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Dossier Omgevingshandhaving
In dit dossier willen we je laten kennismaken met
de Vlaamse omgevingshandhaving en de
toepassing ervan in de land- en tuinbouwsector.
We hadden hierover een gesprek met Sigrid
Raedschelders, hoofd van de afdeling Handhaving
binnen het departement Omgeving.
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Een introductie
en een blik
op de toekomst

er

en

‘Handhaving vormt het sluitstuk voor een slagkrachtig omgevingsbeleid’,
zo valt te lezen in de beleidsnota 2019-2024 ‘Omgeving’ van Vlaams
minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme. Justitie en handhaving krijgen voor het eerst in de
geschiedenis een prominente rol in het beleid van de Vlaamse regering.
Immers, naast de taalkennis van het Nederlands, is een effectieve en
efficiënte handhaving de enige andere topprioriteit volgens het Vlaams
regeerakkoord 2019-2024.
Hendrik Baumans, adviseur Omgevingsbeleid, Studiedienst Boerenbond
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andhaving kent vele gezichten
en wordt toegepast in verschillende domeinen waarvoor de
Vlaamse regering bevoegd is, zoals ruimtelijke ordening, milieu, waterlandschappen, natuur, en mest. Kort gezegd: de
Vlaamse overheid tracht de naleving van
de bestaande regelgeving te controleren
voor alles wat in onze omgeving gebeurt.
Ze doet aan omgevingshandhaving.
Wat houdt die omgevingshandhaving nu
eigenlijk in en wat moet je zeker weten?

Wie bepaalt wat en hoe wordt
gehandhaafd?
Handhaving is het sluitstuk van een
slagkrachtig omgevingsbeleid. Volgens
beleidsmakers staat of valt de geloofwaardigheid van het (milieu)beleid, net
als het bekomen van effectieve milieu
resultaten, slechts als de overheid de
door haar goedgekeurde wetgeving ook
effectief handhaaft. Dit betekent dat de
overheid een beleid ontwikkelt om bij
bedrijven (periodiek) te controleren of
bijvoorbeeld na te gaan of (oude) milieuvergunningen, (nieuwe) omgevings
vergunningen en alle bijbehorende
algemene, sectorale of bijzondere

 ilieuvoorwaarden worden uitgevoerd
m
en nageleefd.
In elke van de verschillende domeinen
die er in het Vlaamse omgevingsbeleid
bestaan, waaronder water (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid CIW,
Vlaamse Landmaatschappij VLM,
Vlaamse Milieumaatschappij VMM),
bodem (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, VLM, VMM),
milieu (departement Omgeving), mest
(VLM/Mestbank), natuur (Agentschap
voor Natuur en Bos, ANB) … wordt in de
regel een afzonderlijk handhavingsbeleid
met bijbehorende prioriteiten bepaald.
Zo probeert elk domein de problemen
binnen zijn domein in kaart te brengen
en aan te pakken.
De milieuhandhavingscontroles worden
natuurlijk niet door de minister van
Omgeving zelf uitgevoerd. Toezichthouders worden gemachtigd om in heel
Vlaanderen controles uit te voeren, een
proces-verbaal of verslag van vaststellingen op te stellen als ze milieumisdrijven of -inbreuken vaststellen, te informeren en aan te manen. Kortom, om
toezicht te houden op de naleving van de
bestaande (milieu)regelgeving. ->
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Totaal aantal uitgevoerde milieuhandhavingscontroles
door de toezichthouders in 2015, 2016 en 2017

Gewestelijke handhavingsactor
Departement Omgeving - afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning
en -projecten & Vlaams Planbureau voor Omgeving (voormalige ALBON)

2015

2016

2017

231

211

206

13.305

11.050

10.931

Departement Omgeving - afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplanning en -projecten (voormalige AMV)

1764

1316

606

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

9531

7355

7601

1

3

12

124

222

302

4585

7317

8798

41

22

38

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

3323

378

2663

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

4687

5231

5932

33

52

-

0

2

0

37.625

33.159

37.089

Departement Omgeving - afdeling Handhaving - Milieu-inspectie
(voormalige AMI)

Agentschap Waterwegen en Zeekanaal (AWZ)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)
NV De Scheepvaart

