De rolvanhetstrafrechtbijdehandhavingvandeWVO

1. Inleiding
Sindseen jaarofzeshoud ikmijbezigmetde
handhaving van de milieuwetten. In de loop
der jaren isdie taak uitgegroeid van alleen
maar een aanwijzing als 'milieu-officier van
justitie', zonder inhoudelijke werkzaamheden, tot een coördinerende en uitvoerende
taak. Niet alleen binnen het eigen parket,
maar ook in het Regionale Milieuoverleg
Dordrecht. Toch maakt het milieualleen een
beperkt deel uit van mijn takenpakket.
En niet alleen van mijn takenpakket:
hetzelfde geldt voor het gehele Openbaar
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Ministerie en ook voor de politie. In het
navolgende zal ik laten zien op welke waarde
de milieuhandhaving strafrechtelijk wordt
geschat en u mag zelf uitmaken of deze
handhaving op zijn juiste waarde wordt
geschat.

Samenvatting
De plaats van de milieu-officier van
justitie onder dehandhavende instanties
wordt aangegeven. De handhaving van
milieuwetten blijkt slechtseen heel klein
deel vanhetjustitiëlewerk uit te maken.
De theoretische en de praktische
benadering van milieuproblemen
komen niet overeen.
Het Openbaar Ministerie vervult geen
voortrekkersrol, maar heeft wel een
belangrijke coördinerende functie bij de
afstemming van bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsmiddelen.
Een goede afstemming van milieubeleid
van de verschillende handhavende
instanties kan pas tot stand komen
wanneer de betrokken instanties elkaar
(vroeg)tijdig informeren over concrete
probleemsituaties. Tot slot volgen enige
cijfers en aanbevelingen.

2. Het aandeel van het milieu inhet
strafrecht
De handhaving van de WVO iseen van de
vele problemen die ineen justitiële trechter
terechtkomen en daar om voorrang moeten
strijden, naast vele andere problemen.
De politie verdeelt haar tijd-grofweg-over
drie gebieden: concrete strafzaken, beleidsvorming en handhaving der openbare orde.
Slechts een deel van de strafzaken die ter
kennis van de politie komen, bereiken het
parket van de Officier van Justitie. Ook het
Openbaar Ministerie verdeelt zijn tijd—
grofweg —over concrete strafzaken en
beleidsvorming. Allerlei strafbare feiten
worden door vrijwel alle officieren van
justitie behandeld. Een deel daarvan, de
zogenaamde economische delicten, worden
alleen behandeld door de economische
officieren van justitie. Dit zijn er per parket
slechts één of twee.Slechtseen kleindeelvan
die economische delicten bestaat uit milieudelicten, dievaak door deeconomische en/of
milieuofficier van justitie worden behandeld.
Weer een deel van die milieudelicten wordt
gevormd door deWVO-zaken endanzijnwe
voor u eindelijk op bekend terrein.

criminaliteit. Op dat traditionele terrein van
moord en doodslag, diefstal en dronken
rijden, voelen de agent en de Officier van
Justitie zich thuis. Het terrein van de
milieudelicten isonbekend, te
gecompliceerd; we vinden eigenlijk dat de
eerste verantwoordelijkheid bij de
bestuurlijke overheid ligt. Dat isop zichzelf
juist, maar in het verleden leidde dat ertoe
dat politie enO.M.vergaten datzijde tweede
verantwoordelijken waren.
Nu er meer aandacht wordt gevraagd voorde
strafrechtelijke milieuhandhaving, komt dat
op een moment dat ook vele andere
aandachtsgebieden om voorrang vragen.
Het woord prioriteit voert alenkele jaren de
boventoon, waarbij veel vaker door
bestuurlijke instanties van politie en O.M.
meer aandacht wordt gevraagd voor speciale
probleemgebieden. Denk maar aan fraudebestrijding, drugshandel, kleine (of veel
voorkomende) criminaliteit, maar ook
bijvoorbeeld discriminatie en computercriminaliteit. Naast dit soort prioriteiten iser
voor de strafrechtelijke milieuhandhaving
nauwelijks of geen plaats.
Gelukkig —voor de milieuhandhavers - isdit
beeld aan het veranderen en ishet al niet
meer zo zwart-wit als ik heb gesteld. U dient
echter deze achtergrond te kennen om op de
juiste wijze politie en justitie te benaderen
over uw verontreinigingsproblematiek.

