepakket zelf is en dat de implementatie ervan een kwestie is van: Impol installeren, ermee leren werken en
invoeren van gegevens.
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Niettemin is er een aantal parketten dat Impol heeft ingevoerd in het kader
van een projectmatige aanpak. In paragraaf 4.1.2 gaven we hiervan twee
voorbeelden. Deze parketten hebben niet slechts Impol ingevoerd, maar
hebben vanuit een eigen visie op een eigen wijze programmatisch inhoud
gegeven aan de verbetering van de milieu-informatievoorziening.
Het is heel wel mogelijk dat de verplichting dat in 1996 ieder parket een operationele OM-milieukaart dient te hebben ertoe heeft bijgedragen dat deze
projecten op gang zijn gekomen. Twijfelachtig is het echter of de projectmatige aanpak op zichzelf het resultaat is van wat in 1992 in gang is gezet.
Het probleem van de OM-milieukaart is dat het teveel een `ding' is. Hoe zouden de zaken er thans voor staan als in 1992 het besluit was genomen een
gefaseerd informatiseringsproject te starten (laten we zeggen het `Project
milieu-informatievoorziening') met als doelstelling te komen tot stelselmatige uitwisseling, opslag en verwerking van gegevens teneinde gefundeerde
handhavingsprioriteiten te kunnen stellen en verantwoording te kunnen
afleggen over bereikte resultaten van justitiële handhavingsactiviteiten? Op
een dergelijke vraag is slechts een speculatief antwoord mogelijk. Wellicht
zou meer zijn bereikt, maar hierover kan niets met zekerheid worden gezegd.
Aannemelijk is wel dat bij een projectmatige aanpak de noodzaak van een
heldere doelstelling groter zou zijn geweest. In het geval van de ontwikkeling
van de OM-milieukaart was er immers al een instrumenteel antwoord op iets
dat, zo lijkt het althans, geen nadere toelichting behoefde.
Weinig aandacht voor procedures
Uit het onderzoek komt naar voren dat respondenten twijfels hadden over de
betrouwbaarheid en juistheid van informatie uit Impol. Deze twijfels bleken
vooral te maken te hebben met het feit dat arrondissementsparketten er tot
dusverre niet in geslaagd zijn complete en actuele gegevensbestanden op te
bouwen. Waarom zijn ze daarin niet geslaagd? Een mogelijke verklaring is
dat het voor arrondissementsparketten niet eenvoudig is alle benodigde
gegevens te verwerven. Soms blijken bestuursorganen erg terughoudend te
zijn met het aanleveren van gegevens vanwege onzekerheid en achterdocht
over wat justitie met de gegevens zou kunnen doen. Een andere verklaring is
het gebrek aan gebruikersvriendelijkheid van Impol. Het invoeren van gegevens blijkt erg omslachtig te zijn en niet uit te nodigen tot accuratesse. De
meest doorslaggevende verklaring is echter dat bij de ontwikkeling van de
om-milieukaart te weinig aandacht is uitgegaan naar het belang van procedures om stelselmatigheid aan te brengen in de verwerving en opslag van
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gegevens. De OM-milieukaart is behalve teveel een `ding' ook teveel techniek
en te weinig het organiseren van bepaalde handelingen en gedragingen.
In principe zou tussen het invoeren van een informatiesysteem en een kwaliteitssysteem weinig verschil moeten zitten. De essentie van een goed informatiesysteem is namelijk niet enkel gelegen in de beschikbare techniek,
maar meer nog het opstellen van procedures en instructies waarin is vastgelegd wie in welke gevallen wat doet en wie erop toeziet dat de verantwoordelijke personen inderdaad doen wat ze moeten doen.
In feite staat het introduceren of bijstellen van een informatiesysteem in
grote lijnen gelijk aan het inslijpen van nieuwe organisationele routines. Dit
is geen eenvoudige zaak en vergt veel discipline. Wil men hierin slagen dan is
in ieder geval van belang dat helderheid bestaat over het nut ervan. Routines
zijn namelijk niet altijd leuk en uitdagend, maar wel enorm belangrijk omdat
ze uiteindelijk meest bepalend zijn voor de vraag of een informatiesysteem
betrouwbare informatie verschaft.
Concessie aan oorspronkelijke opzet
De aanvankelijke opzet was de OM-milieukaart met gegevens te vullen over
vergunning- en gedoogsituaties bij inrichtingen, handhavingsacties van bestuursorganen, klachten, incidenten, milieugevoelige gebieden, enzovoort.
Vanwege de enorme hoeveelheid werk die het invoeren van de vele gegevens
met zich mee zou gaan brengen, besloot men alleen de gegevens van een
beperkt aantal prioritaire inrichtingen in de kaart op te nemen (paragraaf
2.1.3). Bij het nemen van dit besluit moet men zich onvoldoende hebben
gerealiseerd dat de OM-milieukaart daarmee zijn functie verloor die het had
moeten hebben: namelijk het in `kaart' brengen waar zich gezien bedrijfsactiviteiten, nalevingsgedrag, controleniveau en milieugevoeligheid van gebieden, milieurisico's voordoen. Door dit besluit kon de OM-milieukaart niet als
informatiesysteem uit de verf komen - namelijk als een systeem waarin gegevens worden omgesmeed tot betekenisvolle en bruikbare informatie - maar
werd deze gemarginaliseerd tot een databank. In dit licht beschouwd is het
ook niet verwonderlijk dat de onderzoeksresultaten laten zien dat tot op
heden geen gebruik is gemaakt van de rapportage- en overzichtsfaciliteiten
die het sofwareprogramma Iínpol biedt.
Effectmeting nauwelijks mogelijk
In hoofdstuk 2 schetsten we dat het plan een OM-milieukaart te ontwikkelen
vooral is voortgekomen uit de behoefte zichtbaar te kunnen maken wat de
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resultaten van handhavingsinspanningen zijn. In een eerste aanzet gaf Borgdrager - destijds procureur-generaal - een schets van wat de milieukaart
moest worden. Periodiek diende het openbaar ministerie een kaart van de
milieusituatie op te stellen: een momentopname van de nalevingssituatie.
Ten eerste konden de momentopnames een richtsnoer vormen voor handhavingsactiviteiten en aan de andere kant kon uit een vergelijking hiertussen
inzicht ontstaan in resultaten van handhavingsinspanningen.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat geen van de parketten tot dusverre met behulp van Impol effecten van handhavingsactiviteiten hebben
gemeten. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat alle respondenten ronduit
pessimistisch waren over de mogelijkheden effecten van handhavingsinspanningen te kunnen meten.
Dit pessimisme is niet ten onrechte indien we in beschouwing nemen welke
bezwaren er kleven aan de idee dat uit een vergelijk tussen twee momentopnames op te maken zou zijn welke resultaten met handhaving zijn bereikt.
We noemen er drie. Het eerste bezwaar is dat er geen één op één relatie kan
zijn tussen een verandering in de nalevingssituatie en handhavingsinspanningen. Een verbetering van de nalevingssituatie hoeft namelijk niet rechtstreeks het gevolg te zijn van handhavingsinspanningen, maar kan ook het
gevolg zijn van bijvoorbeeld gemaakte afspraken in het doelgroepenoverleg
of de introductie van milieuzorgsystemen. Een tweede bezwaar is dat het
beeld dat wordt verkregen van het nalevingsgedrag voor een belangrijk deel
gebaseerd is op bevindingen naar aanleiding van controles en opsporingsactiviteiten. De kans is dan ook groot dat er een inverse samenhang is tussen
nalevingsbeeld en de intensiteit van handhavingsactiviteiten. Een en ander
kan ertoe leiden dat wanneer handhavingsinspanningen toenemen anders
dan men zou mogen verwachten, het beeld van de nalevingssituatie verslechtert. Een derde bezwaar is dat het verschil tussen twee momentopnames van
de nalevingssituatie in de praktijk niet veel meer betekent dan dat inrichtingen aan de prioriteitenlijst in de OM-milieukaart zijn toegevoegd en hiervan
zijn afgevoerd. In feite zeggen de geconstateerde verschillen dan niet zozeer
iets over de nalevingssituatie en effecten van handhavingsinspanningen,
maar meer iets over de manier van prioriteitenstelling.
Behoefte aan operationele informatie .
Het type informatie dat de OM-milieukaart zou moeten aanreiken is vooral
bedoeld ter ondersteuning van overleg en besluitvorming op strategisch
niveau. Zo wordt met de kaart beoogd informatie te verschaffen over risico-
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bedrijven en milieugevoelige gebieden op grond waarvan strategische afspraken kunnen worden gemaakt over jaarlijkse prioriteiten in het handhavingsbeleid van het parket en op grond waarvan vervolgens invloed kan worden
uitgeoefend op de regionale programmering van gezamenlijke handhavingsactiviteiten. Zo ook wordt met de kaart beoogd informatie aan te reiken over
resultaten van handhavingsactiviteiten op grond waarvan strategische beslissingen kunnen worden genomen over bijvoorbeeld de inzet van mensen
en middelen.
Bezien we echter tot welke resultaten een verbeterde milieu-informatievoorziening volgens milieu-officieren zouden moeten leiden (paragraaf 4.3.1) en
welke ontwikkelingen thans plaatsvinden (paragraaf 4.1.2), lijkt er vooral .
behoefte te zijn aan een goede informatievoorziening ter ondersteuning van
alledaagse beslissingen op operationeel niveau. Zo komt uit het onderzoek
naar voren dat milieu-officieren het wenselijk zouden vinden indien zij snel
en gemakkelijk zouden kunnen beschikken over historische overzichten
waarin per inrichting onder andere is aangegeven wanneer controles hebben
plaatsgevonden, of er bestuurlijke maatregelen zijn genomen en zo ja welke.
Zij geven daarmee aan over een informatiesysteem te willen beschikken dat
zij in het kader van hun alledaagse werkzaamheden op elk gewenst moment
kunnen raadplegen. Ook geven zij daarmee aan behoefte te hebben aan een
bepaald soort informatie op grond waarvan zij operationele beslissingen
kunnen nemen over onder andere hoe in welke gevallen strafrechtelijk te
zullen optreden.
Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat er diverse arrondissementsparketten zijn die een meldingensysteem opzetten opdat de milieu-officier
zijn handelen adequaat en optimaal kan afstemmen op activiteiten van
andere handhavingspartners. Ook deze ontwikkelingen laten zien dat milieuofficieren vooral behoefte hebben aan informatie ter ondersteuning van alledaagse werkzaamheden en daarmee samenhangende afwegingen en beslissingen.
Positieve ontwikkelingen
Waar het onderzoek zich richtte op het in kaart brengen van de milieu-informatievoorziening in den brede, was een aantal positieve ontwikkelingen te
signaleren. Een zo'n positieve ontwikkeling is dat de meeste parketten een
meldingensysteem opzetten of hebben opgezet. Meldingensystemen voorzien in de behoefte aan informatie om een goed gecoordineerd flankerend
ofwel bestuursondersteunend handhavingsbeleid te voeren. Zo'n meldingen-
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systeem is van belang omdat het milieu-officieren kan helpen een consistent
vervolgingsbeleid te voeren. Op grond van het gelijkheidsbeginsel mag worden verwacht dat de milieu-officier in gelijke gevallen op een gelijksoortige
manier handelt en overeenkomstige maatregelen neemt. In het optreden van
de milieu-officier dient met andere worden een consistente en herkenbare
lijn aanwezig te zijn. Goede afspraken met handhavingspartners en een betrouwbare en snelle informatievoorziening - bestaande uit meldingen van
controles, constateringen en getroffen maatregelen - zijn hierbij onontbeerlijk.
Een andere positieve ontwikkeling is dat parketten hun informatievoorziening zo trachten vorm te geven dat het mogelijk is meer sturing te geven aan
surveillance- en opsporingsactiviteiten. De milieu-officier is verantwoordelijk voor de opsporing van strafbare feiten. Als zodanig dient hij aansturing
te geven aan de opsporing. Om te kunnen bepalen waar surveillance- en opsporingsactiviteiten zich dienen te richten, welke capaciteit nodig is voor
opsporingsonderzoek en juiste beslissingen te kunnen nemen in opsporingszaken is een goede informatievoorziening van belang.

