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Al een aantal jaren werken negen gemeenten Voor het overige
in Zuid-Oost Drente samen op milieugebied is>naast de ag^ri-
onder de paraplu van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband (ISV). Zaken als
milieuvoorlichting en de koördinatie van de

sche bedrijvigheid,

met name sprake

van bevolkingsge-

bonden bedrijven:

handhaving van milieuwetten worden zo- aannemers, trans-
doende beter aangepakt. Het milieubeleid
van de aangesloten gemeenten kan op deze
wijze efficiënter worden uitgevoerd. Gezien
het sukses van de aktiviteiten zal de samen-
werking tussen de gemeenten (op milieu- en
op ander gebied) in de toekomst verder uitge-
breid worden.

I
e regio Zuid-Oost Drente bestaat uit een afwisse-

lend landschap. Centraal door de regio loopt de

Hondsrug (met daarop de dorpenreeks Borger,

Buinen, Ees, Exloo, Valthe en Emmen), met daar-

aan parallel de rug Sïeen-Rolde. Ten oosten en ten

zuiden van de Hondsrug liggen de veenontginningen

van de voormalige Drents-Groningse veenkoloniën; ook

het Odoornerveen tussen de Hondsrug en de rug Sleen-

Rolde is te kenmerken als een veenkoloniaal landschap.

Op de Hondsrug en de overige zandgronden komt het

esdorpenlandschap voor met op de heide-ontginningen

een aantal grote boskomplexen.

De regio heeft een overwegend agrarisch karakter met

Emmen als duidelijke industriële kern. In Coevorden is

eveneens sprake van industriële ontwikkeling, met name

gericht op gebied van transport (o.a. railwegvervoer).

port-bedrijven, ga-

ragebedrijven, etc.

Bijzondere bedrij-

vigheid in de regio

wordt gevormd

door de olie- en

gaswinning, met

name rondom

Schoonebeek en de

glastuinbouw bij Erica en Klazienaveen.

Bestuurlijk bestaat de regio uit negen gemeenten: Bor-

ger, Coevorden, Dalen, Emmen, Odoorn, Oosterhes-

selen, Schoonebeek, Sleen en Zweeloo. Zonder enige

twijfel vormt Emmen de grootste gemeente met meer

dan de helft van het aantal inwoners van de gehele regio.

M1LIEUSAMENWERKING

De samenwerking op milieugebied is in de regio Zuid-

Oost Drente gestart met een tweetal proefprojekten:

rond de kontrole op chemische afvalstoffen en rond mi-

lieusamenwerking. Nadat in Nederland de uitvoering

van de Hinderwet was gestimuleerd door middel van

hinderwetuitvoeringsprogramma's vanaf 1985 werd

daarna de uitvoering van de Wca (Wet Chemische Af-

valstoffen) ter hand genomen. Het ministerie van

VROM stelde geld beschikbaar om in regionaal verband

de kontroïes uit te voeren. In Zuid-Oost Drente gebeur-

de dat door het ISV, dit in tegenstelling tot de andere

Drentse regio's waar het een provinciale taak bleef.

Ook het tweede projekt is door VROM gesubsidieerd

met het doel samenwerking op milieugebied te stimule-

ren. Hierbij is struktureel ambtelijk milieu overleg

(AMO) tussen en met de negen gemeenten tot stand

gebracht. Dit overleg was belangrijk om het beleid van

de afzonderlijke gemeenten beter op elkaar af te stem-

men. Daarnaast is er een aantal akties op gebied van in-

zameling van klein chemisch afval georganiseerd.

Met de komst van de BUGM-regeling (Besluit Uitvoe-

ring Gemeentelijk Milieubeleid) begin 1990 kreeg de re-

gio de kans om de milieusamenwerking een struktureel

karakter te geven. De BUGM- regeling is bedoeld om

de uitvoeringvan het gemeentelijk milieubeleid te sti-

muleren. Het ministerie stelt hiervoor een bepaald be-

drag per inwoner beschikbaar. In ruil hiervoor wordt van

de gemeenten verlangd dat de taken van het BUGM

uiterlijk eind 1994 naar behoren zijn uitgevoerd.

Naast deze milieutaken wordt door het ministerie ook

regionale samenwerking sterk gestimuleerd. O m dit te

bevorderen stelde het ministerie een bonus van 25% in

het vooruitzicht wanneer gemeenten struktureel gingen

samenwerken. Mede door de reeds genoemde proefpro-

jekten kon in deze regio snel worden gehandeld en werd

er besloten tot strukturele samenwerking door de deel-

nemende gemeenten. Hier mag niet onvermeld blijven

dat de regio Zuid-Oost Drente als eerste regio in Neder-

land de BUGM-gelden heeft aangevraagd en gekregen.



