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Programma

Vereniging Leefmilieu

• Voorstellen vereniging Leefmilieu

Algemeen

• Project Burgernetwerk

• Voor een groen en gezond leefmilieu

• Ervaringen Burgernetwerk relevant
voor handhaving en handhavers

• Vanaf 1990 actief
• Opgericht door mensen met grote
kennis op het gebied van milieu

• Lessen voor handhaving

• Gevestigd in Nijmegen

• Conclusies en aanbevelingen

• Vrijwilligers en betaalde
projectmedewerkers

• Twee cases (veevoeder en asfalt)
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Vereniging Leefmilieu
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Voorstellen Leefmilieu

Kenmerken

Onderwerpen

• Milieuvraagstukken met expertise

• Meestal milieu in relatie met gezondheid

• Veel samenwerking

• Luchtkwaliteit – www.lokalelucht.nl
• Nanotechnologie - onbekende milieu-effecten

• Grote gedrevenheid

• Burgernetwerk - ondersteunen bewonersgroepen

• Stevig netwerk van deskundigen

• Industrie – vergunningen

• Meer info op www.leefmilieu.nl
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Burgernetwerk
Twee opeenvolgende projecten
gesubsidieerd door VROM met
SMOM subsidie
2005 – 2006
Burgers helpen burgers: het
deskundigennetwerk

Illustratie: Marcel Blom

Milieuvergunning kolencentrale Electrabel

2007 - 2008
Burgers helpen burgers: het
deskundigennetwerk verankerd

Bijstook afvalhout en palmolie
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Behandelde vragen
•
•
•
•
•

Nooit eenvoudig
Meestal al lang lopend
Op allerlei gebied
Vaak relatie met luchtkwaliteit
Burgernetwerk ondersteunt met
deskundigheid maar adopteert het
probleem niet
• Voorbeelden……
Parkuitzicht wordt hondentoilet
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De wijk wordt gesloopt
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Effecten VOS voor omwonenden voor gezondheid
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Hoe verhinderen we komst van de tennisbaan
en tennishal in deze open groene ruimte?
Gevolgen luchtkwaliteit extra verkeer
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Aanpak Burgernetwerk
•
•
•
•
•
•

Binnenkomen van vragen
Intake(gesprek)
Uitzoeken van de vraag
Deskundige inschakelen
Vraag beantwoorden
Vraag en antwoord
publiceren

Zonder bestemmingsplanwijziging verandert
de tuin van de buren in een parkeerplaats
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voor een partycentrum/ijssalon verderop
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Intake(gesprek)

Binnenkomen van vragen

• Persoonlijk gesprek

• Vragen komen vooral per mail binnen

– Is investering waard

• Snel reageren is belangrijk

• Managen van de verwachtingen

• Probleem begrijpen en begrip tonen

– Daarvoor bestaat begrip

• Vraagarticulatie

• Vaste contactpersoon/personen

– Veel kennis en overzicht voor nodig, wat is
nu eigenlijk het (achterliggende) probleem
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Uitzoeken vraag

Deskundige inschakelen

• Benodigde informatie lastig te vinden

• Deskundige soms lastig te vinden

• Lang niet altijd digitaal

• Deskundige de juiste, afgebakende,
vraag stellen.

• Stukken vaak niet compleet ook niet bij
inspraakprocedure
• Technische en juridische aspecten lopen
door elkaar heen en zijn vaak
verbonden

• Vraagsteller wordt een betere partij in
het overleg
• Vraagsteller krijgt weer grip en
begrijpt eigen vraagstuk beter.
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Vraag + antwoord
publiceren

Vraag beantwoorden
Lastig daarbij is het afronden, want
• Nieuwe vervolgvragen

• Antwoord opnieuw uitschrijven

• Complexiteit van het probleem

• Doel: hergebruik door vraagstellers

• Regelgeving verandert heel snel

Maar… antwoorden verouderen snel.
Concentreer daarom op FAQ’s.
21

22

Terugblik Burgernetwerk

Lessen voor handhaving

•
•
•
•

• Wie – wat – waar bij de handhaving?

