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1. lnleiding en aanleiding

Toezicht houden en handhaven is een stevige klus, zeker als dat gebundeld uitgevoerd wordt
voor diverse wetten, regels en vergunningen en door en voor diverse instanties. Dat is wel
de praktijk waarin het toezicht op naleving van milieuwetgeving en specifiek het
ketentoezicht opereert. Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande zijn die de uitvoering
sterk beïnvloeden, zoals de instelling van een Regionale Uitvoeringsdienst in Drenthe,
veranderingen in wet- en regelgeving en bijbehorende verschuiving van bevoegdheid van
provincie naar gemeenten voor bijvoorbeeld afualbedrijven en de nieuwe kwaliteitscriteria

die ook voor ketentoezicht gelden.

Ketentoezicht

Ketentoezicht, ofwel samenhangend toezicht, wordt in de Wabo kwaliteitscriteria (versie

2.1)omschreven:

Ketentoezicht ve reist afstem m i n g, i nform atie-u itwissel i n g en sa menwerkin g tussen

betrokken bestuurs- en strafrechtelijke instanties. Het betreft het toezicht op een branche,

keten, locaties in de keten of objecten. Het is bijvoorbeeld het toezicht op een reeks van

opeenvolgende handelingen en activiteiten door verschillende actoren gericht op een zelfde

risicovolle stof, afualstof, grondstroom. Het is een methode van werken die overheden in

staat stelt de beschikbare capaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Uit de

opsomming in de tabel blijkt dat er sprake is van fysiek toezicht, administratief toezicht,

systeemtoezicht en opsporing.

4

Onderstoande qctiviteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen

kernoctiviteiten van de Wobo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

Activiteiten fysiek en ødministrotief ketentoezicht:

7. Voorbereidend onderzoek externe en schriftelijke bronnen.

2. Uitvoeren van tactische/risico analyses keten/bronche/bedrijf o.b.v. prioriteiten, beleid of
op verzoek. Bepalen von prioritoire ketens

3. Opstellen vøn ketenbeschrijvingen, de problemen en de overdrachtsmomenten

4. Opstellen von een interventiestrategie.

5. Draaiboeken opstellen voor diepgaond onderzoek ols dot nodig blijkt na primair toezicht
6. Voorbereiden en uitvoeren van interventies

7. Audits ter plaatse uitvoeren (combineren financiële en stofstromen).

8. ldentificeren onregelmotigheden en oorzaken.

9. ldentificere n froude.
70. M on itori ng e n eva I uotie

TT.Volgende risicoonalyse en prioriteitstelling
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De eerste stap in programmeren van toezicht
Uitvoering van ketentoezicht in de provincie Drenthe, door de RUD en de samenwerkingspartners,

wordt conform de wettelijke beleids- en kwaliteitseisen gestart met een analyse van het werkveld en
de problemen die zich daarin voordoen, de risicoanalyse. Zie voor de wettelijke basis hoofdstuk 7 van
het Besluit omgevingsrecht in bijlage 2.

De analyse geeft antwoord op de vraag WAT de RUD zelfstandig en in samenwerking prioriteit geeft .

De RUD en de opdrachtgevers hebben besloten het toezicht, conform hoofdstuk 7 van het Besluit

omgevingsrecht programmatisch op te zetten, d.w.z. gebaseerd op de Big Eight en daarvan is risico-

en doelgericht gestuurd toezicht het doel en de analyse de eerste stap.

Kwaliteitseis: het cyclisch proces

Het beleid en de uitvoering voor milieuhandhaving in het algemeen en ook ketentoezicht zijn

gebaseerd op een cyclisch proces en opgesplitst in een beleidsmatig en een uitvoerend deel. Het

ketentoezicht, uitgevoerd door de RUD, wordt daar op gebaseerd.

Figuur: de dubbele regelkring met een strotegische beleidsmotige cirkel in de bovenste ring en een

operotioneel, uitvoerend deel in de onderste ring.

ln de systematiek van het programmatisch handhaven wordt de eerste stap gevormd door de

analyse van WAT nodig is. Op deze wijze krijgt de dialoog tussen de RUD enerzijds en anderzijds de

"opdrachtgevers" en de samenwerkingspartners vorm en inhoud.

Na deze eerste stap volgt (de vaststelling van) bepalen en toepassen van de naleefstrategie of
interventiestrategie die passend is bíj de gestelde prioriteiten en doelgroepen, een afweging van wat
effectief en efficiënt is. Samengevat in het woord HOE we op de gestelde prioriteiten goede naleving

in stand houden of verbeteren. Dit is de tweede stap in de Big Eight, de strategie. Hiervoor wordt
aansluiting gezocht bíj de Handhavingsstrategie Omgevingsrecht provincie Drenthe (2012) en

Programmatisch handhaven.
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De resultaten van deze analyse worden vertaald naar de uitvoeringsprogramma's van de komende
jaren. Daarnaast wordt op basis van de risicoanalyse de dialoog gezocht voor samenwerking met
toezichthouders van organisaties waar dwarsverbanden in de uítvoering liggen, bijv. inspecteurs van

NVWA, Dienst Regelingen, lL&T, politie, Douane, OM, RIEC, ISZW en andere RUD's etc.

2 De historie van de risicoanalyse voor ketentoezicht

Milieuhandhaving kenmerkt zich o.a. door uitvoering door verschillende bevoegde

instanties. Voor het toezicht op ketens is er bestuursrechtelijk geen bevoegd gezag voor een

gehele keten inclusief de transportfase. ln de afgelopen jaren is er door de verschillende

instanties in Drenthe geen risicoanalyse t.b.v. ketentoezicht opgesteld. Dat neemt niet weg
dat er wel aan ketentoezicht gedaan is. ln verband met de vorming van de RUD Drenthe en

de opdrachtverstrekking is een risicoanalyse nodig op basis waarvan de RUD risico-gestuurd
en naar de opdrachtgevers transparant kan opereren.

De historie van ketentoezicht in Drenthe

Er is de afgelopen jaren in diverse projecten ervaring opgedaan met ketentoezicht. Deze

projecten zijn over het algemeen geïnitieerd en begeleid vanuit de provincie, mede omdat
hier sinds 2009 een projectleider ketentoezicht werkzaam is.

