
HANDHAVING IS IN ELKE GEMEENTE GE-
toetst. Er zijn drie vormen van handhaving
van milieurecht te onderscheiden:
• vrijwillige handhaving door bedrijven en

partikulieren;
• bestuursrechtelijke handhaving: toezicht

op de naleving van milieurecht door be-
stuursambtenaren met toezichthoudende
bevoegdheden, en eventueel toepassing
van sankties;

• strafrechtelijke handhaving: opsporing
van milieudelikten door ambtenaren met
opsporingsbevoegdheid, en eventueel toe-
passing van sankties.

De meeste gemeenten hebben de handha-
ving van milieurecht vastgelegd: Emmen in
een notitie, Heerenveen, Opsterland en Hoo-
geveen in een milieubeleidsplan en Gronin-
gen in een milieu-uitvoeringsprogramma. In
Stadskanaal is het beleid niet recentelijk uit-
voerig op papier gezet, maar er wordt al jaren
in een werkgroep handhaving milieurecht
zeer regelmatig overleg gevoerd tussen de
wethouder milieu, gemeente-ambtenaren en
politie.

Regels en voorschriften

Bij de handhaving gaat het in alle gemeenten
om de Hinderwet (Hw), de Wet chemische afval-
stoffen (Wca) en de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV). Heerenveen, Hoogeveen, Gro-
ningen en Stadskanaal hebben een Lozings-
verordening vastgesteld, mede om greep te
krijgen op chemisch afval. Opsterland en
Emmen willen binnenkort een Lozingsveror-
dening vaststellen. Een afzonderlijke Afval-
stoffen-verordening is vastgesteld in Heeren-
veen, Hoogeveen, Opsterland en Groningen.
In Stadskanaal is de Afvalstoffen-verorde-
ning opgenomen in de APV.
Gemeenten worden in toenemende mate bij
de handhaving van de Wet Bodembescherming
(Wbb) en de Meststoffenwet (Mw) betrokken.
Diverse Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's) op grond van de Wet Bodembe-
scherming zijn in voorbereiding, waarbij ook
gemeenten meer taken krijgen.
Regels ten aanzien van geluidbeheersing zijn
veelal in de APV, in een afzonderlijke Re-
kreatie-inrichtingenverordening of in Hin-
derwetvergunningen opgenomen. Handha-
ving hiervan verloopt nog grotendeels via het
'piep-systeem'.

Organisatie

In de meeste gemeenten is het secretarie-
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Handhaving van milieurecht, en dan vooral de
bestuurlijke mogelijkheden, neemt in alle getoetste
gemeenten een duidelijke plaats in het beleid in.

HANDHAVING
MILIEURECHT

diensten-model verlaten (Heerenveen, Op-
sterland, Stadskanaal, Groningen). Door de
reorganisatie werken de technische en de be-
stuurlijk-juridische medewerkers in een zelf-
de afdeling, sektor 01 dienst, waardoor een
slagvaardiger optreden bij handhaving mo-

gelijk lijkt. In Emmen en Hoogeveen wordt
een reorganisatie overwogen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De kombinatie toezicht houden en opsporen,
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ofwel de kombinatie van bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke bevoegdheden, is bij di-
verse gemeenten een gevoelig punt. Sommi-
ge toezichthoudende ambtenaren hebben
wel een kursus opsporing met succes ge-
volgd, maar willen niet worden beëdigd als
opsporingsambtenaar in verband met een in-
dividueel rolkonflikt tussen open (voor)over-
leg bij vergunningverlening en verbaliserend
optreden bij opsporing. Bovendien menen zij
dat voor verbaliserend werk prima de politie
kan worden ingeschakeld. Andere ge-
meenteambtenaren waren juist blij met hun
opsporingsbevoegdheid ivm. de mogelijk-
heid van snelle aktie in akute gevallen en bij
onwillige milieurecht-overtreders.
In Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal, Gro-
ningen en Heerenveen is de handhaving sys-
tematisch aangepakt via het HUP en het Wca-
toezicht, en via samenwerking tussen bestuur
en politie, soms ook met justitie. Op andere
terreinen, zoals geluidbeheersing, is ook daar
veelal sprake van ad hoc handhaving.
In Opsterland wordt de noodzaak gevoeld en
is de wil aanwezig om meer aan handhaving
te gaan doen. Onderbezetting van de milieu-
afdeling, en nog onvoldoende kennis en er-
varing bij de politie, veroorzaken hiaten in de
daadwerkelijke handhaving. In het werkplan
van de politie wordt milieu als politietaak ge-
noemd en is voorgesteld om het hele korps
een milieukursus te geven.
Opsterland erkent dat bij hen slechts het
'piep-systeem' funktioneert. De handhaving
vindt alleen plaats naar aanleiding van klach-
ten. Hierop wordt, zo mogelijk, snel gerea-
geerd, en bij het verlenen van vergunningen
wordt rekening gehouden met klachten.
Voorbereidingen van de milieutoets hebben
aanzetten voor een systematische aanpak,
mede op basis van het HUP, en samenwer-
king met politie versterkt.

