Samenwerking bij de handhaving van milieuregels
in het Scheldegebied*

1. Introductie
Na de Maas is de Schelde de tweede
grote rivier die België met Nederland
verbindt. Door de grote concentratie van
bebouwing, landbouw en industrie hebben
beide rivieren te kampen met verontreiniging. Dit belemmert een ongestoorde
uitoefening van de andere functies die de
rivier heeft, vooral het bieden van
leefruimte aan flora en fauna.
In de jaren zeventig is begonnen met de
verwezenlijking van een vergunningstelsel
voor lozingen op de rivier.
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In beginsel is het zowel in Nederland als
in België en Frankrijk niet toegestaan op
oppervlaktewater te lozen, tenzij de waterbeheerder dit schriftelijk vergunt.
Dit systeem kan in theorie een halt
toebrengen aan de verontreinigingsproblematiek. Eén van de belangrijkste
redenen die dit bij de Schelde belemmert,
is gelegen in de gebrekkige uitvoering en
handhaving van de vastgestelde regels.
In dit artikel wordt aangegeven wat in
internationaal verband kan worden verbeterd bij de handhaving van milieuregels
in het internationale watersysteem
Schelde. Eerst wordt in algemene zin
ingegaan op de organisatorische opbouw
van de handhaving.
Globaal komen vervolgens de oorzaken
van achterblijvende handhaving aan de
orde. Samenwerking is één van de
mogelijkheden die tot toekomstige verbeteringen kan leiden.
Door een geleidelijke opbouw van een
internationaal netwerk handhaving zou
hierin voorzien kunnen worden.
* Dit is een verslag van een onderzoek in opdracht
van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland en de Regionale Inspectie Milieuhygiëne Zeeland, naar de
handhaving van milieuregelgeving in de Vlaamse
en Nederlandse gedeelten van het stroomgebied
van de Schelde. Naast diverse publikaties op dit
terrein vormen diepte-interviews (gehouden met
25 bij de handhaving betrokken personen in
Vlaanderen en Nederland) de belangrijkste
informatiebron.

Samenvatting
Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek, 'de Schelde en handhaving regelgeving in Nederland en Vlaanderen' (SCHAR), waarmee wordt
beoogd de totstandkoming van een internationale handhavingsstructuur voor
milieuregelgeving in het Scheldegebied te bevorderen. In beide landen wordt bij
het tegengaan van lozingen naar de Schelde de vergunningverlening als belangrijkste instrument gezien. Onlosmakelijk hiermee verbonden is een adequate
controle op de naleving. De middelen voor het afdwingen van de regels worden
zowel door het bestuursrecht geleverd als door het straf- en privaatrecht. Hierbij
doet zich echter een groot aantal knelpunten voor.
Specifiek gericht op de Schelde zijn tot dusver nog weinig handhavingsactiviteiten
ondernomen. De meeste activiteiten vallen onder algemene programma's met een
landelijk karakter. Een voedingsbodem voor een internationaal integraal beheer
van de Schelde is echter zeker aanwezig.

2. Organisatie regulering waterverontreiniging
Zowel in Nederland als in Vlaanderen
zijn diverse instanties bij de regulering
van waterverontreiniging betrokken
[Brussaard etal, 1991;Lavrijsen, 1993;
RIMH-Zeeland, 1992]. In afbeelding 1
wordt een overzicht gegeven van betreffende organen.
Het zal duidelijk zijn dat hierbij geen
sprake is van een volledige weergave van
de werkelijkheid. Zo zijn functionele/
hiërarchische lijnen in de praktijk vaak
minder scherp dan de afbeelding suggereert. De opbouw is als volgt. Op het
hoogste niveau worden regels uitgevaardigd door de Europese Unie. Daaronder
bevindt zich het nationale niveau, met de
Nederlandse en Belgische Staat. Het
Gewest Vlaanderen is in bijna alle
opzichten vergelijkbaar met het nationale
niveau en is dan ook als zodanig in het
schema opgenomen. Justitie is echter een
staatsaangelegenheid gebleven.