Vanuit het LOM zijn asbest en grond lange tijd benoemd als prioritaire stoffen en rond die

stoffen zijn dan ook meerdere projecten uitgevoerd. Ook met de transportcontroles hebben

we ons, soms in NOA verband, gericht op die stoffen. Daarnaast is er een kennisnetwerk

voor asbestdeskundigen opgezet, is het kennisniveau van toezichthouders asbest via een

opleidingstraject verhoogd en is er onderzoek gedaan naar de "staat van toezicht" rondom
grond. Tevens is op diverse manieren "geëxperimenteerd" met het doen van transport-
controles (statische en mobiele controles) en is ook geprobeerd om vanuit transport-
controles te komen tot ketentoezicht. Vanaf eind 2009 ontstonden er steeds vaker
problemen rondom de biovergistingsbranche. Vaak spitsten de problemen zich dan toe op
het toepassen van niet toegestane co-producten. Op landelijk en regionaal niveau zijn hier
diverse projecten in gedraaid. Een aantal van de (keten-)projecten was sterk uitvoerings-
gericht en heel concreet van opzet zoals de transportcontroles. Daarnaast is ook veel energie
gestoken in wat minder tastbare activiteiten zoals het stroomlijnen van de provinciale

asbestactiviteiten (in IPO verband) of het voeren van overleggen over de bevoegdheids-

verdeling tussen de NVWA en de provincies in het geval van het toepassen van (vervuild)

digestaat.

Er is echter geconstateerd dat er nog geen sprake is van een goed gefundeerde

organisatievorm, gebaseerd op de BIG-Eight, die bij wijze van spreken één op één

gekopieerd kan worden naar de toekomstige Rud. Ook de bestuurlijke besluitvorming en de

opdrachtverstrekking aan de RUD behoeft verbetering.

6Risicoanalyse ketentoezicht in de provincie Drenthe, november 2013



Onderstaand in het kort een aantal van de problemen die de afgelopen jaren zijn ervaren:
o Het is lastig om een thema te kiezen voor ketentoezicht dat op een breed draagvlak

mag rekenen. Dat komt o.a. doordat de prioriteÍtstelling vaak vanuit landelijke

invalshoek kwam;

o Het is moeilijk om in de aanvangsperiode voldoende capaciteit te genereren voor een

project en eenmaal verkregen capaciteit brokkelt tijdens een project gemakkelijk af
wegens verschuivende prioriteiten bij de deelnemende organisaties;

o Er is vaak onvoldoende kennis om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare

informatie en om logische verbanden (analyselte leggen tussen deze informatie;
o Het uitwisselen van informatie tussen de verschillende bevoegde gezagen verloopt

zowel om technische (lCT) als om bestuurlijke redenen soms moeizaam;

o Er bestaat bij een deelvan de toezichthouders vanuit een gegroeide gewoonte nog

steeds moeite om over de grenzen van de eigen inrichting heen te kijken.

De vorming van de Rud, en dus het samengaan van een groot aantaltoezichthoudende

organisaties, komt voor een deel al tegemoet aan een belangrijke oorzaak voor het niet

voldoende van de grond komen van ketentoezicht, namelijk de versnippering van het

toezicht over vele bevoegde gezagen. Het is belangrijk daarom v.w.b. prioriteitstelling een

goede analyse gezamenlijk op te stellen en daarin zowel de landelijke als de regionale

prioriteiten te benoemen.

3 Wat is een T risicoanalyse" en welke vormen zijn er?

Kort gezegd is een risicoanalyse een overzicht van bekende of potentiële risico's die de

omgeving in brede zin kunnen beTnvloeden. Een risicoanalyse is een methode waarbij nader
benoemde risico's (bijvoorbeeld thema zoals criminaliteit, financieel/economisch risico
(fraude), calculerend gedrag, bescherming milieucompartimenten, bestuurlijk imago,

volksgezondheid etc.) worden bepaald door het combineren van de kans dat een dreiging
(op de verschillende thema's) zich voordoet en de gevolgen daarvan. Een wat technische

benadering: risico= kans (naleefbeeld) x gevolg. ln een dergelijke benadering is ook het
(bekende of veronderstelde) naleefgedrag voor ketengerichte wetgeving te verwerken.

Risicoanalyses kunnen in hoofdzaak op twee manieren worden uitgevoerd:

Kwalitatieve methode: er worden schattingen van de bekende en mogelijke risico's
gemaakt, Kwantitatieve methode: de risico's worden gekwantificeerd in meetbare criteria
(getalsmatige ana lyse).
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4 Welke methode is gekozen als basis

Wij hebben als methodiek gekozen voor de kwalitatieve methode, dat wil zeggen dat vooral
ingegaan wordt op (te beschermen)gebieden, onderwerpen, thema's en veel voorkomende
overtredingssoorten. Hierbij is gebruik gemaakt van wat experts nodig vinden op basis van
eigen prioriteitstelling en de landelijke thema's. Er is niet gekozen voor een uitvoerige
kwantitatieve methode, omdat daarvoor uitvoeriger, langduriger en soms wetenschappelijk
onderzoek nodig is.

5 Fasering risicoanalyse

Risicoanalyses worden voor verschillende beleidsterreinen opgezet. Vaak gebeurt dat vanuit
een fasering waarin eerst de wettelijke taken op een rijtje worden gezet en in dezelfde stap
wordt ingegaan op het geografisch (werk)gebied en de te beschermen kenmerken van dat
gebied. Vervolgens wordt ingegaan op de problemen in dat gebied, de oorzaak daarvan, de
ernst van de problemen en uiteindelijk het voorstel waarop de komende periode inzet
gepleegd wordt. ln schema:

o Opmerking bij het schema: Stap L, onderdeel wettelijke taken, is in deze analyse

vooralsnog niet uitgeschreven. ln bijlage f. is een overzicht van RUD taken in relatie
tot wet- en regelgeving opgenomen. Stap 1 start in de analyse met het beschrijven

van de specífieke omgeving in het volgende hoofdstuk.
Risicoanalyse ketentoezicht in de provincie Drenthe, november 2013 g

o Geselecteerde thema's en prioriteiten: Waaraan wordt als voorstel door de RUD
Drenthe menskracht en geld besteedt?

. Vaststelling door opdrachtverleners en andere instanties, koppeling aan
begroting, basis voor uitvoering en samenwerking in de uitvoering

. Regelgeving: Wat zijn de wettelijke taken (met daarin onderscheid medebewind
en autonomie)

. Omgeving: Beschrijf de specifieke situatie van Drenthe v.w.b. branches en te
onderkende ketens (bijv. afual, grond, asbest, gevaarlijke stoffen, leidingen,
systeemketens bij grote infrastructurele werken etc.