De andere kant op redenerend kan gezegd
worden dat de milieudelicten aleen speciale
groep vormen binnen de economische
delicten, terwijl de economische delicten op
zichzelf al een bijzondere groep vormen
binnen het totaal der strafbare feiten.
De benadering van dit soort delicten isbij
politie en justitie anders dan bij de klassieke

3. Veranderende opvatting binnen O.M.en
politie
Wat iser inmiddels veranderd?
Er zijn overlegstructuren in het leven
geroepen. Provincies, waterschappen.
Rijkswaterstaat etc. zitten om de tafel met
het Openbaar Ministerie. Men leert eikaars
bevoegdheden kennen, eikaars mogelijk-

heden en eikaars wensen. En
er worden
afspraken gemaakt: zo gaan we het doen, zo
werken we voortaan samen.
De bereidheid iser dus wel, bereidheid tot
het gezamenlijk aanpakken van de milieuproblemen, maar bereidheid alleen isniet
genoeg. Zolang er geen concrete zaken, dat
wil zeggen echte milieuproblemen, besproken
en aangepakt worden, heeft een grote
bereidheid daartoe geen enkele positieve
invloed op ons leefmilieu.
Ook de gemaakte afspraken zijn niet altijd
even makkelijk hanteerbaar voor de
opsporingsambtenaar. De afspraken of
richtlijnen zijn ofwel te vaag, bijvoorbeeld:
'indien er sprake isvan ernstige gevolgen
voor het milieu, dient altijd proces-verbaal
opgemaakt teworden' ofwel te gedetailleerd,
via een puntensysteem waarderingen voor
omvang, schadelijkheid, verwijtbaarheid etc.
Het gevolg isdat men op beleidsniveau
denkt: er zijn nu afspraken en die treden in
werking, terwijl de uitvoerende man denkt:
met die afspraken kan ik niet werken.
Dit leidt dan tot een stilzitten aan beide
kanten. Ik zit te wachten op processenverbaal die nu toch welzullen komen en de
opsporingsambtenaar denkt: hiervan zal de
Officier van Justitie wel geen proces-verbaal
willen zien.
Naar mijn mening bevindt de strafrechtelijke
milieuhandhaving zich thans in dit dilemma:
op papier isalles mooi geregeld, maar in de
praktijk werkt het onvoldoende. Indien het
wel werkt isdit meestal te danken aan
intensief overleg tussen het verantwoordelijke
bestuur en het Openbaar Ministerie.
Dit laatste bepleit ik dan ook: meer en tijdig
overleg over de aanpak van een concreet
milieuprobleem.
4. Wat heeft het Openbaar Ministerie
te bieden?
Even afgezien van de overlegstructuren en
afspraken in abstracto kan het O.M. via een
strafvervolging dan wel een transactie ter
voorkoming voor strafvervolging een wetsovertreder in het gareel (trachten te) krijgen.
Het O.M. isdaartoe slechts bereid wanneer
strafvervolging een logische consequentie is
van het daaraan voorafgaande beleid van de
eerstverantwoordelijke, meestal vergunningverlenende instantie. Pas dan vervult de
strafrechtelijke handhaving een ondersteunende rol bij een eerder gevoerd
overheidsbeleid. Het strafrecht moet niet in
de plaats komen van een bestuurlijk
optreden, tenzij het gaat om incidentele
overtredingen,waartegen moeilijk preventief
kan worden opgetreden.
Ik denk bijvoorbeeld aan de schipper die,al
varende, het bilgewater loost, dat
verontreinigd ismet olie. Dan iseen geldboete de enige reële sanctie. Wanneer het
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gaat om structurele situaties zal de Officier
van Justitie altijd eerst vragen wat er al voor
maatregelen getroffen zijn door bijvoorbeeld
de waterkwaliteitsbeheerder. Vervolgens
wordt bekeken of een strafrechtelijk
optreden hierop aansluit.
Het O.M. toetst hiermee - overigens in zeer
beperkte mate - het overheidsoptreden inde
voorafgaande fase. Die bestuurlijke overheid
vindt dat niet prettig, hijisimmers autonoom.
Maar het isook juistdieautonomie die maakt
dat de ene overheid een veel stringenter
handhavingsbeleid kan voeren dan de andere
overheid. En het isjuist weer het Openbaar
Ministerie dat hierin een coördinerende rol
kan vervullen. Het O.M. isimmers de enige
constante factor temidden van diverse
milieubeheerders met elk een eigen
handhavingsbeleid. Het O.M., of beter
gezegd, de milieu-officier van justitie, isin
staat vergelijkingen te maken en zou
bijvoorbeeld het ene waterschap wat meer
moeten activeren en het andere enigszins
afremmen. Dit zou op zijn minst moeten
leiden tot eenheid in de strafrechtelijke
aanpak, maar misschien zelfs wel tot wat
meer eenheid in de bestuurlijke aanpak.
Die coördinerende rol van het O.M. kan
leiden tot het uitwisselen van gegevens.
De ervaringen in concrete strafzaken elders
opgedaan, kunnen weerbenut worden ineen
andere situatie.Ook wanneer het niet toteen
strafrechtelijke aanpak komt, maar er wel
vroegtijdig overleg met de Officier van
Justitie plaatsvindt, kan informatie worden
uitgewisseld en verschaft het toch aan de
Officier van Justitie weer een stukje inzicht
in het bestuurlijke beleid.
5. Wat heeft de politie te bieden?
In politiekringen wordt nu ook meer
aandacht gevraagd voor de milieuhandhaving. Het Coördinerend Politieberaad heeft nog onlangs geclaimd dat de
politie het primaat heeft bijde opsporing van
milieudelicten. Of de politie dit kan
waarmaken, zal zij zelf moeten laten zien.
Voorlopig zie ik persoonlijk meer in een
goede samenwerking tussen bestuurlijke
overheid, met eventueel eigen opsporingsambtenaren en de politie. De politie heeft
twee belangrijke zaken te bieden: ten eerste
deskundigheid met betrekking tot
opsporingstechniek en tactiek en het
opmaken vaneen goed proces-verbaal en ten
tweede de zogenaamde oog-en-oor-functie.
Door regelmatige surveillance ziet de politie
erg veel, kan in elk geval erg veel zien, op
milieugebied. Van deze oog-en-oor-functie
zou veel meer gebruik moeten worden
gemaakt.
Ook bij de politie ishet zo dat dejuiste man
bereikt moet worden. Heeft u »een contact