Samenwerking gemeente/politie

Handhaving is nog overwegend een zaak van
de gemeentelijke dienst en in mindere mate
een zaak van de politie. Alle zes gemeenten
beschikken over gemeentepolitiekorpsen.
Het aantal formatieplaatsen milieu bij de po-
litie varieert sterk: Opsterland 0,25 f.p., Hee-
renveen 0,5 of meer f.p., Hoogeveen 1,0 f.p.,
Stadskanaal 0,5 f.p. plus 12 mensen bij de Al-
gemene Surveillance Dienst die de Groningse
basiskursus milieurecht voor politiemensen
hebben gevolgd, Emmen 2,0 f.p. plus 12
mensen bij de Algemene Surveillance Dienst,
die samen een milieuteam vormen, en Gro-

ningen met diverse personen die de Gro-
ningse basiskursus milieurecht voor politie-
mensen hebben gevolgd.
De politie wordt in alle gemeenten bij de
handhaving van milieurecht betrokken. In
Heerenveen is er een periodiek overleg tus-
sen korpschef, milieuwethouder en milieu-
ambtenaren. In Stadskanaal is dit al enkele ja-
ren, en in Emmen gedurende één jaar, gere-
geld in een werkgroep, waarin gemeente en
politie struktureel, en justitie incidenteel,
overleg voeren over konkrete milieupro-
bleemgevallen.
In Hoogeveen wordt binnenkort een struktu-
reel overleg tussen justitie, politie en gemeen-
te gestart, waarbij er vooral overleg is over
konkreete gevallen. In Groningen zal een in-
tensieve samenwerking tussen de Milieu-
dienst en de politie op het gebied van de straf-
rechtelijke handhaving tot stand komen. De
Officier van Justitie heeft in principe zijn me-
dewerking hieraan toegezegd. Dit zal gebeu-
ren in het kader van het draaiboek Milieu-
handhaving dat momenteel wordt opgesteld
in een werkgroep, waarin de milieu-inspek-
teurs, de politie en het buro vergunningen
zijn vertegenwoordigd. Aanvullend overleg
op uitvoerend nivo zal wellicht nodig zijn. De
politie wordt vooral een 'oor-en-oog'-funktie
toegedacht naast een taak in gezamenlijke
handhavingsakties.
Opsterland overlegt nog ad hoc met hun kol-
lega's van de gemeentepolitie. Dat kan zijn bij
probleemsituaties, waarbij mogelijk politie-
dwang kan optreden of waarbij proces-ver-
baal moet worden opgemaakt. De kennis van
milieu(recht) bij de politie wordt via bijscho-
ling en via (struktureel) overleg snel ver-
groot. De praktijk levert tegenwoordig vol-
doende mogelijkheden om ook snel ervaring
op te doen.

Milieu-inspekteurs

In Hoogeveen is één reinigingskontroleur.
Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met kon-
trole op de verwijdering van afvalstoffen, ille-
gale stortingen en met behandeling van mi-
lieuklachten. In Emmen wordt zo'n funktio-
naris milieupolitie genoemd; hij is gelijk ook
beheerder van het kca-depot.
In Groningen worden vergelijkbare perso-
nen milieu-inspekteurs genoemd; er zijn er
vier. Er is in Groningen sprake van een ver-
baliseringsbeleid: voor een zelfde soort over-
tredingen wordt op dezelfde wijze opgetre-
den, en verschillende milieu-inspekteurs be-
oordelen gelijksoortige gevallen hetzelfde.