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Totaal
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Milieumisdrijven zijn zowel strafrechtelijk, via bijvoorbeeld het openbaar ministerie en de correctionele rechtbank, als
bestuurlijk strafbaar, via de gewestelijke
beboetingsentiteit van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving.
Die bestuurlijke beboeting vormt een
alternatief voor de strafrechtelijke afhandeling, wat verklaart dat het Vlaams
beboetingsstelsel een ‘alternatief bestuurlijk beboetingsstelsel’ vormt. Nu – en nog
meer in de toekomst – zal de Vlaamse
overheid inzetten op bestuurlijke en nietstrafrechtelijke handhaving, liefst zonder
te moeten sanctioneren. Zo valt het
althans te lezen in de inleiding van de
beleidsnota van de Vlaamse minister van
Justitie en Handhaving. In die zin is het
belangrijk op te merken dat toezichthouders inderdaad niet verplicht zijn te sanctioneren. Zo kunnen zij als een overtreding

Hoeveel wordt er nu eigenlijk gehandhaafd
in Vlaanderen? Hoeveel controles vinden
plaats en leiden die controles allemaal tot
beboeting van de betrokkenen? Het laatste
gepubliceerde Milieuhandhavingsrapport
2017, opgesteld door de Vlaamse Hoge
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
(VHRM), somt een aantal cijfers op over
handhaving (zie tabel). Uit deze gegevens
kan worden vastgesteld dat de gewestelijke
toezichthouders in 2017 in totaal 37.089
milieuhandhavingscontroles uitvoerden
(exclusief deze uitgevoerd door de toezichthouders van de VMM).
Van al deze controles gebeurde 88% op
eigen initiatief. 65% van de controles op
eigen initiatief ging om controles ter
plaatse en in 35% van de gevallen ging het
om controles op stukken (zie figuur 1).
Slechts 10% van het totaal aantal uitgevoerde controles door de gewestelijke toezichthouders betroffen controles naar
aanleiding van klachten, meestal van
omwonenden.
In 2017 heeft de gewestelijke beboetingsentiteit van Vlaanderen 1914 dossiers
ontvangen en 1904 dossiers afgehandeld.
Er werden 847 alternatieve bestuurlijke
geldboetes opgelegd voor milieumisdrij-

en

Milieu-inbreuken komen niet in aanmerking voor strafrechtelijke afhandeling. De
bestraffing ervan is een exclusief bestuurlijke aangelegenheid en wordt dus door de
Vlaamse overheid bepaald. De boete kan
maximaal 400.000 euro bedragen, dus heel
wat minder dan voor een milieumisdrijf.
Voor het bepalen van de uiteindelijke
hoogte van de bestuurlijke geldboetes
hanteert de overheid een aantal ‘vorken’,
maar deze schalen van het hoogste en
laagste bedrag waartussen die boete moet
liggen, worden niet gepubliceerd.

ht

Bij een Vlaams handhavingsbeleid horen
dus vanzelfsprekend milieuhandhavingscontroles op het terrein. Zonder handhaving blijft het beleid immers dode letter.
Zoals gezegd, worden de controles uitgevoerd door gewestelijke toezichthouders,
personen die aangesteld werden door
instanties zoals VLM, VMM, OVAM en het
departement Omgeving. Ze gaan na of je
de (milieu)regels of de voorwaarden opgelegd bij bouw-, milieu- of omgevingsvergunningen naleeft. Leef je die niet na of
veroorzaakt de ventilatie van je stal
geluidshinder, dan wordt dit beschouwd
als een overtreding van de regelgeving. Als
toezichthouders overtredingen vaststellen,
zal worden bekeken of deze overtredingen
milieumisdrijven of milieu-inbreuken zijn.
Het verschil in overtreding is wel degelijk
belangrijk.

Een aantal cijfers

er

Wat gebeurt er
bij een overtreding?

dreigt op te treden – maar dus nog niet
kan worden vastgesteld – ook raad geven
bij je bedrijfsvoering. Zij kunnen tevens
aanmanen tot het nemen van bepaalde
maatregelen binnen een bepaalde termijn
om de overtreding ongedaan te maken.
Verder kunnen ze ook herstelmaatregelen
opleggen, maar uiteindelijk en vaak tegelijkertijd ook een bestuurlijke geldboete.
De hoogte van een bestuurlijke geldboete
voor een milieumisdrijf verschilt naargelang van de regelgeving die op de overtreding van toepassing is. Zo’n boete kan bijvoorbeeld volgens het decreet ‘Algemene
bepalingen inzake milieubeleid’ maximaal
2 miljoen euro bedragen.

