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Voorwoord
Milieuhandhaving en veiligheid van onze leefomgeving
staan hoog op de politieke en publieke agenda. Recente
gebeurtenissen zoals rond Odfjell, de brand bij Chemie Pack
twee jaar geleden, maar ook de ontruimingen van woningen
in verband met asbest illustreren het belang van goed
overheidstoezicht. Zowel de risico’s voor de volksgezondheid als de risico’s van directe milieuschade vragen van de
betrokken overheden dat met vergunningverlening, toezicht
en handhaving geen loopje wordt genomen.
Milieu kent veel aspecten en raakt bodem, water en lucht.
Dus veel specialisaties en even zoveel organisaties, die
betrokken zijn en overheden op verschillende niveaus die
verantwoordelijkheid dragen. Dat maakt dat uitwisseling
van kennis en ervaring niet vanzelfsprekend is en maakt
afstemming tot een ingewikkeld proces. Voor eenduidig en
consequent milieutoezicht en -handhaving is samenwerking
cruciaal. Met de vorming van regionale uitvoeringsdiensten
begin 2013 zetten we met elkaar een belangrijke stap naar
een adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Op initiatief van PUmA zijn vier pilotregio’s samen met
alle ketenpartners gestart met het uitwerken van concrete
handhavingsprogramma’s. Deze regio’s hebben hun nek
uitgestoken en hebben ervaren dat het samenbrengen van
kennis en kunde leidt tot meerwaarde. Ongetwijfeld zijn
er nog obstakels te overwinnen, ook die lessen willen
de mensen uit de pilotregio’s met ons allen delen. Opdat
het een ieder betrokken bij de vorming van regionale
uitvoeringsdiensten mag inspireren en enthousiasmeren.

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

De rode draad van
de vier pilotregio’s
Samenwerking loont, is de centrale boodschap van
alle deelnemers. Iedereen zegt: hier moeten we
verder mee. De overtuiging is dat door het aangaan
van samenwerking over organisatiegrenzen heen,
de resultaten in milieuhandhaving beter worden.
Niemand heeft de illusie dat er nooit meer incidenten
zullen zijn, maar allen zijn van mening dat door een
afgestemde aanpak de beperkte beschikbare capaciteit
en middelen efficiënter en effectiever worden ingezet.
Dat gaat niet vanzelf. Er zijn initiatiefnemers nodig en
er is een wil nodig om het te doen.
Eenmaal aan tafel loopt de samenwerking bestuur –
OM goed tot uitstekend. Dat begint met elkaar leren

kennen, het delen van informatie en het verkennen
van de problematiek. Daarna volgen de concrete
afspraken en weten betrokkenen elkaar te vinden als
het nodig is.
De ervaringen in de vier pilotregio’s kunnen andere
regio’s helpen om tot een gezamenlijke aanpak te
komen.
Naast de vier verhalen van de pilotregio’s komen ook
de perspectieven van andere deelnemers aan bod:
OM, politie en landelijke inspectiediensten. Aan het
slot een kijkje in de toekomst: wat is er nog meer
nodig om succes te bereiken en Nederland een stukje
veiliger te maken?

Verklarende woorden
Programmatisch handhaven
De methodiek voor het planmatig aanpakken van toezicht en handhaving. Het is een structurele en integrale
aanpak waarbij de uitvoering gebaseerd is op een
handhavingsprogramma. Daarin zijn prioriteiten gesteld
en handhavingsactiviteiten op elkaar afgestemd.
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T11
Tafel van 11, een methode voor effectieve
doelgroepenanalyse. Er zijn in totaal 11 dimensies
die bij naleving een rol spelen.
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Pilotregio Zuid-Holland Zuid

Kijfhoek:
Samen werken

Betrokken partijen

●● Functioneel Parket (FP)
●● Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
●● Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (inspectie SZW)
●● Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VR)
●● Brandweer Zwijndrechtse Waard
●● Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
●● Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(OZHZ, trekker van het project)
Jaap Cats, projectleider
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aan veiligheid
Kijfhoek is het grootste spooremplacement van West-Europa. Het emplacement vormt
de toegang tot de Betuweroute en is een belangrijk doorvoerpunt voor goederen.
Grote hoeveelheden wagons met gevaarlijke stoffen passeren dagelijks het terrein in de
nabijheid van de dichtbevolkte Drechtsteden. Voor bestuurders is toezicht op Kijfhoek
daarom een prioriteit. Op 14 januari 2011 leidden fouten bij het rangeren tot een grote
brand waardoor de (bestuurlijke) aandacht voor Kijfhoek is vergroot.
Gezien deze sense of urgency en het grote aantal betrokken overheden op lokaal, regionaal
en nationaal niveau is het verbeteren van de veiligheid op Kijhoek geselecteerd als pilot.
De doelstelling van de pilot is: Het verkleinen van de veiligheidsrisico’s op Kijfhoek voor
omgeving en werknemers.

De aanpak

De betrokken partijen hebben allemaal een
bepaald onderdeel van de veiligheid als
hun domein. Geen van hen is op zichzelf in
staat om te sturen op integrale veiligheid.
Bovendien is sprake van meerdere onder
toezicht staande partijen die rechtstreeks
invloed hebben op de veiligheidssituatie:
infrastructuurbeheerder ProRail en
vervoerders. Om een integraal beeld van
de veiligheidssituatie te krijgen en optimaal
te sturen op veiligheid, is samenwerking
tussen de toezichthoudende partijen
onderling, en tussen toezichthouders en
FP, van essentieel belang. Om die samenwerking vorm te geven moeten alle
partijen overtuigd zijn van de noodzaak.
Het opbouwen van wederzijds begrip en
vertrouwen is een voorwaarde om tot
goede samenwerking te komen. Hiervoor
zijn de volgende stappen genomen.
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●●Een eerste bijeenkomst met een kernteam bestaande uit FP, OZHZ en VR waarin
geïnventariseerd is welke partijen betrokken zijn bij de veiligheid op Kijfhoek en
de randvoorwaarden van het project zijn
vastgesteld.
●●Een gesprek met een manager en een
inspecteur van alle betrokken toezicht
houdende instanties en een gesprek met
twee Officieren van Justitie. In deze gesprekken is het beeld verkregen van de veiligheidssituatie op Kijfhoek, de veiligheids
prioriteiten en de benodigde maatregelen.
●●Opstellen van een document waarin de
beelden van de betrokken partijen zijn
samengevat.
●●Een (eerste) gezamenlijke sessie waarin
met alle betrokken partijen een gezamenlijk
beeld is gecreëerd van de veiligheidssituatie, de speerpunten en prioriteitsvolgorde
daartussen en de benodigde maatregelen. >
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Pilotregio Zuid-Holland Zuid

●●Verdere uitwerking van de uitgangs
punten zoals vastgesteld in de eerste sessie
in een concept uitvoeringsplan. Als aan
vulling op de resultaten uit de eerste sessie
zijn gesprekken gevoerd met FP, ILT en
inspectie SZW. Verder is aan de hand van
een T11-analyse bepaald welke instrumenten het meest geschikt zijn om de onder
toezicht staande partijen aan te zetten tot
gewenst gedrag.
●●Een (tweede) gezamenlijke sessie waarin
met de betrokkenen partijen is gesproken
over de doelen en targets die per speerpunt gerealiseerd gaan worden, wie daar
op welke wijze zorg voor gaat dragen en
de wijze waarop het toezicht afgestemd
wordt. In september is de derde sessie
georganiseerd, om de laatste inhoudelijke
zaken vast te stellen.
●●Tijdens de vierde en laatste sessie wordt
het stuk inhoudelijk vastgesteld.

Tussentijds heeft elke betrokkene de eigen
bestuurder op de hoogte gehouden van
het proces. Dit is van groot belang om
bestuurlijk draagvlak te creëren.

Wat leverde het op?