. Problemen: Beschrijf het (bekende of geschatte) naleefniveau van de in stap 1
genoemde normen, veel voorkomende overtreding€h + 9s¡2¿¿k overtredingen

. Risico's: Beschrijf de gekozen risicoanalysemethode, bijv. CCV of LOM en de
methodiek van prioritering, in essentie Risico is Kans x Gevolg.



. Stap 2 levert een mix op van landelijke prioriteiten en provinciale/regionale

prioriteiten. Op basis van het nieuwe VTH kader voert een RUD loyaal de landelijke

prioriteiten uit.

6 De taken en de omgev¡ng

6.1 Stap 1 Wat zijn de wettelijke taken?

De beschrijving richt zich m.n. op de medebewindtaken, d.w.z. de landelijke of EU

regelgeving. Het gaat daarbij om een stevig pakket wet- en regelgeving, immers er zijn veel

verschillende ketens te beschrijven. De meest voorkomende ketens zijn:

bedrijfsafualstoffen, afualwater, specifiek gevaarlijk afual, bouw- en sloopafval algemeen,

asbest, meststoffen, vuurwerk, gevaarlijke stoffen algemeen en in relatie tot externe

veiligheid, gewasbeschermingsmiddelen (bijv. import), verontreinigde grondstromen, aflral

van delfstoffenwinning (NAM), diergeneesmiddelen en import van dieren (honden).

Een overzicht van relevante regelgeving is opgenomen in bijlage 1

Primair gaat het hierbij om de regelgeving waarvoor de RUD aan de lat staat voor uitvoering,

de regelgeving waarvoor provincie en gemeenten bevoegd zijn. Die bevoegdheid is echter

niet het unieke domein van de RUD opdrachtgevers, in de transportfase (de verbindende

schakels in de keten) gelden meestal andere regels en ligt de bevoegdheid m.n. bij de

rijksinspecties.

6.2 Wat kenmerkt de provincie Drenthe, een analyse van de "omgeving"?

Drenthe is rijk aan natuur. Zo'n2OTo van de oppervlakte van onze provincie bestaat uit
natuurgebied. Bovendien is het landschap daarbuiten rijk gevarieerd en biedt veel ruimte

voor planten en dieren. De provincie ziet de natuur van Drenthe als haar kernkapitaal. Dat

betekent dat natuur een van de sterke en in de risicoanalyse op te nemen punten is. Een

rijke natuur levert een prettig woon- en vestigingsklimaat op. Maar bovenal is onze natuur

van groot belang voor allerlei planten en dieren. Niet voor niets hebben 14 gebieden in

Drenthe Europese bescherming. Bovendien telt onze provincie drie nationale parken.

Kortom, de Drentse natuur is van groot belang en heeft bescherming nodig.

De provincie Drenthe kenmerkt zich daarnaast als provincie met een groot areaal aan

landbouwgrond en verder geclusterde bedrijven- en industrieterreinen. Het

bedrijvenbestand in Drenthe bestaat voor het overgrote deel uit kleine tot middelgrote

ondernemingen. Drenthe telt ca. 37.70O bedrijven en instellingen. Circa 99%ovan de Drentse

bedrijven behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Binnen Drenthe zijn enige verschillen wat
betreft de sectorstructuu r.
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Zo wordt Noord-Drenthe gekenmerkt door relatief veel dienstverlening, vooral zorg en

overheid. ln Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe speelt industrie en (grensoverschrijdende)

afualhandel een grotere rol.

Een deelvan de bedrijvigheid is gevestigd op een bedrijventerrein. Op deze locaties is bijna

een derde van de totale werkgelegenheid in Drenthe te vinden. Dit komt overeen met het
landelijk gemiddelde.

De gemeente Emmen beschikte per l januari 2013 over het grootste oppervlak

bedrijventerrein (888 hectare), gevolgd door de gemeente Hoogeveen (493 hectare).

Biomassa als energiebron is een opkomend verschijnsel, meer en meer wordt biomassa als

grondstof gebruikt in de chemie, farmacie en food. Fossiele brandstoffen worden schaarser

en duurder. Dus is men op zoek naar een alternatief: de biobased economy. Drenthe heeft

te maken met de transitie naar een biobased economy in de land- en tuinbouw, de

chemische sector, afualsector en de logistieke sector. ln 2015 wil men een volwaardig

kenniscluster Biobased Economy (BBE) Zuidoost-Drenthe hebben gerealiseerd, waarin de

pijlers vezelchemie, tuinbouw/agribusiness, energie en transport en logistiek met elkaar

verbonden zijn. Dit zal resulteren in nieuwe marktkansen, extra werkgelegenheid en

natuurlijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving. Maar deze ontwikkeling

kan ongewild ook illegaliteit aantrekken. Vergistingsinstallaties vormen een opkomende

branche met aanvoer en verwerking van afualstoffen.

Door de economische dip zijn er veel faillissementen. Het risico doet zich voor dat afval bij

failliete bedrijven blijft liggen. Bedrijven die financieel in zwaar weer zitten vormen een risico

v.w.b. het investeren in voorzieningen en regelmatige verwijderingvan afualstoffen.
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7 Stap 2 De analyse van de problemen

7.1 Bron- en Expertgegevens

ln het proces om te komen tot een risicoanalyse zijn allerlei bronnen geraadpleegd

Daarnaast is er een brede "expertmeeting" georganiseerd.

Rapport "Milieucriminaliteit in Nederland"
ln20L2verscheen het rapport "Milieucriminaliteit in Nederland" (2OL2l.ledere vier jaren

verschijnt in opdracht van de procureurs-generaal het "Nationaal dreigingsbeeld

georganiseerde criminalite¡t" van het KLPD. De rapportage gaat ook in op milieucriminaliteit

Grijze wetgeving

ln het rapport worden, na een brede benadering de volgende thema's in milieucriminaliteit
(grijze wetgeving) onderscheiden :

Crí mÍ n a liteít bíj Í nte rn otÍo n o I e afva lstro m e n ;
Criminaliteit bij de productie van scheepsbrandstoffen;
Illegool tronsport en storten vøn asbest;
Overtredingen gerelateerd aan externe veiligheid bij chemische bedrijven
lllegole praktijken bîj bodemsonering en ontgrondíngen

Groene wetgeving

ln het rapport worden de volgende thema's in milieucriminaliteit (groene wetgeving)

onderscheiden:

Handel in en gebruik van níet toegeløten bestrljdingsmíddelen;
lllegale praktijken met hormonen en diergeneesmiddelen;
Overschrijd ing vangstquota zeevisserij;
lllegale praktijken met diervoeders;
lllegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.