Het derde - provinciale - niveau bevat de
zes bij de Schelde betrokken provincies.
Benadrukt moet worden dat de Vlaamse
provincies qua bevoegdheden voor wat
betreft de handhaving niet zijn te vergelijken met de Nederlandse, omdat zij
alleen een taak hebben bij de vergunningverlening.
Op het lokale niveau tenslotte komen de
gemeentes aan bod. Vanwege het lokale
karakter zijn ook de waterschappen hier
geplaatst. In Vlaanderen zijn de bevoegdheden van waterschappen en polders
beperkter dan in Nederland. Ze zijn belast
met het kwantitatieve waterbeheer en
hebben niets te maken met vergunningverlening en handhaving. In Nederland
echter hebben de meeste waterschappen
(in Zeeland alle) de provinciale waterkwaliteitstaken verkregen. Niettemin zijn
ze als functioneel lichaam, eigenlijk niet in
een hiërarchisch verband te plaatsen.

In Vlaanderen spelen de parastatalen,
instellingen van openbaar nut, zoals de
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM),
een belangrijke rol. Zij krijgen van de
overheid allerlei beleidsvoorbereidende
en beleidsuitvoerende taken gedelegeerd
(voor een gedetailleerder overzicht; zie
[Van Ast en Korver, 1993]). Aan de
rechter- en linkerkant van het schema zijn
enige samenwerkingsorganisaties te
vinden. In Nederland (links) is dat vooral
de landelijke handhavingsstructuur die
verloopt van provinciaal via regionaal naar
lokaal niveau. Aan de andere kant (rechts)
zijn voor Vlaanderen de gewestelijke en
provinciale milieuvergunningscommissies
opgenomen. Ook wordt gerefereerd aan
de bekkenstructuur, een aan de hand van
watersystemen georganiseerd waterbeheer, die momenteel in een opbouwfase
verkeert.
Opvallend voor België is de overheersende positie van het strafrecht. Verder
kent België geen formeel gedoogbeleid.
Van alle geconstateerde overtredingen
moet een procesverbaal worden opgemaakt, dat voor verdere afhandeling naar
het parket wordt gestuurd.
Onderdelen van ministeries (zoals RWS
en RIMH) provincies, gemeenten en
waterschappen hebben ambtenaren in
dienst die naast toezichthoudende ook
opsporingsbevoegdheden bezitten. In het
laatste geval zijn de ambtenaren, hoewel
in dienst bij een ander ministerie,
benoemd door het ministerie van Justitie.
Bovendien worden ze primair aangestuurd
door het Openbaar Ministerie. Om deze
redenen zijn ze in het schema geplaatst
onder Justitie.
Opvallend is het grote aantal instanties dat
bij het beheer van de Schelde betrokken
is. Dit klemt des te meer als wordt getracht
overlegfora op te zetten. Door een te veel
aan overleg zou de afstemming een
adequate uitvoering in de weg kunnen
gaan zitten.
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Toch zou een Scheldebrug o.i. een belangrijke rol kunnen vervullen bij de coördinatie van de handhaving van milieuregelgeving in het Scheldegebied.
In het schema wordt voorgesteld dit
Scheidebureau onder de Internationale
Scheldecommissie te plaatsen.
3. Beleidsinspanningen handhaving
Handhaving is 'het door controle en het
toepassen (of dreigen daarmee) van
administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of
privaatrechtelijke middelen bereiken dat
algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd'
[VROM, 1981]. In de literatuur wordt een
groot aantal oorzaken aangedragen voor
het achterblijven van de handhaving.