met de milieuwachtmeester of de milieucoördinator dan dreigen uw opmerkingen
gemangeld te worden tussen zaken van
hogere prioriteit.
6. Verhouding bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhavingsmiddelen
Een jaar geleden, op3 november 1986, heeft
de Minister van Justitie in de uitgebreide
commissievergadering van de vaste
commissies voor milieu en verkeer en
waterstaat van de Tweede Kamer der Staten
Generaal uitspraken gedaan over de
verhouding tussen de bestuursrechtelijke en
de strafrechtelijke handhavingsmiddelen.
Hij noemde het strafrecht een ultimum
remedium, een laatste redmiddel, wanneer
bestuurlijke handhaving geen effect heeft.
Dit moet echter niet letterlijk opgevat
worden in die zin dat de politie en O.M. pas
op het allerlaatste moment worden
ingeschakeld. Bovendien maakte de Minister
een uitzondering voor zware vormen van
milieucriminaliteit. Maar bij die zware
vormen ligtmeestal niet het probleem, daaris
iedereen het wel eens over de te volgen
methode. De afstemmingsproblemen rijzen
juist bij situaties die door de een alsernstig,
door de ander als noodzakelijk kwaad
worden afgedaan.
Het isin dit soort zaken van belang in het
beginstadium andere betrokken instanties te
informeren. Ook alser nog helemaal geen
sprake isvan strafrechtelijk optreden kan het
nuttig zijn politie ofO.M. tochte informeren.
Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden.
De reden dat de strafrechtelijke handhaving
ook geen primaire rol kan vervullen is
gelegen in het feit dat strafrechtelijk
optreden altijd achteraf plaatsvindt, als het
kwaad al isgeschied. Het gaat er bij milieuhandhaving juist om om te voorkomen dat er
verontreiniging en dergelijke plaatsvindt.
Preventief toezicht zal daarom milieutechnisch gezien altijd de voorkeur verdienen.
7. Enige cijfermatige gegevens
Aangezien mijn verhaal nu enigszins
theoretisch dreigt te worden gaik over tot
enige concrete cijfers over strafrechtelijke
rechtshandhaving. (Bron: CBSjuni 1987).
Ten parkette ingekomen strafzaken in 1986:
Dordrecht landelijk
WCA
AW
WGH
HW
WVO