De pilot heeft tot de volgende resultaten
geleid:
●●Een besef van de wederzijdse afhankelijkheid van de betrokken partijen.
●●Een gedeeld beeld van de veiligheidssituatie op Kijfhoek.
●●Een gedeeld beeld van de veiligheidsknelpunten en de prioriteiten daarbinnen.
●●De basis voor een optimale samen
werking en daarmee borging van continue
verbetering van de veiligheidssituatie door:
– Een structuur waarbinnen gezamenlijk
prioriteiten gesteld worden, gemonitord
wordt en inspecties worden afgestemd
(1 regiegroep en 2 toezichtteams).
– Een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
met daarin een toezichtsplan en een
sanctiestrategie.

Regionale versus landelijke prioriteiten in Kijfhoek
De eerste stap na het maken van het risicobeeld is het stellen van de prioriteiten.
In een inventarisatieronde is al gekeken wat de verschillende prioriteiten van de
partners zijn. Tijdens de sessie Kijfhoek komt direct aan de orde hoe om te gaan
met de nieuw te vormen prioriteiten. Bij de landelijke partners (de Inspecties) is
weinig ruimte voor aanpassing omdat alles is vastgelegd. De discussie hierover
blijkt in Kijfhoek vooral theoretisch te zijn: de prioriteiten ontlopen elkaar nauwelijks dus het probleem doet zich eigenlijk niet voor. Of dat voor andere thema’s
ook geldt moet nog blijken. Duidelijk is dat het handig is om de beleidscycli van de
handhavingspartners op elkaar te laten aansluiten.

Wat zijn de leerpunten?

De pilot is door alle betrokkenen als nuttig
ervaren. Wederzijds begrip is ontstaan en
de overtuiging bestaat dat door het uit
voeren van de afgesproken acties de veiligheidssituatie daadwerkelijk verbeterd
zal worden. De toegepaste methode is
geschikt voor risicovolle bedrijven die te
maken hebben met een groot aantal toezichthouders. Het gaat daarbij niet alleen
om veiligheidsrisico’s, maar ook om andere
thema’s die gerelateerd zijn aan een
bedrijfslocatie. Vanuit de pilot is de verwachting dat de methode ook toepasbaar
is voor een branche van gelijksoortige
bedrijven, maar dat is nog niet in de
praktijk getoetst.
Een belangrijk knelpunt is dat het proces
tijdrovend is. Het is van belang om met alle
in een gebied aanwezige toezichthouders
te bepalen welke bedrijven prioriteit
krijgen. De methodiek van programmatisch
handhaven biedt daarvoor handvatten. Op
basis van de op die manier onderbouwde
keuze kan voor de prioritaire bedrijven of
branches een gezamenlijk uitvoeringsplan
worden ontwikkeld. ■

Wilt u meer informatie over deze
pilotregio, neem dan contact op
met projectleider Jaap Cats,
jjcats@ozhz.nl

De ervaring van Jaap Cats, projectleider
Mijn ervaring met de pilot is uitermate positief. Samen nadenken over toekomstig toezicht
is best een nieuwe werkwijze. Dat werd eerder nauwelijks gedaan, al kwamen we elkaar
wel tegen. Wat we nu hebben liggen is een blauwdruk voor de meer complexe bedrijven;
voor eenvoudige bedrijven hoef je dit niet te doen. Waar ik ook tevreden over ben is dat
we nu de piketpaaltjes duidelijk hebben staan: wat doen we bestuurlijk en waar wordt
strafrecht ingezet. Inhoudelijk is het best ingewikkeld, maar ik vind het fantastisch dat
we dat nu hebben.
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Veilig is
goedkoper
en beter
Milieuhandhaving en veiligheid hebben vaak veel met elkaar te maken. In de gemeenten zijn
de burgemeesters verantwoordelijk voor de veiligheid terwijl milieu doorgaans onder een
wethouder valt. Dus ook binnen de gemeenten is afstemming nodig. In het praktijkvoorbeeld
van Kijfhoek ligt de coördinatie geheel bij de burgemeester van Zwijndrecht, Antoin Scholten.
Hij vertelt daar het volgende over.
Al vanaf 2002 heb ik met Kijfhoek te maken. Uit allerlei
signalen die doorsijpelen kwam een beeld naar voren dat
het niet goed zat met de veiligheid in het gebied. Met de
naleving van voorschriften was het niet goed gesteld.
Men meldt bijvoorbeeld niet wat er in wagons zit, er zijn
verschillende kleine incidenten, zoals lekkages, en veiligheidsvoorzieningen zijn onvoldoende. Het stapelt zich op
tot een niveau dat je er geen vertrouwen meer in hebt.
Met verbazing kijk ik naar de verkokering van de diensten
die zich er mee bezig houden.
Toen er een rechtszaak speelde tegen een grote
vervoerder ging ik naar de zitting. Van de informatie die
daar boven tafel kwam schrok ik. Toen heb ik laten uit
zoeken welke bevoegdheden ik heb. Maar die zijn toch
erg beperkt. Ik heb vooral veel tijd en energie gestoken in
het bij elkaar brengen van alle partijen en heb veel druk
uitgeoefend om de maatregelen op niveau te brengen.
In mijn rol doe ik dat primair vanwege de veiligheid. Dat
heeft er toe geleid dat er nu een bedrijfsbrandweer is en
dat er aandacht is voor de bedrijfscultuur die helemaal
niet op veilig werken was gericht. Nu is er structureel
overleg en wordt er gewerkt met een integrale aanpak.
Er is echt veel voor nodig om dat te bereiken.
Ik vind het wel raar dat ik dat in de rol van burgemeester
moet doen; ik ben diep de processen in gedoken.
Het vertrouwen is nu terug doordat partijen laten zien
wat ze doen en dat periodiek met me bespreken.
Men zegt vaak dat bestuur een afweging moet maken
tussen handhaven en het economische belang van
bedrijfsactiviteiten. Maar als je ziet wat onveilige situaties
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kosten en wat het kost om die weer in orde te krijgen,
dan is juist handhaven niet alleen in het belang van het
milieu maar net zo goed een economisch belang. Veilig
werken en organisaties die vertrouwen wekken zijn
uiteindelijk niet alleen beter, maar ook goedkoper uit.
We kijken naar het gebied omdat daar zoveel samenkomt, maar in feite is het doorgaande transport een
groter probleem. Het volume is zo enorm toegenomen
dat de normen alweer verouderd zijn. Daarom werken we
aan structurele oplossingen in de infrastructuur die voor
de omgeving de risico’s verminderen.

“Het gaat niet om gelijk hebben,
maar om het doel dat je wil bereiken
en de bereidheid om tot een oplossing
te komen”
Veilig werken begint bij het bedrijf zelf. Als daar het veiligheidsbesef ontbreekt helpen maatregelen en systemen
niet. Vaak blijft het in Den Haag allemaal zo abstract. Het
is nodig dat bestuurders en managers willen weten hoe
het zit. Ik zou willen dat de overheid niet zo verkokerd was.
Het gaat niet om gelijk hebben, maar om het doel dat je
wil bereiken en de bereidheid om tot een oplossing te
komen. Een stevige, assertieve omgevingsdienst is daarbij
onontbeerlijk, niet door meer regels te stellen maar door
slimme oplossingen te vinden met alle partners.
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Pilotregio Overijssel

Lokale binding en

De betrokken partijen

●● Functioneel Parket
●● Provincie Overijssel
●● Provincie Gelderland (observator)
●● Gemeente Hengelo (trekker)
●● Gemeente Steenwijkerland
●● Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
●● Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
●● Arbeidsinspectie
Jacqueline Kok, projectleider
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regionale bundeling
De regio Overijssel ontwikkelt twee RUD’s (Twente en IJsselland) in een netwerk
samenwerkingsmodel. Deze zogenoemde netwerk-RUD’s zijn flexibele organisaties van
professionals. Zij staan voor een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en klantgerichte
uitvoering van de VTH taken. Dit willen zij bereiken door een robuuste en adequate
(her)verdeling van werkvoorraad en middelen. Daarbij gelden strikte spelregels.
De twee RUD’s hebben een sterke onderlinge verbinding.
De doelstelling van de Overijsselse pilot is om de samenwerking tussen OM, RUD en politie
te borgen door middel van een beproefde werkwijze en een interventiestrategie op hoofd
lijnen. Daarin moet duidelijk worden wat van welke partner wordt verlangd voor een
gezamenlijke Wabo-aanpak. Het gaat daarbij om de bovenlokale (Wabo-)taken. De gestelde
prioriteiten moeten door alle partners concreet en bestuurlijk afgestemd in de program
mering worden verwerkt, zodat het daadwerkelijk beschikbaar maken van menskracht is
geborgd. De methodiek programmatisch handhaven is leidend.
De provincie Overijssel heeft raakvlakken met de provincie Gelderland, o.a. op het gebied
van BRZO. Een vertegenwoordiger van Gelderland kijkt mee met de pilot in Overijssel.
Omgekeerd neemt Overijssel ook een kijkje in Gelderland.