s
Handreiking voor de toekomst
Gezien de centrale vraagstelling van het evaluatie-onderzoek is de belangrijkste conclusie van dit evaluatieonderzoek dat de OM-milieukaart tot op
heden geen bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van gestelde doelen.
Nog geen enkel parket beschikt over een operationele OM-milieukaart. Wel
werkt een aantal arrondissementsparketten met het softwareprogramma
Impol. Indien we echter bezien hoe en inhoeverre dit programma wordt
gebruikt en toegepast dan is er weinig aanleiding tot optimisme. Ook diverse
andere conclusies zijn geen reden opgewekt het reeds ingeslagen pad van de
OM-milieukaart te vervolgen.
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de conclusies van dit onderzoek
aanleiding zijn voor parketten geen energie (meer) te steken in de ontwikkeling van een OM-milieukaart: in 1992, toen voor het eerst werd nagedacht
over de noodzaak een sturings- en effectmetingsinstrument te ontwikkelen,
werd het standpunt ingenomen dat gewoon beginnen beter was dan eindeloos nadenken en intussen niets doen. In feite betekende deze beslissing dat
ervoor gekozen werd met vallen en opstaan wijzer te worden. Met de ontwikkeling van de OM-milieukaart werd dus een leertraject ingezet. Deze evaluatie kan dan ook als een belangrijk leermoment worden beschouwd.
In dit slothoofdstuk doen we een handreiking voor de toekomst. Deze evaluatiestudie is tot dusverre steeds gericht geweest op wat is gebeurd. Hiervan
kunnen we leren en zullen we moeten leren. Een toekomstperspectief is hierbij onontbeerlijk.
Aan wie is deze handreiking gericht? Aan een ieder die onderkent dat aan de
handhaving van milieuregelgeving en het aandeel dat het openbaar ministerie hierin heeft, nog het nodige valt te verbeteren en tevens onderstreept
dat verbetering van de informatievoorziening een belangrijke sleutel vormt
tot verbetering van handhavingsbeleid en handhavingsactiviteiten. Deze
handreiking is niet alleen gericht aan beleidmakers in Den Haag, maar ook
aan milieu-officieren en parketsecretarissen die in hun dagelijkse werkzaamheden uiteindelijk hun stempel drukken op de kwaliteit van de bijdrage die
het openbaar ministerie levert aan de handhaving van milieuregelgeving.
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Voordelen van een goede milieu-informatievoorziening

Een goede informatievoorziening betekent dat er sprake is van een eenduidige systematiek van overdracht, opslag en verwerking van gegevens en van
een stevige inbedding van deze systematiek in de alledaagse bedrijfsvoering.
Welke voordelen kan het openbaar ministerie hebben van een goed systeem
van milieu-informatievoorziening?
Toegankelijkheid van informatie
Uit de interviews bij de arrondissementsparketten kwam naar voren dat
een betere toegankelijkheid van de informatie als een van de belangrijkste
opbrengsten van een verbeterde informatievoorziening kan worden beschouwd. Doorgaans kost het milieu-officieren de nodige tijd en energie de
vereiste informatie te verkrijgen om juiste beslissingen te kunnen nemen.
Soms moeten her en der bronnen worden geraadpleegd. De gegevens en
informatie zijn er wel, maar liggen verspreid en niet altijd even geordend
opgeslagen. Het samenbrengen en ordenen van gegevens kan het zoeken
vergemakkelijken en daardoor de toegankelijkheid vergroten.
Kennisopbouw los van personen
Milieu-officieren komen en gaan. Momenteel is het zo dat elke keer wanneer
er een wisseling van de wacht is, daarmee veel van de opgebouwde kennis en
ervaring verloren gaat. De informatiepositie van het openbaar ministerie
wordt eigenlijk te veel bepaald door wat een milieu-officier gaandeweg aan
kennis en geheugen opbouwt.
Door relevante gegevens en informatie op een consequente en stelselmatige
wijze samen te brengen, kan gaandeweg kennis worden opgebouwd los van
personen. In het automatiseringsjargon spreekt men wel van een kennis- of
expertsystemen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat nieuwe milieu-officieren met een kennisvoorsprong beginnen. Al met al ook leidt dit tot ook tot
meer bestendigheid in het organisationeel geheugen.
Ondersteuning bij en onderbouwing van beslissingen
Een ander belangrijk voordeel van een goede milieu-informatievoorziening
is dat deze ondersteuning geeft bij beslissingen van milieu-officieren. Het
kan hier gaan om beslissingen over alledaagse vraagstukken zoals wel of niet
strafrechtelijk vervolgen of welke afdoening het meest passend en adequaat
is. Ook kan het gaan om beslissingen op strategisch niveau. Voor bijvoor-
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beeld het stellen van prioriteiten in het handhavingsbeleid is informatie
nodig over welke bedrijven gezien het nalevingsgedrag, produktieprocessen,
gebruik van grondstoffen en vrijkomende afvalstoffen de meeste milieurisico's opleveren.
Verbetering van de handhavingspraktijk
Uiteindelijk is het belangrijkste voordeel van een goede milieu-informatievoorziening dat dit leidt tot een verbeterde handhavingspraktijk. In deze
praktijk worden betere beslissingen genomen en is sprake van een betere
afstemming tussen activiteiten van het openbaar ministerie en andere handhavingspartners.
6.2

