Samenwerkingbijdehandhavingverscherptdewapens
tegen waterverontreiniging

Inleiding
Het verlenen van vergunningen in het kader
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) isvoor de desbetreffende
categorieën van lozingen van afvalwater
vrijwel bijgewerkt.
Thans vraagt de handhaving ook van andere
milieuwetten meer aandacht. Het papier is
gewillig, maar ook controle, toezicht en
opsporing is noodzakelijk.
Handhaving van de milieuregelgeving isnog
niet optimaal.
Samenwerking door informatie-uitwisseling
en gezamenlijke actie isvoor het bestrijden
van milieuverontreiniging noodzakelijk.

Samenvatting
Al voor het totstandkomen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO),
werd door de waterschappen verontreiniging vanoppervlaktewater bestreden door
zuivering van afvalwater en het stellen van lozingsvoorwaarden.
Thans worden lozingen beperkt doorWVO-vergunningen endoorvergunningen inhet
kader van de Lozingsverordening riolering. Handhaving van deze administratieve
maatregelen vereist meer aandacht in de vorm van controle van vergunningvoorwaarden en actieve opsporing van overtredingen.
Ambtenaren zullen voordeze taken moeten worden opgeleid envandejuistemiddelen
worden voorzien. Ook iseen goede planning van controle-activiteiten en een adequaat
gegevensverwerkingssysteem noodzakelijk. Bedrijven kunnen door een zorgvuldige
afvalstoffenboekhouding de controle vereenvoudigen.
Als mogelijke sancties tegen oppervlaktewaterverontreiniging worden genoemd de
administratief- en strafrechtelijke middelen, alsgewenste sanctiesworden genoemd de
dwangsom en waarborgsom.
Samenwerking met andere overheden belast met uitvoering en handhaving van milieuwetten kan leiden tot een effectiever en efficiënter aanpak van milieuverontreiniging.
Voor deze samenwerking zijn een goede informatie-uitwisseling en duidelijke
afspraken tussen waterkwaliteitsbeheerder, gemeente, provincie, politie, regionale
inspectie milieuhygiëne,algemene inspectiedienst enopenbaarministerie noodzakelijk.
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Handhaving in het waterkwaliteitsbeheer,
doel en middel.
In het Waterkwaliteitsplan Zuid-Holland [ 1[
is als ecologische doe/stelling geformuleerd:
"hetverkrijgen c.q.handhaven van biologisch
gezond oppervlaktewater'.
In de Nota handhaving milieurecht [2]wordt
handhaving alsmiddel alsvolgt omschreven:
'Handhaving ishet door controle en het
toepassen (of dreigen ermee) van
administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of
privaatrechtelijke middelen bereiken, dat de
algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd'.
Deze laatste definitie, dus de handhaving als
middel met name in de strijd tegen
verontreiniging van het oppervlaktewater,
zal ik nader uitwerken.

In voorbereiding isde aanwijzing van
volgende categorieën bedrijven die eveneens
WVO-plichtig zullen worden. Bij de
vergunningverlening wordt prioriteit
gegeven aan de meest verontreinigende
lozingen en om de effectiviteit van de
maatregelen nog te vergroten wordt gewerkt
van grof naar fijn. Bij de opstelling van
voorwaarden waaraan genoemde lozingen
moeten voldoen dient ook rekening te
worden gehouden met de handhaafbaarheid.
In CUWVO-verband wordt hieraan ook
gewerkt. Er moeten meer doelvoorschriften
komen in de plaats van middelvoorschriften.
Er moet bijvoorbeeld worden aangegeven
welke stoffen mogen worden geloosd in
welke concentraties of in vrachten per
etmaal.