Bo

Daarnaast kunnen toezichthouders ook
controles uitvoeren naar aanleiding van
klachten van omwonenden, bijvoorbeeld
wanneer ze problemen ondervinden door
geur of geluid als gevolg van landbouw
activiteiten.

139 (0%)
341 (1%)

21.311 (57%)

Controles ter plaatse op basis van klachten
rechtstreeks bij de gewestelijke actor
Controles ter plaatse op eigen initiatief
Controles ter plaatse tijdens onvoorziene
andere werkzaamheden
Controles ter plaatse waar bijstand
werd geleverd
Controles op stukken op eigen initiatief
Controles op stukken op basis van klachten
rechtstreeks bij de gewestelijke actor
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ven, in 1110 dossiers werd een bestuurlijke transactie (voorstel tot betaling van
een geldsom) voorgesteld en 812
bestuurlijke transacties werden betaald.
Als we meer concreet inzoomen op de
vaststellingen en boetes die bijvoorbeeld
de VLM heeft uitgevoerd en opgelegd in
2017, dan zien we dat ze 2991 boetes
heeft opgelegd naar aanleiding van 76
terreinvaststellingen. Het grote verschil
in terreinvaststellingen en boetes is te
verklaren door de termijn voor de oplegging van boetes. Daarenboven werd niet
voor alle vaststellingen door de VLM
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Gewijzigd historisch
permanent grasland
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Figuur 2. Vaststellingen van onrechtmatig vernietigde natuur

oppervlakte in ha
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11.418 (31%)

Hendrik Baumans

adviseur Omgevingsbeleid, Studiedienst
hendrik.baumans@boerenbond.be

Boerenbond houdt
de vinger aan de pols

en

3.407 (9%)

er

473 (1%)

gedaan in 2017 de boete ook in hetzelfde
jaar opgelegd. De in 2017 opgelegde
boetes kunnen enerzijds nog betrekking
hebben op vaststellingen in de voorgaande jaren en anderzijds is het mogelijk dat vaststellingen in 2017 pas een
jaar later werden beboet. Daarnaast zijn
de opgelegde boetes in 2017 afkomstig
van zowel overtredingen vastgesteld
op het terrein als van administratieve
controles.
Bekijken we de cijfers verzameld door
ANB in haar Handhavingsrapport van
2018, dan valt bijvoorbeeld op dat van
2014 tot en met 2018 een enorme stijging is vast te stellen van onrechtmatig
vernietigde natuur, in het bijzonder van
kleine landschapselementen en historisch permanent grasland. In dat rapport
wordt gesteld dat de stijging van de
oppervlakte gescheurd historisch permanent grasland te verklaren valt door
het feit dat deze cijfers zowel de opgestelde processen-verbaal bevat als de
gegeven aanmaningen, waar de cijfers
tot en met 2017 enkel betrekking hadden
op vaststellingen via processen-verbaal.
Van de 415 ANB-dossiers die de gewestelijke bestuurlijke beboetingsentiteit in
2018 behandelde, waarvan 323 processen-verbaal en 92 verslagen van vaststelling, bedroeg het gemiddelde sanctiebedrag 645 euro voor dossiers over
milieumisdrijven en 194 euro voor dossiers over milieu-inbreuken. Uiteindelijk
werd 88,9% van die dossiers gesanctioneerd. n

Bo

Figuur 1. Aantal controles
opgesplitst naar aanleiding

Bestuurlijke handhaving staat
bovenaan de agenda van de Vlaamse
regering, zoveel is duidelijk. De
overheid staat niet alleen in voor de
uitvoering van controles op het terrein,
ze is tegelijkertijd ook verantwoordelijk
voor de beboeting van de door
haar toezichthouders vastgestelde
overtredingen. Vele overtredingen
worden bestuurlijk afgehandeld,
een beperkt aantal strafrechtelijk.
Boerenbond houdt de vinger aan
de pols van het handhavings- en
beboetingsbeleid via diverse contacten
met de bevoegde instanties en
door samen na te denken over een
correcte en pragmatische aanpak van
de regelgeving met aandacht voor
sensibilisering, rekening houdend
met wat jullie elke dag op het terrein
ervaren. Met vragen over controles,
toepassing van de milieuregelgeving
of andere soortgelijke problematieken,
kunnen jullie altijd terecht bij onze
dienstbetoonconsulenten die jullie met
raad en daad zullen bijstaan.