De milieu-inspekteurs gaan ook naar scho-
len, buurten en wijken om milieu-edukatieve
taken uit te voeren, vooral preventief dus.
De Milieudienst is ook begonnen met de ei-
gen interne milieuzorg, dit mede om een
voorbeeld te stellen naar het bedrijfsleven.
Dit initiatief verdient navolging.

Handhaving Wca

Deze aktiviteiten worden in vijf van de zes ge-
meenten in regionaal verband uitgevoerd,
soms met een apart aangetrokken regio-me-
dewerker, die de beschikking heeft over een
Wca-koffer. De standplaats van de Wca-kof-
fer is een punt van diskussie. In Heerenveen
staat deze bij de politie, zodat deze 24 uur per
dag, ook voor gemeente-ambtenaren bereik-
baar is. Dat is vooral praktisch omdat mon-
sters nogal eens op ongelegen momenten, zo-
als 's avonds en in het weekend, moeten wor-
den genomen.
In Stadskanaal staat de Wca-koffer bij de ge-
meente, meestal in een bestelauto die speciaal
voor handhavingsdoeleinden verder is uitge-
rust met een geluidmeter. Hiermee kan de
gemeente adekwaat inspelen op kalamitei-
ten. Ambtelijke assistentie voor de technische
inbreng in een proces-verbaal is in Stadska-
naal gedurende normale kantooruren altijd
mogelijk. Daarbuiten wordt assistentie alleen
verleend in spoedeisende gevallen.
In Hoogeveen vinden Wca-kontroles plaats
in het kader van een provinciaal projekt
(Noord-, Midden- en Zuidwest-Drente).
Kontroles worden hoofdzakelijk zelfstandig
door een gemeente-ambtenaar uitgevoerd en
voor een deel door een provinciale èn een ge-
meente-ambtenaar. Bedrijven worden voor-
gelicht en schriftelijk op onvolkomenheden
gewezen. In het uiterste geval wordt straf-
rechtelijk opgetreden.
In de gemeente Emmen bezoekt de mede-
werker van het Intergemeentelijk Samen-
werkingsverband Zuidoost-Drente bedrijven
meestal zonder assistentie van een gemeente-
ambtenaar. Deze laatste mist daardoor de
mogelijkheid om ervaring op dit specifieke
gebied op te doen. Gekombineerde kontroles
Hw/Wca komen nauwelijks voor, hetgeen bij
bedrijven het imago van de inefficiënte over-
heid kan versterken. Gekombineerde kon-
troles Hw/Wca zijn aan te bevelen.
In de Regio De Friese Wouden, waarin Hee-
renveen en Opsterland participeren, worden
Hinderwet en Wet chemische afvalstoffen bij
een aantal bedrijfstakken zoals drukkerijen,
schildersbedrijven en garages veelal gekom-
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bineerd gekontroleerd. Bij de eerste herha-
lingsbezoeken bleek vaak nog weinig te zijn
verbeterd. Voor veel bedrijven en ambtena-
ren is het verantwoord omgaan met stoffen
die als chemisch afval zijn aan te merken nog
relatief nieuw. Regelmatige kontrole op nale-
ving van de Wca, bij voorkeur in kombinatie
met de Hw-kontrole, is aan te bevelen.

Hinderwet-uitvoeringsprogramma's {HUP's)

