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VANSANERENNAARBEHEREN

Vergunningverlening
en handhaving
onderdeel groter geheel
DeWerverontreiniging oppervlaktewateren isin1970ingevoerdalseensaneringsinstrument.Vergunningverlening, handhaving endeheffing warentoendeinstrumenten om hetbeoogdedoeivande
Wvo,deverminderingvanongezuiverdelozingenophetoppervlaktewater, tebereiken.Dewetbleek
niettoereikend voordeaanpak vandiffuse bronnen.Hiervoorwerdenalternatieve instrumenten
gezocht,zoalsvoorlichting,subsidiesendemonstratieprojecten. Daarnaast isdeWvo indeloopder
tijd^ecombineerdmetinstrumenten uitdeWetmilieubeheer,zoalsdeverplichtingtothetopstellen
vanbedrijfsmilieuplannen ofhetinvoerenvaneenmilieuzorgsysteem.Ookzo werdenemissiereducerendemaatregelengeformuleerd.Tochleidtditvolgensonderstaande auteursnogmettoteenoptimaal resultaat.Inditartikel beschrijven zijeennog meervoorafgeplandeengecombiueerdeinzet
vaninstrumentenénpleitenzeervooromemissiesverdertereducerendan uuhetgevalis.
Alsallesturingsinstrumenten vande
overheid inogenschouw worden genomen,
danzijndezeinviercategorieënintedelen.
Deeerstecategorieiswet-enregelgeving,
waarmeedeoverheid demaatschappij in
een,viadepolitiekbepaalde,gewenste richtingstuurt.Concreetgebeurt dit aande
hand vangeboden enverboden,zoalshet
verbod ophet lozenzonder vergunning uit
deWetverontreiniging oppervlaktewater
[Wvo). Detweedecategorieomvatde handhaving.Demeestewet-en regelgeving
wordt nageleefd zonderdat handhaving
noodzakelijk isvanuit eenvrijwillige politiekegehoorzaamheid. Despontane bereidheid
totnalevingisgroter naarmatedereden
waaromdewet-enregelgevingisingesteld,
bekend isbijdedoelgroep.Ditisdederde
categorieenwordt aangeduid alsoverheidsvoorlichting.Delaatstecategorieis flankerend beleid,eenverzamelterm voorallerlei
actiesvanuitdeoverheid alsprivate partij.
Zokandeoverheidbepaalde voorzieningen
instellen,waarmeegewenstgedrag kan
wordenondersteund,zoals havenontvangstinstallatiesofbotstelbanen voorrecreatieschepen methardescheepsverven ter
voorkomingvanhetgebruik vanantifoulingverven.
Dezevierverschillende categorieënvan
sturingsinstrumenten tesamen wordenwel
eensaangeduid alsdebeleidsinsttumentenmix.Hetgecombineerd inzetten vandeze
instrumenten levertdegrootstekansopdat
hetgewensteoverheidsbeleid ookwordt
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gerealiseerd.Zokaneenmixworden samengesteld tussendenoodzakelijkegeboden en
verboden,sanctiesvoornier-naleven,de
communicatie daatoverende noodzakelijke
voorzieningen.Debeleidsinstrumentenmix
komtinanderebewoordingen ookterug in
dezogehetenTafel vanElfuit hetCIWhandboek HandhavingWvo*. DeTafel van
Elfis eenopsomming vanrelevante factoren
diebepalendzijn voordenalevingvanregelgeving.DeTafel vanElfkanookworden
gebruikt voorhetevalueren vanbeleid.

Milieuwetgeving isdoor het technische
karakter enhet mogelijke grote financiële
voordeelbijniet-nalevingvatbaar voor
onbewust enbewust overtreden.Deonbewusteovertredingkanmet adequateoverheidsvoorlichting worden voorkomen.Om
debewusteovertteding tebestrijden, zijn
minder vrijblijvende middelen nodig.
Hetisechtervaakniet mogelijk om
handhavinginstrumentendirecr intezetten
omnieuwewet-enregelgevingaftedwingen.Somsontbreekr daarvoorookhetpolitiekedraagvlak,omdat ditnamelijk snelzou
kunnen leiden totgroteweerstand bijde
doelgroep.Indepraktijk blijkt vaakdatde
doelgtoep isonder teverdelen in verschillendesubgroepen dieeeneigenbelevingvan
het milieubeleid ervaren enwaarmeerekeningmoet wordengehouden bijdebenadering(zieschema].
Anticiperen opdeze heterogeniteit
vraagt dusomeenanalysevanhet krachtenveld.Indien develschillende sturingsinstrumenten worden ingezetnaaraanleidingvan
deresultaten uitdieanalyse,ontstaateen
strategieomemissies tetug tedtingen.Deze
strategische werkwijze wordt aangeduid
metdetermemissiebeheer. Degekozenstrategiedient echter periodiekgeëvalueerd en
bijgesteld teworden,omdat ontwikkelingen
plaatsvinden binnen de(sub)doelgroepdooideuitvoeringvanheremissiebeheer. In het
volgendevoorbeeld wordtdit verduidelijkt.