Gewijzigde of vernietigde
vegetatie exclusief historisch
permanent grasland
Ontbost
Vernietigde kleine landschapselementen (KLE),
zoals hagen, houtkanten…

Met vragen kan je
terecht bij onze dienstbetoonconsulenten.
Boer&Tuinder • 13 februari 2020
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“ De Vlaamse
omgevingskwaliteit
verbeteren is onze
missie”
Als je de afdeling Handhaving van het Vlaams departement Omgeving
kent, dan is dat wellicht wegens een of andere inspectie, en hopelijk niet
omdat je een boete kreeg van de gewestelijke beboetingsentiteit. Met
afdelingshoofd Sigrid Raedschelders en Christophe Bervoets, die
toezichthouder en themabeheerder is voor veehouderij en dierlijke
bijproducten, hadden we een gesprek over hun opdracht en mogelijke
nieuwe ontwikkelingen in de komende legislatuur.
Patrick Dieleman
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Kan je kort de opdracht van
de afdeling Handhaving binnen het
departement Omgeving beschrijven?
Sigrid Raedschelders: “We zijn begin
2017 ontstaan uit een samensmelting
van de Milieu-inspectie, de inspectie
Stedenbouw en Erfgoed en het vroegere
AMMC, dat al bijna 10 jaar instond voor
de bestuurlijke beboeting van milieu
schendingen. Onze belangrijkste
opdracht is om te inspecteren en maatregelen te nemen bij alle mogelijke
overtredingen van de wetgeving rond
milieu, ruimtelijke ordening en erfgoed.
We zorgen ook voor crisismanagement,
door de coördinatie op ons te nemen bij
grote milieu-incidenten waarbij meerdere actoren betrokken zijn. Verder
geven we adviezen in allerlei beroepsprocedures tegen bestuurlijke maat
regelen, bij kwijtscheldingen van
gerechtelijke dwangsommen ruimtelijke ordening, beroepen bij het hand-

Dossier
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Voor het thema milieu is dat vooral toegespitst op klasse 1-bedrijven. Toezicht
en handhaving voor de klassen 2 en 3
gebeurt door de lokale besturen.
We hanteren een horizontale werking,
die ervoor moet zorgen dat er in heel
Vlaanderen op een uniforme en coherente manier gehandhaafd wordt. We
hebben daar werkgroepen voor. Voor de
landbouw hebben we bijvoorbeeld de
werkgroep dieren, waarvan Christophe
themabeheerder is.
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Een van de twee topprioriteiten in het
Vlaams regeerakkoord is handhaving.
Wat zal dat betekenen voor uw afdeling?
Raedschelders: “We zitten nog in een
heel prille fase van de nieuwe legislatuur. Daardoor is het voor een aantal
zaken nog niet heel duidelijk welke
richting men daar politiek mee uit wil.
Op zich vinden we het heel positief dat
handhaving een apart thema wordt, een
aparte ministerportefeuille krijgt en
eindelijk ook de politieke aandacht die
het verdient. Binnen het beleidsdomein
milieu konden we al 10 jaar ervaring
opdoen met bestuurlijke handhaving en
hebben we heel wat pionierswerk verricht, zeker als het over bestuurlijke
beboeting gaat. Voor ons is dat dus niet
nieuw, maar heel wat andere beleidsdomeinen zijn nog niet bezig met
bestuurlijke handhaving, zeker niet in
de mate waarin wij dat doen.
In elke provincie zitten milieu-, bouwen erfgoedinspecteurs samen in één
team. Als in een dossier meerdere
domeinen betrokken zijn, dan spreken
ze daarover af. Er zitten nog verschillen
in de handhavingsprocedures. Het
komende jaar zullen we die nog beter
op elkaar afstemmen.”
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havingscollege en toepassingen van het
schadedecreet.
We zijn georganiseerd in een cluster
Omgevingsinspectie, met medewerkers
die vaststellingen doen op het terrein,
en een cluster Advisering en Sanctionering (de gewestelijke beboetingsentiteit). Het is belangrijk om mee te
geven dat beide clusters strikt gescheiden zijn, om de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van zowel inspecteurs als de mensen die beboeten te
garanderen.
De omgevingsinspectie heeft diensten
in elke provincie, dicht bij het terrein.
Onze inspecteurs treden zowel pro- als
reactief op. In een aantal gevallen krijgen we klachten, bijvoorbeeld van
omwonenden die hinder ondervinden,
en gaan we ter plaatse om vaststellingen te doen. Onze proactieve aanpak is
gebaseerd op ons jaarlijks inspectieplan, waarin we op het terrein controles
uitvoeren rond vooropgestelde thema’s.

