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Milieubeleid: Samenwerking! 
DRS. J.G. TEN HOUTEN* 

Probleemstelling en uitgangspunt 

In politieke debatten en ambtelijke steekspelen 
krijgen (detail) kritiek en verschillen van menig 
(ook over milieuzaken) te veel nadruk. Punten van 
overeenstemming en! of van gemeenschappelijk 
belang (zoals het gezamenlijk overleven door o.a. 
een verantwoord omgaan met de natuur, 
natuurlijke hulpbronnen en met elkaar) komen 
daardoor onvoldoende uit de verf. 

De grote milieubeleidslijnen zijn vaak, ook bij lagere 
overheden, op papier wel aanwezig, maar in de regio
nale en lokale bestuurspraktijk heeft de noodzakelijke 
samenwerking binnen en tussen de verschillende over
heden veelal nog onvoldoende vorm, laat staan inhoud 
en effectiviteit gekregen. Competentiekwesties vergen 
vaak meer tijd en energie dan het gezamenlijk, ieder 
binnen de eigen mogelijkheden, proberen het milieu
beleid uit te voeren. Wanneer overheden werkelijk in 
belangrijke mate actiefwillen blijven sturen bij o.m. het 
(laten) aanpakken van milieuproblemen is een betere 
samenwerking binnen en tussen overheden van het 
grootste belang. 

Artikel 21 van de Grondwet zegt: 'De zorg van de 
overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land 
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.' 
Dit lijkt mij op zichzelf al een voldoende uitgangspunt 
voor de overheid om actief te zijn en waar nodig actief 
samen te werken: binnen iedere bestuurslaag, tussen 
de verschillende bestuurslagen onderling en met ver
schillendegroepen en doelgroepen in de samenleving. 

Samenwerking binnen en tussen de overheden 

Tijdens staten- en raadsvergaderingen worden gere
geld zeer uitvoerige debatten gewijd aan details. Hoe 
belangrijk die details ook kunnen zijn voor een betrok
ken subsidie aanvragende instantie, voor enkele buren 
van een (nog steeds) stinkende fabriek of voor een 
vergunning vragende winkelier, de grote (milieube
leids) lijnen komen hooguit bij de jaarlijkse begrotings
behandeling aan de orde. Staten- en gemeenteraads
leden lijken vaak meer vuur in het 'spel' te brengen, 
wanneer de betreffende belanghebbende of de verte
genwoordiger van de regionale of lokale krant op de 
publieke tribune aanwezig is. De grote lijn wordt dan 
nog al eens vergeten. 

PolitiekedebaHen worden, ongeacht de uitkomstvan 
het echte politieke debat, veelal in ambtelijke kring 

De auteur is adviseur voor milieumanagement. 

voortgezet of zelfs nog eens dunnetjes overgedaan. De 
meeste milieuambtenaren zijn zich individueel terdege 
bewust van de dreigende milieuproblemen, maar de 
thans meest gangbare bureaucratische organisa
tiecultuurstimuleert hen niettot hetsamen oplossen van 
deze problemen. De kwaliteit van het milieubeleid en 
daarmee de kwaliteit van het milieu zelf zou zeer 
gebaat zijn bij betere samenwerking binnen en tussen 
de verschillende overheden. 