Scheepsverven
Tributyltin,eenbelangrijke component
uitaangroeiwerendescheepsverven,vormt

Verschillendebenaderingendoordeoverheiddoorhetindelenvandedoelgroep mverschillendecategorieën.(Bron:
CIW-handboekWvo-vergunnityverlening 151519).

Benaderingswijze
Overheid:positievehouding,vertrouwen

Bedrijf:passief,defensief

achterblijvers
Overheid:negatievehouding,wantrouwen

vooreenaantalwaterbeheerders eenprobleemstof Doordat hetgebruik vanscheepsvervenniet teregulerenvaltmetdeWvo, is
aanvankelijk doordewaterbeheerders ingestokenopvoorlichtingenflankerendbeleid
alssturingsinstrumenten. Eendirectverbod
vantributyltin vanuiteventueelandere
regelgevingwasnietmogelijk,omdat het
belangvan aangroeiwerendeverventegroot
isvooreendirectverbod.Dewaterbeheerders
hebbendaaromaangedrongen opdeontwikkelingen vanalternatieve,nietvoordewaterkwaliteitschadelijke, scheepsverven.

wordt verbreeddoornu ookaandacht te
besteden aanschonegrondstoffen, schone
technologieen hetsluiten van kringlopen
(ketenbenadenng,inregraleafweging). Instrumenten diedaarbij dewaterkwalireitsbeheerder helpen,zijn het bedrijfsinrerne
milieuzorgsysteem ende bedrijfsmilieuplannen.Beidenzijn gebaseerd ophetverinnerlijken vangoedmilieugedrag enher
creërenvaneen milieubewuste internevoorlichting.Ookdezeinstrumenren komen pas
totzijn recht indien samenhanggezocht
wordtmet deandere instrumenten.

resulraarwordenomgezet in regulierevergunningsvoorwaarden bijdekoplopers.De
waterkwaliteitsbeheerder heeft detaakde
waterkwaliteit tebewakenendesnoods te
verbeteren door het opleggen vansaneringsverplichtingen bij lozers.Het permanent
blijven financieren van saneringsmethoden
ofmilieuvriendelijke alternatieven doet
afbreuk aanhet principe'devervuiler
beraalt'.Alsonderdeel vaneenstrategie kan
het financieren vanbovenwettelijke maatregelenbij koplopersechter weleen sleutelrol
vervullen.

Eénvandiealternatieven iseenharde
scheepsverfwaaropminder makkelijk aangroeiplaatsvindt endieookmakkelijker iste
reinigenmet behulpvaneen borstelbaan.
Tijdens deontwikkeling daarvan hebben
enkelewaterbeheerders deproducten ook
getestopenkelevanhun eigenschepen.
Hierna isingezetophetverkopen vandit
alternatiefaandedoelgroepdoormiddelvan
voorlichtingenhetmeewerken tot het
oprichten vanborstelbanen door bijvoorbeelddezeeenbepaaldeperiode tesubsidiëren.

Voordeaanpakvandiffuse bronnen
levertemissiebeheer denoodzakelijke nieuwemogelijkheden. Deuirlogingvangecreosoteerd oeverbeschoeiingsmateriaalkon nog
welmetbehulp vandeWvoworden gereguleerd.Andersligt datmetdiffuse bronnen,
waarbij deverspreidingsroute verderweg
gelegen isvandewatergang.Voorbeelden
daarvan zijn onkruidbestrijding met chemischemiddelen opverhardingen ofhet
gebruik vanbouwmetalen voorwegmeubilair.Het voorbeeld overdeaanpakvan
milieuschadelijke aangroeiwerende scheepsverven laatziendateeneerste benadering
vanuiteenandereinvalshoek tocheensaneringsaanpak kanopleveren.Indiende
gewensteemissiereductiealleenvanuit vergunningverlening enhandhaving wasbenaderd,wasvermoedelijk noggeen resultaat
bereikt.