18
5
1
37
46

160
89
133
390
1.562

economische delicten
'55
rechtbankzaken
11
kantongerechtzaken 34.072
'72

42.418
221.140
1.094.009

De overtredingen van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren bestaan in het
arrondissement Dordrecht voor het overgrote deel uitlozingenvanafvarende schepen.
Het landelijk cijfer van 1.562 WVO-zaken is
niet veel.
Afgezet tegen alle economische delicten
vormen de WVO-zaken ruim 3% hiervan.
Vergelijken we de WVO-zaken met alle
misdrijven dan komen we nog niet aan 1%.
Zetten we de WVO-zaken af tegen alle
strafzaken, dat wilzeggen economische,
rechtbank- en kantonzaken, dan maken de
WVO-zaken 0,1% uit van alle binnengekomen strafzaken in 1986.
Hiermee isnog eens duidelijk gemaakt dat
het 'probleem' van de WVO-zaken voor het
O . M eigenlijk niet bestaat.
Het zou mooi zijn alsiku nu ook nog cijfers
over de afloop vandezezaken kon mededelen,
maar het O.M. beschikt niet overeen geavanceerd automatiseringssysteem als bijvoorbeeld
WIER, al wordt daar wel aan gewerkt.
8. Knelpunten bijvervolging
Het ishier niet deplaatsomdiepintegaan op
knelpunten die er bestaan bij het vervolgen
van milieudelicten. Een kleineindicatiewilik
toch graag geven.
Allereerst het proces-verbaal. Wanneerdatis
opgemaakt zonder medewerking van de
politie, blijkt het meestal op diverse punten
tekort te schieten, alle cursussen voor
bijzondere opsporingsambtenaren ten spijt.
Zowel formeel als bewijstechnisch mogen
bepaalde gegevens niet ontbreken. Voorde
politie isdat gesneden koek en enigerlei
samenwerking werpt altijd resultaat af.
De wijze van monsterneming isvaak
bepalend voor de bewijskracht van het
monster. Als de monsterneming onjuist is,
kan een strafzaak daardoor mislukken.
Iets dergelijks geldt voor analysemethoden.
Een contra-expertise kan soms afwijkende
resultaten opleveren, waardoor de bewijskracht weer verzwakt.
De kosten die gepaard gaan met monsterneming, analyse en deskundigenberichten
kunnen een struikelblok vormen.
Bij ontkennende verdachten zal het bewijs
vaak volledig op technisch onderzoek
gebaseerd moeten zijn.
De strafmaat wordt mede bepaald door de
mate van opzet van de verdachte.
De verdachte mag ontkennen, de Officier
van Justitie zal moeten bewijzen.
Ook al wileen Officier van Justitie een zaak
vervolgen, dan nog kan hij weleens
geblokkeerd worden door dit soort
knelpunten, die niet altijd herstelbaar zijn.
9. Aanbevelingen
Binnen het politie en justitie-apparaat
vormen milieudelicten een zeer klein
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Afb. 6 - Isoconcentratielijnen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (ft van Borneft).

—isoconcentratielijnen vooreen gemeten
bodemverontreiniging met polycyclische
aromatische koolwaterstoffen.
4.1. Isodruklijnen
Met behulp van een numeriek computermodel, gebaseerd op de Hardy-Cross maasvereffeningsmethode, iseen drinkwaterdistributienet in een bergachtig gebied
hydraulisch doorgerekend. De berekening
resulteerde onder andere in leveringsdrukken
per netwerkknooppunt, weergegeven in
meters waterkolom boven straatniveau.
In afb. 3 zijn met behulp van de isolijnensoftware de isodruklijnen
gesuperponeerd op een ondergrond van het
geplotte distributienetwerk. De geplotte
isodruklijnen zijn in dit voorbeeld
gestroomlijnde druklijnen waarbij de
stroomlijning isverkregen door het
toepassen van een spline-functie.
Met behulp van deze plotuitvoer kunnen de
optredende drukzones eenvoudig
gevisualiseerd worden.
4.2. Isohypsen
Isohypsen zijn lijnen die punten met een
gelijke grondwaterstijghoogte verbinden.
Met behulpvannumeriekeeindige-elementenmethoden kunnen grondwaterstandveranderingen berekend worden, die bijvoorbeeld
veroorzaakt worden door grondwaterwinningen, inpolderingen, ontgravingen of
infiltraties. Landbouwschade en zettingen
tengevolge vangrondwateronttrekkingen, en
invloedsgebieden van de onttrekkingen
kunnen met behulp van de numerieke
grondwatermodellen berekend worden.
De berekende stijghoogten van het
grondwater, of de verschillen van berekende
stijghoogten met de oorspronkelijke stijghoogten kunnen met de isolijnensoftware
eenvoudig weergegeven worden. In afb. 4
zijn de isohypsen weergegeven zonder
gebruikmaking van een spline-functie.
In afb. 5 zijn de isohypsen weergegeven met
gebruikmaking van een spline-functie.