Tot deze samenwer' i

op milieugebied we i

1990 besloten. Bij r

ISV werd een regio

afdeling milieu in h I

ven geroepen met c

strukturele arbeidpl;

sen (exkl. administra-

tieve ondersteuning

Met de komst van ï

Nationaal Milieube-

leidsplan (NMP) wt

het takenpakket var

de gemeenten op g< -

bied van milieu ver

der uitgebreid. Op

grond van de ver-

schillende milieuta-

ken is in 1991 een

werkverdeling ge-

maakt tussen de re-J>

gionale afdeling

milieu en de ge-

meenten. Ten

behoeve van de

NMP-taken werd de iSV-afdeling milieu uitgebreid met

2,5 arbeidsplaats; voor de jaren '93 en '94 is nog een hal-

ve formatieplaats extra beschikbaar.

EIGEN TAKEN

De taken van de regionale afdeling milieu van het ISV

zijn:

1. milieuvoorlichting en -edukatie;

2. koördinatie en informatie;

3. harmonisatie van beleid/beleidsontwikkeling;

4. het vertegenwoordigen van de regio.

Voorlichting en edukatie wordt in de regio Zuid-Oost

Drente als een belangrijk middel gezien om de uitvoe-

ring van het milieubeleid te ondersteunen. Er vanuit

gaande dat het ernst is met het NMP en dat in de tijds-

spanne van één generatie sprake moet zijn van een duur-

zame samenleving, dan zullen veel maatschappelijk pro-

cessen moeten veranderen. In een heleboel gevallen gaat

het om een situatie die reeds jaren een bepaalde manier

van uitvoering kent en die nu gewijzigd moet worden.

Dit betekent in de eerste plaats, dat uitvoerders (zoals ge-

i 11 bedrijven, instellingen) moeten we-

i er van hen verlangd wordt en wat

ke alternatieven zijn. Zonder goede

hting en edukatie is dit niet mogelijk.

I I | reekt vanzelf dat milieuvoorlichting

lukatie specifieke deskundigheid ver-

i Bovendien kunnen de afzonderlijke

i ;nten hiervoor meestal geen rull-time

Iskracht aanstellen. Samenwerking en

enschappelijk gebruik maken van

! fieke kennis in de regio is in zo'n ge-

en voor de hand liggende oplossing.
1 i üddels is door het ISV een medewer-

I milieuvoorlichting en -edukatie aan-

eld en zijn de eerste voorlichtings-

i jekten gestart.

nd 1992 is in de hele regio een

sticker tegen ongewenste handelsrekla-

me verspreid. Zowel de publiciteit als

het maken van de stickers is groten-

deels door het ISV verzorgd. In 1993

zijn in de provincie Drente alle glas-

bakken door glasbakken-op-kleur

vervangen. Ook hier heeft het ISV

vrijwel de gehele organisatie en pu-

bliciteit voor de gemeenten uitgevoerd.

Voorlichting en edukatie zullen in de toekomst het

gemeentelijk milieubeleid blijven ondersteunen.

Afhankelijk van het onderwerp zal een specifieke

doelgroep dan wel de gehele bevolking benaderd

worden. Belangrijk is hierbij dat met gemeentelijke

voorlichters samengewerkt wordt.

HANDHAVING

Het zwaartepunt van koördinatie en informatie ligt op

de handhaving van de vele milieuwetten. Naarmate de

vergunningverlening van meerdere wetten vordert, krijgt

kontrole en handhaving een steeds belangrijker plaats in

de uitvoering van het milieubeleid. Naast de gemeenten

zijn hierbij meerdere uitvoerende instanties aktief: het

Zuiveringsschap, de Algemene Inspektiedienst, de pro-

vincie, de regionale Inspektie voor de volksgezondheid

en milieuhygiëne, de politie en het Openbaar Ministerie.

Het zal duidelijk zijn dat bij meerdere aktoren in een-

zelfde werkgebied afstemming en koördinatie een voor-

waarde is. In de regio Zuid-Oost Drente wordt deze

koördinatie door het ISV geregeld. Handhavingsakties

worden daar in tijd en in vorm op elkaar afgestemd.

Zo wordt voorkomen dat een bedrijfin korte tijd door

verschillende instanties wordt bezocht; gezamenlijk op-

trekken vergt in verhouding minder tijd, is voor bedrij-

ven duidelijker en maakt het milieubeleid efïbktiever.

De wediouders in het regionale handhavingsoverleg

hebben een mandaat om direkt tot aktie te kunnen be-

sluiten. In dit overleg worden afspraken gemaakt over

stappenschema's en de verdeling van werk tussen de ver-

schillende handhavers; bijv. bij welke overtredingen

maakt de politie proces-verbaal op.