Genoemd worden onder andere
[Twijnstra Gudde, 1979; Berenschot 1983
Aalders, 1987; Brussaard, 1991; Goethals,
1991] middelentekort, personeelsgebreken
(zowel kwantitatief als kwalitatief)) de
ingewikkeldheid van de materie in een
snel veranderende omgeving, informatiegebrek en het onvoldoende aanwezig zijn
van passende wettelijke sancties. Ook
worden wel genoemd:
- verbondenheid vergunningverlening en
handhaving;

- lagere prioriteit, wegens het niet zichtbaar zijn van de problemen;
- strijdigheid met economische/politieke
belangen;
- zorgvuldigheids- en vormvereisten die
gelden bij het opleggen van sancties en de
mogelijke consequenties van fouten;
- mogelijke precedentwerking van daadwerkelijk optreden;
- medeverantwoordelijkheid overheden
bij de ontwikkeling van een illegale
situatie;
- onvoldoende samenwerking;
- gebrek aan centrale coördinatie/richtlijnen van bovenaf;
- erfenissen van beslissingen in het
verleden.
Specifiek voor Vlaanderen komen daar, in
ieder geval tot voor kort, nog bij de onmogelijkheid rechtspersonen aansprakelijk te
stellen en de geringe strafrechtelijke
bevoegdheden van de milieu-autoriteiten
[Faure, 1990; Faure, 1992 en Bronders,
1993]. Nog moet worden afgewacht of de
Bijzondere Wet van 16 juli 1993 ter
vervollediging van een defederale staatsstructuur deze problemen definitief oplost.
Bij de uitvoering zijn veel verbeteringen
doorgevoerd. In Nederland is de achter-

standsituatie in diverse nota's en inhaalprogramma's aangepakt (HUP, MUP,
BUGM, VRV, IPAV etc). Bovendien is de
coördinatiestructuur min of meer voltooid
[PMO-Zeeland, 1991]. In Vlaanderen is
een ingrijpende reorganisatie, met een
nieuwe bevoegdhedenverdeling, doorgevoerd. Een verdere toename van
personeel en middelen voor vergunningverlening en handhaving is echter noodzakelijk. Tegelijk wordt ook de kwaliteit
van de handhavingstaken verbeterd. In
Nederland gebeurt dit onder andere via
het opstellen van een landelijk gedragen
gedoogbeleid en verregaande structurering via processchema's van handhavingsreacties. Bovendien wordt de aard van de
handhaving meer dieptegericht, zodat
integrale doorlichting van bedrijven
mogelijk wordt. In Vlaanderen wordt
hoofdzakelijk geïnvesteerd in de verdere
uitbouw van de handhavende bestuurlijke
organisaties (waarbij vooral de gemeenten
nog aandacht verdienen) en in het
opleiden van handhavers. Het is echter de
vraag of de voorziene formaties toereikend
zullen zijn. De overheersende positie van
het strafrecht in België maakt centrale
beleidsvorming voor het vervolgingsbeleid
van milieudelicten en een goede toe-
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rusting van parket en politie uitermate
belangrijk. Hier is de opbouw van een
adequate organisatie nog niet voltooid.
Ook de administratie, zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau, zou meer
ruimte moeten bieden voor coördinatie en
overleg met parket en politie [Van den
Berghe, 1992].
Ook op het gebied van de verinnerlijking
van milieuwaarden zijn verbeteringen
mogelijk. Het milieubeleid in beide
gebieden is doelbewust gericht op het
kweken van verantwoordelijkheidsbesef
bij de burgers. Als dit slaagt, zal naar
verwachting de weerstand tegen stringente
uitvoering van milieuwetgeving teruglopen, waardoor de handhavingsinspanning kan verminderen. Bij het bevorderen
van zelfregulering is voor het Scheldegebied het invoeren van (preventieve)
milieuzorg bij bedrijven met een grote
milieubelasting van bijzonder belang.
Door preventiegerichte internationale
projecten, zoals het PROSA-project
[Olsthoorn en Hegeman, 1991;
LTG/ESM, 1992] kan deze milieuzorg van
een hogere kwaliteit zijn dan het louter
voldoen aan streven naar wetgeving.