4.3. Isoconcentratielijnen
Voor een bodemverontreinigingsproject is
op een locatie een groot aantal ondiepe
boringen (0-5 mdiep) geplaatst in het
freatisch pakket. De grondmonsters zijn
onder andere geanalyseerd op polycyclische
aromatische koolwaterstoffen. Zowel de
boorprofielen alsde analyseresultaten vande
grondmonsters zijn ingevoerd in een milieukundige databank. Met behulp van de databank zijn alle grondmonsters geselecteerd
waarop deconcentratiesvande polycyclische
aromatische koolwaterstoffen bepaald zijn.
Door nu isoconcentratielijnen te plotten die
overeenkomen met de A-, B-,en C-waarden3
voor de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (6 van Borneff), kaneen indruk
worden verkregen vandeernst ende omvang
van de verontreiniging. In afb. 6zijn de
isoconcentratielijnen van de A-, B-en
C-waarde weergegeven op een ondergrond
van het onderzoeksgebied.
5. Conclusies
Indien meet- of berekeningsresultaten
geïnterpreteerd of weergegeven moeten
worden kan het tekenen van isolijnen een
goed hulpmiddel zijn, waarmee tevens het
inzicht ten aanzien van de gemeten of
berekende gevolgen in belangrijke mate
vergroot wordt. De interpretatie wordt
vergemakkelijkt en de presentatie wordt in
kwalitatieve zin verhoogd. Vanwege de
modulaire opzet vandeisolijnensoftware kan
de software voor een groot aantal vakgebieden gebruikt worden. Koppelingvande
isolijnensoftware met bestaande FORTRANsoftware iseenvoudig te realiseren, maar ook
in BASIC, PASCAL, Cof 4e generatie
databanktalen geschreven pakketten kunnen
gekoppeld worden met de isolijnensoftware.
3

Afkomstig uit de 'Leidraad Bodemsanering' van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen
Milieubeheer.
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onderdeel van het totale werk.
Bovendien houden slechtsweinig mensen uit
beide organisaties zichmet die milieudelicten
bezig.
Daarom ishet belangrijk dat contacten over
milieu-aangelegenhedenmetdejuiste Officier
van Justitie of politieman plaatsvinden.
Daadwerkelijke aanpak door politie en
justitie volgt alleen alstr om aandacht wordt
gevraagd voor een concrete zaak. Algemene
afspraken en regelmatige overlegorganen
vervullen weleen functie, maar leiden niet tot
daadwerkelijke aanpak.
Milieuhandhaving isvrijnieuwbinnen politie
en justitie. Het beleid op dit gebied sluit aan
bij het beleid van de bestuurlijke overheid.
Deze moet dan ook haar beleid duidelijk
maken aan het O.M. en laten zien dat zij
daarin consequent is.
Reeds ineen beginstadium vaneen onderzoek
dient het O.M. en de politie geïnformeerd te
worden, zodat tijdig afspraken gemaakt
kunnen worden over bestuurlijke, dan wel
strafrechtelijke aanpak, dan wel een
combinatie van beide.
De bestuurlijke overheid heeft vaak te
overspannen verwachtingen van de
mogelijkheden van hetstrafrecht en inenkele
gevallen een onderwaardering van de rol van
het strafrecht. Beide gevallen berusten op
gebrek aan wetenschap. Die wetenschap
wordt het snelst aangevuld, wanneer
gezamenlijk aan een concrete zaak wordt
gewerkt.
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