De aanpak

De pilot Overijssel heeft twee doel
stellingen:
●●Ontwikkelen van een werkwijze om
vanaf 2013 de programmatisch handhaven
cyclus (de 8) te laten draaien
– Wie moet welke stappen zetten?
– Wie zijn daarvoor nodig?
– Wat zijn aandachtspunten
●●Laten zien hoe een interventiestrategie
er uit kan zien.
Om invulling te geven aan de hierboven
geformuleerd doelstellingen zijn de
volgende stappen gezet.
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●●Bepalen prioritaire thema’s op basis van
impact, naleefniveau en maatschappelijke
en/of politieke gevoeligheid.
●●Voor 2013 zijn de (natuurlijk geselecteerde) prioriteiten asbest en grondstromen
gekozen.
●●Deze twee thema’s zijn beide uitgewerkt
in een sessie waarin de doelgroepen zijn
geprioriteerd. Dit zijn brede sessies
geweest waarbij behalve de provincie,
gemeenten en FP ook IL&T en de Arbeidsinspectie zijn betrokken. Daarnaast zijn
partners uit het ‘veld’ aangeschoven. De
gestelde prioriteiten worden geaccordeerd
door de directeur RUD en de OvJ.
>
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Pilotregio Overijssel

●●Vervolgens volgde voor beide thema’s
een doelgroepanalyse (T11) sessie om een
interventie aanpak te ontwikkelen. Deze
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan
het dagelijks bestuur van de RUD en het FP.
●●Alle partijen verwerken de benodigde
ureninzet in hun programmering voor 2013.
●●Om een gedragen gezamenlijke prioritering en interventie voor de jaren na 2013
te borgen is een afgestemde en beproefde
werkwijze voor programmatisch hand
haven ontwikkeld voor RUD, OM en politie.

Resultaten
●●Een afgestemde en beproefde werkwijze
programmatisch handhaven specifiek op
maat gemaakt voor de Overijsselse situatie
(RUD, OM, Politie). Deze werkwijze omvat
o.a. een risicobeeldmodel op hoofdthema’s
en een interventiemodel (risicofocus, doelgroepanalyse en interventiemix) inclusief
een beschrijving hoe de besluitvorming
binnen de RUD Overijssel is geregeld.
●●Een interventiestrategie voor asbest en
grondstromen.

De T11 sessie voor grondstromen vond
plaats op 7 september. Op die datum was
ook de afsluitende bijeenkomst voor asbest.

Beide producten zullen ter besluitvorming
worden aangeboden bij de RUD Overijssel,
OM en politie.

Een observatie in Overijssel
We starten niet op nul. Op diverse landelijke thema’s, zoals asbest en grond
stromen zijn regionale werkgroepen aan de slag. Men probeert op uitvoerend
niveau het beste er van te maken en vooral kennis te delen. Samenwerking richt
zich vooral op cases, maar nog niet op een gerichte gezamenlijke aanpak en inzet.
Steeds blijft dan nog onzeker of als puntje bij paaltje komt er doorgezet wordt
door de ketenpartners. Om echt stappen te zetten moet gezamenlijk worden
gekozen voor prioriteiten, capaciteit en plannen. Met het traject van RUDontwikkeling en programmatisch handhaven komt het nu voor de thema’s asbest
en grondstromen, ook op beleidsmatig niveau, op de agenda.

Projectleider Jacqueline Kok
heeft er een positieve ervaring bij
Voorafgaand had ik grote vraagtekens
bij met name de samenwerking met
het OM in dit project. Vanuit Twente
hebben we vanuit het verleden met de
gemeenten onderling een goede band.
Met het Openbaar Ministerie was het
altijd erg moeizaam. Dat is me nu
100% meegevallen. Ik kan niet precies
de vinger erop leggen waarom het nu
wel werkte, maar het ging allemaal
erg goed. Dit was een hartstikke leuk
project.
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Wat levert de pilot op?

Naast interventiestrategieën voor asbest
en grondstromen en een werkwijze programmatisch handhaven voor Overijssel
heeft de pilot nog een aantal winstpunten
opgeleverd:
●●de wil tot samenwerking bij alle partners.
●●het besef bij alle partners dat men
elkaar nodig heeft.
●●de partners zijn ervan overtuigd dat
alleen door gezamenlijk prioriteren en
interveniëren de benodigde kwaliteits
verbetering kan worden bereikt.
●●een gedeeld prioriteitsbesef.
●●begrip voor elkaar.
●●belangrijk was ook de realisatie dat er in
afstemming gewerkt kan worden ondanks
het feit dat niet op alle punten consensus
kan worden behaald.

Wat zijn de leerpunten?

Natuurlijk zijn we ook een aantal lastige
punten tegengekomen, zowel bij het
bedenken van een werkwijze programmatisch handhaven op maat als bij de deel
pilots. De leerpunten liggen enerzijds op
praktisch niveau, anderzijds juist bij de
bestuurlijke besluitvorming. Het geheel
moet pragmatisch en werkbaar blijven.
Het is niet haalbaar om elk jaar de hele
cyclus te doorlopen. Dat hoeft ook niet als
jaarlijks maar een ijking plaatsvindt om
daar waar nodig bij te sturen. Bovendien
moet het aantal prioriteiten worden
beperkt: beter een klein aantal goed aanpakken dan een groot aantal half. Beleid
en uitvoering moeten natuurlijk op elkaar
zijn afgestemd, maar moeten bij de voorbereiding en programmering worden
gescheiden om te vermijden dat het strategisch overzicht verloren gaat. Een aandachtspunt dat bij de deelpilots is gebleken, is dat niet alle deelnemers (al) op het
juiste niveau van kennis en inzicht zitten.
In de besluitvorming is het belangrijk om
rekening te houden met verschillen die er
nu eenmaal zijn (in de p&c cyclus bijvoorbeeld), zodat alle partners tijdig hun
besluiten kunnen nemen. Ook het bestaan
van cultuurverschillen tussen de partijen is
een gegeven.