Er kan nietworden volstaan met voorwaarden
als: 'de kwaliteit van het oppervlaktewater
mag niet inontoelaatbare mate verslechteren'.
Het voorgestane vergunningenstelsel
voorziet nog in een door de waterkwaliteitsbeheerder te verlenen 'aansluitvergunning'
voor rioleringssystemen op een zuiveringstechnisch werk ter bescherming van dit werk
en het oppervlaktewater. Een uitbreiding
met voorwaarden ter bescherming van het
zuiveringsslib isdringend gewenst. Helaas
moet worden geconstateerd dat het
aanvragen en verlenen van aansluitvergunningen nog lang niet is afgerond.
Het isde taak en bevoegdheid van de
gemeente om via een vergunningstelsel de
lozingen van afvalwater op een gemeentelijk
rioleringssysteem te reguleren.

Ath. I - Waakzaamheid voor biologisch gezond oppervlaktewater.

WVO-vergunningverlening
Reeds in de Middeleeuwen werd getracht
door regelgeving de verontreiniging van
oppervlaktewater te beperken.
Waterschappen alsDe Dommel, Regge en
Dinkel en rechtsvoorgangers van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
verleenden ontheffingen op verbodsbepalingen van lozingen in oppervlaktewater;
hieraan werden veelal beperkte voorwaarden
verbonden. Ook werden reeds veel
zuiveringstechnische werken gebouwd.
Voor lozingen van afvalwater of
verontreinigende stoffen in oppervlaktewater iseen WVO-vergunning verplicht.
Ook de lozingen van afvalwater op een
gemeentelijk rioleringssysteem van bij
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
aangewezen categorieën bedrijven zijn of
worden op korte termijn van een
WVO-vergunning voorzien.
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Lozingsverordening riolering
Voor de lozing van afvalwater op een
gemeentelijk rioleringssysteem dienen
bepaalde bedrijven te beschikken over een
vergunning van de gemeente, ook bedrijven
die WVO-plichtigzijn. Het iseen instrument
om te bereiken dat de voorwaarden in de
aansluitvergunning nietworden overschreden.
Na het in werking treden van de WVO werd
in samenwerking tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Unie van
Waterschappen een Model Lozingsverordening riolering opgesteld.
Doel van de Lozingsverordening riolering is:
—bescherming van de rioleringende daarop
aangeslotenen tegen gevaar, schade of hinder;
- bijdragen aan de strijd tegen de verontreiniging van oppervlaktewater.
Slechts de meer gecompliceerde, grote
lozingen en lozingen van voor het milieu
riskante stoffen worden geregeld in een
vergunning. In de fase van de vergunningaanvraag moet hierover met de waterkwaliteitsbeheerder worden overlegd.
Vaststelling van een lozingsverordening is
echter nog geen garantie voor een goede
aanpak van lozingen van afvalwater.
Als deze vaststelling niet resulteert in een
daadwerkelijke aanpak van controle en
handhaving ishet weinig meer dan een
waterpistooltje.
Gelet op de specifieke kennis van afvalwater
aanwezig bij de waterkwaliteitsbeheerder
zou deze ook doelmatiger de lozingsvergunning op de riolering kunnen verlenen.
De Unie van Waterschappen heeft mede
daarom gepleit voor een uitbreiding van de
mogelijkheden van de waterkwaliteitsbeheerder.
Handhaving
Een effectieve handhaving isslechts mogelijk
waar dit als beleidsuitgangspunt expliciet is
geformuleerd, het heeft namelijk vergaande
consequenties.
Handhaving vraagt daartoe geëquipeerde
ambtenaren, maar ook in materiële en
financiële zin heeft die handhaving gevolgen.
De controle en opsporing zullen nader
worden besproken evenals de sancties die ter
beschikking staan of worden gemist.
Controle en toezicht
De ogen van de waterkwaliteitsbeheerder
kijken verder dan de verleende vergunning.
Uit controle van lozingen van afvalwater van
bedrijven moet blijken ofdaadwerkelijk wordt
voldaan aan de in de vergunning gestelde
voorwaarden, of de voorgeschreven voorzieningen tijdig zijn gerealiseerd en of bepaalde concentraties of vrachten van verontreinigende stoffen niet worden overschreden. Deze controle vindt afhankelijk van
de aard en omvang en het lozingspatroon
meer of minder frequent plaats.