Herijking van de OM-milieukaart

De conclusies geven geen reden het reeds ingeslagen pad van de OM-Milieukaart te vervolgen. Dit betekent allerminst dat het openbaar ministerie geen
energie meer zou moeten steken in pogingen het concept OM-milieukaart
verder te ontwikkelen. Integendeel. Er zijn immers geen aanwijzingen dat
de milieu-informatievoorziening binnen het openbaar ministerie optimaal
functioneert. Er zijn wat dit betreft niet alleen forse verbeteringen mogelijk,
maar ook noodzakelijk.
Met de ontwikkeling-van de OM-milieukaart werd een belangrijk leertraject
ingezet. In dit rapport zijn tal van leerervaringen opgetekend die aangewend
kunnen worden om de OM-milieukaart te herijken. .
Om aan deze herijking vorm te geven wordt aanbevolen de OM-milieukaart
om te smeden van een 'instrument' in een 'project'. Inzet van een dergelijk
project is de milieu-informatievoorziening binnen het openbaar ministerie
te verbeteren teneinde primaire processen en produkten zowel in bedrijfsmatig als juridisch opzicht naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.
6.3

Basisregels van toekomstige project

Als leidraad voor het toekomstige project gelden de volgende basisregels:
- Heldere doelstelling. Eerst dient vooral aandacht te worden besteed aan
een heldere doelstelling. Van belang is niet alleen helder voor ogen te
hebben wat de doelstelling van het toekomstige project is, maar ook
deze doelstelling zo te formuleren dat over de interpretatie ervan zo
weinig mogelijk misverstand kan ontstaan.
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- Goede communicatie. Voor het welslagen van het project is een goede
communicatie noodzakelijk tussen beleidmakers bij het parket-generaal
en degenen die in de alledaagse praktijk uiteindelijk de kwaliteit van de
handhaving bepalen. Voorkomen moet worden dat het project een missie
van beleidmakers is. Aan de andere kant moet ook worden voorkomen
dat het project een richtingloze optelsom van wensen en belangen van
onderop is. Het project dient een gezamenlijke missie te zijn.
- Grondige informatie-analyse. Belangrijk is eerst in kaart te brengen welke doelstellingen het openbaar ministerie op het terrein van de milieuwethandhaving de komende jaren wil bereiken. De Leidraad milieu
(1994) vormt een goed aangrijpingspunt voor deze exercitie. Vervolgens
dient dan in kaart te worden gebracht wat de primaire handhavingsprodukten van het openbaar ministerie zijn en langs welke weg deze tot
stand komen. In de derde stap dient te worden nagegaan hoe produkten
en produktieprocessen naar een hoger kwaliteitsniveau getild kunnen
worden, en hoe verbeteringen in de reeds aanwezige milieu-informatievoorziening hieraan kan bijdragen. Ten vierde dient dan te worden vastgesteld aan welke nieuwe en of verbeterde informatie behoefte is en
welke gegevens hiervoor nodig zijn. Ten slotte dienen dan afspraken te
worden gemaakt over de wijze van vastleggen van gegevens en hoe door
het verwerken van gegevens de informatie kan worden gegenereerd waaraan behoefte bestaat.
Een belangrijke oriëntatie bij de informatie-analyse is de reeds bestaande
milieu-informatievoorziening in kaart te brengen en vervolgens na te gaan
hoe hierop kan worden voortgebouwd.
Stapsgewijze aanpak op basis van prestatie-afspraken
Op basis van dé hiervoor genoemde analyses wordt een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan worden ijkpunten ingebouwd, dat wil zeggen, wordt
puntsgewijs vastgesteld wanneer welke resultaten moeten zijn geboekt. In
het kader van de uitvoering van het stappenplan worden hierover afspraken
gemaakt met parketten.
Organisatie belangrijker dan techniek
In het stappenplan dat aan de basis ligt van verbeteringen van de milieu-informatievoorziening wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het maken
van goede afspraken over de wijze van uitwisseling, opslag en verwerking
van gegevens en aan het ontwikkelen van procedures en toezichtactiviteiten
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om te waarborgen dat wat is afgesproken ook feitelijk gebeurt. Hierbij kan er
natuurlijk niet aan voorbij worden gegaan te analyseren of het mogelijk en
wenselijk is de uitwisseling en verwerking van gegevens te automatiseren.
Onwenselijk is het als de techniek de overhand krijgt. Het opslaan van gegevens blijft mensenwerk, zoals ook de interpretatie van gegevens en de toepassing van informatie.
6.4

Raamwerk als leidraad

In deze paragraaf presenteren we een raamwerk dat als leidraad bij het toekomstige project zou kunnen worden gebruikt. Dit raamwerk is enerzijds een
produkt van de theoretische analyse in hoofdstuk 3 waarin we een onderscheid maakten tussen de zelfstandige en complementaire betekenis van
strafrechtelijke handhaving. Anderzijds is het een produkt van de bevinding
dat er binnen het openbaar ministerie een behoefte bestaat aan informatie
voor operationele beslissingen terwijl de OM-milieukaart in zijn opzet vooral
informatie aanlevert voor strategische beslissingen.
6.4.1

Dimensies van handhavingsactiviteiten

Het geheel van activiteiten binnen het openbaar ministerie om vorm te geven aan de handhaving van milieuregelgeving kan geclusterd worden aan de.
hand van twee dimensies. De eerste dimensie betreft het onderscheid tussen
activiteiten in het kader van zelfstandige en complementaire handhaving. In
paragraaf 3.4 maakten we onderscheid tussen de zelfstandige en complementaire betekenis van strafrechtelijke handhaving. Op basis van een inventarisatie kwamen we tot een clustering van activiteiten (zie ook schema 1,
p. 35). De tweede dimensie betreft het onderscheid tussen activiteiten op
operationeel en strategisch niveau. Op operationeel niveau bestaat de handhaving uit activiteiten zoals het dagvaarden van verdachten, een transactieaanbod doen, praten met handhavingspartners over concrete zaken, het
versturen van flankerende brieven, aansturing van de politie, enzovoort. Op
strategisch niveau bestaat de handhaving uit activiteiten zoals het ontwikkelen van justitieel handhavingsbeleid, het stellen van justitiële prioriteiten,
met handhavingspartners afspraken maken over de afstemming en coordinatie van handhavingsactiviteiten, een gefundeerde bijdrage leveren aan de
gezamenlijke handhavingsprogrammering, enzovoort. In figuur 2 worden de
twee dimensies tegen elkaar afgezet.
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Figuur 2: Clustering van handhavingsactiviteiten
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6.4.2