Samenwerking en gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voorhet integrale beleid van het betreffende open
baar bestuur, dus ook voor elkaars werk, wordt veelal 
noch ambtelijk noch bestuurlijk als essentieel gezien, 
laat staan dat het wordt gestimuleerd. Samenwerking 
wordt in veel gevallen zelfs als bedreigend gezien voor 
(de macht van) de eigen afdeling, dienst, vakbestuur
der of bestuurslaag. Onderling op elkaar afstemmen 
van beleid is dan ook vaak een geniepig spelletje 
strotego met ongeschreven regels. Verschil van afde
lings- of dienststandpunt blijkt dan vaak, met name 
voor het middenkader, de belangrijkste leidraad in 
denken en handelen. Competentiekwesties tussen 
sommige beleidsterreinen hebben bijna traditionele 
vormen aangenomen, niet alleen tussen de ambtena
ren, maar soms ook tussen de bestuurders binnen 
dezelfde overheid. Zo is er met name op provinciaal 
bestuursniveau tussen milieu en ruimtelijke ordening, 
tussen milieu en (sociaal) economische zaken en, de 
laatste jaren, ook tussen milieu en waterbeheer meer 
onenigheid dan samenwerking. Dat is zeer te be
treuren, aangezien bij een volwassen uitvoering van 
elk van deze beleidsterreinen op zich de instrumenten 
van de andere genoemde beleidsterreinen een zeer 
welkome aanvulling (kunnen) betekenen voor het 
'eigen' beleidsinstrumentarium. Planvorming, plan
toetsing, begeleiding, milieuvergunningverlening en 
subsidieverlening zouden elkaar zeer goed kunnen 
aanvullen, waarbij zowel milieukwaliteti en leefbaar
heid als werkgelegenheid zouden zijn gebaat. In de 
Rijksnota 'Meer dan de som der delen' en de Indicatie
ve Meerjarenprogramma's Milieubeheer wordt een 
goede aanzet geleverd voor een afstemming van ruim
telijk, water- en milieubeleid. Deze afstemming zal 
gedeeltelijk weHelijk worden geregeld in het hoofdstuk 
Milieubeleidsplanning van de Wet Algemene Bepalin
gen Milieuhygiëne. Een wettelijke verplichting is echter 
nog geen garantie voor een verbeterde sa
menwerkingscultuur binnen de provincies. 

Tussen de afdelingen en bureaus die zich binnen een 
provincie met milieuzaken bezig houden is de samen
werking ook bepaald niet overal optimaal. Hoewel er 
nog maar weinig provinciale organisaties met een 
griffie-dienstenmodel zijn (ook Groningen gaatveran-



deren) is er een bijna traditionele competentiestrijd 
tussen de primair bestuurlijk-juridisch georiënteerde 
(griffie)-afdelingen en de meer technisch georiënteer
de (waterstoats)-afdelingen. Ook tussen de naar mi
lieucompartiment/wet (water, bodem, lucht, veilig
heid, geluid, afvalstoffen) ingedeelde onderafdelin
gen kan een ongezonde competitie tot competen
tiekwesties leiden die noch de milieukwaliteit in de 
betreffende provincie, noch de duidelijkheid naar bui
ten toe ten goede komen. Onderlinge afstemming 
binnen en tussen de milieuafdelingen zal noodzakelijk 
worden voor een effectieve uitvoering van het concreet 
op stapel staande milieubeleid. Zowel het al genoemde 
hoofdstuk Milieubeleidsplanning als het hoofdstuk Al
gemene regels en vergunningen van de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne zullen bij inwerkingtreding 
de provincies dwingen toteen aangepaste organisatie
structuur en -cultuur, waarbij integratie en samenwer
king belangrijke uitgangspunten en waarden vormen. 

Om (competentie) problemen tussen provinciale mi-

Samenwerking: ook met burgers. 

lieu-ambtenaren te doorbreken c.q. te voorkomen zou 
een (nieuw gekozen) provinciaal politiek milieube
stuurder bijvoorbeeld zo snel mogelijk na aantreden 
alle ambtelijke medewerkers informeel bijeen kunnen 
roepen: enerzijds om zijn visie aan hen kenbaar te 
maken, zodat ervoorallen samen duidelijke uitgangs
punten zijn voor de grote beleidslijnen, en anderzijds 
om te horen welke (toekomstige) milieuproblemen de 
medewerkers in de samenleving onderkennen, hoe zij 
de taak van de overheid bij de oplossing daarvan zien 
en welke concrete mootregelen daartoe genomen zou
den kunnen worden. Een dergelijke bijeenkomst kon 
een duidelijk gezamenlijk startpunt zijn om voortaan 
tenminste als milieuambtenaren meer samen te wer
ken. Zowel politieke milieubestuurders als uitvoerende 
milieu-ambtenaren zijn gebaat bij een snelle weder
zijdse kennismaking. Nu sijpelen de ideeën van een 
nieuwe bestuurder vaak pas na maanden via een 
selectief filterende ambtelijke hiërarchie gedeeltelijk 
door naar de uitvoerende medewerkers. Een open en 
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Leidt samenwerking tot armetierigheid? 