Een andere controle-activiteit ishet
onderzoek naar de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Hieruit moet blijken of de
genomen maatregelen effectief zijn of dat
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Daar illegale lozingen blijven voorkomen, is
ook een wakend oog letterlijk in het veld
noodzakelijk. Naarmate de sanering van
bestaande lozingen vordert wordt de controle
vergemakkelijkt.
Ook de controle van de werking van afvalwaterzuiveringsinstallaties in eigen beheer
moet hier worden genoemd. Alsde vuilvracht
die aankomt afwijkt van wat wordt verwacht
is nader onderzoek noodzakelijk.
Bij niet verklaarbare hoge gehalten aan
bijvoorbeeld zware metalen, zal nader
onderzoek plaatsvinden naar mogelijke
overschrijding van vergunningvoorwaarden.
Maar het isook niet uitgesloten dat nog
onbekende lozingen het probleem veroorzaken. Een bijkomende moeilijkheid isde
relatief toenemende invloed van diffuse
bronnen, waaraan inde toekomst indit kader
ook meer aandacht zal moeten worden
geschonken.
Opsporing
Het verschil tussen controle en opsporing is
in de uitvoerende zin als volgt aan te geven.
Van opsporing issprake alsvooraf bekend is
of vermoed wordt dat overtreding vandewet
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
Als de bij controlewerkzaamheden geconstateerde verhoging van gehalten van
zware metalen leidt tot een nader onderzoek
bij een verdacht bedrijf issprake van
opsporing. Zo isofwordt ook de behandeling
van klachten over verontreinigd water vaak
een opsporingsactie. Om een concrete
indruk te geven van dergelijke acties, de
te volgende voorbeelden:
— Een dienst gemeentewerken meldt een
geval van olieverontreiniging van een sloot.
De opsporingsambtenaar of milieucontroleur
komt ter plekke en vermoedt dat hetgaatom
gasolie. hij neemt een monster en omdat op
dat moment geen verontreiniger kan worden
opgespoord, wordt de sloot afgedamd en de
olie wordt geabsorbeerd in meegebracht
materiaal. Uit nader onderzoek blijkt dat in
het aangrenzende drainagesysteem eveneens
olie aanwezig is,die in de desbetreffende
sloot zou kunnen geraken.Ook vandezeolie
wordt een monster genomen. Daar hier een
omvangrijker verontreiniging wordt vermoed, wordtook deRijkspolitie ingeschakeld.
Gezamenlijk wordt de dader opgespoord.
De beide oliemonsters blijken identiek, er
wordt proces-verbaal opgemaakt. Wat begon
als een klacht voor een milieucontroleur,
blijkt na recherche-onderzoek in samenwerking met de douane een gasolieontkleuringsactiviteit te zijn met vergaande
gevolgen voor bodem en water.