Clustering van handhavingsactiviteiten en informatiebehoefte

Met behulp van de matrix is het niet alleen mogelijk de verschillende activiteiten van het openbaar ministerie te clusteren, maar ook in kaart te brengen
welke type informatie nodig is voor elk van de activiteitenclusters.
Complementair-operationele activiteiten
Het betreft hier handhavingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de
aanpak van inrichtingsgebonden delicten. Omdat de aanpak van deze delicten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, vereist deze dat de milieu-officier zijn activiteiten goed afstemt met bestuurlijke handhavingspartners. Van
belang is dan ook dat de milieu-officier goed op de hoogte is van bevindingen van toezichthouders en van wat ze doen (controles, constateringen,
waarschuwingen, bestuursrechtelijke maatregelen, enzovoort).
Zelfstandig-operationele activiteiten
Het betreft hier handhavingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van
de aanpak van vrije-velddelicten, (middel)zware milieucriminaliteit, en van
milieudelicten gepleegd door bestuursorganen.
De aanpak van deze zaken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
openbaar ministerie, politie en bijzondere opsporingsdiensten. Hoewel het
openbaar ministerie verantwoordelijk is voor de opsporing van deze delicten, zijn de politie en bijzondere opsporingsdiensten hiermee feitelijk belast.
Vanwege de eindverantwoordelijkheid van het openbaar ministerie is een
goede aansturing van politie en bijzondere opsporingsdiensten van belang.
Teneinde gestalte te kunnen geven aan deze aansturing dient het openbaar
ministerie goed op de hoogte te zijn van wat opsporingsambtenaren consta-
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teren en doen (surveillance-activiteiten, constateringen, waarschuwingen,
processen-verbaal, enzovoort).
Tevens hebben we hier te maken met handhavingsactiviteiten, zoals bestuursorganen wijzen op hun verantwoordelijkheid de milieuregelgeving
te handhaven, en het kritisch volgen van gedoogsituaties. Deze activiteiten
vloeien consequent voort uit de beleidslijn van het openbaar ministerie zo
veel als mogelijk te voorkomen dat incidenten en toevaltreffers het handelen
van de milieu-officier bepalen. Meer in het algemeen brengt het uitgangspunt van rechtsgelijke behandeling met zich mee dat het openbaar ministerie een zekere toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft. Dit impliceert
onder andere dat van milieu-officieren mag worden verwacht dat zij onder
meer op de hoogte zijn van handhavingsactiviteiten van bestuursorganen
en een overzicht hebben van gedoogsituaties.
Zelfstandig-strategische activiteiten
Hierbij gaat het om beleidsactiviteiten van het openbaar ministerie die
plaatsvinden in het kader van zelfstandige betekenis van het strafrecht. Het
gaat hierbij om activiteiten zoals het stellen van prioriteiten in de aanpak
van vrije-velddelicten, (middel)zware milieucriminaliteit en delicten gepleegd door bestuursorganen, het plannen van handhavingsacties, het
afleggen van verantwoording, overleg met politie en bijzondere opsporingsdiensten over de inzet van capaciteit voor opsporingsactiviteiten, enzovoort.
Voor deze activiteiten dient het openbaar ministerie te beschikken over
managementinformatie. Het betreft informatie op grond waarvan gefundeerde strategische beslissingen mogelijk zijn. De gegevensbouwstenen voor
deze beslissingen zijn niet veel anders dan die voor operationele beslissingen. Echter, de informatie is wel anders, omdat de gegevens op een hoger
aggregatieniveau en op een speciale manier met elkaar in verband zijn gebracht.
Om bijvoorbeeld gefundeerde prioriteiten te kunnen stellen is van belang informatie te kunnen genereren op basis waarvan risico-inschattingen kunnen
worden gedaan. Zo zal het systeem van milieu-informatievoorziening in
staat moeten zijn antwoorden te formuleren op vragen zoals: Bij welke bestuursorganen is de kans op overtredingen het grootst? In welke gebieden en
op welke momenten van de dag is de kans het grootst dat vrije-velddelicten
worden gepleegd? In welke sectoren van de economie (bijvoorbeeld de afvalverwijderingsmarkt) is de kans het grootst dat zich vormen van (middel-)
zware milieucriminaliteit kunnen voordoen.
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Een ander voorbeeld: om verantwoording te kunnen afleggen dient de milieu-informatievoorziening zo in elkaar te steken dat informatie kan worden
gegenereerd over wat milieu-officieren hebben gedaan en welke resultaten
ze hebben bereikt.
Complementair-strategische activiteiten
Het betreft hier beleidsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van bestuursondersteunende handhaving. Het gaat om activiteiten, zoals het stellen van prioriteiten in de aanpak van inrichtingsgebonden delicten, het
maken van afspraken over wie in welk geval wat doet, het leveren van een
bijdrage aan de programmering van gezamenlijke handhavingsactiviteiten.
Voor deze activiteiten dient het openbaar ministerie te beschikken over informatie op grond waarvan het prioriteiten kan stellen en een gefundeerde
bijdrage kan leveren in het overleg met handhavingspartners. Ook hier geldt
dat de gegevensbouwstenen voor het genereren van deze informatie niet
veel anders zijn dan die men nodig heeft voor het genereren van informatie
voor dagelijkse beslissingen.
Om prioriteiten te kunnen stellen, dient de milieu-informatievoorziening zo
in elkaar te steken dat het mogelijk is een inschatting te maken welke inrichtingen mogelijk milieudelicten plegen en daarmee de grote risico's op milieuschade veroorzaken. De informatie die dit oplevert vormt een goed uitgangspunt voor het leveren van een bijdrage aan de gezamenlijke handhavingsprogrammering.
6.5

Aandachtspunten

Het rapport besluiten we met het benoemen van een aantal punten die gezien de huidige ontwikkelingen in de nabije toekomst aandacht behoeven.
6.5.1

Regionale samenwerking

In paragraaf 3.2 is aan het onderwerp regionale samenwerking aandacht besteed. We benadrukten dat gezien het feit dat diverse instanties handhavingsactiviteiten verrichten, afstemming noodzakelijk is. Dit betekent niet alleen
dat instanties elkaar laten weten wat ze doen en wat ze van plan zijn te doen,
maar ook dat zij tezamen handhavingsprogramma's opstellen.
In diverse WGR-gebieden is thans een CIP operationeel. Deze hebben als taak
de afstemming en programmering te bevorderen en te ondersteunen. Ze fun-
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geren zodoende als trait d'unions en steunpunten. Daarnaast fungeren CIP's
ook als informatiepunten. In het kader van deze taak is men in sommige
WGR-gebieden bezig met het ontwikkelen van een milieu-databank waarin
zowel bestuurlijke als strafrechtelijke handhavingsgegevens samenkomen.
De bedoeling is dat handhavingspartners deze databanken zowel voeden als
raadplegen. Dit kan in principe op twee manieren: langs indirecte of indirecte weg. In het eerste geval fungeert het CIP als informatiemakelaar: er is
dan sprake van een situatie waarin al het informatieverkeer verloopt via een
CIP'er die het beheer voert over de databank. In het tweede geval fungeert
het CIP als informatieknooppunt: er is dan sprake van een situatie waarin
alle handhavingspartners een on-line verbinding hebben met de databank.
Dit soort regionale samenwerkingsinitiatieven getuigt van een goede ontwikkeling die alle aandacht verdient. Niettemin willen we op een viertal gevaren
wijzen dat deze ontwikkeling mogelijk met zich meebrengt.
Samenwerking als doel in zich
Ten eerste willen we op het gevaar wijzen dat het investeren in regionale
samenwerking belangrijker wordt geacht dan het werken aan een verbeterde
milieu-informatievoorziening binnen de eigen organisatie. Er zou zelfs de
misvatting kunnen ontstaan dat het verbeteren van de eigen milieu-informatievoorziening niet meer nodig is indien regionale initiatieven worden ontwikkeld. Het betreft hier een misvatting omdat het streven om de milieuinformatievoorziening binnen het openbaar ministerie te verbeteren, gericht
dient te zijn op het naar een hoger niveau tillen van de eigen bedrijfsvoering
en handhavingsprodukten, terwijl de initiatieven in regionaal verband gericht dienen te zijn op het verbeteren van gegevens- en informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat regionale samenwerking niet uitermate belangrijk is. Van belang is dat handhavingspartners onderling goede afspraken
maken over onder meer de wijze van vastlegging van gegevens (eenduidige
systematiek), de termijn waarbinnen gegevens naar aanleiding van handhavingsacties worden verstrekt (operationele afstemming vraagt om actuele
van gegevens) en wat zij wel en niet met de gegevens doen (transparantie).
Waar echter voor gewaakt moet worden, is dat 'samenwerking' een doel op
zich wordt, een hoerabegrip en panacee voor tal van problemen. Samenwerken is immers mooi en niemand is erop tegen. Maar van samenwerking komt
nog altijd niets terecht indien de verschillende partijen niet inzien tot welke
wederzijds strekkende voordelen een concrete samenwerkingsrelatie leidt.