4. Opbouw internationaal netwerk
handhaving
In de ideale situatie zou een handhavingsstructuur deel uitmaken van een milieubeleidsnetwerk op het niveau van een
stroomgebied [Saeijs en Turkstra, 1992].
Momenteel lijkt de tijd echter nog niet rijp
voor een dergelijk veelomvattende organisatie. In Nederland is de overlegstructuur
pas onlangs operationeel geworden en in
Vlaanderen is het handhavingsapparaat
nog zodanig in opbouw dat secundaire
taken zoals het onderhouden van
contacten nog maar in zeer beperkte mate
kunnen worden aangevat. Het lijkt dan
ook beter niet direct te streven naar een
groot en veelomvattend netwerk voor de
Schelde. De bestuurlijke complexiteit die
dit oproept zal ongetwijfeld tot politieke
en ambtelijke complicaties leiden. Op
zichzelf bestaat wel een voedingsbodem
voor samenwerking. Dit bleek niet alleen
tijdens de interviews die in het kader van
dit onderzoek werden afgenomen. Ook in
officiële documenten van de Vlaamse
overheid wordt deze behoefte onderstreept. In het Vlaamse ontwerp-Decreet
voor de Bekkencommissies worden grensoverschrijdende samenwerkingsopties
opengehouden. De Vlaamse minister van
milieuzaken De Batselier spreekt in zijn
beleidsbrief van georganiseerde internationale en intergewestelijke betrokkenheid
of, als dat niet mogelijk is, informeel
overleg. Een volwaardig lidmaatschap van

een Nederlandse vertegenwoordiger is
dus mogelijk. Het beste is om te trachten
met een aantal concrete projecten een
evolutie in gang te zetten. Dit sluit beter
aan bij de situatie waarin Vlaanderen zich
ten aanzien van de handhaving van
milieuregels bevindt. In zo'n opbouwfase
is vooral het chronische gebrek aan tijd
een onoverkomelijke belemmering voor
een goed functionerende overlegstructuur.
Ook in verschillende Nederlandse
beleidsnota's wordt de behoefte tot uiting
gebracht aan meer omvattende samenwerking.
Om het doodbloeden van kleine projecten
tegen te gaan, zal een speciale voorziening
moeten worden getroffen. Te denken valt
aan het instellen van een hiervoor gedeeltelijk vrijgestelde 'trekker' van het project.
Evaluatie van de projecten zou ook stimulerend kunnen werken.
Een tweede voorwaarde is dat de
projecten directe baten moeten opleveren
voor alle betrokken instanties. Een voorbeeld hiervan biedt het project gericht op
grensoverschrijdende mest, dat internationaal is opgezet. Naast de handhaving van
regelgeving voor mest komen diverse
andere onderwerpen voor samenwerking
in aanmerking. Het meest voor de hand
liggend daarbij is kennisuitwisseling,
vooral over de verschillende instanties en
hun bevoegdheden, opsporingstechnieken,
aanpak verontreinigingsbronnen (o.a.
scheepswerven), haalbare normen en
invulling van begrippen als ontwikkelingsgebied, verbindingsgebied, kerngebied,
monstername en -analyse, waterpeilverhoging, BATNEEC/ALARA etc. Voor
de laatste onderwerpen lijkt om te
beginnen uitbreiding (zowel van onderwerpen als van instanties) van het
bestaande overleg tussen de instituten die
voor technische ondersteuning zorgen
(RIZA en Aminal) voor de hand te liggen.
Initiatieven om aan het Beleidsplan
Westerschelde een informatiecentrum te
koppelen, zijn hierop een welkome
aanvulling. Op beperkte schaal vindt al
uitwisseling van bemonsterings- en
meetapparatuur plaats. Wellicht kan dit
initiatief worden verbreed.
Ook het gezamenlijk benaderen van
bedrijfstakken biedt concrete voordelen.