Sigrid Raedschelders:

“Weten wat
verkeerd loopt en
de ondersteuning
daarbij kunnen
echt tot wezenlijke
verbeteringen
leiden.”

Verwacht u dat het evenwicht zich in
uw beleidsdomein meer in de richting
van bestuurlijke handhaving zal verleggen?
Raedschelders: “Bestuurlijke handhaving heeft twee poten. De eerste is ->

Boer&Tuinder • 13 februari 2020
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Kunnen jullie voor onze sector
een voorbeeld geven van die meer
bestuurlijke aanpak?
Christophe Bervoets: “We zijn vorig
jaar gestart met een traject rond nutri-
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zitten wij niet tussen. Wij doen alles
rond milieu, zoals Vlarem, en zijn ook
bevoegd om de naleving van het Mestdecreet te controleren. Onze controles
in het kader van het Mestdecreet
beperken zich echter tot het erf en
wij doen geen actieve controles op de
velden.”

bo

Is het normaal dat iemand bijvoorbeeld
nog een boete krijgt voor het scheuren
van historisch permanent grasland als
die herstelmaatregelen doorvoerde?
Raedschelders: “Het algemeen principe
is niet dat er geen boete meer kan
volgen nadat de situatie hersteld is.
Maar herstellen is een verzachtende
omstandigheid, die kan leiden tot een
vermindering van 40 tot 50% op het
basisbedrag van de boete. Daarmee
willen we ook in de fase van de beboeting het signaal geven dat herstel
belangrijk is. In sommige gevallen
stellen we vast dat er sprake is van
onwetendheid of het niet goed kennen
van de regels. Het goed informeren en
sensibiliseren is daarbij belangrijk.
Voor natuuraangelegenheden is daarin
een rol weggelegd voor het Agentschap
voor Natuur en Bos. Als het gaat over
omgevingsaspecten en -vergunningen,
dan is dat ook onze opdracht.”
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Bij de landbouwers geeft administratieve beboeting wel de indruk dat het
één instantie is die vaststelt en beboet.
Hoe zorgen jullie ervoor dat de onafhankelijkheid gehandhaafd wordt?
Raedschelders: “Voor ons is dat
cruciaal. We willen vermijden dat de
perceptie ontstaat dat diegene die
beboet minder goed luistert naar de
overtreder en gemakkelijker meegaat in
het verhaal van de verbalisant. Daarom
houden we die twee clusters, waarvan
eerder sprake, strikt gescheiden. We
houden dat niet alleen fysiek gescheiden, maar ook in onze werking, met
volledig gescheiden beoordelings
systemen. Ik ben daar heel gerust in.
Zo zijn er pv’s van de omgevings
inspecteurs waarin beboeters geen
boete geven, omdat ze vinden dat er
onvoldoende bewijs is of dat de vaststellingen bediscussieerbaar zijn of
terecht in vraag worden gesteld door de
(vermoedelijke) overtreder. Bovendien
is er een extra check mogelijk door het
handhavingscollege. Een overtreder die
niet akkoord gaat, kan bij hen beroep
aantekenen. Ook daar gaan ze nakijken
of er een correcte en objectieve beoordeling is gebeurd.”