eerlijke informatie-uitwisseling, een gezamenlijke 
analyse van problemen, het samenbrengen van crea
tieve oplossingen en het, na bestuurlijke goedkeuring, 
gezamenlijk uitvoeren, handhaven en evalueren van 
het milieubeleid zouden bovendien de arbeidsvreugde 
en daarmee de inzet van de betrokken ambtenaren 
aanzienlijk kunnen verhogen, waardoor ook de kwali
teit van het milieu beter kan worden beschermd en 
verbeterd . 

Sommige 'ouderwetse' bestuurders voelen weinig 
voor een dergel i jk informeel contact met 'uitvoerders' . 
Bij uitblijven van dit contact blijft de afstand tussen 
'politiek bedrijfsleider' en uitvoerders zowel in denken 
als in handelen veelal groot. Met name de ambtenaren 
in het het middenkader (afdelings- en bureauhoofden) 
zijn voor een dergelijke sessie veelal weinig gepor
teerd omdatzij de toegang tot de bestuurders graag als 
hun privilege willen behouden. Veel 'middenamb
tenaren' zouden ook graag in het opnemen en onder
houden van contacten met andere interne afdelingen, 
andere overheden of met andere klanten in de samen
leving het alleenrecht voor zichzelf willen houden. 

Een betere samenwerking tussen (sociaal) economi -

sche-, ruimtelijkeordenings-en milieu-afdelingen van 
provincies en gemeenten, die dezelfde doelgroepen 
bedienen, zal, indien dit gepaard gaat met een positie
ve klantgerichtheid van ambtenaren, een stimulerend 
effect kunnen hebben op de regionale c.q. lokale 
werkgelegenheid, op de milieukwaliteit en op burgers 
en groepen burgers. In dit verband is o.a. het experi 
ment van de gemeente Groningen te noemen, waarbi j 
ambtenaren van uiteenlopende diensten (R.O ., milieu, 
sociale zaken en werkgelegenheid) in min of meer 
vaste wijkteams gaan samenwerken, zonder overigens 
de gedecentral iseerde volksvertegenwoordiging zo
als bij deelgemeenten in Rotterdam of Amsterdam. De 
verschillende beleidsinstrumenten kunnen elkaar hier
bij versterken. Deze samenwerking kan voor bestaan
de bedrijven stimulerend zijn en kan impulsen geven 
voor nieuwe bedrijvigheid bijv. in de vorm van milieu
produktiebedrijven en dienstverlening op het gebied 
van kwaliteitszorg en/of milieuzorg. Het stimuleren 
vankwaliteits-en milieuzorgsystemen in bedrijven kan 
goed als gezamenlijk uit te voeren project dienen, 
waarbij ook andere overheden en intermediairs kun
nen worden betrokken. Er zou ook binnen de eigen 



organisatie of onderdelen ervan kunnen worden ge
start met het opzetten en invoeren van een intern 
kwaliteitszorgsysteem en/ of een milieuzorgsysteem. 

Enige nadere uitleg omtrent de voordelen van deze 
zorgsystemen is hier op z'n plaats. Hoewel kwaliteits
zorg primairis gericht op de kwaliteitvan het produkt of 
de dienst die wordt geleverd en milieuzorg primair is 
gericht op de kwaliteit van de fysieke omgeving van het 
producerende of dienstverlenende bedrijfzijn er diver
se overeenkomsten. Beide zorgsystemen vereisen bij 
een goede uitvoering een volledige integratie in de 
bedrijfsvoering: directie en bedrijfsleiding moeten er 
volledig achterstaan, iedereen is medeverantwoorde
lijk voor de uitvoering van het gehele zorgsysteem, 
huidige en mogelijke kwa liteitsproblemen worden zo
veel mogelijk vastgelegd en corrigerende en preven
tieve maatregelen warden genomen of voorbereid, 
verantwoordelijkheden voor de zorg komen zo laag 
mogelijk in de organisatie, procedures en werkinstruc
ties zijn op voor iedereen begrijpelijke wijze op papier 
vastgelegd. 