Verschillende organisaties scheidende
aanpak vandiffuse bronnen vandevergunningverlening enhandhaving.Geziende
samenhang,zoalsdiebeoogdwordrin het
kadervanemissiebeheer,ishet devraagof
dezeseparateaanpakkanblijven besraan.
Daarnaast vereistemissiebeheer ookeen
goedesamenwerking tussen vergunningverleningenhandhaving,die functioneel
gescheidendienen tezijn tezijn.Eenvereistedaarbij iseengoededossieropbouw voor
deinterne communicatie.

Dewarerbeheerder kanviaeendirectiebesluitditmilieuvriendelijkere alternarief
verplicht stellenvoorhun eigendienstenen
daarmeehetgoedevoorbeeldgeven.Hetgoedevoorbeeldzalwordengevolgd doorenkele
ondernemingen enparticulieren diezich
graagprofileren meteen milieubewuste
houding.Indezevoorbeeldfase zaldeoverheidalleendekoplopersbinnen dedoelgroep
kunnen aanspreken.Naverloopvantijd zijn
demilieuvriendelijke alternatieven stand der
techniekgewordenvoordekoplopers enkan
dirofficieel worden vastgelegd indevergunning.Doordat ookbijdemiddengroep ende
achterblijvers deinvulling vanherbegrip
'stand dertechniek'periodiekmoet worden
herzien,kunnen ookzijworden aangespoord
denieuwemilieuvriendelijkere alternatieven
tegebruiken (zieafbeelding). Uiteindelijk is
depraktijkzoverdateengeneriekverbod
voordiedoelgroepisterealiseren.

Betekenis voor puntbronnen en
diffuse bronnen
DeWvowasaanvankelijk bedoeld alseen
saneringswet, waarmeepuntlozingen met
succeskonden worden aangepakt.Nude
waterkwaliteit echter nognietvoldoet aan
degesteldenormen,groeitdeaandacht voor
preventieve maatregelen endeaanpakvan
diffuse bronnen.Het belangdaarvan wordt
desteduidelijker alsgebiedsgerichteemissiebeheersplannen worden opgesteld.De
traditionele benadering(end-of-pipe) vande
puntlozerdoorde waterkwaliteitsbeheerder

Consequenties voor organisaties
Emissiebeheer vraagtvandewaterkwaliteitsbeheerder eenandereopstellingdandie
vanvergunningverlener enhandhaver.De
andereinstrumenten (voorlichting,flankerendbeleid)worden nuookbelangrijk en
dienen tesamen met vergunningverlening
enhandhavingonderdeel uit temaken van
dewerkwijze.Totnu toeisvoorlichting bij
veelorganisatiesgerichtgeweestopdepresentatieaandebuitenwereld.Devoorlichtinginhet kadervanemissiebeheer moet
veelmeer toegespitst zijn ophetbelevingsniveau vandedoelgroep.Omdirmogelijk te
maken iskennis nodigvandedoelgroepen
deomgeving waarbinnen dieopereert.Flankerend beleidvraagrvandewaterkwaliteitsbeheerder eenzekerematevan inlevingsvermogenomtekunnen analyseren waar
belemmeringen voordedoelgroepzitten om
naareeneventueelbeschikbaar milieuvriendelijk alternatieftekunnen overschakelen.
Het wegnemen vandezebelemmeringen,
dittedemonstreren aandehand vanvoorbeeldprojecten ofhetcreëren vanalternatieven,makendan ookdeeluitvandestrategie.
Naeenzekererijd moet het beoogde

Conclusie
Emissiebeheer brengt het spreekwoord
"desomderdelen ismeerdande afzonderlijkedelen"indepraktijk endraagt tevens
bij tot eenverdereinbeddingvan projecten
ronddiffuse bronnen indereguliereuitvoering.Ookwordt invullinggegevenaande
noodzakelijke samenwerking russenvergunningverlening enhandhaving.Daarnaast kandewaterbeheerder, alsdieovereen
goedemissiebeheersplan beschikt,beter
overlegvoerenoverdeprioriteiten, doordat
detaken vandewaterbeheerder alsverantwoordelijke voorhet terugbrengen van
emissiesonderéénnoemerzijn te brengen.
Hoehelderder enherkenbaarder deboodschapis,destegroter het effect.

Basiscursus emissiebeheer
Opverzoekvanenkele waterbeheerders
ontwikkelt deStichting Wateropleidingen
momenteel eencursus Emissiebeheer.Door
deontwikkelingen inhetvakgebied ontstonddebehoefte meteenbredegroepre
discussiëren overhetkaderwaarbinnen die
nieuweopleidingzichdient tebegeven.De
planning isomdecursus inseprember van
ditjaar testarten.Deauteurs maken onderdeeluit vandeze'klankbordgroep'.<[
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