ëntrijke stromen in de landbouwsector,
zoals reinigingswater en silosappen.
We hebben ervoor gekozen om met de
zachte hand te handhaven. In eerste
instantie geven we raadgevingen en
aanmaningen en is er geen juridisch
vervolgtraject. We willen daarmee
bereiken dat men zich in orde stelt met
de regelgeving. Gebeurt dat niet, dan
volgt er een pv. Maar als we bijvoorbeeld vaststellen dat iemand rechtstreeks mest in een beek of rivier loost,
dan schrijven we wel onmiddellijk een
pv omdat we ervan uitgaan dat iedereen weet dat zoiets niet mag. Bij ernstige inbreuken die niet in de strafwet
zijn opgenomen (depenalisering) stellen we een verslag van vaststelling op,
dat rechtstreeks naar de beboetings
entiteit gaat.”
Raedschelders: “Die nutriëntrijke stromen staan op de lijst van schendingen
die bestuurlijk worden afgehandeld.
Het is mogelijk dat die lijst nog wordt
uitgebreid. Let wel, als landbouwer val
je ook onder het Mestdecreet. Dat is
een buitenbeentje omdat daarvoor een
eigen lijst van administratieve schendingen bestaat, die door de Mestbank
gecontroleerd en beboet worden. Daar
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gericht op herstel door het opleggen
van bestuurlijke maatregelen en via
aanmaningen om de zaken terug in
orde te krijgen op het terrein. De
tweede is bestuurlijke beboeting. Dat is
het vangnet om ervoor te zorgen dat
zaken die niet strafrechtelijk worden
opgepakt door het parket, niet ongestraft passeren. Dergelijke zaken stuurt
het parket door naar de beboetings
entiteit voor bestuurlijke beboeting. En
de nieuwe bestuurlijke beboeting van
stedenbouwmisdrijven zal de komende
jaren verder uitgebouwd worden.”

Christophe Bervoets:

“We zetten onze actie
rond nutriëntrijke
stromen op
rundveebedrijven
verder, maar
verruimen de
doelgroep.”

Zien jullie kansen in samenwerking
met Boerenbond?
Raedschelders: “Het is belangrijk dat
landbouwers weten welke regelgeving
er is en hoe die moet toegepast worden.
Daarom leggen onze inspecteurs die
zien dat er iets niet in orde is de reglementering uit en geven mee waar meer
informatie te vinden is. We willen dat
structureel versterken door te overleggen met sectororganisaties. Met Boerenbond hebben we afgesproken dat we
ons omgevingsinspectieplan voor 2020
zullen komen toelichten. We hebben
een aantal studies lopen, bijvoorbeeld
rond de dichtheid van mestkelders.
Daar bieden we van bij de start de
mogelijkheid aan de sector om zelf ook
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Bestuurlijke handhaving is voor de Vlaamse overheid een prioriteit. Dat blijkt
des te meer uit de vragen die wij dagelijks mogen ontvangen over welke regels
nu precies gelden en wat er nu kan worden gehandhaafd.

Bijzondere milieuvoorwaarden
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Naast algemene en sectorale milieuvoorwaarden bestaan er ook bijzondere
milieuvoorwaarden. Deze worden opgelegd om de hinder en de risico’s afkomstig van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, voor de mens
en het milieu tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De voorwaarden zijn
zeer divers, van de aanleg van een groenscherm, monitoring van een grondwaterwinning, beregening, beheer van de door het bedrijf voortgebrachte afvalstoffen, tot bijkomende maatregelen inzake geluids- of lichthinder. De naleving
ervan is belangrijk, want het niet naleven kan grote gevolgen hebben voor de
hele bedrijfsvoering. In dat geval komt bijvoorbeeld de bestuurlijke handhaving
tussen via herstelmaatregelen of bestuurlijke beboeting en kan men zelfs overgaan tot schorsing van de vergunning.
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Hoe wordt jullie jaarlijks inspectieplan
opgesteld? Op basis van gegevens van
het afgelopen jaar, of is er ook ruimte
om nieuwe thema’s te bekijken?
Raedschelders: “Dat is een combinatie.
Enerzijds reikt de politieke overheid
ons een aantal thema’s aan, waarvan ze
willen dat we er extra op inzetten. Sinds
vorig jaar is dat bijvoorbeeld de asbestproblematiek bij klasse 2-bedrijven en
particulieren. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld sterk focussen op de droogteproblematiek: grondwaterwinningen,
erkenningen van boorbedrijven ... Er
zitten verschillende deelaspecten aan.
We zullen bijvoorbeeld ook extra goed
vergunningen voor verhardingen bekijken in watergevoelige gebieden. Dat
zijn dus thema’s die maatschappelijk en
politiek erg gevoelig liggen en die we
daarom zullen meenemen in ons
inspectiebeleid. Anderzijds baseren we
ons voor dat plan ook op klachten. De
burger wordt steeds mondiger en voert
de druk steeds meer op. Daarnaast
schuiven we ook zelf een aantal prioriteiten naar voren.” ->