— Een ander voorbeeld iseen melding van
dode vissen in een vaart. Een milieucontroleur onderzoekt ter plaatse het
zuurstofgehalte en vindt hierin geen
afwijking van het normaal voorkomende
gehalte. Hij neemt monsters voor onderzoek
naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen, omdat de vaart een onderdeel
vormt van het afwateringssysteem van een
tuinbouwgebiedje. Er worden op dat
moment geen bespuitingen waargenomen en
ook navraag levert, zoals verwacht (maar
toch gedaan) niets op. Uit gaschromatografisch onderzoek op hetlaboratorium blijkt
een hoge concentratie vanendosulfan. Direct
wordt met een grote hoeveelheid flessen het
slotensysteem zodanig bemonsterd dat
verwacht mag worden de vervuiler te vinden.
Het slotensysteem iszodanig ingericht dat
door een logische keuze van analyse
inderdaad het lozingspunt wordt gevonden.
Het blijkt dat het middel afkomstig isuit een
kas waar op reguliere wijze een bespuiting
met endosulfan was uitgevoerd. Het middel
was via condensatie tegen de kaswand in het
afvoersysteem naar oppervlaktewater
geraakt en zo geloosd. Van opzet was geen
sprake. Omdat het ging om een normale
toepassing van het middel, kon de dader niet
worden vervolgd.
Middelen en aanpak met betrekking tot
controle en opsporing
Personeel
Controle en opsporing stellen specifieke
eisen aan de desbetreffende ambtenaren die
daarom een gerichte opleiding moeten
hebben gevolgd. Zij moeten de aangetroffen
situatie snel kunnen beoordelen, moeten in
staat zijn alert tegen verontreiniging op te
treden en een zodanige rapportage te
verzorgen dat dit voldoende basis biedt, zo
mogelijk een sluitende bewijslast vormt voor
een eventuele vervolging van de vervuiler.
Van belang ishierbij dat ook binnen de
organisatie duidelijk afspraken zijn gemaakt
over taakverdeling, zoals vergunningverlening, bij voorkeur niet laten verzorgen
door een opsporingsambtenaar, maar wel
een gecoördineerde aanpak van deze
activiteiten. Een goede coördinatie tussen
opsporingsambtenaar in technische zin en de
juridische begeleiding hierbij isook vangroot
belang.
Materieel
De waterkwaliteitsbeheerder dient een
zodanig signaleringssysteem tehebben datze
altijd bereikbaar en operationeel is.
De opsporingsambtenaar of milieucontroleur
dient te beschikken over apparatuur
waarmee in het veld snel een diagnose kan
worden gesteld en alert kan worden
opgetreden. Dit betekent dat globaal een
indicatie moet worden verkregen van de
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kwaliteit van het oppervlaktewater met pHen zuurstofmeter en eventueel een milieuonderzoekset. Voor de bestrijding van olie
kan gemakkelijk materiaal worden
meegenomen, maar voor verder ingrijpen zal
een beroep moeten worden gedaan op
andere instanties. Een goede samenwerking
met gemeenten, waterschappen en politie is
hier essentieel.
Bij de opsporing en controle wordt ook wel
gebruik gemaakt van surveillancevluchten,
waardoor de horizon letterlijk verruimt en
ook moeilijk bereikbare plaatsen inhetvizier
komen. De ervaringen hiermee zijn
overigens nogal verschillend.

TABHL 1 - Voorbeelden vansituaties waarbijadministratief-dtmwel strafrechtelijk wordt opgetreden.
Administratiefrechtelijk optreden als:
- een gebod om iets na te laten wordt overtreden (het illegaal aanbrengen van een lozingswerk):
- de in de vergunning opgelegde termijn om bepaalde voorzieningen te treffen (plaatsen olie-afscheider, vetvangeren
dergelijke) verloopt zonder dat vergunninghouder tot actie isovergegaan:
- de vergunningvoorschriften herhaaldelijk worden overtreden zonder dat daarbij van opzet sprake is:
- er stoffen worden geloosd die niet in de vergunning vermeld zijn.
Strafrechtelijk optreden als:
- een verbodsbepaling nietwordt nageleefd: niettemin wordt achteraf een vergunning verleend (strafrechtelijk optreden
isdan denkbaar uit generaal preventieve overwegingen);
- een gebodsbepaling om iets te gedogen niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld het weigeren van toegang aan toezichthoudende ambtenaren;
- een lichte overtreding van de vergunningvoorschriften, waarvoor de administratiefrechtelijke sancties te zwaar zijn:
- de gevolgen van de overtreding niet meer kunnen worden hersteld of de overtreding isinmiddels opgeheven;
- wenselijkheid van normmarkeringmet hetoogopdegeneraal preventieve werkingvan hetstrafrecht (bijvoorbeeld bij
de illegale lozingen van gieren mest).

TABEL II - Schema van de informatie-uitwisseling inhetkader vande WVO.