Opmerking 1: m.b.t. het stellen van prioriteiten voor de groene wetgeving werken de

gezamenlijke instanties in Groningen, Friesland en Drenthe met een specifieke risicoanalyse

voor dat taakveld. Daarom wordt op die thema's in deze analyse niet verder ingegaan.

Opmerking 2: in de rapportage wordt uitvoerig ingegaan op bovengenoemde thema's. Zie

daarvoor het rapport en m.n. deel 2. ln vet en cursief zijn de met de risicoanalyse

ketentoezicht in Drenthe corresponderende thema's gemarkeerd.

Risicoanalyse ketentoezicht in de provincie Drenthe, november 2013 11



lnterview OM

Een interview met het Openbaar Ministerie, OvJ. S. Buist, leverde de volgende
aandachtspunten voor de risicoanalyse op:

- Risicoanalyses zijn van groot belang om de capaciteit aan prioriteiten te koppelen en
daarnaast de betrokken instanties (bestuursrecht en strafrecht) gezamenlijk aan
dreigingen te laten werken;

- De risicoanalyse ketentoezicht maakt in de regel onderdeel uit van een algemene
risicobeoordeling in het omgevingsrecht;

- ln het ketentoezicht is het gebied van één provincie waarschijnlijk te beperkt. Bepaal
bij prioriteiten welk werkgebied relevant is en werk grensoverschrijdend samen.
Bepaal daarin de afstemming van bestuur- en strafrecht.

Rapportage "De tijd is rijp" (cie. Mans 20081

De herziening van het VTH stelsel is (mede) gebaseerd op dit rapport. ln het rapport zijn

aanbevelingen opgenomen over de vorming van RUD's, de ketentaken voor de RUD's en

"informatiegestuurd handhaven". ln dit rapport worden de volgende voor de analyse

relevante conclusies gesteld :

Er worden grote inspanningen verricht om de burgers van Nederland te beschermen tegen
bedreigingen van de veiligheid en de gezondheid van mensen en dieren en bedreigingen van
de leefbaarheid, de duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Een belangrijk deel
van die ínspanningen is gericht op de naleving en handhaving van de daarvoor afgesproken
regels: het omgevingsrecht. Niettegenstaande alle goede intenties hebben de inspanningen
op het terrein van de handhaving evenwel nog volstrekt onvoldoende effect. Het centrale
probleem, dat aan een effectieve en efficiënte handhaving van het omgevingsrecht in de
weg staat, wordt gevormd door frøgmentatie, gepaard gaande met vrijblijvendheid in
samenwerking en uitvoering. De structuur van de handhaving is zodanig versnipperd en de
uitwisseling van informatie zodanig vrijblijvend dat onder deze omstandigheden een
toereikende handhaving nooit van de grond zal komen. Meer in het bijzonder kunnen in dit
verband de volgende conclusies worden getrokken:

o de verdeling van de handhavingstaak over meer dan 500 verschillende instanties
maakt het onmogelijk om een kritische massa te organiseren voor de vereiste
menskracht en deskundigheid;

o de fragmentatie leidt tot grote en ongerechtvaardigde verschillen in de aanpak van
de handhaving en in de behandeling van burgers en bedrijven;

o de fragmentatie maakt het heel moeilijk en kostbaar, zo niet onmogelijk, om
omgevingsproblemen aan te pakken die de jurisdicties van afzonderlijke besturen
overschrijden, met name mobiele en ketenactiviteiten;

o de fragmentatie en de gebrekkige informatie-uitwisseling vormen een grote barrière
voor de aanpak van de zware en georganiseerde milieucriminaliteit.
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De ketenproblematiek heeft betrekking op reeksen economische handelingen met
producten of afualstoffen, welke reeksen worden gekenmerkt door overdrachtsmomenten.
De overdrachten gaan vaak gepaard met een wisseling in bevoegd gezag. Dit vergt een

buitengewoon goede, maar moeilijk te verwezenlijken afstemming van de activiteiten van de
diverse betrokken handhavingsinstanties. Een goede informatie-uitwisseling tussen

instanties is een voorwaarde voor een adequate aanpak van de ketenproblematiek.

Cruciaal is de beschikbaarheid, toegankelijkheid en analyse van informatie. Noodzakelijk is
iets als een 'omgevingsrechtinformatiesysteem', dat door de diverse betrokken instanties
wordt gebruikt en waarvan de bestanden door geautor¡seerde personen kunnen worden
geraadpleegd. Om informatie te genereren, moeten protocollen worden opgesteld over
welke informatie op welke wijze in het systeem moet worden ingevoerd. Bij het raadplegen

van informatie is men dan niet langer afhankelijk van de kunde en bereidwilligheid van

anderen.

De uitwisseling van informatie tussen meer'open' bedrijfsprocessen-systemen en de meer
'gesloten' systemen van politie en justitie moet daarnaast goed worden geregeld. Bepalend

voor het welslagen is de bereidheid van betrokken ministeries een landelijke regeling te
introduceren betreffende de procedure en de soort informatie ten behoeve van de invoering
in verschillende systemen en de betrokken instanties, binnen de wettelijke grenzen, te
machtigen om die informatie op de onderscheiden niveaus ook op te halen. Daarnaast is het
ter beschikking stellen van voldoende financiële middelen voor de daadwerkelijke
uitvoering van die systemen een dringende voorwaarde. Vervolgens is het van belang dat de
informatie goed wordt geanalyseerd, zodat ongebruikelijke gedragspatronen zichtbaar
kunnen worden gemaakt ten behoeve van nader onderzoek naar mogelijk strafbaar gedrag.

Tot zover een terugblik in het voor de vorming van de RUD's zo belangrijke rapport van de

commissie Mans.

PROGRAMMATTSCH HANDHAVEN rN DE CONTEXT VAN DE RUD (2013)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilighe¡d (CCV) heeft voor de samenwerkende
partners in de Regionale Uitvoeringsdiensten een gids over Programmatisch handhaven

opgesteld. Ter voorbereiding op de risicoanalyse ketentoezicht, het organiseren van de
expertmeeting en het opstellen van het rapport is mede gebruik gemaakt van de

methodieken uit deze gids.
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7.2 Expertmeeting

Op 4 oktober 2Ot3 is de expertmeeting gehouden. De meeting is gehouden in het
provinciehuis te Assen. Zie voor de deelnemerslijst bijlage 1.