HARMONISATIE

Onder de noemer harmonisatie kan een aantal aktivitei-

ten worden gevangen: afstemmen, koördineren en inte-

greren. In de praktijk betekent dit, dat wanneer een

nieuwe milieutaak door de gemeenten moet worden uit-

gevoerd, er in regionaal verband een voorstel wordt ont-

wikkeld. Hierin wordt deze nieuwe taak omschreven en

wordt aangegeven hoe dat in deze regio het best uitge-

voerd kan worden. De verschillende voorstellen worden

in het ambtelijk milieu overleg besproken en zonodig in

het portefeuillehoudersoverleg bestuurlijk bekrachtigd.

Afhankelijk van de aard wordt ook het dagelijks bestuur

van het ISV hierin gekend.

Op deze manier ontstaat er een situatie dat gemeenten

meer gelijkvormig en gelijktijdig met bepaalde zaken aan

het werk gaan. Voor de burgers betekent dit dat het niet

veel uitmaakt of men in de ene gemeente of in de andere

gemeente woont. Naar ons idee komt dit de uitvoering

van het gemeentelijk milieubeleid ten goede.

Voor de ontwikkeling van milieubeleid heeft deze ma-

nier van werken een duidehjk efïïciency-voordeel. Bin-

nen de regio wordt niet meer in negen afzonderlijk ge-

meenten het wiel uitgevonden, maar wordt er gezamen-

ijk één wiel uitgevonden dat vervolgens negen keer

wordt toegepast. Dit scheelt tijd en geld.

Enkele voorbeelden uit de afgelopen tijd zijn:

• de uitvoering van de 'ekologjsche' richtlijn van de

Hinderwet;

• het aanpakken van het lozen van vervuilende stoffen.

Bij de uitvoeringvan het gemeentelijk milieubeleid

werd deze taak nogal stiefmoederlijk behandeld; vaak

werd er niets aan gedaan. Door het ISV is op een

rijtje gezet hoe gemeenten op dit punt wel aktief



kunnen zijn en deze werkwijze wordt nu overal

toegepast;

• het regionaal afvalstoffenplan. In dit plan zijn voor-

stellen gedaan aan de gemeenten voor een beter

afvalstoffenbeleid. Het uit-

gangspunt is dat herge-

bruik alleen mogelijk is i

wanneer de afvalstromen

gescheiden worden inge-

zameld. Zo zijn onder

meer kledingkasten van

Humana in alle gemeen-

ten geplaatst, is de inza-

meling van asbest geor-

ganiseerd, zijn afspraken

gemaakt over inzameling

van oud papier en is een

kompostvatenaktie op

touw gezet. Aan andere

afvalstromen wordt ge-

werkt.

Bovenstaande lijst kan uitge-

breid worden met veel andere

voorbeelden. Al dergelijke

projekten komen tot stand in

voortdurend overleg van ISV-

medewerkers en gemeente-

ambtenaren. Omdat dit leidt

tot een grotere betrokken-

heid en omdat de plannen al

tijdens de voorbereiding met

praktijkmensen besproken

worden, blijkt deze werk-

methode erg suksesvol te zijn.

over stiltegebieden, in de koördinatiekommissie afval-

stoffen, etc. Door 'derden' wordt de regio meer en meer

als aanspreekpunt gebruikt. Met name de provincie

Drente maakt hier veelvuldig gebruik van. De reeds ge-

attente lezer zijn opgevallen dat de gemeenten aan het

ISV geen bevoegdheden hebben overgedragen. Zowel

vergunningverlening als kontroles blijven (vooralsnog)

bij de negen gemeenten. In de praktijk blijkt dat op basis

In 1992 start het ISV een aktie tegen reclamedrukwerk

REGIO VERTEGENWOORDIGEN

Het ISV fungeert ook als vertegenwoordiger van de re-

gio Zuid-Oost Drente. Hierbij is sprake van een twee-

richtingen-verhaal: enerzijds vertegenwoordigt het ISV

de gemeenten in allerlei overlegsituaties, anderzijds

wordt het ISV als aanspreekpunt gezien voor gemeenten.

Zo neemt het ISV deel aan meerdere provinciale werk-

groepen, zoals bijvoorbeeld over bouw- en sloopafval,

noemde koördinatiekommissie afvalstoffen heeft van GS

opdracht gekregen het provinciale afvalstoffenplan uit te

voeren. Zo wordt het (provinciale) beleid vertaald naar

het gemeentelijk beleid via het regionaal afvalstoffenplan.

In dit artikel is in vogelvlucht een overzicht gegeven van

de manier waarop in de regio Zuid-Oost Drente wordt

samengewerkt op het gebied van milieu. Het zal de

van afspraken efficiënt samengewerkt kan worden.

Hoewel dit voor gemeenten ruimte laat om een eigen,

afwijkend beleid te voeren, wordt van die mogelijkheid

weinig gebruik gemaakt. De samenwerking tussen de

gemeenten is gebaseerd op de wil om op positieve en

efficiënte manier de gemeentelijke milieutaken uit te

voeren. Naar mijn idee laat deze samenwerking duidelijk

zien dat het geheel meer is dan de som der delen. >*