Het bevorderen van kwaliteitszorg en milieuzorg 
kan diverse positieve uitstralingseffecten hebben. Het 
regionale c.q. lokale bedrijfsleven produceert betere 
produkten en diensten, waardoor haar positie op de 
(inter)nationale economische markt verbetert èn het 
milieu, het woon- en vestigingsklimaat b lijven goed of 
worden zelfs beter. Bovendien vereisen kwaliteitszorg 
en milieuzorg een vergelijkbare managementstijl nl. 
vèrgaande delegatie van verantwoordelijkheden, zo
dat daardoor ook het sociaal klimaat in de betrokken 
bedrijven kan verbeteren. Uiteraard dienen de direc
ties van de betrokken bedrijven daartoe wel bereid te 
zijn. Ook bij bedrijven vormt vaak het middenkader de 
meest behoudende factor, in dit geval omdat vèrgaan
de delegatie van verantwoordelijkheden wordt gezien 
als een regelrechte bedreiging van zijn verantwoorde
lijkheden ofwel van zijn macht. 

Samenwerking met doelgroepen 

De samenwerking met doelgroepen zoals lagere over
heden, industriële bedrijven, boeren, milieuorganisa
ties en groepen burgers is voor uitvoering van het 
milieubeleid van groot belang (partnership). Een bete
re kennis van en begrip voor de doelstellingen en 
cultuur van de betrokken doelgroepen is een eerste 
vereiste voor een eventuele bereidheid tot samenwer
king. Het tonen van deze kennis en dit begrip zou een 
tweede vereiste kunnen zijn. Voor vele doelgroepen is 
'dè overheid' één pot nat. Ambtenaren en bestuurders 
dienen hier meer rekening mee te houden bij hun 
contacten met doelgroepen; zij zouden niet langer een 

andere overheid of afdeling moeten afvallen. Een 
dergelijke handelwijze kan ook hun eigen positie ten 
opzichte van de doelgroep negatief beïnvloeden en 
daarmee het milieu schade (blijven) toebrengen. Zo 
kan het tonen van een beter begrip voor bedrijfsdoel
stellingen en -cultuur en van een betere kennis van 
bedrijfseconomische aspecten bij mil ieu-ambtenaren 
de bereidheid van de meeste bedrijfsdirecties vergro
ten om milieumaatregelen te nemen of vrijwillig mi
lieuzorg in de bedrijfsvoering te integreren. Onder
linge uitwisseling van kennis en informatie tussen mi
lieu- en economie-ambtenaren zou hierin al kunnen 
voorz1en. 

Steeds meer potentiële vervuilers, bedrijven en indi
viduele burgers, voelen zichzelfverantwoordelijk voor 
de uitvoering van een verantwoord milieubeleid, han
delen daarnaar en zijn ook bereid daarvoor extra te 
betalen. Zie o.a. de milieu-serie 1987 van de Ne
derlande Chemische Industrie. Een groeiend milieube
sef bij o.a. bedrijfsdirecties wordt thans nog niet door 
alle overheden voldoende positief gewaardeerd. 'Be
loning' van een verantwoord milieugedrag in de vorm 
van (geld) prijzen of gratis positieve publiciteit via het 
regionale en/of lokale openbaar bestuur kan een 
mogelijkheid zijn. 