Dat kan variëren van voorlichting tot
gerichte handhavingsacties. Bedrijfstakgerichte handhavingsacties aan beide
zijden van de grens hebben als groot
voordeel dat oneigenlijke concurrentieverschillen worden geneutraliseerd. Als in
het gehele Scheldebekken dezelfde mate
van handhaving plaatsvindt, wordt

verplaatsing van mobiele bedrijven ook
weinig aantrekkelijk gemaakt. De acties
moeten daarbij liefst gebaseerd zijn op
richtlijnen van de Europese Unie.
Onderwerpen waarop wederzijdse afstemming zou kunnen plaatsvinden, zijn prioriteitsstelling handhaving, normstelling, de
wijze van aanpak, de hoogte van boetes,
de wijze van monstername en -analyse en
het type zaak dat wordt aangepakt.
Ook het gezamenlijk volgen van scheepsbewegingen komt voor een dergelijke
aanpak in aanmerking.
Verder lijkt het voor de samenwerking
aanbevelenswaardig de Eandelijke
Kontaktgroep Milieu-Westerschelde uit te
breiden met een Vlaamse waarnemer
(bijvoorbeeld uit Antwerpen). Gezien het
succes van het Nederlandse tijdschrift
'Handhaving', gevuld met informatie voor,
over en door handhavers, zou ook een
speciaal op de Schelde gericht handhavingsbulletin effectief kunnen zijn,
eventueel als onderdeel van een bestaand
informatie bulletin.
Tot voor kort was een obstakel voor het
maken van afspraken over samenwerking
met Vlaanderen op het milieuterrein dat
de verantwoordelijkheid voor internationale afspraken bij de nationale Belgische
overheid lag en de milieubevoegdheden
grotendeels bij het Gewest. Dit obstakel is
na de bekrachtiging van de St. Michielsakkoorden in de zomer van 1993 uit de
weg geruimd. Er kan nu over milieuzaken
direct worden onderhandeld met de overheden die in België eerst verantwoordelijk
zijn voor het milieubeleid. Voor internationale samenwerking met het Vlaamse
Gewest moet er behalve met juridische en
organisatorische verschillen, echter wel
rekening gehouden worden met de
volgende kenmerken:
- het grote aandeel politiek in de administratie in Vlaanderen;
- de doorgaans verschillende bevoegdheden van de gedelegeerde provinciale en
gemeentelijke bestuurders aan Vlaamse en
Nederlandse zijde;
- de door Vlaamse ambtenaren in het
algemeen sterker gevoelde verplichting tot
terugkoppeling met hun superieuren dan
in Nederland gebruikelijk is.
Typisch Nederlandse eigenschappen,
zoals de uitgebreide formele overlegcultuur en de 'opgeheven vingertjes-mentaliteit', leveren ook nogal eens met het doel
strijdige reacties op. Dit pleit voor een
informele, op persoonlijke contacten
gebaseerde benadering. Daarbij zal wel
overeenstemming moeten bestaan over de
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kerndoelen waarnaar in een dergelijke
netwerkaanpak wordt gestreefd. Ook is
het nodig het overzicht over de verschillende samenwerkingsinitiatieven te
behouden.
5. Conclusie
Belangrijke factoren van invloed op de
handhaving van milieuregelgeving in het
Scheldegebied zijn in het voorgaande aan
bod geweest. De factor tijd speelt daarbij
een belangrijke rol. Door het faseverschil
tussen Nederland en Vlaanderen zal een
goed functionerende handhavingsstructuur geen zaak van de korte termijn
worden.
Voor een effectieve handhaving van
milieuwetten is het noodzakelijk dat alle
betrokken instanties bereid zijn zich aan te
sluiten bij een gemeenschappelijke prioriteitsstelling. Deze moet bij voorkeur
ingepast worden in een beheer dat
rekening houdt met het totale stroomgebied. Dit houdt onder meer in dat de
verschillende functies van het stroomgebied een integrale afweging krijgen. Als
zo'n prioriteitenstelling is vastgelegd,
moeten de gemaakte afspraken ook nageleefd worden. Niet alleen omdat een
gezond leefmilieu de basisconditie vormt
voor de uitoefening van een groot aantal
functies van een watersysteem. Maar ook
omdat het toestaan van afwijkingen van
die regels een aantasting betekent van de
mogelijkheden de samenleving effectief te
sturen.