Hoofdstuk 8

88

Soms zijn deze voordelen er gewoonweg niet, maar soms ook zien partners
deze voordelen niet of willen zij deze niet zien. Dan kan het van belang zijn
dat het openbaar ministerie naar handhavingspartners toe uitdraagt op welke punten de partijen onderling van elkaar afhankelijk voor het bereiken van
eigen organisationele doelen.
Het aanleggen van één milieu-databank
Ten tweede wijzen we op het gevaar dat het streven naar het aanleggen van
één regionale milieu-databank ertoe kan leiden dat men bij de parketten uit
het oog verliest dat het vooral eerst van belang is zelf te bepalen welke gegevens men nodig heeft om de gewenste informatie te kunnen genereren en
dat het werken aan de verbetering van de milieu-informatievoorziening vooral een (inter) organisationeel vraagstuk is.
Voorkomen moet worden dat in het kader van verbeteringsprojecten enkel
techneuten bespreken hoe verschillende systemen en gegevens aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. Veel belangrijker is dat eerst meer principiële
zaken aan de orde komen, zoals de vraag welke opbrengsten het openbaar
ministerie met een verbeterde milieu-informatievoorziening voor ogen
heeft en hoe hieraan (inter) organisationeel vorm kan worden gegeven.
Natuurlijk zou het met het oog op de toegankelijkheid van informatie wenselijk zijn wanneer er sprake is van een bij het CIP ondergebrachte regionale
milieu-databank waarmee het openbaar ministerie en andere handhavingspartners een on-line verbinding hebben. Een dergelijke situatie zal zonder
enige twijfel de kwaliteit van de milieu-informatievoorziening binnen het
openbaar ministerie ten goede kunnen komen. We willen dan ook niet ontraden naar één regionale milieu-databank te streven, maar wel aanraden als
eerste aandacht te besteden aan dingen die als eerste belangrijk zijn.
Dit kan betekenen dat arrondissementsparketten eerst werk maken van het
ontwikkelen van een eigen milieu-databank. Als richtsnoer kan dan het hiervoor geschetste raamwerk worden gehanteerd. Hierin werden vier typen activiteiten geclusterd en werd aangegeven welke informatie voor deze activiteiten nodig is. In de databank dienen in principe alle relevante gegevens te
worden opgeslagen waarmee die informatie kan worden gegenereerd.
Verwerking van gegevens
Ten derde wijzen we op het gevaar van een te sterk streven naar uniformiteit,
bijvoorbeeld tot uitdrukking komend in de gedachte dat er één softwarepakket moet worden ontwikkeld waarmee het mogelijk is gegevens zowel op te
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slaan als te verwerken en wel op een zodanige manier dat in alle informatiebehoeften wordt voorzien.
In principe zou het geen probleem moeten zijn als voor de verwerking van
de uit de milieu-databank afkomstige gegevens diverse softwareprogramma's in omloop zijn. Een en ander kan betekenen dat een parket voor bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording over haar handhavingsactiviteiten
en -resultaten een ander programma gebruikt dan voor het maken van een
inschatting welke bedrijven in de regio de meeste risico's opleveren gezien
bedrijfsactiviteiten en historische gegevens over het nalevingsgedrag.
Sommige parketten hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het
softwareprogramma Impol. Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat aan de
gebruikersvriendelijkheid van het programma nog het nodige valt te verbeteren, leert het onderzoek tevens dat het perspectieven biedt voor het opzetten
van een milieu-databank.
Thans beschikt het softwareprogramma Impol over een aantal functies voor
het verwerken van gegevens (rapportage- en overzichtsfaciliteiten). De vraag
is of het verstandig is in één softwarepakket de opslag van gegevens te combineren met dergelijke functies. Deze vraag is onder meer relevant in het
licht van het eventueel realiseren van een regionale milieu-databank voor
alle handhavingspartners. Zoals eerder gesteld, is het dan beter dat arrondissementsparketten op basis van eigen informatiebehoeften eigen softwareprogramma's ontwikkelen en/of aankopen.
Zachte en harde informatie
Ten vierde willen we op het gevaar wijzen dat het streven naar één regionale
milieu-databank met zich mee zou kunnen brengen dat te weinig aandacht
uitgaat naar de rol die zachte informatie kan hebben bij het inschatten van
risico's en het nemen van besluiten over bijvoorbeeld het starten van een
gerechtelijk vooronderzoek.
Bij de handhaving van milieuregelgeving speelt zachte informatie een belangrijke rol. Doorgaans krijgen harde gegevens betekenis door aanvullende
zachte informatie. Deze zachte informatiezit veelal in de hoofden van handhavers en wordt doorgaans in directe onderlinge contacten uitgewisseld. Het
toekomstige project dient er dan ook op gericht te zijn een betere routing en
registratie40 van zachte informatie te bewerkstelligen.

40

Registratie kan plaatsvinden in CID-bestanden of het grijze-veldregister.
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Hoofdstuk 8