Zelf het goede voorbeeld geven is nog altijd één van 
de beste o pvoedkundige principes. Dat geldt ook voor 
politiek-bestuurlijke leiders en ambtenaren, zeker ten 
aanzien van mi lieuzaken. Het opzetten en uitvoeren 
van een intern milieuzorgsysteem, bijvoorbeeld interne 
voorlichting over en bevordering van zinniger, dus 
vaak zuiniger en milieuvriendelijker materiaal- en 
energiegebruik, meer scheiding aan de bron van nog 
bruikbaar en van schadelijk afval, meer intern herge
bruik van papier, het (tijdig) aanvragen van mi
lieuvergunningen voor eigen inrichtingen en het zelf 
juist naleven van de opgelegde vergunningvoorschrif
ten kan vele actieve overheden een extra positiefimago 
bezorgen. 

Samenwerking bij handhaving van milieuwetten 

Adequate handhaving van milieuwetten is, als sluitstuk 
van de reguleringsketen (wet- en regelgeving, vergun
ningverlening, uitvoering en handhaving, met beleids
planning als aandrijvende kracht), natuurlijk in de 
eerste plaats gebaat bij een goede samenwerk ing 
tussen alle betrokken handhavers: bij openbaar be
stuur, bij politie en bij justitie. 

Gezamenlijke activiteiten op het uitvoerend niveau, 
zoals de zg. dubbeltjesprojecten in het kader van de 
handhaving Wet Chemische Afvalstoffen, hebben in 
veel regio's al geleid tot verbeterde samenwerking op 
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dat uitvoerend niveau. Op hogere hiërarchische ni
veaus is de animo voor een brede samenwerking over 
het algemeen nog niet zo groot. Bij bestuurders van 
'autonome' gemeenten en van 'betuttelende' provin
cies is de houding t.o.v. samenwerking, zelfs in het 
kader van de handhaving met extra mogelijkheden 
voor verkrijgen van rijksgelden, vaak nog minder 
groot. 

De vergrote aandacht voor handhaving van mi
lieuwetten, die vanuit het Directoraat-Generaal Mi
lieubeheer wordt gepropageerd, heeft bij (onderdelen 
van) het openbaar bestuur en bij met name de politie 
wel een stimulerende werking, maar heeft nog niet 
overal geleid tot meer en betere samenwerking. De 
politie is druk bezig meer milieu(rechts)kennis te ver
werven en heeft in sommige regio's een voortrekkers
rol. Via het regionaal of lokaal (milieu)driehoeksover
leg (openbaar bestuur, politie, justitie) kan dit leiden tot 
stimulering van regionale of lokale overheden door de 
politie. 

Het ol dan niet gezamenlijk opstellen van hand
havingspionnen voor een bepaald gebied met een 
duidelijke inventarisatie van ieders handhavingstaken 
en hetelkaar regelmatig op diverse niveaus informeren 
over de eigen handhavingsactiviteiten kan deze sa
menwerking wellicht bevorderen. 

Hoe meer bedrijven en individuen hun milieugedrag 
zelf in de hand houden en daarin door het openboor 
bestuur positief tegemoet worden getreden, hoe meer 
er onderling van elkaars handhavingstaken bekend is, 
des te meer tijd en energie blijft/komt er beschikbaar 
bij politie en justitie om de echte 'harde' milieucrimine
len aan te pakken. De echte milieucriminelen (bijv. zij 
die opzettelijk met chemisch afval in het milieu knoeien 
en daarmee snel veel geld verdienen, ols Uniser) 
blijken vaak oude bekenden van politie en justitie te 
zijn. Dit heeft zeker ook bijgedragen tot verhoogde 
aandacht voor en activiteit in milieuhandhavingszaken 
bij politie en justitie. 

Totslot 

Indien de overheid in haar grondwettelijke taak een 
actieve rol wil (blijven) spelen in het mede sturing geven 
aan milieu en samenleving, zal er binnen en tussen de 
overheden en overheidsorganisaties onderling meer 
respectvoorelkaars mi lieutaken moeten komen en zal 
er meer moeten worden samengewerkt. Politieke be
stuurders en formele of informele ambtelijke leiders 
met een heldere en eerlijke visie op milieu en samenle
ving kunnen hierin een zeer inspirerende rol spelen, 
want aan de ambtelijke basis is vaak al een breed 
geöriënteerd besef aanwezig. 
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