Het initiatief bij de verwezenlijking van
een formele handhavingsstructuur moet
bij voorkeur liggen bij organisaties die een
bijzondere zorg hebben op dit terrein.
Door het 'hoge toezicht' of'tweede lijnstoezicht' is dat bij respectievelijk het
Bestuur Milieu-inspectie in Vlaanderen en
de Inspectie Milieuhygiëne in Nederland
het geval. Deze toezichtsfunctie omvat
immers ook de bevordering van een goed
functionerende handhavingspraktijk. Niet
alleen samenwerking met Vlaanderen is
noodzakelijk. Het is ook noodzakelijk de
mogelijkheden voor samenwerking met
Wallonië, Brussel en Frankrijk te onderzoeken.
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Het grote nadeel van Biesbosch-water is
de hoge prijs van f2,50 (exclusief de extra
kosten voor uitbreidingen in de huidige
distributiesystemen en voor het diffuse
transport en de zuivering). Biesboschwater heeft daarentegen een aantal voordelen. Zo is de kwaliteit van het oorspronkelijke Maaswater na bekkenpassage
aanzienlijk verbeterd. Doordat Maaswater
wordt ingenomen is het zoutgehalte
relatief (ten opzichte van Rijnwater) laag.
Er is een grote mate van leveringszekerheid bij de inname door de bergingscapaciteit in de spaarbekkens, waarvan de
capaciteit ruim voldoende is voor de extra
levering van 35 miljoen m 3 /jaar. De
realiseringstermijn zal vooral afhankelijk
zijn van de termijn waarbinnen het
transportsysteem kan worden aangelegd.
De uiteindelijke oplossing van het
probleem van de dekking van de drinkwaterbehoefte in Gelderland zal afhangen
van beleidsmatige keuzes, waarbij behalve
technische ook andere factoren een rol
spelen.
Verantwoording
Bovenstaand artikel is gebaseerd op het
afstudeerproject van L.P. Wessels, dat is
uitgevoerd bij de NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch (maart t/m
september 1993). Bij het tot stand komen
van dit project heeft ir.J. Bruijn van de
NV Waterleidingmaatschappij OostGelderland een initiërende rol gespeeld.
De begeleiding berustte bij prof. ir.J. C. van
Dijk (TU Delft) en ir.J.M.J.Waals (WBB).
Desgewenst kan het eindrapport
'Biesbosch-water voor Gelderland'
worden verkregen bij de TU Delft,
vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing (tel. 015-2783347).
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bepaalde kostprijs per m 3 . Zo nemen de
exploitatiekosten met 17% af als een
rentepercentage wordt gehanteerd dat 2%
lager ligt.
Evaluatie
Voor de inzet van oppervlaktewater voor
de drinkwatervoorziening worden door de
waterleidingbedrijven momenteel diverse
mogelijkheden onderzocht. Naast
Biesbosch-water zijn vele oplossingen
denkbaar, zoals: oppervlaktewater uit
zand- en grindwinningen, oppervlakte- en
diep-infiltratie, oeverinfiltratie, etc. Ook
mogelijkheden voor industriewaterprojecten worden nader onderzocht.
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Nieuwe directeur voor FDM
De Raad van Commissarissen van de
NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij
heeft met ingang van 1januari 1996 de
heer drs. ing. L. T. van Bloois (41)
benoemd tot directeur. Van Bloois was
voorheen directeur Openbare Werken bij
de gemeente Voorburg. Hij volgt de heer
ir. E.J.J. Cals op, die met ingang van
1 oktober jl. directeur van de VEWIN
werd.