De deelnemers aan de expertmeeting hebben aan de hand van onderstaande fasering hun

ervaringen gedeeld en besproken. Achtereenvolgens is in drie workshops gesproken over:

o de problemen die de organisaties zelf al onderkend hebben (tabel P);

o de overtredingssoorten die de instanties registreren in hun werk, te onderscheiden in
Afval (tabelA), gevaarlijke stoffen (G), Bodem en grond (tabel B), Meststoffen (M) en

Overige (O). Onderwerpen die goed gaan zijn uit de lijst gefilterd;

o de "witte vlekken" in het ketentoezicht (tabel W).

Tijdens de expertmeeting zijn diverse opmerkingen geplaatst die ook waardevol zijn voor

verdere vormgeving van dit taakveld in de RUD. Deze zijn weergegeven in onderdeel 7.3.

P Welke problemen m.b.t. ketentoezicht doen zich in Drenthe voor? (orioriteiten van instantiesl

P1 Grondstromenproblematiek

P2 Asbestverwijdering

P4 Autodemontage (niet onder ARN)

P5 Wit- en bruingoedhandel

P6 Mest, toepassing, intermediai rs, cross-compliance

P7 Dierhandel (m.n. honden en registratieplicht)

P8 Toepassen afval in werken (TAG)

P9 Metaalschroot keten

P10 Vuurwerk

P11 Kwaliteit en betrouwbaarheid administratie bij bedrijven
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A Afvalstoffen

A1 ln- en export algemeen (EVOA en binnenlands), geen kennisgeving of hiaten in administratie

A2 Asbestverwijdering bij sloop, voldoen aan Bouwbesluit v.w.b. administratie en afgifte

A3 Afualinzameling en hergebruik (vergisting, verwerken in werken, mengen)

A4 Handel in afual (intermediair)

A5 Scheepswerven en verwerken oude schepen/bootjes, cleanen en verwijdering residu

A6 Afualolieketen

A7 Afi¡alwater afgeven aan inzamelaar en verwerking in zuivering

A8 Wit- en bruingoed verwijderingsketen

A9 Afual / biomassa in stookinstallaties

410 Bedrijfsafvalinzameling gemeentel'rjk afvaldepots (geen vergu nning voor)

Wel ke (geregistreerde) overtred ingsoorten zijn te benoemen?

G Gevaarlijke stoffen

G1 Gewasbeschermingsmiddelen, keten vanaf distributeurs naar verbruiker, toelating en registratie

G2 Feitelijk toezicht gevaarlijke stoffen vervoer en veiligheid bij laden/lossen, routering, samenhang met EV

G3 Vuurwerk (illegaal vuurwerk en keten)

B Bodem en grondstromen

B1 Toepassen van grond, mengen van grondstromen (vuil en niet vuil)

B2 Saneren op een bedrijfsterrein, niet gemeld, foutieve aanpak, administratie

B3 Saneren buiten een bedrijf, niet gemeld, foutieve aanpak, administratie

B4 lnzamelen en reinigen van grond bij afvalbedrijven en afualdepots gemeenten

B5 lllegale ontgrondingen

B6 Gecertificeerd werk (onderzoek, uitvoering, monsterneming), toepassing protocollen
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M Meststoffen

M1 Meststromen naar zandgrond, nitraatregels, gebruiksnormen (adm. en fysiek toezicht)

M2 Cross compliance

M3 Mest en vergisting

o Overige

o1 Verwaarlozing dieren, handel, import, registratie honden, stromen van en naar (illegale) handel

Wat gaat er m.b.t. de organisatie en uitvoering van ketentoezicht niet goed?

W Wat zijn de "witte vlekken" in ketentoezicht?

W1 Prioriteitstelling vaak gericht op oude gegevens, actualiteit is soms anders

W2 Verwijderingsketen koelmiddelen i.v.m. nieuwe regelgeving (verbod hergebruik oude middelen)

W3 Verwijdering grondwater bij bodemsaneringen (aandacht is veelal gericht op grond, het vaste deel)

W4 Kennis van ketenprioriteiten bij gemeenten (na RUD vorming), bijv. bij sloop- of (ver)bouwprocessen

W5 lnspelen op nieuwe regelgeving en te verwachten effecten (pro-actiever werken)

W6 Gebruik gevaarlijke stoffen bij tijdelijk werk, opslag bijZZP (busjes/garage) en vervoer naar plaats van werk

I Verbetering werkmethodieken en deskundigheid ketentoezicht, IGH toepassen

t (te) weinig kennis bij ketenpartners en andere overheden, inclusief Wabo loketten

2 (te) weinig capaciteit en specifieke labelling aan ketentoezicht

3 Informatie-uitwisseling en overlegstructtrur, informeel netwerþ Noord Nederland

4 Overheid in de rol van overtreder en afhandeling daarvan (beheer oevers, beheer grondstromen bij

civieltechnische projecten....), toezicht op "bestek" van een project en systeem van naleving bij

aannemer

5 Werken met programmatisch handhaven, Big Eight voor ketens en de afstemming en samenwerking

tussen instanties in dat proces

6 Gebruik gegevens databanken, analyse van gegevens en samenhang met fysiek toezicht

7 Risicoanalyses van bijv. industrie zijn te weinig gericht op de ketens, vaak specifiek voor de inrichting
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7.3 Overige opmerkingen tijdens de expertmeeting

o lnformatie-uitwisseling tussen instanties (bijv. tussen bestuursrecht en strafrecht)
gaat moeízaam. Soms is er zelfs een WOB verzoek nodig om van een andere instantie
informatie te krijgen, erg tijdrovend;

o Ketentoezicht is een specialisme, professionele uitvoering vraagt fulltime
medewerkers en vervangbaarheid;

o Samenwerkingsconvenanten zijn vaak te abstract en geven geen antwoord op

operationele samenwerkingsvragen;

o Voor sommige thema's is samenwerking met de Douane of FIOD aan te bevelen,

zeker waar de motieven van overtredingen liggen in financieel gewin;

o Een prioriteit voor een instantie houdt in de samenwerking ondersteuning door de

partners in;

o Goede samenwerking in ketentoezicht voorkomt dat de individuele instanties het
gevoel hebben goed te presteren, maar als controle op de gehele keten falen;

o De provincie Overijssel heeft structurele samenwerking met Gelderland, maar de blik
zou ook naar het noorden gericht moeten zijn;

o Gemeenten zijn erg intern en inrichting gericht en zijn in het algemeen niet alert
genoeg op stromen die het gebied verlaten of binnenkomen;

o Toezichthouders zijn aangewezen voor het gebied van een gemeente of de provincie.