De kracht van samenwerking

Goede afspraken
over kwaliteit
zijn een voorwaarde
Erik Lievers, wethouder in Hengelo en
ambassadeur van de RUD-vorming in Twente
ziet de samenwerking gestalte krijgen.
De netwerk-RUD in Overijssel is opgericht vanuit het
idee dat je mensen in dienst stelt van de regio in plaats
van dat je ze vanuit verschillende gemeenten volledig
overhevelt naar een nieuw op te richten organisatie.
Goede afspraken over kwaliteit zijn een voorwaarde. Het
moet niet zo zijn dat gemeenten met een enorme werk
voorraad en onvoldoende geschoold personeel alles leeg
gaan zuigen. Je moet wel op basis van gelijkwaardigheid
werken. De relatie met het OM is iets dat permanente
aandacht behoeft. Ook omdat dat toch een beetje buiten
het gemeentelijke gezichtsveld plaatsvindt waardoor het
OM makkelijk wordt vergeten. Daarbij is het lastig om de
juiste prioriteiten aan elkaar te koppelen. De prioriteiten

De geleerde lessen kunnen als volgt
worden samengevat:
●●het is cruciaal om beleidsmatig niveau
te scheiden van uitvoerend niveau
●●de brede risico analyse en interventie
strategie moet voor meerdere jaren
worden bepaald, met jaarlijks daar waar
nodig bijsturing
●●niet teveel prioriteiten tegelijkertijd
aanpakken (twee lijkt een mooi aantal)
●●verwachtingen omtrent de uitkomst
afstemmen (er is nu eenmaal sprake van
cultuurverschillen en processen)
●●rekening houden met verschillen in
bestuurlijke besluitvorming bij de partners,
m.n. ten aanzien van doorlooptijden en
transparantie
●●toewerken naar gelijk niveau van kennis
en inzicht bij alle deelnemers aan de
geprioriteerde projecten. ■

De kracht van samenwerking

van de RUD moeten ook bij het OM als prioriteit gezien
worden en andersom. Bij het opbouwproces van de RUD
hebben we ook afgesproken om met het OM nog aparte
afspraken te maken. Het opbouwproces van de RUD en
de pilot liepen tegelijkertijd. Het had wel invloed op
elkaar en we werden daardoor min of meer gedwongen
op hetzelfde moment de kruisverbanden met elkaar te
zoeken. Ik zie er zeker de meerwaarde van en verwacht
dat we daar mee doorgaan bij de verdere ontwikkeling
van de RUD.

“De prioriteiten van de RUD moeten
ook bij het OM als prioriteit gezien
worden en andersom”

Wilt u meer informatie over deze
pilotregio, neem dan contact op
met projectleider Jacqueline Kok,
jacqueline.kok@hengelo.nl

Keuren van ammoniakkoelinstallaties
De keuring op goed en veilig functioneren van deze installaties is opgenomen in
het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat het lokale bestuur bevoegd gezag is.
Het Besluit drukapparatuur en de Warenwet verwijzen naar de Arbeidsinspectie,
maar die komt er niet aan toe wegens andere prioriteiten en beperkte capaciteit.
Daarom moet in vergunningen of maatwerkbesluiten worden vastgelegd wie deze
keuringen uitvoert. Onduidelijk blijkt te zijn wat de scope van deze onderzoeken
zou moeten zijn. Onderkend wordt dat de gehele installatie moet worden
beschouwd dus ook de leidingen. Daarvoor is samenwerking en afstemming met
de Arbeidsinspectie nodig.

11

Pilotregio Noordzeekanaalgebied en IJmond

Samenwerking

De betrokken partijen

●●Functioneel Parket
●●Inspectie Leefomgeving en Transport
●●Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
●●De politie
●●De gemeenten van de RUD IJmond en Waterland i.o.
●●De gemeenten van de RUD Noordzeekanaalgebied i.o.
●●De Provincie Noord-Holland
●●De milieudienst IJmond
Herbert Dekkers, projectleider
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in uitvoering
De regio Noordzeekanaalgebied en IJmond is dichtbevolkt en rijk aan alle soorten en maten
bedrijvigheid. De twee beoogde RUD’s in dit gebied hebben aangegeven van meet af aan
intensief samen te willen werken. De pilot is aangegrepen om dit voor één thema concreet
in te gaan vullen, te weten de aanpak van het asbestvraagstuk. Voor asbest is gekozen omdat
het door alle betrokken partijen als een belangrijk onderwerp wordt gezien, dat de nodige
aandacht en prioriteit verdient.
De doelstelling is om gezamenlijk te komen tot een concreet, praktisch en gemeenschappelijk
uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het asbestvraagstuk. Gezamenlijk met de
deelnemende gemeentes, maar ook met de landelijk werkende inspecties en organisaties.
De leidende gedachte achter deze pilot is dat je vooral leert samenwerken door het te gaan
doen. Het hele proces is daarom sterk gericht op het tot stand brengen van concrete
afspraken over de acties die gezamenlijk dan wel onderling afgestemd zullen worden uitgezet.

Een geschiedenis

Toezicht op de asbestketen is geen nieuw
fenomeen. Er zijn al veel initiatieven
genomen om de samenwerking tussen de
betrokken toezichthouders te versterken.
Binnen de pilot zijn de wielen niet opnieuw
uitgevonden, maar is juist voortgebouwd
op het bestaande.
Het vernieuwende aan het project is dat
alle bij de RUD’s i.o. betrokken partijen
deze verschillende initiatieven gebruiken
om tot een regionale gezamenlijk aanpak
te komen, waarbij aandacht is voor het
hele spectrum van mogelijkheden. Van
controleren en beboeten tot voorlichting
en educatie. Daarbij is maximaal gebruik
gemaakt van bestaande mogelijkheden
en de prioriteiten van de verschillende
partners, maar geïnnoveerd waar dat
nuttig is.

De kracht van samenwerking

De aanpak

Voor de pilot is een kernteam samen
gesteld, dat gedurende het project de
nodige beslissingen kon nemen, dan wel
daar voorleggen waar deze thuis horen.
Voor de vlotte voortgang van het project
is een slagvaardig kernteam ontzettend
nuttig gebleken.
Voor de bestuurlijke borging is een van de
wethouders van de deelnemende gemeenten gevraagd om als bestuurlijk kartrekker
te fungeren. Zo is er een goede link naar
de bestuurders, maar is ook het bestuurlijk
perspectief benut in de besluitvorming.
In aanvulling hierop hebben leden van het
kernteam presentaties gegeven in raden
en colleges en op bijeenkomsten waar
bestuurders asbest en/of milieuhandhaving
op de agenda hadden staan. Er is zo een
goede bestuurlijke awareness gecreëerd
>
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voor de pilot en de uitkomsten daarvan.
Met een kernteam en bestuurlijke betrokkenheid alleen is draagvlak natuurlijk nog
niet gegarandeerd. Op cruciale momenten
zijn expertsessies belegd, waar de betrokkenen met hun kennis, ervaring en eigen
prioriteiten hebben bijgedragen aan de
besluitvorming naar concrete effectieve
interventies. De beslissingen binnen de
pilot zijn op die manier met alle betrokkenen genomen.
De eerste expertsessie was een risico
analyse. Met de kerngroep is geïnventariseerd welke doelgroepen in de keten een
rol spelen, en welke gedragingen van hen
worden verwacht. Daarbij kon stevig
worden teruggevallen op eerdere analyses
van de verschillende partners. Op basis
van dit voorwerk is met de plenaire groep,
zo een 35 personen uit de verschillende
organisaties, de inventarisatie verfijnd en
gediscussieerd over de prioriteiten. Daarbij
is gekeken naar de impact van overtreding
op de veiligheid en gezondheid, maar ook
naar de politieke gevoeligheid. De risicomatrix uit programmatisch handhaven
heeft erg geholpen om deze discussie
goed, scherp en gestructureerd te voeren,
zodat alle aanwezigen zich konden vinden
in het resultaat.

Op basis van de risicoanalyse heeft de
kerngroep vier doelgroepen onderkend
waarvoor binnen de pilot specifieke interventies zijn ontwikkeld. Daarbij is natuurlijk
gekeken naar het inhoudelijk en bestuurlijk
risico, maar is ook gelet op de mate waarin
innovatieve interventies een belangrijk
verschil zouden kunnen maken.
Met deze doelgroepen is in kleiner verband,
met deelname van de doelgroepen zelf, de
tafel van elf gebruikt om inzicht te krijgen
in de drijfveren die maken dat de doelgroep zich al of niet aan de regels houdt.
Met de informatie uit deze analyses is een
pressure cooker sessie voorbereid. In deze
sessie hebben betrokkenen vanuit hand
havingsland, maar ook uit de doelgroep,
nagedacht en gebrainstormd over acties
die de naleving voor die doelgroep ook
echt zouden bevorderen. De kerngroep
heeft uit deze ideeën een actieplan samengesteld, dat we aan alle betrokkenen
hebben voorgelegd. De partners hebben
allemaal toegezegd te zullen meewerken
aan deze acties, en zo voor de regio’s
Noorzeekanaalgebied en IJmond het
verschil te gaan maken in de veilige en
zorgvuldige omgang met asbest. Dit actieplan wordt op dit moment nader uitgewerkt
in een uitvoeringsplan, waar iedereen

concreet mee aan de gang kan. In de handhavingsestafette in september worden de
eerste acties al gezamenlijk uitgevoerd.