Veel bereikt met weinig middelen
Door support uit ons hele netwerk
Bijzondere zaken, klein en groot
Kwaliteit overheid heel wisselvallig
(soms beangstigend slecht)
• Als burger inbreng leveren is heel moeilijk
• Expertise niveau dat je nodig hebt heel
hoog
• Vervolg in handen van anderen…zoals u!

• Handhavers lijken vaak machteloos
• Gebrek aan transparantie
• Overheid reageert heel wisselvallig
• Expertise niveau dat burger nodig
heeft om mee te praten is heel hoog
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Wie – wat – waar
bij de handhaving?

Handhavers lijken
machteloos

• Voor burgers is het niet duidelijk bij
wie ze moeten zijn…

• Slechte vergunningen zijn bron van
problemen bij de handhaving

• Wie is de handhaver en hoe bereik
ik die?

• Vaak afzien van handhaving vanwege
nieuwe aanvraagprocedures.

• Wanneer is er voor het laatst
gehandhaafd en waar vind ik
daarover informatie?

• Onvoldoende steun van management
en politiek voor de handhavers.
Liever geen gedoe met bedrijven
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Echter…

Gebrek aan transparantie

Gebrekkige handhaving is een
belangrijke bron van verlies van
vertrouwen van de overheid en dus …
heel belangrijk om

goed

26

• Er zijn bij handhaving veel instanties
betrokken, maar niemand lijkt het
hele proces te overzien.
• Instellen regisseur?
• Handhaving is onderbelicht in de
communicatie en de dossiers zijn
lastig in te zien

te doen!

• Publiceert u al een klachten top tien?
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Wisselvallige overheid
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Expertiseniveau is heel hoog
Ongelijke positie van burgers
• Minder kennis van milieu/techniek
• Minder kennis van procedures
• Milieuprocedures zijn heel lastig, zelfs
voor professionals
• Weinig tijd voor inspraak
• Machteloos gevoel is gevolg

• Normen veranderen en worden soms ook
soepeler
• Je krijgt bij de rechter gelijk en daarna
wordt er gedoogd.. Wat ben je dan met al
je inzet als burger opgeschoten?
• Burgers begrijpen niet bij er een milieuovertreding een heel moeizaam en
onduidelijk proces opgestart wordt.
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Conclusies en aanbevelingen
•
•
•
•
•
•
•

Neem tijd voor een goed gesprek
Waardeer de inbreng
Geef goede informatie
Ook over de eigen (on)mogelijkheden
Onderhoud contacten
Wees betrouwbaar en consistent
Organiseer mogelijkheid onafhankelijke
deskundigheid
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Veevoederbedrijf in Ravenstein
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Case veevoederbedrijf

• Veevoederbedrijf in de uiterwaarden van de Maas
• Ligging nabij klein stadje dat veel geuroverlast heeft
• Handhavingsverzoek op productie ingesteld en
gewonnen bij de Raad van State
• Wordt nog steeds niet gehandhaafd
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Case asfaltcentrale Gouda
• Milieuvergunning uit 1975
• In 2004 een aanvraag ingediend maar nog
niet afgehandeld
• 2007 Handhavingsverzoek afgewezen
• 2008 Stichting door RvSt in gelijk gesteld wat
betreft
– Productie hoeveelheid
– Geluid
– Opslag zand

Asfaltcentrale in Gouda
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Twee cases waarbij het uit
de hand loopt
• Burgers dienen handhavingsverzoek in
gebeurt niet vaak – veel mensen weten niet eens hoe dat
moet

• Ze krijgen ongelijk van bevoegd gezag
• Ze krijgen gelijk bij de Raad van State
• Maar besluit wordt niet uitgevoerd
Hoe ver moet je als burgers dan nog gaan….
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Handhaving werkt beter
samen met burgers

Om verder te lezen
www.leefmilieu.nl > Burgernetwerk
•de vragen en antwoorden
•het eindrapport enz.

Opslag van geïmpregneerd
hout is verdwenen uit de
ecologische
hoofdstructuur.

Nieuwsbrief ontvangen mail
m.jacobs@leefmilieu.nl

vertrouwen wordt stapje
voor stapje hersteld
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