Planning
Een effectieve en efficiënte controle isniet
mogelijk zonder een planmatige organisatie
van het werk. De controle van lozingen van
bedrijven wordt vaak gebaseerd op de in de
vergunning voorgeschreven bemonstering
door het bedrijf zelf.
Deze werkzaamheden latenzich gemakkelijk
plannen evenals de controle van in
vergunningen voorgeschreven voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld olieafscheiders.
Het vastleggen van deze planning iszowel
voor interne alsexterne informatie van
belang. Bij de planning van controlebezoeken kan ook rekening worden
gehouden met controle-activiteiten van
bijvoorbeeld gemeente of provincie en
eventueel politie. Een eerste controlebezoek
heeft vaak een voorlichtend karakter en het
zal moeten worden gevolgd door een
hercontrole. De hardnekkige en bewuste
overtreders kunnen zoworden opgespoord
en aangepakt.
Gegevensverwerkingssysteem
Planning en gegevensverwerking zijn nauw
gerelateerd en van evengroot belang.
Bevindingen bij controles dienen altijd
schriftelijk teworden vastgelegd. Dit iszowel
voor interne alsexterne informatievoorziening noodzaak. Hierbij zal ook steeds
meer de computer worden ingeschakeld,
waardoor het informatiesysteem nog
flexibeler en opener wordt.
Ook het terugmelden van de klachtafhandeling naar de klager mag niet worden
vergeten. Een goed gegevensverwerkingssysteem biedt ook goede mogelijkheden voor
uitwisseling met andere overheden inde sfeer
van milieuwetgeving.
Op deze wijze wordt ook de kennis van het
milieu vergroot en samenwerking in de strijd
tegen verontreiniging gemakkelijker.
Afvalstoffenboekhouding
Een middel dat van invloed kan zijn op de
handhavingsactiviteiten van de waterkwaliteitsbeheerder isde afvalstoffenboekhouding van bedrijven. Als zichtbaar

van waterkwaliteitsbeheerder
waterkwaliteitsbeheersplan
jaarverslag, rapportage routinematig
en projectmatig onderzoek
klachtenbehandeling
sanerings- en lozingenoverzicht
gegevens m.b.t. zuiveringstechnische werken
beoordeling van rioleringsplannen

naar waterkwaliteitsbeheerder
12 3 4 5 6 7
12 3 4 5
12 3 4 5

6 7
6 7

12 3 4 5

vergunningen (aanvragen)

12 3 4

indicatief meerjarenprogramma's
milieu-eisen en -adviezen o.a.
m.b.t. zuiveringsteehnische werken
gegevens van agrarischeactiviteiten m.b.t.
meststoffen en bestrijdingsmiddelen
resultaten van onderzoek nieuwe
technieken en bijzondere stoffen

12 3 4

aangifte verontreinigingsheffing
subsidie aanvragen
lozingsvergunningen
gegevens m.b.t. slibverwerking
aanschrijvingen, acties bestuursdwang
begrotingen jaarrekening

I
234
23
2 4
12 4

1. Verkeer en waterstaat; DBW/RIZA;
verschillende directies.
2. Provincie; verschillende dienstonderdelen.
3. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer; DGMH; Regionale inspecties.
4. Gemeente; meerdere afdelingen.

wordt gemaakt dat daadwerkelijk met succes
lozingen van afvalstoffen worden gereduceerd zalditeffect kunnen hebben opde
controlefrequentie. De risico's die aan
sommige geloosde stoffen kleven, rechtvaardigen overigens ook dat zorgvuldig
wordt bijgehouden waar deze stoffen blijven.
Dat prioriteit wordt gegeven aan de meest
schadelijke stoffen isacceptabel. Maar ook
van de kleine agrariër wordt verwacht dat hij
een mestboekhouding bijhoudt. Naar mijn
mening magditdan ook vanandere bedrijven
en voor andere, niet minder gevaarlijke,
stoffen worden verwacht.
Sancties
In dit kader kunnen worden genoemd de
administratief-, straf- en privaatrechtelijke
middelen; op de laatstgenoemde wordt hier
niet verder ingegaan. De keuze tussen de
eerstgenoemde middelen, alsniet beide
worden toegepast, wordt vooral bepaald
door het doel wat men beoogt en de
effectiviteit in de desbetreffende situatie.