Wat levert het op

Zoals de deelnemers aangeven: “Wij
denken dat dit gaat werken”. Er is draagvlak voor de gemaakte afspraken, iedereen
begrijpt waarom deze acties zijn gekozen
en ze onderling samenhangen om de
gemeenschappelijke doelstellingen te
bereiken. De afspraken zijn prettig concreet,
partijen weten wat er van het wordt
verwacht. Bovendien zijn de afspraken tot
stand gekomen met elkaar, maar ook met
respect voor elkaar mogelijkheden en
grenzen. Juist die grenzen verkennen en
erkennen leidt tot vergroot vertrouwen.
Er is oog voor de toegevoegde waarde van
samenwerking. Het resultaat zal beter zijn
dan elke organisatie individueel had kunnen
bewerkstelligen. Er is enthousiasme over
de samenwerking en de aanpak met
programmatisch handhaven om die
gemeenschappelijkheid te bereiken.
Natuurlijk zal er in de uitvoering van tijd
tot tijd tegenwind en turbulentie ontstaan.
Maar de partijen kennen elkaar, vertrouwen
elkaar, en zullen die tegenwind kunnen en
willen trotseren.

Leerpunten

Projectleider Herbert Dekkers
(IJmond)
In het Noordzeekanaalgebied heeft
de pilot ketenhandhaving geleid tot
geïnspireerde uitvoering. We weten
elkaar prima te vinden. Na de pilotfase
waarin we asbest hebben uitgewerkt,
is dan ook meteen besloten tot een
vervolg voor andere thema’s zodat
we ook daarvoor tot een concreet,
gemeenschappelijk uitvoerings
programma komen. We bouwen verder
aan een nieuwe traditie van uitvoering
en samenwerken vanuit respect voor
elkaars rol en verantwoordelijkheden.
Iedereen hier heeft er zin in.
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●●Bouw een netwerk met relevante
stakeholders. Respecteer elkaars producten,
werkprogramma’s, prioriteiten en opdrachtgevers. Spreek je belangen uit, geef daarvoor de ruimte. Regionale afstemming is
daarbij anders dan afstemming met bovenregionaal werkende organisaties, met
regio-overstijgende prioriteiten.
●●De bestuurs- en strafrecht/politiecultuur
verschillen. Bestuursrecht neigt naar een
pragmatische cultuur, strafrecht neigt naar
principiële cultuur. Dit levert dilemma’s en
spanningen op, die alleen zijn op te lossen
vanuit respect voor deze verschillen en het
ontwikkelen van een vertrouwensband.
●●Communiceer zo open mogelijk met
elkaar in een veilige omgeving waar je je
belang mag uitspreken.
●●Voor het bestuurlijk commitment is het
goed dat er een wethouder als kartrekker

De kracht van samenwerking

De sleutel
ligt nu bij de
kwartiermakers
Wethouder Robert te Beest, portefeuillehouder
namens de gemeente Velsen
In een gemeenschappelijke regeling moet je accepteren
dat je soms de strategie van een ander kiest. Voor mij
verandert er wat dat betreft niet veel want we hebben
al langer een gemeenschappelijke milieudienst hier
(IJmond). Een gemeenschappelijke regeling kost de
nodige overlegtijd want je moet niet alleen met de eigen
raad overleggen, maar ook horizontaal met de collega
bestuurders van de andere deelnemers aan de RUD. Dat
vraagt de nodige souplesse. Je bent dan mede afhankelijk
van de attitude van de anderen.
Waar het om gaat is dat het transparant is. En dat de
problematiek in de juiste proporties wordt gezet, want er

optreedt. Hij kan in zijn peer group van
wethouders communiceren. Informele
communicatie is niet voldoende, als er
keuzes worden gemaakt, moet daar een
bestuurlijke klap op gegeven worden.
Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig
over de manier waarop besluiten worden
bekrachtigd.
●●Breng informatie eerder transparant
naar de bestuurders, dan dat het voor hen
weg te houden. Zo kunnen zij ook worden
betrokken in de besluitvorming. Zorg dat zij
trots zijn op de gemaakte keuzes en die
willen verdedigen.
●●Zorg voor een slagvaardige kerngroep
met mensen met voldoende mandaat om
beslissingen te nemen, prioriteiten te
stellen en interventies te kiezen.

De kracht van samenwerking

is ook wel eens sprake van overreactie door hijgerige
media.
Je moet nieuwe routine opbouwen en dat laten zien
aan de hand van een paar casussen. Je moet de betere
resultaten aantoonbaar maken. Het gaat om kleine,
zinvolle stappen. De sleutel ligt nu bij de kwartiermakers:
zorg er voor dat de goede discussie op bestuursniveau
komt.

“Gemeenschappelijke regelingen
opstellen vraagt om souplesse”

●●Het proces is tijdrovend en intensief, het
moet worden gezien als een investering.
Onze ervaring is dat de investering kostenefficiënt is. Het is belangrijk een goed
fundament te hebben onder de gezamenlijke aanpak, vooral bij zo een divers en
multifunctioneel team. Programmatisch
handhaven werkt daarvoor goed.
●●Het proces leidt tot een gedragen keuze
voor die gebieden waar je elkaar wel kunt
vinden. Omdat vanuit de inhoud wordt
gewerkt wordt vermeden dat er een
‘witte knokkels’-discussie ontstaat over
de grenzen van ieders bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.
●●Voor een goed en efficiënt verloop van
het proces is het handig gebleken als het
wordt begeleid door iemand die de tools

van programmatisch handhaven goed kent
en begrijpt en geen belangen heeft in de
samenwerkende partijen.
Misschien wel het belangrijkste leerpunt
van de pilot is: samenwerken leer je door
er mee te beginnen. Houd het concreet. ■

Wilt u meer informatie over deze
pilotregio, neem dan contact op
met projectleider Herbert Dekkers,
hdekkers@milieudienst-ijmond.nl
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Nieuw

Betrokken partijen

●● Functioneel Parket
●● Gemeente ’s-Hertogenbosch (DB, trekker van het project)
●● Openbaar Ministerie (OM)
●● Politie Regional Milieu Team (RMT)
●● Seph Brabant-Noord (SBN)
●● Provincie Noord-Brabant (PNB)
●● Regionaal Milieubedrijf Cuijk (RMB)
Theo Mulder, projectleider
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Brabants bont
In Noord-Brabant Noord bestaat al een lange traditie van samenwerking in handhaving.
Toch onderkennen de betrokken partijen dat er sprake is van fragmentatie, soms gepaard
gaande met vrijblijvendheid in de uitvoering. Dit staat een effectieve bestrijding van milieucriminaliteit in de weg. Die fragmentatie kan leiden tot ongerechtvaardigde verschillen in de
aanpak van de handhaving en in de behandeling van burgers en bedrijven. Ook maakt zij het
heel moeilijk en kostbaar, zo niet onmogelijk, om omgevingsproblemen aan te pakken die de
jurisdicties van afzonderlijke besturen overschrijden, met name mobiele en ketenactiviteiten.
Doelstelling van de pilot:
Komen tot een concreet, gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma voor handhavingstaken
op milieugebied dat voldoet aan de gestelde kaders en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