In HUP's zijn veelal enkele varianten opge-
nomen om de gemeentelijke Hinderwetta-
ken, zoals aktuele vergunningen voor alle re-
levante inrichtingen en regelmatige kontro-
les op de naleving van vergunningvoorschrif-
ten, systematisch uit te gaan of blijven voeren.
Alle zes betrokken gemeenten beschikken
over een HUP en willen de daadwerkelijke
uitvoering van de HUP's en de hiermee ver-
band houdende beleidsvoornemens verbete-
ren.
Het grootste knelpunt is het tekort aan men-
sen. Deze mensen zijn nodig om de achter-
stand in aktuele vergunningverlening in te
lopen, om de kontrole op de naleving van
vergunningen te intensiveren en soms zelfs
om de achterstand niet groter te laten wor-
den.
Er is een duidelijk verband met de handha-
ving van de Wca. In diverse gemeenten is de
uitvoering van de HUP's doorkruist door re-
gionaal uitgevoerde projekten in het kader
van het Meerjarig intensiveringsprogramma
Wet chemische afvalstoffen (MlP-Wca). In
andere gemeenten hebben deze Wca-projek-
ten juist stimulerend en verbredend op de
HUP-uitvoering gewerkt.
Uitvoering van de HUP wordt soms ook ver-
stoord, door de kontroles die nodig zijn na
meldingen op grond van de AMvB's art. 2a
van dé Hinderwet. (Sommige bedrijven en
instellingen, zoals bakkerijen en kantoorge-
bouwen, hoeven beneden een bepaalde om-
vang geen vergunning meer aan te vragen,
maar moeten een meldingsformulier invul-
len en naar de gemeente opsturen). Vooral
gemeenten die hun HUP al moeilijk konden
bijhouden ondervinden hiervan last, omdat
kontroles extra veel werk met zich mee bren-
gen in de vorm van aktualisering van vergun-
ningen of in de vorm van overleg over en ver-
lening van geheel nieuwe vergunningen.
In vrijwel alle gemeenten leveren diverse, uit
milieu-oogpunt ongunstig gelegen, Hinder-
wet-plichtige veehouderijen gevoelige maat-
schappelijke en bestuurlijke problemen op.
In Groningen is sprake van een geïntegreer-

PAS OP
VERONTREINIGDE

GROND

de handhaving, hetgeen wil zeggen dat Lo-
zingsverordening en Wet chemische afval-
stoffen (Wca) bij de Hw-kontrole worden be-
trokken. In het Ie HUP (1985) was het de be-
doeling om de achterstand bij de
vergunningverlening in tien jaar weg te
werken. Uitvoering van het 2e HUP startte
met uitbreiding met één medewerker. Ook
werd er een financiële paragraaf aan het
HUP toegevoegd. Het dekkingspercentage
van de kosten van uitvoering van Hinderwet-
taken bedroeg toen 50 %. In 1987 is het 3e
HUP op aandrang van de raad anders van
opzet geworden dan de voorgaande: de aan-
pak van de kontrole op afgifte van chemisch
afval van bedrijven kreeg hoge prioriteit.
Hieruit vloeide een nauwe samenwerking
tussen de afdeling Hinderwet en de afdeling
afvalwater voort. Er wordt dan kategoriege-
wijs gekontroleerd. Bovendien werd dit 3e
HUP opgenomen in het Ie Milieu-uitvoe-
ringsprogramma (MUP), waarin ook het Ie
Lozings-uitvoeringsprogramma (LUP) is ver-
meld.
In 1988 werd het 4e HUP in het 2e MUP op-
genomen. Er ontstond een spanningsveld
tussen vergunningverlening en kontrole
doordat de inkomsten uit leges voor de ver-
gunningverlening achterbleven bij de kosten.

Hierdoor werd de prioriteit gelegd bij de ver-
gunningverlening (!) en werd er minder ge-
kontroleerd. Door verhoging van de leges is
de dekking, welke inmiddels was gedaald tot
30 % weer op 50 % gebracht. In het HUP van
1989 is voorzien in het geheel samenvoegen
van het buro Hinderwet en het buro Afvalwa-
ter in één buro Vergunningen. De bezeting
bestaat uit zeven personen. De medewerkers
werken allemaal in één van de vijf wijken, ter-
wijl één medewerker is belast met een aantal
speciale kategorieën zoals veehouderij, hore-
ca, en vuurwerk. Het afdelingshoofd koördi-
neert en draagt zorg voor verdere beleidsaf-
stemming.