Voor het volgen van een transport dat de provinciegrens overschrijdt is deze

beperking belemmerend;

Ketentoezicht is een taak van de RUD, de dossiers met informatie over de bedrijven
die een schakel vormen in een keten liggen vaak elders;

a

o Het kennisniveau voor professioneel ketentoezicht is nog niet op niveau. M.n.

deskundigheid op het terrein van risicoanalyse en informatie-gestuurd toezicht vergt
een kwaliteitsimpuls en een robuuste opzet (full-time functies);

¡ De deelnemers zijn van mening dat ketentoezicht in Drenthe geen domein van

proviniie en gemeenten alleen is. Focussen op basistaken van de RUD voor dit
taakveld is te beperkt;
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a Witte vlekken vormen een risico op zich. Voer steekproeven uit teneinde een beter
beeld te krijgen van het thema en de naleving. Werk met een protocol "uitvoeren van

een steekproef'. Spreek bijvoorbeeld met andere RUD's af wie welke steekproef
organiseert en deel de resultaten.

8 Het meten van de risico's, de uitkomst van R¡s¡co = Kans x Gevolg

Op basis van de geraadpleegde bronnen en de beoordeling van de risico's dor de experts (de

stap na de expertmeeting) zijn de risico's beoordeeld op relevante thema's. Hoewel het geen

wetenschappelijke benadering is kan het toch als hulpmiddel dienen de genoemde risico's te
rangschikken op mate van prioriteit en/of de richting waarin het risico gezocht moet
worden. Dat laatste geeft dan tevens input aan de te kiezen interventie"

De geconstateerde problemen zijn op basis van de scores gekleurd naar rangorde van

prioriteit, d.w.z. dat in elke tabel op basis van de inkleuring van het onderwerp de eindscore

van R = Kx G te herkennen is.

Problemen vertaald naar Kans en gevolg per @

Code Beschrijving van
de problemen
voor thema Añral

Criminalitelt/
fraude

Volks-
gezondheid

Bedrelging
milieuèom-
part¡menten

Bestuurlijk
imago

A1
M
A3

A4 HANDEL

A5 SCHEPEN
A6
A7 AFVALWATER

A8 WIT-BRUINGOED
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Criminaliteit/
fraude

Volks-
gezondheid

Bedreiging
milieucom-
partimenten

Code Beschrijving van

de problemen
voor thema Afval

Naleving
Kans dat het
Probleem zich
voordoet
NATEEFNIVEAU

Financieel
gewin/

calculerend
gedrag

Bestuurlijk
imago

A9 AFVAL EN

STOKEN

A10 BEDRIJFSAFVAL

OP

GEMEENTEDEPOT

Code Beschrijving van
de problemen
voor thema
GEVAARTIJKE

STOFFEN

Naleving
Kans dat het
Probleem zich
voordoet
NATEEFNIVEAU

Financieel
gewin/

calculerend
gedrag

Criminaliteit/
fraude

Volks-
gezondheid

Bedreiging
milieucom-
partimenten

Bestuurlijk
imago

G1 GEWASBESCH.

G2 VERVOER EN

AFLEVERING

G3 VUURWERK

Volks-
gezondheid

Code Beschrijving van

de problemen
voor thema
BODEM

Naleving
Kans dat het
Probleem zich
voordoet
NATEEFNIVEAU

Financieel
gewin/

calculerend
gedrag

cr¡m¡nal¡te¡t/
fraude

Bedreiging
milieucom-
partimenten

Bestuurlijk
imago

B1

92 SANEREN BEDRIJF

B3 SANEREN

ANDERS DAN

BEDRIJF

B4 INZAMELEN

REINIGEN

B5 ONTGRONDEN

B6 ÏOEZICHT OP

GECERTIFICEERD

WERK

Criminaliteit/
fraude

Volks-
gezondheid

Bedreiging
milieucom-
part¡menten

Code Beschrijving van
de problemen
voor thema
MEST

Naleving
Kans dat het
Probleem zich
voordoet
NATEEFNIVEAU

Financieel
gewin/

calculerend
gedrag

Bestuurlijk
imago

M1 MEST OP

ZANDGROND

M2 CROSS

COMPLIANCE

M3 MEST EN

VERGISTING

Risicoanalyse ketentoezícht in de provincie Drenthe, november 201-3 19



Code Beschrljving van
de problemen
voor thema
OVERIG

Naleving
Kans dat het
Probleem zich

voordoet
NATEEFNIVEAU

Financieel
gewln/

calculerend
gedrag

Crimlnaliteit/
fraude

Volks-
gezondheld

Bedrelging
milieucom-
partimenten

Bestuurlijk
imago

o1

Code Beschrijving van
de problemen voor
thema
WITTE VTEKKEN

ùlaleving

Kans dat het
Probleem zish

voordoet
NALËEFNIVEAU

Financleel
gewin/

calculerend
gedrag

Criminaliteit/
fraude

Volks-
gezondheid

Bedreiging
mllieucom-
partimenten

Bestuurlijk
lmago

W1 NIËT
INVULI-ËN

w2
W3 GRONDWATER EN

SANERING

W4 KENNIS

KETENPRIO'S BIJ

GEMEENTEN

W5 ACTIE EFFECT NW.
REGELG.

W6 GEVAARLIJKE

STOFFEN EN ZZP
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9 Conclusies en aanbevelingen

9.L.a Conclusies m.b.t. de inhoudelijke thema's

o ln Drenthe doen zich in ketentoezicht de volgende problemen voor:

o Afvalstoffen: asbestsloop- en verwijdering, in- en export van afvalstoffen,

inzameling en hergebruik van afual, afvalolie (verwerking), het stoken van

afual in stookinstallaties (bijv. industrie), inzameling bed rijfsafval op

gemeentelijke depots;

o Gevaarlijke stoffen: bepalingen m.b.t. vuurwerk (in- en uitvoer, transport en

opslag);

o Bodem: toepassen van vuile grond en bouwstoffen, de hele keten van

saneringen. Bij ontgrondingen is de kans op niet naleven groot, echter de

risico's zijn beperkt;

o Mest: mestvergisting en het niet op orde zijn van de cross compliance

bepaling i.v.m. EU regels en problemen in subsidiering;

o Dierenhandel: in algemene zin geen probleem. Signaal dat de import van

honden een risico met zich meebrengt (hondsdolheid)en problemen m.b.t. de

registratie;

o Witte vlekken: de komende regels voor koelmiddelen en de mogelijke illegale

handel in verboden middelen. Daarnaast onbekend ketentaak bij de Wabo

loketten en de gemeenten, de eerste schakel in sommige ketens.