6.5.2

Verantwoording

In hoofdstuk 2 beschreven we dat het ontstaan van de OM-milieukaart begrepen kan worden uit enerzijds de behoefte ook andere handhavingsprodukten dan alleen afdoeningen te kunnen registreren en anderzijds de noodzaak
aan de politiek verantwoording te kunnen afleggen over welke resultaten
met overheidsmiddelén zijn bereikt. Onder de noemer effectmetingsinstrument heeft men met de OM-milieukaart hieraan vorm willen geven. Uit het
onderzoek is echter gebleken dat er diverse bezwaren kleven aan de gekozen
opzet.
In het kader van het toekomstige project zal een landelijk uniforme registratiesystematiek worden ontwikkeld die het mogelijk maakt dat milieu-officieren per handhavingsgeval bijhouden welke actie(s) zij hebben ondernomen
en welke resultaten zijn hiermee hebben bereikt. Op decentraal niveau levert
aggregatie en verwerking van gegevens informatie op voor handhavingspartners. Verdere aggregatie op landelijke niveau levert vervolgens informatie op
waarmee het openbaar ministerie zich ten overstaan van de politiek kan verantwoorden.
Thans vindt reeds registratie plaats van afdoeningen (sepots, transacties en
dagvaardingen). Het optreden van milieu-officieren kent echter. een breder
bereik dan alleen deze afdoeningscategorieën. Bij de opzet van de systematiek (en eventuele aanpassing van het softwareprogramma Impol) is het wenselijk te voorzien in registratie- en verwerkingsmogelijkheden van dit bredere bereik van handhavingsacties.
Momenteel is het Stafbureau Openbaar Ministerie bezig met het schetsen
van de contouren van een registratiesystematiek. In het kader hiervan is
een inventarisatie gedaan van milieuhandhavingsprodukten. Hierbij is een
onderscheid gemaakt tussen afdoenings- en niet-afdoeningsbeslissingen.
Al met al betreft het hier een goede ontwikkeling die alle aandacht verdient.
Niettemin willen we op twee gevaren wijzen die deze ontwikkeling met zich
mee zou kunnen brengen.
Landelijk uniforme systematiek?
Ten eerste willen we ook hier op het gevaar wijzen dat er een hang zou
kunnen ontstaan naar landelijke uniformiteit. Hierboven stelden we dat voor
het afleggen van verantwoording een landelijk uniforme registratiesystematiek nodig is. Dit is nodig vanwege het feit dat gegevens geaggregeerd moeten worden naar een landelijk niveau. Wij willen echter benadrukken dat .
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'landelijke uniformiteit alleen gewenst is, waar deze noodzakelijk is. Want
voor zover verbeteringen in de milieu-informatievoorziening ten doel hebben de bedrijfsvoering en handhavingsprodukten van parketten naar een
kwalitatief hoge niveau te tillen, zijn er geen goede argumenten voorhanden
eisen te stellen aan de `manier' waarop die verbeteringen worden doorgevoerd.
Uitgangspunt van het toekomstige project is derhalve dat arrondissementsparketten een eigen vrije beslissingsruimte hebben hoe vorm te geven aan
de milieu-informatievoorziening. Dit uitgangspunt dient er echter niet toe te
leiden dat elk van de arrondissementsparketten het wiel opnieuw uitvinden.
Van belang is dat parketten onderling ervaringen uitwisselen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in een aantal te organiseren workshops.
Verantwoording vereist organisatie
Ten tweede willen we op het gevaar wijzen dat men bij het realiseren van een
registratiesystematiek voorbij gaat aan het feit dat hiermee nog niet is gegarandeerd dat na verloop van tijd verantwoording kan worden afgelegd. Een
voorwaarde is immers dat men op de parketten consequent bijhoudt wat
milieu-officieren per handhavingsgeval hebben gedaan en tot welke resultaten dit heeft geleid. Ook hier geldt de regel dat organisatie belangrijker is
dan louter systematiek en techniek.
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Assessment of the prosecution
counsils' environmental' map
In 1993 the prosecution council in the Netherlands initiated. a project to
improve the provision of information for the benefit of environmental prosecution policy. As a part of this project the council developed a method for
collecting, storing and processing data to produce one or two times a year a
review of the environmental situation in a geographic defined area. Such a
review is mentioned `the Prosecution Councils' Environmental map' (OMMilieukaart). The aim of this map is to gain a clear understanding of which
industrial activities in which areas cause hazards of environmental damage
and which companies are predisposed to violate environmental rules. Another aim of the map is to give information about the results achieved with
enforcement activities. This information can be produced by comparing
earlier made maps with the most recent one. Because of political accountability the production of this kind of information is considered to be very important.
In 1995 the Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice
was asked to do an assessment study on the implementation and effectiveness of the environmental map. Firstly, it was asked to survey to what extend
district offices of the prosecution council (arrondissementsparketten) have
implemented a system for collecting, storing and processing data in order to
make environmental maps. Secondly, it was asked to survey to what extend
objectives of the environmental map are met. The implication of the last
request was to examine to what extend district offices establish priorities to
environmental enforcement activities and to what extend the these offices
actually accounts on the base of information about results of this activities.
This assessment study reveals that no single district office has completely
implemented a system for collecting, storing and processing data, and that
as a consequence still no objectives are met. The most important reason why
the project not has provided what was intended, is the inadequate communication between policy officials of the prosecution council and public prosecutors of the district offices. Although policy officials seems to be well aware
of the importance of making environmental maps, it appears that public
prosecutors have hardly any notion of the benefits of these maps.
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As well the assessment study reveals that although a couple of district offices
pursue a well considered information policy, this policy merely meshes with
policy to develop a system of collecting, storing and processing data in order
to make environmental maps. It appears that the main purpose of information policy of district offices is to generate information required for operational decisions and the planning of operational enforcement activities,
while the purpose of the environmental map is to generate information required for strategic decisions and to map out enforcement programs.
Finally,'the assessment study shows that the data processing system developed for making a environmental map, is based on a inadequate information
analysis. This analysis is ever done from the viewpoint that the prosecution
council above all has a complementary role in relation to public bodies who
enforce these rules on base of administrative discretion. Hardly is taken into
account that the council have also its own responsibilities and duties, for
instance with regard to the warfare against severe environmentál criminality
and the necessity to counter the violation of environmental rules by public
services and the problem that public bodies sometimes allow companies to
be in breach of environmental rules without having specified under which
conditions this is legitimate. As a consequence of this one sided orientation
a quit limited stock-taking of information needs have taken place.
In this report it is recommended to develop a system for collecting, storing
en processing data on base of a thorough information analysis from the
jumping-off point that the prosecution council not only fulfil a complementary role, but has its own responsibilities and duties too. Furthermore it is
recommended within the framework of the information analysis not only to
examine which information is required to make strategic enforcement policy, but also to examine which information is required by public prosecutors
to make good decisions in daily practice.
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Evaluation de la carte de l'environnement du Ministère public
Le Ministère public néerlandais a lancé en 1993 un projet en vue d'améliorer la documentation sur l'environnement. Un système de recueil et de
traitement de données a été mis au point dans le cadre de ce projet afin de
permettre d'établir une ou deux fois par an un bilan de la situation de l'environnement par zones géographiques. Ce bilan est nommé `carte de l'environnement du Ministère public'. Cette carte montre dans queues régions et
entreprises il y a un risque de dommages écologiques etlou d'infractions à la
.législation de l'environnement, et permet ainsi de déterminer les priorités
sur le plan de la mise en oeuvre et du controle du respect de cette législation.
Par ailleurs, la carte de l'environnement fournit des informations sur les
résultats des activités de controle de la mise en oeuvre et du respect de la
législation. Ces informations peuvent être obtenues en comparant d'anciennes cartes de l'environnement avec des cartes les plus récentes. Une meilleure compréhension des résultats des activités de controle de la mise en
oeuvre et du respect de la législation de l'environnement est considérée
comme importante pour rendre des comptes sur le plan politique.
Le WODC fut chargé en 1995 de réaliser une étude d'évaluation. II s'agissait
pour le WODC d'étudier dans quelle mesure les parquets des tribunaux de
grande instance avaient mis en place un système de recueil et de traitement
de données en vue de l'établissement de cartes de l'environnement. II fut
également demandé au WODC d'étudier dans quelle mesure les objectifs
visés à travers cette forme de documentation ont été atteints, en termes de
détermination de priorités dans le domaine du controle de la mise en oeuvre
et du respect de la législation de l'environnement et de possibilité de rendre
des comptes sur le plan politique.
L'étude a montré qu'aucun parquet ne dispose encore d'un système de recueil et de traitement de données entièrement opérationnel permettant
d'établir des cartes de l'environnement et que, partant, les objectifs n'ont
pas été atteints. La raison principale pour laquelle le projet n'a pas encore
porté les fruits attendus est la mauvaise communication entre les services
centraux et régionaux de Ministère public. Bien que 1'on semble attacher au
niveau central une grande importance à l'établissement de cartes de l'envi-
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ronnement, il ressort que le personnel des services régionaux en ignore ou
en connait á peine la fin.
L'étude montre également que bien qu'un certain nombre de parquets mette
en oeuvre une politique de documentation réfléchie, cette politique ne correspond que partiellement à la politique centrale d'élaboration d'un système
de documentation permettant d'établir des cartes de l'environnement. Dans
la plupart des cas, la politique de documentation des parquets des tribunaux
de grande instance est orientée sur la fourniture d'informations nécessaires
pour prendre des décisions concrètes et pour planifier des activités concrètes dans le domaine du controle de la mise en oeuvre et du respect de la
législation sur l'environnement, et ce tandis que 1'objectif principal d'une
carte de l'environnement est de fournir des informations nécessaires pour
prendre des décisions stratégiques et pour définir une stratégie politique de
controle de la mise en oeuvre et du respect de cette même législation.
Pour terminer, l'étude montre que le système de recueil et de traitement de
données a été élaboré à partir d'une analyse de données erronée. Lors de
l'analyse des données, l'on est trop parti du principe que le Ministère public
ne jouait en ce qui concerne le controle de la mise en oeuvre et du respect de
la législation sur l'environnement qu'un róle complémentaire par rapport
aux organes qui veillent à la mise en oeuvre et au respect de cette législation
à partir de compétences administratives. C'est pourquoi l'on n'a pas pris
suffisamment en considération le fait que le Ministère public a ses propres
responsabilités et taches dans ce domaine, sur le plan par exemple de la
lutte contre la grande criminalité écologique, des problèmes constitués par
le fait que certains organes administratifs tolèrent parfois que des entreprises ne respectent pas la législation de l'environnement ou que certains organes administratifs enfreignent eux-mémes cette législation. En raison de
cette orientation incomplète, seul un segment limité des besoins en information a été inventorié.
C'est pourquoi ce rapport recommande de fonder l'élaboration de systèmes
de documentation dans les parquets sur une analyse de données en profondeur partant du principe que le Ministère public ne joue pas seulement un
róle complémentaire dans le controle de la mise en oeuvre et du respect de
la législation de l'environnement mais qu'il a ses propres responsabilités et
taches. 11 est également recommandé de ne pas fonder l'analyse de données
uniquement sur la question de savoir quelles sont les informations nécessaires pour pouvoir définir une stratégie politique de controle de la mise en
oeuvre et du respect de la législation de l'environnement mais également sur
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procureurs de la Reine spécialisés dans l'environnement pour prendre de
bonnes décisions dans l'exercice quotidien de leur fonction.
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Bijlage 1

Samenstelling van de begeleidingscommissie

Voorzitter:
mr. M. Koers-van der Linden, advocaat-generaal, Amsterdam
Leden:
J.W. Bakker, Raad van Hoofdcommissarissen
mr. P.C. Cup, Regionale Inspectie Milieuhygiëne Overijssel-Gelderland
mr. B. Hendriks, officier van justitie, Almelo
dr. M.M. Kommer, Ministerie van Justitie, WODC
mr. C.H. de Leeuw, Ministerie van Justitie, directie Staats- en Strafrecht
drs. R.M.M. Vossen, Stafbureau Openbaar Ministerie

Bijlage 2

Vragenlijsten
Vragenlijst A (ten behoeve van parketten die ervaring hebben
met het werken met het Impol-programma)
Vulling van het systeem
Hoeveel bedrijven zijn in het bestand opgenomen?
Zijn er voor alle bedrijven gegevens over de vergunningsituatie, handhavingsgegevens, incidenten en dergelijke opgenomen?
Hoeveel aandachtsgebieden zijn er opgenomen?
Is de kaartenbak (namen, adressen van handhavingspartners) gevuld?
Bevat de OM-milieukaart alle voor het parket belangrijke bedrijfsgegevens?
Bevat het alle belangrijke informatie met betrekking tot:
- gebieden,
- handhaving,
- incidenten?
Welke informatie wordt gemist?
Welke informatie is overbodig?
Wordt er naast de OM-milieukaart andere milieu-informatie bijgehouden?
Welke?
Waarvoor wordt die informatie gebruikt?
Het stellen van prioriteiten
Hoe worden de prioriteiten vastgesteld?
Welke criteria worden hierbij gehanteerd?
Worden de volgende criteria gehanteerd: milieuhygiënische.prioriteit, gevoeligheid gebied, vergunning- gedoogsituatie, strafrechtelijke situatie?
Geeft de OM-milieukaart een beeld van de voor 1.995 voor het openbaar ministerie, de politie en het bestuur geldende prioriteiten in handhaving?
Wat heeft men aan het stellen van prioriteiten door middel van een top 100?
Is het opstellen ervan zinvol?
Welke alternatieven zijn ervoor een top 100?
Gebruik
- Zijn de prioriteiten reeds geactualiseerd?
Hoe vaak worden wijzigingen in de gegevens ingevoerd?
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Bidage 2