Welke regels gelden er?
© YVES ADAMS / VILDA

een inbreng te doen. We hebben er zelf
ook belang bij dat de resultaten van
studies zo goed mogelijk bekend worden bij de landbouwers. Het vergemakkelijkt ook voor een deel ons werk op
het terrein. Dat maakt immers dat we
minder snel moeten overgaan tot harde
handhaving.”
Bervoets: “Ik ben zelf ook actief
geweest op het terrein en kan bevestigen dat het niet altijd vlot in te schatten
is of mensen effectief geen weet hebben
van een reglementering. Daarom vind
ik het zelf heel belangrijk dat we aan
sensibilisering doen, zodat de reglementering effectief beter bekend wordt.
Dit gebeurt best op een constructieve
manier. We weten ook dat het niets uithaalt, wanneer we verwijzen naar het
Belgisch Staatsblad. Maar ik denk dat de
sector daarin ook een actieve rol kan
spelen, door dat samen met ons uit te
leggen.”

Beroep tegen administratieve geldboete
Als een overheidsinstantie (Mestbank, VLM, ANB, de gewestelijke beboetingsentiteit) een administratieve geldboete oplegt, heb je steeds de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, meestal binnen een wettelijk voorgeschreven
termijn van 30 dagen. Als je meent dat de boete onterecht werd opgelegd of dat
bijvoorbeeld de hoogte van de boete onredelijk is, moet je snel reageren. Indien
je bezwaar wordt afgewezen, kan je in beroep gaan bij het Handhavingscollege,
opnieuw binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving van het afwijzen
van je bezwaar. Tijdig advies inwinnen indien je een bezwaar of beroep wil
indienen, is een must.

Historisch permanent grasland
Bewerk je percelen in landbouwstreek de polders of zijn er percelen volgens de
biologische waarderingskaart (indicatief) historisch permanent graslanden,
dan is er heel wat wetgeving (zoals het natuurdecreet) die je moet naleven. Zo
bepaalt omzendbrief LNW/98/01 – ook wel de code voor goede natuurpraktijk
genoemd – welke handelingen al dan niet toegelaten zijn op historisch permanent grasland. Twijfel je over de beschermingsstatus van je percelen, dan kan je
via www.geopunt.be de gebieden aangeduid als historisch permanent grasland
en alle andere permanente graslanden vinden. Natuurinspecteurs van het ANB
staan in voor de naleving van de regels. Vastgestelde overtredingen kunnen leiden tot herstelmaatregelen én bestuurlijke beboeting.
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Zal de rol van de lokale besturen
veranderen?
Raedschelders: “De beleidsnota bevestigt hun rol in de handhaving van
natuur en milieu. Ook de subsidiariteit
blijft behouden. Daar wordt aan gekoppeld dat zal onderzocht worden of
financiële middelen die gegenereerd
worden vanuit handhaving kunnen
terugvloeien naar gemeenten, zodat zij
meer en beter kunnen handhaven. In
veel kleine gemeenten is er te weinig
capaciteit. We zien dat steeds meer
intercommunales zich richten op handhaving en specialisten opleiden die de
gemeente kunnen ondersteunen in hun
handhavingsopdrachten.”

De technologie zet rasse schreden
vooruit, denk maar aan drones, gps en
dergelijke. Bestaan er al plannen om
daarvan gebruik te maken bij jullie
controles?
Raedschelders: “Het inzetten van
drones om inspecties eenvoudiger en
efficiënter te maken, is inderdaad het
meest concrete idee dat we onder
zoeken. We zijn momenteel aan het
wachten op de juridische analyse.
Drones moeten toelaten om gemakkelijker terreininfo te verzamelen zonder
dat we altijd zelf ter plaatse hoeven te
gaan. We hebben de tijd niet om grote
bos- en natuurgebieden te doorkruisen
en zo ‘toevallig’ op overtredingen te
botsen. Met drones krijg je een beter
overzicht en kan je veel meer vaststellen op korte tijd. Verfijnder werken met
satellietinformatie is zeker ook een
denkpiste. Het Europees inspectie
netwerk organiseert al geregeld workshops om te laten zien wat er al werkt
in andere lidstaten. Daar zit een enorm
potentieel in. Het vooraf analyseren
van allerlei informatie maakt een
gerichtere aanpak mogelijk. Maar we
zitten nog in de beginfase. We gaan
daar de komende jaren zeker werk van
maken. Dat zal niet alleen voor ruimtelijke ordening zijn, maar ook voor
milieu-aangelegenheden.”