9.1.b Conclusies m.b.t. de organisatie

o Voorafgaand aan de analyse was ketentoezicht vrijwel geheel gericht op de landelijke

LOM prioriteiten asbest en grondstromen. Regionale thema's speelden een geringe

rol. Tijdens de risicoanalyse en de expertmeeting werd de scope van ketentoezicht

(reikwijdte van het onderwerp en aantalthema's) door de gezamenlijke benadering

breder en evenwichtiger;

o Deskundigheidsbevordering is nodig. Daarbij moet gedacht worden aan informatie

gestuurde handhaving (lGH), milieu-accountancy en fysiek toezicht i.v.m.

ketenaspecten. De noordelijke RUD's kunnen, waar het gaat om specialismen, meer

samenwerken; De capaciteit t.b.v. ketentoezicht moet niet versnipperd worden over

alle toezichthouders maar moet worden ondergebracht bij enkele daarvoor

geselecteerde en gemotiveerde toezichthouders.
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o Verdere professionalisering van ketentoezicht in Drenthe kan gericht worden op
netwerk- ontwikkeling, i nformatieh u ishouding en overbruggen van provinciegrenzen

Het VHT stelsel is vooralsnog teveel gericht op de structuur binnen de provincie-
grenzen;

9.2.a Aanbevelingen m.b.t. prioritaire thema's in ketentoezicht

Richt ketentoezicht in2Ot4 op de ketens van asbest, in- en export van afual (in

samenwerking met lL&T), afual en stookinstallaties (implementatie in het Wabo
toezicht bij inrichtingen) en zorg voor een goed naleefbeeld van de inzameling op de
gemeentelijke depots. Stimulering van bio-based economie is ook gekoppeld aan

bijvoorbeeld afvalregelgeving en malafide bedrijven moeten geweerd worden. Zorg
voor integraal toezicht op vergisters;

o Continueer het toezicht op vuurwerkketens;

Richt ketentoezicht m.b.t. het thema Bodem op het toepassen van vervuild materiaal.
Bij zowel saneringen binnen als buiten inrichtingen is een verbetering van het
ketentoezicht nodig voor zowel de vaste stromen als ook het verwijderen van

grondwater (witte vlek). Start ketentoezicht al ¡n de planfase en beoordeel de mate
van herkenbaarheid van naleefbereidheid in bestekken en saneringsplannen;

o Handel in jonge honden (hertkomst Oost-Europa) is mogelijk een groeiend

fenomeen. lnventariseer handelaren en kennels als eerste stap;

. ZorB bij prioriteiten die te maken hebben met branches of industrieën voor een

gesloten "lines of defence" v.w.b. inrichtingentoezicht en ketentoezicht. Neem

ketenprioriteiten op in de toezichtsplannen.

9.2.b Aanbevelingen m.b.t. de organisatie van het ketentoezicht

De analyse is onderdeel van de eerste stap in programmatisch handhaven. Het

verdient aanbeveling de "Tafel van Elf" toe te passen in combinatie met het opstellen
van een nalevingsprofiel van de doelgroep(en). Zie hiervoor ook bijlage 4. Bepaal de

schakel(s) waar een interventie het meest effectief en/of efficiënt is;

o Richt een projectteam in voor ketentoezicht met circa 3 toezichthouders en een

projectleider die minimaal de helft van hun tijd actief zijn met dit toezichtsaspect.

a

a
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a Ketens beginnen in de eerste schakel. Voor vele ketens is het essentieel goed zicht te
hebben wat er in de eerste schakelgebeurt. Bij inrichtingentoezicht is kennis de

prioriteiten van ketentoezicht nodig en waar de signaaltaak een functie heeft;

o Actualiseer de risicoanalyse jaarlijks samen met de evaluatie;

o Agendeer de resultaten van de analyse en de voorgestelde aanpak in het provinciaal

handhavingsoverleg (overleg conform het nieuwe VTH stelsel);

o Stelvoor ketentoezicht protocollen op als onderdeelvan het kwaliteitssysteem van

de RUD;

o Start in2Ot4 een informatietraject ketentoezicht en wat gemeenten daarin kunnen

betekenen in het loket waar bijvoorbeeld de meldingen voor sloop binnen komen;

o Onderwerpen die voor de RUD geen hoge prioriteit hebben, komen wellicht in de

samenwerking met andere instanties tot invulling. De RUD brengt deze onderwerpen

vanuit de risicoanalyse bij de andere overheden onder de aandacht voor verdere

aanpak.
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Bijlage 1

Leden klankbordgroep

De ontwikkeling van de risicoanalyse ketentoezicht werd begeleid door een klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit:
Herman Walda, sr. medewerker handhaving, gemeente Hoogeveen
Leon Bakx, sr. handhaver, gemeente Emmen
Erik Quené, teamleider specialisten WH, provincie Drenthe
Roy Stavenga, coördinator Handhaving, gemeente Noordenveld

Deel nemers expertmeet¡ng

Organisatie Deelnemer
1 Provincie Friesland

Gemeente SW-Fryslan
Folkert Reitsma
Ramon Rijpma

2 Provincie Groningen Doede de Haas
3

4

Provincie Drenthe Adriaan van Hemel

Bert Gosselink
Erik Mossel

5 Provincie Overijssel Dick van Driessum
Bert Dam

þ Gemeente Assen Wobbe Britstra
I Gemeente Emmen Leon Bakx
10 OM Jaap Tadema
11 RIEC Erik Hilbrink
12 N\A/VA Klaas Buma
13 IL&T Jaring Roosma
14 RMT Drenthe Henk Kuipers
15 Dienst Regelingen Nynke Kuipers

Aly Hepping
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Wet- en regelgeving lnstrument Bevoegd gezag