Groningen heeft het bestand Hinderwet-
plichtige bedrijven geautomatiseerd. Bedrij-
ven zijn hierbij verdeeld in een tiental katego-
rieën van oplopende milieubelasting. Hierbij
heeft men gebruik gemaakt van de kodes van
de Standaardbedrijfsindeling (SBI) van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De
huidige mogelijkheden van het geautomati-
seerde bestand zijn echter beperkt. In de
tweede helft van 1989 wordt het Bedrijven
Bestand Milieutoezicht ingevoerd, waardoor
met name voor de Wca-kontrole gegevensuit-
wisseling met de Provincie mogelijk is. Bo-
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vendien biedt het bestand meer mogelijkhe-
den voor registratie en prioriteitsstelling bij
kontroles dan het huidige bestand.
Bedrijfsbezoeken van met name grotere be-
drijven geschieden door twee personen.
Hierdoor wordt kontinuïteit gewaarborgd.
Kollega's kunnen gemakkelijker zaken van
elkaar overnemen. Bedrijven hebben meer
kans op het treffen van een aanspreekpunt.
Bovendien sta je samen sterker, hetgeen bij
grotere bedrijven voordelen heeft omdat je
daar meestal ook met meer dan één persoon
te maken hebt. In Emmen wordt de HUP on-
danks de onderbezetting van de afdeling mi-
lieu verrassend goed uitgevoerd. De achter-
stand in vergunningverlening is klein en de
afgegeven vergunningen blijken dermate up
to date dat uitgevoerde kontroles weinig ex-
tra werk in de vorm van aanvullende vergun-
ningverlening met zich mee brengen. De uit-
voeringssituatie wordt jaarlijks geëvalueerd.
Opvallend is dat er bij de handhaving tot nu
toe geen gebruik hoefde te worden gemaakt
van bestuurlijke sankties omdat middels re-
delijk overleg steeds tot overeenstemming
kon worden gekomen.
De gemeente Hoogeveen heeft in 1983 als
één van de eerste gemeenten met subsidie
van VROM een systematische kontrole aan-
pak op basis van een HUP doorgevoerd. In
1986 was het aantal technische ambtenaren
opgelopen tot vier. Hoogeveen maakte tot
voor kort veel gebruik van de verkorte proce-
dure. Indien er een vermoeden is dat er be-
zwaar wordt ingediend, dan wordt de norma-
le onverkorte procedure gevolgd. Via art. 26
van de Hw zijn hier aanvullende voorschrif-
ten voor met name ondergrondse tanks op-
gelegd. Veel voorkomende voorschriften zijn
in de tekstverwerker opgenomen en kunnen
bij nieuwe ontwikkelingen (AMvB's, juris-
prudentie, ed.) of bij specifieke gevallen snel
worden aangepast. Het inschatten van de
daadwerkelijke uren wordt nader gepreci-
seerd door een evaluatie van het HUP eind
1989, waarbij gebruik zal worden gemaakt
van de VNG/VROM-brochure Kengetallen
deel A: uitvoering gemeentelijke milieutaken
Hw, Wca en Lozingsverordening.
In Heerenveen wordt het HUP vooral ge-
bruikt voor registratie en voor bepaling van
de leges aan de hand van de urgentiescores.
Recente ontwikkelingen, zoals meldingen in
verband met AMvB's art. 2a, tientallen ken-
nisgevingen voor mestsilo's en mede daar-
door te weinig mensen, hebben de uitvoering
van het HUP ernstig bemoeilijkt. Aktualise-
ring van het bestand en intensivering van de

HUP-uitvoering zijn zeer aan te bevelen.
Hiervoor zal formatie-uitbreiding nodig zijn.
De toetsers waren verwonderd over de veel-
heid aan milieutaken die eigenlijk door twee
mensen werden uitgevoerd.