Wordt Impol daadwerkelijk gebruikt / is het te gebruiken voor:
- het opzoeken van gegevens,
- rapportages,
- het maken van overzichten,
- operationele handhaving in individuele gevallen,
- sturing van de handhaving,
- overleg met bestuur,
- effectmeting?
Waarvoor wordt de OM-milieukaart nog meer gebruikt / zou de OM-Milieukaart gebruikt kunnen worden?
Wie heeft toegang tot het systeem?
Welke (formele) afspraken en verantwoordelijkheden gelden op dit punt?
Wie kan er daadwerkelijk met het systeem overweg?
Samenwerking/afstemming
Heeft bij de invoering overleg plaatsgevonden met politie, gemeenten, provincie, CIP, BOD's, waterschappen?

Wie waren er nog meer bij betrokken?
Wat waren de belangrijkste discussiepunten bij het overleg met deze instanties?
Is bij de invoering van het systeem aangesloten bij de politiemilieukaart? Zo
ja, op welke wijze?
Implementatie
Hebben zich problemen voorgedaan bij de invoering van de OM-milieukaart?
Hoe zijn deze opgelost?
Wie waren bij de invoering ten parkette betrokken?
Is er een projectgroep ingesteld (zie Draaiboek Ecoplan)?
Waren de handleiding (schriftelijk) en de instructie (mondeling) voldoende?
Is er gebruik gemaakt van het aanbod tot extra ondersteuning?
Geef een schatting van de bij invoering ten parkette geleverde inspanningen
in tijd (start- en einddatum van het implementatietraject), mensuren (wie,
aantal uren).
Welke adviezen/tips heeft U voor parketten die met de invoering ervan willen
starten? (Het betreft de invoering ten parkette en samenwerking met handhavingspartners).

Vragenlisten

1 07

Effectiviteit
Is met de invoering van Impol de kwaliteit en toegankelijkheid van de milieuinformatie verbeterd, zodanig dat er beter kan worden gestuurd?
Geeft de OM-milieukaart een helder beeld van de nalevingssituatie bij de
geselecteerde inrichtingen?
Beoordeling van het systeem zelf: gebruikersvriendelijkheid, gewenste uitbreidingen, wat zou kunnen vervallen, koppeling met andere systemen, helderheid/ toegankelijkheid, voldoet het systeem aan de verwachtingen die voor de
aanschaf ervan leefden, hoe is de balans tussen opbrengsten en de te verrichten inspanning?
Draagvlak/behoefte
De achtergrond bij de invoering van de OM-milieukaart is de gedachte dat
het parket een meer sturende rol moet innemen in het handhavingsnetwerk
en daartoe zelf over informatie dient te beschikken. In hoeverre kan het parket zich in die strategie vinden?
Op welke wijze tracht zij daaraan vorm te geven?
Aanvullende vragen voor de parketten in het ressort Arnhem (pilotproject)
Voldoet Impol aan de wensen die indertijd door toenmalige officieren zijn
geuit?
Op welke punten wijkt het af?
Zou je met de kennis van vandaag andere eisen stellen aan het softwareprogramma?
Vragenlijst B (ten behoeve van parketten die geen ervaring
hebben met het werken met het Impol-programma)
Milieu-informatie
Welke sturings- en beslissingsinformatie met betrekking tot de milieuproblematiek binnen het arrondissement wordt systematisch verzameld en/of vastgelegd?
Wat voor systematiek wordt daarbij gebruikt?
Wat voor systemen worden gebruikt voor de opslag van de informatie (schriftelijke dan wel geautomatiseerde systemen)?
Is er een top 100 van prioritaire inrichtingen? Indien ja, worden de gegevens
van opgenomen inrichtingen systematisch verzameld en/of vastgelegd?
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Zijn er gebiedsbeschrijvingen opgesteld van aandachtsgebieden binnen het
arrondissement?
Welke gegevens zijn hierin opgenomen?
Om hoeveel gebieden gaat het?
Worden er gegevens bijgehouden met betrekking tot overleg met handhavingspartners?
Hèt stellen van prioriteiten
Worden er prioriteiten vastgelegd op basis waarvan aandacht en inspanningen van het openbaar ministerie, de politie en het bestuur worden gericht?
Welke criteria worden bij het vaststellen van de prioriteiten gehanteerd?
Worden de volgende criteria gehanteerd: milieuhygiënische prioriteit, gevoeligheid gebied, vergunning- gedoogsituatie, strafrechtelijke situatie?
Hoe wordt de prioriteitenstelling vastgelegd?
Welke waarde heeft het op'deze wijze stellen van prioriteiten?
Wat doe je er mee?
Gebruik
Is er voldoende informatie beschikbaar en wordt die informatie daadwerkelijk
gebruikt voor:
- het opzoeken van gegevens,
- rapportages,
- het maken van overzichten,
- operationele handhaving in individuele gevallen,
- sturing van de handhaving,
- overleg met bestuur,
- effectmeting?
Voor wie is de informatie beschikbaar?
Wie weet wat waar te vinden is?
Samenwerking/ afstemming
Zijn er over het verzamelen en het beheer van informatie afspraken gemaakt
met politie, gemeenten, provincie, CIP's, bijzondere opsporingsdiensten?
Is het parket betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van politiemilieukaarten?
Wat is de stand van zaken?
Welke rol vervult het parket hierbij?

Vragenlijsten

1

09

Effectiviteit
Is de momenteel beschikbare informatie voldoende toegankelijk en van voldoende kwaliteit?
Heeft men zicht op de nalevingssituatie bij prioritaire inrichtingen?
Wat zou er nog moeten veranderen en/of verbeteren in de huidige informatievoorziening?
Draagvlak/behoefte
De achtergrond bij de invoering van de OM-milieukaart is de gedachte dat
het parket een meer sturende rol moet innemen in het handhavingsnetwerk
en daartoe zelf over informatie dient te beschikken. In hoeverre kan het parket zich in die strategie vinden?
Op welke wijze tracht zij daaraan vorm te geven?
Zijn er plannen om een OM-milieukaart (al dan niet in de vorm van een
Impol-milieukaart) in te voeren?
Welke ideeën bestaan hierover?
Zijn er plannen om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de
informatie-uitwisseling met handhavingspartners? Welke?
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Stellingen
A Sturing
1

2

Volgens de Leidraad Milieu is het openbaar ministerie bij de handhaving van het
milieurecht zonder voorbehoud bereid tot samenwerking met het openbaar
bestuur. Volgens de notitie Fangman is de OM-milieukaart een sturingsinstrument voor handhaving en overleg. Met deze doelstelling wordt de indruk
gewekt dat het openbaar ministerie als een soort primus interpares sturing
zou moeten geven aan het de in diverse handhavingsgremia plaatsvindende
overleggen - sturing dus in de zin van het sturen van andermans handelen.
Het gevaar is aanwezig dat het openbaar ministerie met een dergelijke
a
sturingspretentie haar hand overspeelt.
b Er is een spanning tussen de onvoorwaardelijke bereidverklaring tot samenwerking en de sturingsdoelstelling van de OM-milieukaart.
Sturingspretenties binnen het openbaar ministerie dienen zich te beperken tot
sturing van het eigen handelen en aansturing van de politie.
B Prioriteltenstelling/automatisering

3

4

5

Gezien de beperkte capaciteit voor milieuwethandhaving dienen in de programmering en strategiebepaling van de handhaving prioriteiten te worden gesteld. Prioriteitenstelling betekent het eerst aanpakken van die situaties die
de meeste bedreigingen opleveren voor milieu en rechtsorde. Prioriteitenstelling is niet hetzelfde als het programmeren en strategiebepalen van handhaving.
Door bepaalde gegevens te verzamelen en deze op een bepaalde manier te
verwerken is het mogelijk inschattingen te maken waar zich bedreigende
situaties voordoen. Gezien de behoefte aan prioriteitenstelling is een goed
informatievoorzieningssysteem noodzakelijk.
De Impol-OM-milieukaart is een goed hulpmiddel om door middel van risicoinschatting prioriteiten te stellen.
C Effectmeting