Wabo Omgevingsvergunning

2.1. líd 1 onder a, e en i

2.3 overtreden
voorschriften
Gedoogbeschikkingen
Arl.2.2.a Bor OBM's in
relatie tot bijv afualbranche

Wabo bevoegd gezag (GS, B&W,

Ez...l

Wet milieubeheer Hoofdstuk 9 Gevaarlijke stoffen

Besluit externe veiligheid,

risicokaart, ADR/WVGS

Hoofdstuk 10 Afvalstoffen en

Afoalwater, direct werkende regels

Art. 10.15 AMvB's verwijderen afual

Hoofdstuk 17 Ongewone voorvallen,

meldingen, verwijdering van

afualstoffen, bijv. asbestbrand

Meldingen/Kennisgevingen

Activiteitenbesluit
overtreden voorschrift en

Maatwerkvoorschriften
LMA
IMA/EVOA advies
Asentschap/lL&T

Wabo bevoegd gezag (GS, B&W,

IL&T,SZW)

Woningwet Direct werkende regels voor bouw

en sloop

Melden asbestsloop
Scheidingsregels voor BSA

Wabo bevoegd gezag, zie boven

Wet bodembescherming Besluit bodemkwaliteit

- Opslag van grond,
baggerspecie

- Toepassen van stoffen
- Vervoer stoffen via

buisleidingen
Bodemsaneringen

Bodemonderzoeken
Beschikkingen

BUS meldingen

Saneringsplannen

GS of B&W van Emmen

Bijlage 2 Overzicht relevante regelgeving t.b.v. ketenhandhaving
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- Meldingengrondverzet
Meststoffenregels

Besluit lozen buiten inrichtingen

Wet gewasbeschermingsmiddelen

en biociden

Ketengerichte regelgeving voor

fabricage, distributie en gebruik van

middelen

Toelating

Min. EZ, NVWA

Waterwet Art. 6.8 Zorgplicht t.a.v. de

waterbodem

Sa neringsplan waterbodem

Waterbeheerder

GS

Meststoffenwetgeving Toepassen mest op zandgrond NVWA/Dienst regelingen

Dierenwetgeving Grensoverschrijdende handel in

honden, registratieplicht

NVWA/Dienst regeli ngen

WED Art. 1 Strafbaarstelling delicten als

economische delict

Opmerking: Zie voor rechtstreekse verboden ook bijlage l van de Wabo kwaliteitscriteria
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Bijlage 3 De basis voor de risicoanalyse, de kwaliteitseisen in Bor en Mor

Besluit omgevingsrecht (Bor) Hoofdstuk 7. Handhaving

Aftikel 7. 1 Definitie bestuursorgaan
ln dit hoofdstuk wordt verstaan onder bestuursorgaan: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5.3,
tweede lid, van de wet. Bevoegd gezag tenzij gemandateerd

Aftikel 7. 2 H a ndh avingsbeleid
1. Het bestuursorgaan stelt het handhavingsbeleid vast in een of meer documenten waarin
gemotiveerd wordt aangegeven en welke
activiteiten het daartoe zal uitvoeren. Het bestuursorgaan beziet regelmatig, maar in elk geval naar
aanleiding van de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, of dit beleid moet worden aangepast en
past het zonodig aan. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat dit beleid en het handhavingsbeleid
van de andere betrokken bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke
handhaving onderling worden afgestemd.
2. Het die zich naar het
oordeelvan het bestuursorgaan kunnen voordoen met betrekking tot de naleving van het bij of
krachtens de betrokken wetten bepaalde in de gevallen waarin de zorg voor de handhaving daarvan
aan hem is opgedragen.
3. Het handhavingsbeleid geeft inzicht in:

a. de prioriteitenstellinq met betrekking tot de uitvoering van de krachtens het eerste lid
voorgenomen activiteiten;
b. de methodiek die het bestuursorgaan hanteert om te bepalen of de krachtens het eerste lid
gestelde doelen worden bereikt.
4. Het handhavingsbeleid geeft voorts inzicht in de strategie die het bestuursorgaan hanteert met
betrekking tot:
a. de wijze waarop het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde
wordt uitgeoefend om de krachtens het eerste lid gestelde doelen te bereiken;

Aftikel7.7 Rapportage
1. Het bestuursorgaan rapporteert periodiek over:

b. de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, in verhouding tot de
prioriteitenstelling, bedoeld in artikel 7.2, derde lid, onder a;

c. de uitvoering van de afspraken, bedoeld in artikel 7.2, vijfde lid.
2. Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks of de in het uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 7.3,
eerste lid, opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen
aan het bereiken van de krachtens artikel7.2, eerste lid, gestelde doelen.
3. Burgemeester en wethouders maken de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de
evaluatie, bedoeld in het tweede lid, bekend aan de gemeenteraad. Gedeputeerde staten maken de
rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, bedoeld in het tweede lid,
bekend aan provinciale staten.

Regeling omgevingsrecht (Mor) Hoofdstuk 10. Kwaliteitseisen
Aftikel 1 0.3 Handhavingsbeleid
1. De analyse van de problemen, bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, van het besluit, geeft in ieder geval
inzicht in:

a. de gevolgen voor de fysieke leefomgeving van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de
wet of het bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde;
b. de kansen dat overtredingen als bedoeld onder a zullen plaatsvinden.
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Bijlage 4

Basisbeschrijving van een keten (bron Milieucriminaliteit in Nederland ,20L2!'

1 Hoe ziet de keten er uit in termen van bestaande processen, welke omvang hebben de

stromen welke partijen zijn betrokken;

2 Betreft het een (provincie-of landsgrensoverschrijdende keten?

3 Welke regelgeving is relevant? Welke vergunningen? Welke meldingen?

4 Hoe werkt toezicht en handhaving? Welke instanties zijn betrokken? Welke knelpunten

doen zich voor? Bestaat er vermenging van belangen? Hoe staat het met de

onafhankelijkheid? Hoe verloopt de samenwerking tussen instanties?

5 Welke ontwikkelingen zijn te noemen m.b.t . het onderwerp?

6 Welke gelegenheid is er voor criminaliteit en welke gerealiseerde criminaliteit is bekend?

7 Welke gevolgen heeft deze criminaliteit voor het milieu, de volksgezondheid, de economie

en de overheid?

8 Welke aanknopingspunten zijn er voor het terugdringen van de criminaliteit? Welke schakels

in de keten z'rjn daarin bepalend?
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