De aanpak

In deze pilot is sprake van meerdere onafhankelijke partijen die allemaal een deel
van het geheel overzien. Om een integraal
beeld van de situatie in Noord-Brabant
Noord te verkrijgen en optimaal te sturen
op verbeterde aanpak van milieu
criminaliteit is samenwerking tussen de
toezichthoudende partijen onderling en
tussen toezichthouders en FP van essen
tieel belang. Om die samenwerking vorm
te geven moeten alle partijen overtuigd zijn
van de noodzaak tot samenwerking. En er
moet wederzijds begrip en vertrouwen
gecreëerd worden. Daarvoor zijn de
volgende stappen ondernomen:
●●Een eerste bijeenkomst met een
begeleidingsgroep bestaande uit de betrokken partijen waarin de randvoorwaarden
en plan van aanpak van de pilot zijn vast
gesteld.
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●●Een gesprek tussen bestuur en OM over
wat wordt verstaan onder programmatisch
handhaven. Hierin is ook ter sprake
gekomen dat beide partijen met andere
ogen naar milieuovertredingen kijken.
Gezocht is juist om de overeenkomsten
daarin te benadrukken. Uiteindelijk
participeert iedereen met hetzelfde doel in
de pilot, namelijk verbetering van naleving
van milieuvoorschriften in de regio.
●●Opstellen van een plan van aanpak
waarin de beelden van de betrokken
partijen zijn samengevat.
●●Nadat een inventarisatie van meest
voorkomende overtredingen niet tot een
eenduidig en gedragen beeld over risico’s
leidde, is er een risicoanalyse sessie gehouden waar tien gemeenten uit de regio, het
RMB en de provincie bij aanwezig waren.
Dit heeft geleid tot een gedragen beeld en
bracht ook een indeling naar prioriteiten. >
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●●Vervolgens is deze lijst van prioriteiten
vergeleken met die van OM en Politie en
heeft de projectgroep de keuze gemaakt
voor de volgende prioriteiten voor 2012:
veehouderijen met luchtwassers, grondtransportbedrijven, bedrijven die gevaarlijke
stoffen be- en verwerken, afvalverwerkingsbedrijven en asbestsaneringsbedrijven.
●●Deze doelgroepen zijn met behulp van
een T11-analyse in september verder
uitgediept waarna vervolgens effectieve
interventies zijn geformuleerd om de
doelgroepen tot naleving te bewegen.
●●Vervolgens komt er nog een gezamenlijke sessie waarin met de betrokkenen
partijen wordt gesproken over de doelen
en targets die per speerpunt gerealiseerd
gaan worden en wie daar op welke wijze
zorg voor gaat dragen.
●●Het uitvoeringsprogramma 2013 wordt
eind 2012 vastgesteld.
Tussentijds heeft elke betrokkene de eigen
bestuurder op de hoogte gehouden van
het proces.

Wat heeft het opgeleverd?

De pilot heeft tot de volgende resultaten
geleid:
●●Een besef van de wederzijdse afhankelijkheid van de betrokken partijen.
●●Een gedeeld beeld van de risico’s en
prioriteiten in Noord-Brabant Noord
●●Onderlinge uitwisseling van kennis en
ervaring (oog en oor functie)
●●Betere mogelijkheden voor aanpak van
complexe handhavingssituaties
●●De basis voor een verbeterde samenwerking in: De contouren voor een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma met
daarin helderheid over taken en verantwoordelijkheden en sanctiestrategie.

voor risicovolle thema’s waarbij een groot
aantal toezichthouders is betrokken.
Het is van belang om met alle in een
gebied aanwezige toezichthouders te
bepalen welke bedrijven prioriteit krijgen.
Op basis van de op die manier onderbouwde keuze kan voor de prioritaire
bedrijven of branches een gezamenlijk
uitvoeringsplan worden ontwikkeld.
Bespreek in een vroegtijdig stadium met
alle betrokkenen wat de verwachtingen
zijn. Neem hier de tijd voor, communiceer
hierover en maak duidelijk wat men mag
verwachten, en wat niet. ■

Wat zijn de leerpunten?

De pilot is door alle betrokkenen als nuttig
ervaren. Wederzijds begrip is ontstaan en
de overtuiging bestaat dat door het uit
voeren van de afgesproken acties binnen
de RUD-context naleving van milieu
voorschriften daadwerkelijk zal verbeteren.
De toegepaste methode is vooral geschikt

Wilt u meer informatie over deze
pilotregio, neem dan contact op
met projectleider Theo Mulder,
t.mulder@s-hertogenbosch.nl

Theo Mulder, projectleider in Brabant Noord
en hoofd milieu ’s-Hertogenbosch
In Brabant wordt al sinds jaren samengewerkt op het
vlak van de handhaving. Programmatisch handhaven is
ingeburgerd en er is een convenant over de strategie.
Daarom dachten we in een paar grote stappen wel tot
een programma te komen. Maar het resultaat was een
onpraktische lijst van doelgroepen met een ‘handhavingstekort’. Daarop zijn we alsnog de stappen van programmatisch handhaven gaan doorlopen.
Terugblikkend vind ik het markant dat de waarde hiervan
wederom blijkt en dat de verschillende partijen zich in het
resultaat herkennen. Gezamenlijk – gemeenten, provincie,
waterschappen, politie en OM – beseffen we dat we voor
een handhavingstaak staan waarin we samen prioriteiten
stellen en een uitvoeringspad kiezen. Het belangrijkste is
dat we elkaar goed hebben leren kennen en dat merk je
nu al zo duidelijk als zich lastige problemen voordoen in
de handhaving. Het vertrouwen is gegroeid en de aanpak
effectief.
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We moeten af
van het ‘jij-bakken’
Wilbert Willems, wethouder in Breda, heeft als lid van de milieucommissie VNG deelgenomen
aan een aantal gesprekken met gedeputeerden en de hoofdofficier van Justitie.
We hebben in die gesprekken een goede toenadering
gezien en vertrouwen tussen bestuurders en OM
opgebouwd. Dat is wat we nodig hebben: dat we samen
aan dezelfde doelen werken. Het eerste belangrijke
leerpunt is: stel elkaar op de hoogte.
Door de vorming van de RUD’s is er meer behoefte aan
het afstemmen van de agenda’s. We moeten af van het
‘jij-bakken’, het gaat erom dat we tot een gemeenschappelijke aanpak komen.
Gaat het werken met de nieuwe RUD’s?
In de regio is er wel een voorzitter van het bestuur.
Deze kan zich er wel hard voor inzetten maar niets
garanderen. Elke bestuurder houdt zijn verantwoordelijk-

“Wantrouwen kun je overwinnen
door samen de agenda te zetten”
heid waardoor het lastig kan zijn, zeker als je het hebt
over de financiële krapte waar we allemaal mee te maken
hebben Dat is een harde dobber natuurlijk.
We zullen moeten wennen en realistisch moeten zijn.
Het zal tijd kosten om het geheel op een hoger niveau
te krijgen. Vertrouwen werven bij alle betrokkenen is een
hele opgave. We moeten ons verdiepen in de denkwijze
van de ander. Wantrouwen kun je overwinnen door
samen de agenda te zetten.

Onverkwikkelijke zaken
In ’s-Hertogenbosch houdt een risicovol
bedrijf zich onvoldoende aan de regels.
Er zijn meerdere incidenten met
gevaarlijke stoffen. De Inspectie SZW
concludeert dat het kennisniveau bij het
bedrijf op de werkvloer slecht is. Voor
het lokale bevoegd gezag is dit een
onacceptabele situatie en men wil zware
maatregelen. De milieuvergunning van
het bedrijf is echter in orde, de voor
zieningen die daarin worden geëist zijn
aanwezig. Maar de uitvoering schiet
tekort en dat is een taak die onder SZW
valt. In een gezamenlijke vergadering
van politie, brandweer, inspectie SZW en
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OM worden maatregelen afgesproken.
OM maakt een PV op en geeft duidelijk
aan dat zij niet verder gaat als de overheden geen bestuursrechtelijke maat
regelen nemen. ’s-Hertogenbosch
(+ brandweer + politie) verzoekt I-SZW
een voornemen dwangsom te doen
uitgaan. De Inspectie SZW gaat niet
verder dan het bedrijf op te dragen een
overtreding te beëindigen. Het college
van B&W dient bij de minister van SZW
een verzoek tot handhaving in. SZW
reageert met de uitleg niet verder te
gaan met handhavende maatregelen.
Dat vanwege interne richtlijnen binnen