Sankties

Toezicht op de naleving van milieuvoor-
schriften is in alle zes gemeenten een belang-
rijk onderwerp. De meeste overtredingen
van voorschriften en regels worden veroor-
zaakt door onkunde, niet door onwil. Voor-
lichting vormt mede daarom een belangrijk
onderdeel van kontroles en van handha-
vingsakties.
In de betrokken lokale driehoeksoverleggen
is de handhaving van milieurecht dan ook
nog geen vast agendapunt. Daardoor is er
soms weinig bestuurlijke rugdekking voor
ambtelijk handelen.
In Hoogeveen, Stadskanaal, Heerenveen,
Emmen, en Opsterland wordt allereerst via
ambtelijk overleg met de veroorzaker een ter-
mijn afgesproken waarbinnen de problemen
moeten zijn verholpen. Wordt de afgespro-
ken termijn overschreden dan volgen in
Hoogeveen, Stadskanaal en Heerenveen
eerst bestuursrechtelijke sankties als aan-
schrijvingen, waarvan in ieder geval in Hee-
renveen kopieën naar de politie gaan. In
Hoogeveen wordt de bestuursdwang in sa-
menwerking met de politie uitgevoerd. In en-
kele gevallen is in Hoogeveen zelfs tot sluiting
overgegaan.
In Groningen wordt bij overtredingen regel-
matig bestuursrechtelijk opgetreden, vaak
met gebruikmaking van dwangsommen. De
Milieu-inspekteurs van de vakdirektie reini-
ging hebben transaktiebevoegdheid voor
overtredingen in de afvalstoffensfeer. Zij ma-
ken hiervan regelmatig gebruik. Intensieve
samenwerking tussen de Milieudienst en de
politie op het gebied van strafrechtelijke
handhaving zal in het kader van het draai-
boek Milieuhandhaving, waaraan momen-
teel wordt gewerkt, tot stand komen. Justitie
heeft medewerking hieraan toegezegd.
In Opsterland en Heerenveen zijn geen dui-
delijk vastgelegde afspraken over de straf-
rechtelijke procedure. De verwachting bij de-
ze gemeenten is dat de Officier van Justitie
zich hierin terughoudend zal opstellen. Het is
aan te bevelen dit eens nader te onderzoeken.
Wordt in Stadskanaal, Emmen of Hoogeveen
een milieudelikt op heterdaad ontdekt, dan
handelt de politie deze zaak af, eventueel sa-
men met technische inbreng van een ge-

meente-ambtenaar. Een afschrift van het be-
treffende rapport gaat naar het gemeente-
huis.
In Emmen (en binnenkort in Hoogeveen) is
de samenwerking tussen gemeente, politie en
justitie op ambtelijk uitvoerend vlak goed ge-
struktureerd middels een werkgroep. In de-
ze werkgroep plegen de betrokken partijen
overleg over prioriteiten, over de keuze tus-
sen bestuurlijk en strafrechtelijk optreden,
en over de volgorde.
Een ander voordeel van samenwerking met
de politie is dat er bij de gemeente naast toe-
zichthoudende ambtenaren géén opspo-
ringsambtenaren zijn aangewezen.
In Emmen is op de begroting een bedrag ge-
reserveerd ter dekking van kosten die ver-
band kunnen houden met het uitvoeren van
handhavingsaktiviteiten. Met de Officier van
Justitie zijn afspraken gemaakt over de wijze
van vervolging, bijvoorbeeld wanneer een
verkort proces-verbaal mogelijk is, en over
vaststelling van de eventueel te eisen boete.
De hoogte van een te eisen voorwaardelijke
boete wordt mede afgestemd op de kosten
die de gemeente verwacht te maken voor her-
stelwerkzaamheden. Indien de betrokken
verdachte de schade niet zelf herstelt en de
gemeente dit moet doen, wordt de strafrech-
telijke boete ingevorderd.

Milieuklachten

Alle betrokken gemeenten proberen binnen-
gekomen klachten, mede uit klantvriende-
lijkheid, zo snel mogelijk af te handelen door
nog dezelfde dag een kontrolebezoek af te
leggen en degene die de klacht indiende op
de hoogte te stellen van eventueel gemaakte
afspraken met de veroorzaker. Indien de ver-
oorzaker een milieu-vergunning nodig heeft
wordt bij de vergunningverlening met de
klachten rekening gehouden.
Groningen heeft een centraal telefoonnum-
mer voor milieuklachten. In Emmen is één
type klachtenformulier bij brandweer, politie
en gemeente, waardoor een snelle registratie
en voortgangskontrole via een komputerbe-
stand mogelijk is. Heerenveen, Hoogeveen,
en Stadskanaal houden klachten bij in een zo-
genaamd klachtenboek. In Stadskanaal vindt
eenmaal per twee maanden terugkoppeling
plaats naar de raad en naar de werkgroep
handhaving milieurecht. In Heerenveen
wordt in gevoelige gevallen onmiddellijk
overleg gevoerd met de wethouder. Recht-
streekse terugkoppeling naar de raadskom-
missie wordt overwogen. •

N o o R D E R 9 - 1 7 1