van
2 34 5 6 7

resultaten handhavings/vervolgingsacties
klachten, gegevens over de kwaliteit
van het oppervlaktewater
milieubeleidsplannen, waterkwaliteitsplannen, ruimtelijke ordeningsplannen

2 34 5 6

2345
2 4

2 34

1

3

6 7

5. Landbouw en visserij; Consulentschappen;
Visserijkundig ambtenaar; Algemene Inspectie Dienst.
6. Politie; rijks- of gemeente-.
7. Openbaar ministerie;met name Milieu Officier
van Justitie.

In tabel 1 worden enige voorbeelden
gegeven, zoals deze zijn verwoord in de
'Notitie, inzake de handhaving van de WVO'
[3] en die betrekking hebben op
administratief- of strafrechtelijk optreden.
Overigens moet worden opgemerkt dat er
ook gevallen zijn waarin door overleg
omtrent een geringe overtreding tot
overeenstemming wordt gekomen.
Bij omvangrijke overtredingen en zaken met
een duidelijke criminele achtergrond, zal
reeds vanaf het begin in samenwerking met
de politie gelijktijdig administratief- en
strafrechtelijk worden opgetreden, uiteraard
in goed overleg met de betrokken Officier
van Justitie.
Een nadeel van strafrechtelijke vervolging is
de lange termijn van behandeling.
De sanctiemogelijkheden die ter beschikking
staan worden nog alsonvoldoende ervaren.
De mogelijkheid die de Hinderwetvergunningverlener ter beschikking staat,
namelijk het opleggen van een dwangsom
lijkt in een aantal gevallen een zeer effectief
middel. Het isvan belanü dat deze
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mogelijkheid, die ook voldoende recht doet
aan de belangen van bedrijven, aan de
waterkwaliteitsbeheerders wordt geboden.
In de 'Ontwerp-wijzigingWABM algemene
regels en vergunningen'wordt dit perspectief
geboden naast een nadere uitwerkingvan het
intrekken van de vergunning alssanctiemiddel.
Een andere sanctie of eventuele mogelijkheid tot het opnemen in vergunningen isde
verplichting tot het afsluiten van een milieurisicoverzekering. Deze verzekering zou
schade, veroorzaakt door de lozingvan afvalstoffen moeten vergoeden.
Een andere mogelijkheid indit kader ishet
vastleggen van een waarborgsom of bankgarantie.
Samenwerking
In het voorafgaande hebikmijveelal beperkt
tot het eigen terrein van de waterkwaliteitsbeheerder. Tot slot wil ik komen tot de
samenwerking, het verscherpen van de
wapens tegen de verontreiniging van het
milieu en het oppervlaktewater in het
bijzonder.
Bij samenwerking kan onderscheid worden
gemaakt tussen informatie-uitwisselingen
actie. Belangrijke informatiestromen zijn
globaal samengevat in tabel II.
De verschillende overheden moeten van
elkaar weten wat wordt gedaan en met welk
resultaat. Hiermee kan de efficiency van de
bestrijding van de milieuverontreiniging
toenemen.
De gemeente dient zorg te dragen voor een
actueel gehouden bestand van bedrijfsactiviteiten binnen haar grenzen, zijzit er
namelijk het dichtst bij.Ook de politie die
regelmatig patrouilleert isgoed bekend inhet
eigen rayon en daarmee een goede informant.
De lokale situatie moet opdezewijzemet het
wakend oogvanwaterkwaliteitsbeheerder en
provincie goed indegaten worden gehouden.
De informatie-uitwisseling met het Openbaar
Ministerie moet zodanig zijn dat wederzijdse
acties stimulerend werken.
In de informatie-uitwisseling isde provincie
een geschikt coördinatiepunt gelet op de
belangrijke plaats in de milieuwetgeving en
de positie tussen het Rijk en de lagere
overheden.
Voor bijzondere kennis over nieuwe stoffen
en nieuwe technieken moet de lagere
overheid zonodig een beroep op Rijksinstituten kunnen doen. De ministeries
dienen weer goed te luisteren naar signalen
vanuit de lagere overheid die de
geformuleerde wetten moet handhaven.
Als de informatie-uitwisseling goed iskan
ook worden overwogen om gezamenlijke
acties uit te voeren. Zo kan bij het
vermoeden van overtreding van meerdere
milieuwetten een actie worden voorbereid
met gemeente, provincie, politie en