SZW en het gegeven dat er in hun
portefeuille ernstigere overtreders zijn.
Gezien vanuit SZW kan de gemeente ook
zelf handhaven.
Gelukkig timmert het bedrijf inmiddels
goed aan de weg en zijn de over
tredingen verleden tijd.
Conclusie hierbij is dat samenwerking
en een gemeenschappelijke aanpak de
betrokken soms in situaties brengt die
niet of slechts met grote moeite zijn
te overbruggen. Voor het bespreken
van bijzondere situaties is een specifiek
overleg nodig met een escalatie
mogelijkheid.
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Visies

De visie van het
Openbaar Ministerie
Door het Functioneel Parket is aan alle vier de pilots actief deelgenomen. De overtuiging die het OM heeft,
is dat alleen al het delen van informatie meerwaarde oplevert. De strafrechtelijke handhaving kan niet zonder
de informatiebronnen van de verschillende uitvoerende instanties. Het Functioneel Parket investeert daarom
in de samenwerking in en met de regio’s.
Zonder die uitwisseling en samenwerking
droogt het voor het OM op. Binnen de
pilots komt men tot duidelijke afspraken en
afbakening. In de regio IJmond-Noordzeekanaalgebied is er sprake van een ‘slinger
aan de samenwerking’. Het thema asbest is
volgens de methode van programmatisch
handhaven uitgewerkt. Dit heeft via een
risicoanalyse geleid tot een doelgroepenaanpak. De inzet om de naleving van de
asbestregelgeving te bevorderen varieert
van voorlichting tot strafrechtelijk onderzoek. FP, politie, RUD en andere partners

hebben regulier overleg waarbij de inzet
zowel op strategisch niveau als zaaksniveau
wordt afgestemd. Men kent elkaar inmiddels en de methodiek bevalt zo goed dat
de volgende thema’s nu ook onder de loep
worden genomen.
Eén van de aandachtspunten is de relatie
met de andere diensten, naast de RUD’s.
Niet alles kan en moet tegelijk. Dat is ook
afhankelijk van het thema. In Noord
Brabant heeft bijvoorbeeld Rijkswaterstaat
een dreigingsanalyse gemaakt van de

grondverplaatsing in verband met het
omleggen van de Zuid-Willemsvaart. Dat is
belangrijke input voor het regionale uitvoeringsprogramma waar aandacht voor
zo’n omvangrijk project zeer op zijn
plaats is.
In Zuid-Holland staan de schijnwerpers o.a.
op de situatie bij Odjfell. Het belang van
goede afstemming met de verschillende
instanties is daar evident. De ervaringen
met de pilot Kijfhoek sluit hierbij aan. Het
belang van de gemeenschappelijke aanpak
moet wel gezien worden.

Frans Gelissen, OvJ in ’s-Hertogenbosch
Ik vind dat we zover moeten komen dat er als eerste een
gemeenschappelijk dreigingsbeeld is, dat tot stand komt omdat
de beslissingsbevoegden die in de samenwerking betrokken
zijn, hebben aangeven op grond van welke effectfactoren van
niet naleving (bv schade aan milieu, concurrentievervalsing, etc)
die dreiging kan worden gepercipieerd. We moeten daarbij de
cyclus van programmatisch handhaven ook echt afmaken.
Dus op grond van dat dreigingsbeeld prioriteiten in de samenwerking kiezen en samen de te bereiken doelen en resultaten
definiëren en beredeneren welke inzet, welke ‘producten’
geleverd moeten worden om die doelen te bereiken. En om
met producten tot een goede interventie te komen, moet je
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wel analyseren waarom wordt overtreden. Want de kracht van
de interventie zit in dat product of die maatregel die maximaal
beïnvloedt. En dat hoeven dus niet alleen repressieve
producten te zijn. Het directe contact met de handhavers
hebben wij nodig omdat zij de signalen ontvangen van waar
het misgaat. Wat zien zij bv bij co-vergistingsinstallaties, om
maar eens wat te noemen.
Wij, vanuit het OM, moeten eerder en beter vertellen wat wij
in onze strafzaken tegenkomen op het gebied van dreigingen
en risico’s. Dat hebben we in het verleden misschien wel te
weinig gedaan.

De kracht van samenwerking

Egon Visser, OvJ in Amsterdam
Ik hoop dat we erin slagen om deze aanpak ook
in de andere regio’s over te nemen. Ik denk dat
het gaat werken. Alleen door samenwerking
tussen RUD-en, politie, FP en andere partners
kan grote vooruitgang worden geboekt bij de
naleving van milieuregelgeving. Ik verwacht dat
uitwisseling van kennis en informatie leidt tot
een meer risicogericht toezicht, zeker op die
terreinen waar de veiligheid en leefbaarheid in
het geding is. Een strafrechtelijk traject kan op
basis van informatie uit het toezicht worden
ingezet voor die zaken waar dat nodig is.
Hiervoor is een regulier casusoverleg nodig,
waarbij overleg wordt gevoerd over de inzet
van het bestuursrechtelijk of strafrechtelijk
instrumentarium. Dan zijn we goed op de hoogte
van wat er bij de ander speelt.

Rob de Rijck, OvJ in Rotterdam
Er is absoluut een gevoel van urgentie nodig om
tot een gemeenschappelijke aanpak te komen.
Anders blijven we allemaal in de eigen koker
zitten; dat geldt ook voor het OM. Ik ben er van
overtuigd dat een gemeenschappelijke aanpak
veel meer oplevert. Dat gaat niet vanzelf. Het
vraagt een flinke investering van iedereen, maar
ik zie geen andere mogelijkheid.
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Siebren Buist, OvJ in Zwolle
Siebren Buist is belast met de contacten in liefst 5 provincies.
Vanaf bet begin in de pilot Overijssel en sinds kort ook met
de 7 RUD’s i.o. In Gelderland.
Ook hij benadrukt de verandering die OM nu in praktijk brengt.
Ik vind het van groot belang dat de RUD’s een goede start maken met
realistische plannen. Dat betekent dat goed gekeken wordt naar de
capaciteit zodat wat we in gang zetten ook echt kunnen doen. Wij
moeten ons vanuit OM verplaatsen en geen onhaalbare doelstellingen
kiezen.
In de afgelopen jaren waren we uit elkaar gegroeid. Ik heb het gevoel
dat we daar nu al behoorlijk veel verandering zien in Overijssel. En ook
in Gelderland waar we zijn begonnen met elkaar de criminele milieukaart te maken. Het mooie vind ik dat vanuit Gelderland steeds een
vertegenwoordiger heeft meegedaan in Overijssel en nu het
omgekeerde ook gebeurt. Die wisselwerking maakt het sterker en beter.
Die afstemming, ook als ik denk aan de 2 BRZO-RUD’s waar ik mee
te maken heb, is een waardevol proces omdat het voor veel meer
duidelijkheid zorgt. We gooien niks meer over de schutting want de
schutting is weg, om het maar in milieutermen te zeggen. In plaats
daarvan kijken we naar welk probleem we met elkaar aanpakken.
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Visies

De visie van de politie
De politie heeft regionale milieuteams
die o.a. belast zijn met de opsporing van
milieudelicten. De deelname aan de regionale pilots loopt uiteen van volledige deelname in de regio Noorzeekanaalgebied/
IJmond tot volledige afwezigheid in de
regio Overijssel.
De vorming van de Nationale Politie is in
2012 in volle gang. De bedoeling is dat de
gerichte aandacht op milieugebied steviger

wordt en dat de inzet wordt gericht op
het bestrijden van milieucriminaliteit.
Met de vorming van de Nationale Politie
wordt de aansturing van aanpak van milieucriminaliteit op nieuwe leest geschoeid.
Gericht informatie verzamelen op basis
van landelijke topics en regionale risico’s.
Ook de nieuwe organisatiestructuur schept
duidelijkheid. In alle politieregio’s gaan

milieuteams eenduidig georganiseerd aan
het werk in lijn met de landelijke strategie.
Zowel op landelijk als eenheidsniveau is er
een gespecialiseerde politiemilieucapaciteit
die zich bezig houd met Intelligence;
Informatie verzamelen, veredelen en
analyseren ten behoeve van de aanpak.
Dat kan zich vertalen in opsporingsonderzoeken maar ook bijdragen in programmatisch handhaven onder regie van de RUD.