6

Uit het evaluatie-onderzoek blijkt dat men op de parketten de OM-milieukaart
tot dusverre niet heeft gebruikt voor het meten van effecten. Tevens blijkt dat
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men zeer pessimistisch is over de mogelijkheden om effecten te meten. De
OM-milieukaart lijkt geen geschikt instrument te zijn om strafrechtelijke produkten op een andere dan tot dusverre gebruikelijk manier (processen-verbaal, sepots, transacties en dagvaardingen) tot uitdrukking te brengen.
D CoBrdinatie- en Informatiepunten
7

8

9

De milieu-PG heeft onlangs gesteld dat indien een OM-milieukaart bij een
coordinatie en informatiepunt kan worden ondergebracht, deze ontwikkeling
gestimuleerd dient te worden. Het openbaar ministerie geeft hiermee aan niet
zozeer haar eigen informatiepositie te willen verbeteren alswel die van het
handhavingsnetwerk in zijn geheel.
Het besef dat alle handhavingspartners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de handhaving van milieuregelgeving kan worden bevorderd door niet alleen
de uitvoering maar ook de ontwikkeling en invoering van milieukaarten aan
coordinatie- en informatièpunten over te laten.
Coirdinatie- en informatiepunten kunnen globaal twee te onderscheiden
functies hebben: die van informatiemakelaar en die van fysiek informatiepunt.
In het kader van regionale programmering en strategiebepaling is het van
groot belang dat de coordinatie- en informatiepunten beschikken over relevante gegevens uit het bestuurlijke en strafrechtelijke traject. De co6rdinatieen informatiepunten kunnen alleen de functie van de OM-milieukaart overnemen indien op deze punten bestuurlijke en strafrechtelijke gegevensstromen
fysiek samenkomen.
E

Samenwerking

10 Uit het evaluatie-onderzoek blijkt dat handhavingspartners nauwelijks door het
openbaar ministerie betrokken zijn bij de ontwikkeling en invoering van OMmilieukaarten. De kracht van het eenzijdig initiatief op arrondissementsparketten OM-milieukaarten te ontwikkelen, is dat daardoor iets tot 1 stand is
gekomen zonder dat het in allerlei overleggen met handhavingspartners is
blijven steken. De zwakte van het eenzijdig initiatief lijkt te zijn dat het in zijn
uitvoering blijft steken omdat bij de ontwikkeling onvoldoende is'overlegd
met handhavingspartners.
11 Het openbaar ministerie kan niet zelfstandig het nalevingsgedrag binnen inrichtingen verbeteren. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met politie,
gemeenten, provincies en andere bestuursorganen.
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12 Het succes waarmee in sommige arrondissementen de OM-milieukaart wordt
of is ingevoerd zegt iets over de aldaar aanwezige bereidheid tot samenwerking tussen handhavingspartners.
13 Naarmate in het handhavingsnetwerk de onderlinge communicatie beter verloopt, neemt de gevoelde noodzaak van geautomatiseerde gegevensverwerking af.
14 De OM-milieukaart kan zowel een stimulans als barrière zijn voor een goede
samenwerking tussen handhavingspartners.
15 Het openbaar ministerie en politie hadden gezamenlijk een milieukaart moeten
ontwikkelen.
F

Gegevens- en informatie-uitwisseling

16 Informatie-uitwisseling hoeft niet enkel te betekenen dat handhavingspartners
elkaar gegevens uit hun databanken verschaffen. Stimulering van informatieuitwisseling dient zich vooral te concentreren op het investeren in goede
samenwerkingsrelaties.
17 Vanwege de zeer beperkte mogelijkheden die het openbaar ministerie heeft
gegevens over individuele personen en ondernemingen verstrekken, kan er
nauwelijks sprake zijn van informatie-uitwisseling tussen openbaar ministerie
en bestuursorganen.
18 De geringe bereidheid van bestuursorganen om gegevens aan het openbaar
ministerie te verstrekken is gelegen in ......
G Strafrechtelijke handhaving In relatie tot bestuurlijke handhaving
19 Relaties tussen bestuursorganen en ondernemingen spelen zich af in publiekprivate grensgebieden. In deze grensgebieden kunnen ambtenaren en bestuurders zich zo sterk committeren aan private belangen van ondernemingen, dat zij voorbijgaan aan hun publieke taak milieuregelgeving te handhaven. Van het openbaar ministerie mag niet worden verwacht dat zij deze
grensgebieden in het oog houdt.
20 Het is vreemd dat er milieu-officieren zijn die zeggen ervoor te passen de 'hete
kastanjes van het bestuur uit het vuur te halen:
21 Omdat de OM-milieukaart valt en staat met de bereidheid van bestuursorganen gegevens aan te leveren, is het geen geschikt instrument om zicht te
krijgen op gedoog- en collusiepraktijken.
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22 Het openbaar ministerie heeft de neiging op de stoel te gaan zitten van de
Regionale Inspecties Milieuhygiëne in hun rol als tweede-lijns toezichthouder
op gemeenten en provincies.
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Gegevensvelden OM-milieukaart

Het Impol-pakket bestaat uit drie programma-onderdelen: HVlmpol, Impol en
BHlmpol. Wanneer men HVlmpol opstart is het mogelijk gegevens in te voeren,
te muteren en op te vragen. Ook is het mogelijk in HVlmpol overzichten te maken
ten behoeve van sturing, overleg en effectmeting. Het programma-onderdeel
Impol kent eveneens een gegevensbank, maar dan een met gegevens inzake
overlegsituaties en handhavingspartners. Ook in dit programma-onderdeel is het
mogelijk om overzichten te maken. In BHlmpol zijn alle standaardcodes en indelingen die in HVlmpol worden gebruikt vastgelegd.
Gegevens over bedrijven
- Vestigingsadres, postadres en telefoonnummers;
- SBI-code;1
- BUGM-categorie;2

- prioriteit (code '1' of '2')
Gekoppeld aan elk bedrijf kunnen onder meer gegevens worden ingevoerd over:
- vergunnningen:
soort vergunning;
status vergunning;
vergunningsituatie;
h a n d h avi n gsactivite iten/-resultaten :
- soort handhaving;
- handhavende instantie;
- datum van actie;
- handhavingsresultaat;
incidenten:
- vestigingsadres veroorzaker;
- soort incident;

1

2

SBI-code: Het betreft hier een standaard branche indeling die bij de Kamers van Koophandel worden gebruikt. Gewerkt wordt met 4-cijferige codes. Het eerste cijfer verwijst naar de hoofdindeling
(9 bedrijfstakken). Het tweede cijfer verwijst naar de branches binnen deze bedrijfstakken. De laatste twee cijfers naar verdere onderverdelingen op branche-niveau.
Het betreft hier de bedrijven die gevestigd zijn in gemeenten die voor het Inhalen van achterstanden
bij de vergunningveriening BUGM-gelden ontvangen. Bedrijven vallend onder de BUGM-categorie IV
behoeven op grond van de vergunningsituatie de meeste aandacht bij handhaving.
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- datum en lokatie incident;
- omschrijving dreigende milieuschade.
Gegevens over aandachtsgebieden
aandachtsgebied;
hoofdkenmerk;
grondgebruik;
bedrijvigheid;
aandachtspunten milieuwetgeving
Gegevens over overlegvormen en handhavingspartners
Het programma-onderdeel waar deze gegevens worden opgeslagen (Impol) wordt
wel de 'kaartenbak' genoemd.

Bijlage 5

Overzichten die met behulp van Impol zijn te
maken
Aantal in de milieukaart opgenomen bedrijven;
aantal bedrijven per SBI-code, per BUGM-categorie, per gemeente en per
aandachtsgebied;
aantal adequate en inadequate vergunningen per bevoegd gezag;
aantal incidenten per soort, per SBI-code en per aandachtsgebied;
aantal keren dat geen actie is ondernomen ten aanzien van incidenten;
aantal gedoogsituaties (zowel actief als passief) per bevoegd gezag;
aantal bestuursrechtelijke en gecombineerde (bestuurs- en strafrechtelijke)
handhavingsacties per instantie;
handhavingsresultaten van handhavingsacties.
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