Openbaar Ministerie om een effectieve
opsporing en vervolging te bevorderen.
Maar in goed overleg kan ook worden
besloten om controle-activiteiten voor elkaar
uit te voeren, dus één instantie treedt op.
Zo kan'de waterkwaliteitsbeheerder bij een
controlebemonstering ook onderzoeken of
wordt voldaan aan de lozingsvoorwaarden
gesteld in een gemeentelijke vergunning.
Een goede actie op een ander niveau isde
vertegenwoordiging van de waterkwaliteitsbeheerders in de toetsingskaders voor
toelating van bestrijdingsmiddelen,
gezamenlijk bepalen wat toelaatbaar is.
Handhaving van milieuwetten laat nog veel
te wensen over.
Zo wordt in de brief van de Algemene
Rekenkamer [4]gesignaleerd dat de rijksaanpak verbetering behoeft.
Uit een recent onderzoek naar het
toerustingsniveau van de provincies [5] blijkt
dat ook hier in het handhavingsapparaat nog
knelpunten voorkomen. Door minister
Nijpels [6]wordt gesteld dat de politie meer
moet doen aan de opsporing van milieudelicten. Gemeenten doen een beroep op de
rijksoverheid om middelen terbeschikkingte
stellen voor de uitvoering van milieutaken.
De hand in eigen boezem stekend constateer
ik dat, hoewel er verbetering mogelijk is,de
WVO door regionale waterkwaliteitsbeheerders toch redelijk tot goed gehandhaafd wordt. Hierbij wil ik eerlijkheidshalve
wel opmerken dat de waterkwaliteitsbeheerder een beperkt takenpakket heeft
met de uitvoeringvanéén milieuwet,duseen
duidelijke doelcorporatie is.
Een effectieve samenwerking isslechts
mogelijk alseen duidelijke overlegstructuur
wordt gekozen. In een aantal provincies,
Afb. 2 - Laten wij (gezamenlijk) handhaven.

waaronder Zeeland enZuid-Holland isreeds
enige ervaring opgedaan. In beide provincies
isgekozen voor een Provinciaal milieuoverleg.
In de overleggroepen zijn vertegenwoordigd:
Provincie, Gemeenten, Openbaar Ministerie,
Politie, Inspectie volksgezondheid en
milieuhygiëne, uiteraard de waterkwaliteitsbeheerders en eventueel regionale milieudiensten.
Overige instanties
Ook het overleg met overige instanties isvan
groot belang, dit overleg isechter buiten
beschouwing gelaten, omdat deze geen
wettelijk vastgelegde milieutaken uitvoeren.
Maar informatie-uitwisseling met Kamers
van Koophandel en Fabrieken, landbouworganisaties, visserijverenigingen, natuurbeschermingsorganisaties en recreatieschappen isook een wederzijds belang.
Tot slot moeten nogworden genoemd de
instituten en universiteiten die door
onderzoek bijdragen in de vergroting van
kennis.
Laten we gezamenlijk zoals inafb. 2is
weergegeven de waterverontreiniging
bestrijden, en de WVO handhaven, die pet
past ons allemaal. Het doel moeten we hierbij
niet uit het oog verliezen, want juist dit doel
kan stimulerend werken, namelijk 'het handhaven of bereiken van biologisch gezond
oppervlaktewater'.
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