Roel Willekens, begeleidt de transformatie binnen de politie.
Hij ziet duidelijke meerwaarde in de samenwerking met de RUD’s

Wat we nodig hebben is dat we
met de hele keten voor milieuhand
having aan tafel zitten. Alleen dan
kunnen we bereiken dat we effec
tiever zijn in het aanpakken van de
veiligheidsrisico’s. We werken zowel
van boven naar beneden als
omgekeerd. In de regio’s is het heel
belangrijk dat de regionale
dreigingsbeelden goed op tafel
komen. Van daaruit krijgen we veel beter zicht op wat er
speelt, wat onze aandacht moet krijgen. En van de landelijk
werkende intelligence krijgen we signalen die in de hand
havingsstrategie kunnen komen. Die verbinden we met de uitvoeringsprogramma’s van de RUD’s. Als je bijvoorbeeld weet
dat de waterkwaliteit achteruit gaat moet je echt met elkaar
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analyseren waardoor dat komt om te bepalen welke actie
effectief kan zijn. Problemen op tafel; professionals er om heen
om de beste interventie te kiezen. Datasystemen ondersteunen;
mensen wisselen informatie uit. Het gaat om de goede mix.
Dat geldt ook voor al die incidenten die we allemaal kennen.
Iedereen heeft wel een eigen Chemiepack of Odfjell als casus in
zijn werkgebied. De kwestie is wat we daar aan doen. Doen we
de goede dingen? Wij willen met de Nationale Politie op alle
niveaus ons verbinden. Dat we een andere gebiedsindeling
hebben vind ik niet zo belangrijk, als we maar probleemgericht
werken en vanuit die verantwoordelijkheid elkaar opzoeken en
niet terugtrekken op eigen eiland. Wij zijn er aan toe om niet
af te wachten tot het volgende incident, maar samen werkend
in het netwerk vooraf een bijdrage te leveren aan de hand
havingsprogramma’s van alle RUD’s om zo de veiligheid te
verbeteren.

De kracht van samenwerking

Visies

De visie van de landelijke
inspectiediensten
Ook voor de landelijke inspectiediensten is de vorming van regionale
uitvoeringsdiensten een belangrijke ontwikkeling. Afspraken over samenwerking en uitvoeringsprogramma’s, de inzet van capaciteit op prioriteiten
en veranderingen in het interbestuurlijk toezicht zijn de hoofdpunten.
De landelijke inspectiediensten hebben elk voor zich eigen programma’s
uit te voeren.
De ervaring met de vier pilotregio’s leert
dat de afstemming met de landelijke diensten expliciet moet zijn en dat voorkomen
moet worden dat er onbedoeld langs
elkaar heen gewerkt wordt. Naar de aard
van de problematiek is deze afstemming in
de eerste plaats nodig bij de risicovolle
bedrijven (BRZO), maar daarnaast ook ten
aanzien van de prioritaire thema’s zoals de
asbestproblematiek, grondstromen en afval.

Ook de landelijke inspectiedienst van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de
nodige raakvlakken. De Arbeidsinspectie
heeft een specifieke taak die regelmatig
te maken heeft met andere toezicht
houdende instanties. En Major Hazard
Control richt zich op de meest risicovolle
zaken.

Jenny Thunnissen,

Coen van de Louw,

We moeten elkaar vasthouden en de handhavings
programma’s van de RUD’s naar een landelijk niveau
tillen zodat we elkaar versterken. Daarvoor hebben we
een wettelijke ketenregierol. Als het nu niet lukt dan
nooit! In het verlengde daarvan moeten de directeuren
van de RUD’s een mandaatregeling hebben, analoog aan
die van het rijk zodat het in de uitvoering logisch op
elkaar gaat aansluiten. Dan zijn we in staat om de
capaciteit (die toch al zo bescheiden is in relatie tot het
takenpakket) veel meer in te zetten op de belangrijkste
risico’s. Dat is in het belang van iedereen. De landelijke inspectiedienst zet zich
daar voor in en daarom neem ik ook deel aan het overleg van kwartiermakers/
directeuren RUD.

De vorming van RUD’s is een eerste
stapje vooruit. De directeur van
een RUD moet een stevig mandaat
krijgen en regie voeren tussen de
RUD’s zodat er een uniform hand
havingsbeleid komt. De professio
naliteit kan zo vergroot worden en
voor de Inspectie SZW betekent het
minder coördinatielast.

inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport
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directeur en strategie. Hij ziet
de ontwikkeling vooral als
verdere professionalisering
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Verder bouwen
aan vertrouwen
Projectleider Herbert Dekkers (IJmond) blikt vooruit
De twee RUD’s in het Noordzeekanaalgebied hebben al afgesproken dat na de pilot ook andere
thema’s gemeenschappelijk worden uitgewerkt. De komst van de RUD’s is een impuls voor
samenwerking in de regio. Gezamenlijk kunnen we de kwaliteit van milieuhandhaving verbeteren.
Het besef van de risico’s is gemeenschappelijk gemaakt en het beheersen van die risico’s staat
hoog op de agenda.
Dat is ook de bestuurlijke ambitie. De RUD heeft de competenties en de kennis om deze ambitie
om te zetten in passende acties.
Door de samenwerking met de partners kan gebruik worden gemaakt van een brede waaier aan
instrumenten, van preventieve voorlichting tot en met strafrechtelijke sancties. Hierdoor kan de
maatschappelijke opgave ‘een veiliger en schoner gebied’ slagen!
In het Noordzeekanaalgebied heeft de pilot ketenhandhaving geleid tot geïnspireerde uitvoering.
We weten elkaar prima te vinden. Na de pilotfase waarin we asbest hebben uitgewerkt, is dan ook
meteen besloten tot een vervolg voor andere thema’s zodat we ook daarvoor tot een concreet,
gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma komen. We bouwen verder aan een nieuwe traditie
van uitvoering en samenwerken vanuit respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden.
Iedereen hier heeft er zin in.

De pilotregio’s gaan door op de ingeslagen weg.
De basis is gelegd, maar nog veel moet gebeuren.

De projectleiders dragen het opgebouwde werk over aan
de directeuren RUD die het proces verder gaan managen.
In het nieuwe stelsel spelen zij een verbindende rol doordat
de handhavingsprogramma’s van de RUD’s ook landelijk
worden afgestemd met OM en politie. Op deze manier
werken we toe naar een landsdekkende aanpak.
In de volgende fase komen alle regio’s toe aan bestuurlijke
besluitvorming. Het is van belang dat dit wordt opgepakt
zodat de nieuwe regionale uitvoeringsdiensten in staat
worden gesteld om de uitvoering professioneel en
betrouwbaar te kunnen organiseren. Dan groeit ook het
vertouwen bij alle betrokkenen en van burgers in de overheid. Een goede handhaving van de milieuwetgeving is in
ieders belang.

Handreiking programmatisch handhaven
voor RUD’s

Samen met het Centrum voor criminaliteitspreventie en
veiligheid bereidt PUmA een handreiking programmatisch
handhaven voor die is afgestemd op de RUD’s.
Op basis van de methodiek programmatisch handhaven
(2010) wordt de handreiking aangevuld met praktische tips
die zijn opgedaan in de vier pilotregio’s. Op deze manier
kunnen alle regio’s hun voordeel doen met de lessen die
de voorlopers hebben getrokken. De handreiking zal in
november beschikbaar zijn en is te downloaden via
www.programmauitvoeringmetambitie.nl en
www.hetccv.nl
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