Als er tegen het einde van deze legislatuur één iets duidelijk moet verbeterd
zijn, wat zou dat dan moeten zijn?
Raedschelders: “We zijn ambitieus en
hebben verschillende doelen voor
ogen. Bijvoorbeeld ruimtelijk kwetsbare gebieden vrijwaren van constructies die daar de goede ruimtelijke ordening ernstig in het gedrang brengen.
Ook het optreden tegen illegale verhardingen in watergevoelige gebieden.
Naar milieu toe zijn lucht- en waterverontreiniging, illegale afval
activiteiten inclusief ketentoezicht, de
grondwaterproblematiek en blijvende
aandacht voor toezicht op Seveso
bedrijven de grote pijnpunten die we
willen aanpakken – los van alles wat
belangrijk is voor klimaat en energie.
Ik hoop dat we daarin grote stappen
vooruit kunnen zetten, zodat we de
milieudoelstellingen gerealiseerd
krijgen. Dat is wat dubbel, want het is
moeilijk om een rechtstreekse ‘meetbare’ link te leggen tussen ons
inspectieoptreden en de verbetering
van onze milieu- en leefkwaliteit. Wat
we wel systematisch meten, is onze
‘output’: ons aantal inspecties, pv’s, en
aanmaningen. Onze missie is alleszins
om de Vlaamse omgevingskwaliteit te
verbeteren, voor ons en voor de volgende generaties.” n
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de geplaatste systemen er niet altijd in
slagen om te voldoen aan de vooropgestelde normen. Soms zijn die systemen
niet volledig geplaatst zoals het zou
moeten. Soms mist men de nodige
kennis. Sommigen kozen een kleiner
systeem, vermoedelijk omdat het wat
goedkoper was, maar daardoor klopt de
dimensionering niet meer.”
Raedschelders: “Daarom is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de leveranciers. Zij moeten
kunnen garanderen dat het geplaatste
systeem de juiste keuze is voor die
exploitatie, zodat wij niet moeten vaststellen dat het niet het juiste systeem is,
eens alles geplaatst is.”
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Bervoets: “Enkele acties lopen al een
aantal jaar, zoals het toezicht op de
RIE-bedrijven (Richtlijn Industriële
Emissies). Dat zijn de grote varkensen pluimveebedrijven, waarvoor Europa
oplegt dat we ze om de 3 jaar controleren. We voeren ook controles uit in het
kader van nieuw verleende vergunningen, om te bekijken of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Er is
ook een nieuwe Vlarem III-regelgeving
specifiek voor RIE-bedrijven. Voor deze
bedrijven gaat die in vanaf 21 februari
2021, maar bedrijven die vergund zijn
na 21 februari 2017 moeten nu al voldoen aan die regelgeving.
De meeste van onze acties worden verder gezet in 2020, zoals rond de nutriëntrijke stromen op rundveebedrijven.
We gaan de doelgroep verruimen. Vorig
jaar was die actie toegespitst op bedrijven met meer dan 200 runderen die
gelegen zijn in een speerpuntgebied,
nu gaan we dat verruimen naar klasse
1-rundveebedrijven ongeacht hun ligging. We hebben tijdens onze controles
vastgesteld dat het nodig is om deze
actie verder te zetten en kozen er
initieel voor om met zachte hand op
te treden.”
Raedschelders: “De basisdoelstelling is
dat de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Een verbetering op het gebied
van nutriëntrijke stromen is snel voelbaar. In veel gevallen zijn kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering voldoende,
en zijn niet altijd zware investeringen
nodig. Het weten wat verkeerd loopt en
de ondersteuning daarbij kunnen echt
tot wezenlijke verbeteringen leiden.”
Bervoets: “In 2018 zijn we met een
grote actie gestart rond ammoniak
emissiearme stalsystemen. Het is de
bedoeling om daar 3 jaar rond te werken, maar dat kan ook langer zijn. We
willen onder meer in kaart brengen
welke systemen er effectief geplaatst
zijn. Dat is niet altijd hetzelfde als wat
vergund is. We gaan ook de werking en
de constructie ervan toetsen aan het
ministerieel besluit. We stellen vast dat

