KIJK EENS OM JE HE£N
Petra Sevinga

Vaag had ik wel eens iets gehoord over het begrip 'Milieupolitie'. Wat dat nou precies inhoudt,
hoeveel mensen er zijn die toezicht houden op
het milieu in de gemeente Groningen en voor
welke taken zij de verantwoordlijkheid dragen
vertelde Tom Petri. Hij is jurist en hoofd van het
buro Milieuzaken, waar vijf mensen werken. Hij
legt uit dat je eigenlijk niet kan spreken van dé
Milieupolitie. Er bestaat een samenwerking tussen verschillende takken op juridisch gebied en
op het gebied van diensten zoals Openbare Werken, Reiniging en Politie. Technische mensen
hebben moeilijkheden met het juridisch aspekt
en omgekeerd. Zo vult het een het ander aan
met betrekking tot het milieu.

e uitvoering van B en W in de gemeente
Groningen bestaat uit twee vormen: het
juridische beleid op het gemeentehuis, de
sekretarie, waaronder oa. Ekonomische Zaken,
Bestuurszaken, Provinciale Zaken en Ruimtelijke Ordening vallen. En verder de diensten,
waaronder oa. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Reiniging, Brandweer en Politie vallen.
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Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting hadden
al lange tijd te maken met milieuwetten zoals
de Hinderwet Bedrijven die al meer dan 100
jaar oud is. Eind zestiger, begin zeventiger jaren
kwamen er steeds meer milieuwetten: voor verontreiniging van het oppervlaktewater, de Afvalstoffenwet, voor de luchtverontreiniging, etc.
Onder Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting
valt Bouw- en Woningtoezicht. Daaruit is het
buro Milieutoezicht ontstaan waarbijl3 mensen werken: 5 inspekteurs bij de sektie Hinderwet, 3 bij Geluid, 3 bij Bodem en Lozing (op
het gemeentelijk riool van bedrijven) en 2 mensen als administratief personeel. Zij werken samen met het buro Milieuzaken en de andere
diensten.
Andere diensten en milieutoezicht

De Politie is de eerste ingang voor zaken die de
milieuwetgeving betreffen. Deze milieuwetgeving is inmiddels echter zeer gespecialiseerd en
daardoor moeilijk handelbaar voor de Politie.
Zij bezit niet de technische vaardigheden maar
wel de bevoegdheid. Daarom zijn er bijzondere

opsporingsambtenaren aangesteld die zich alleen bezighouden met milieuwetten. Tom Petri
is zo'n opsporingsambtenaar, hij bezit een speciaal pasje dat hem daarvoor de bevoegdheid
geeft. Hij vindt het erg zinvol dat er bij de Politie en andere diensten een goede samenwerking
met betrekking tot het milieutoezicht bestaat.
Sinds enkele jaren is er een milieuagent aangesteld, de heer Greven. Deze vormt de schakel
tussen de Politie, de wijkagenten en het publiek.
Bij de Politie werken verder speciale mensen
die te maken hebben met milieuaangelegenheden waarvoor bijzondere wetten bestaan: oa.
Geluidshinder, Vervoer Gevaarlijke Stoffen en
Vuurwerk. Met deze drie milieuaangelegenheden heeft die groep het meest te maken. Ook de
brandweer houdt zich met milieutoezicht bezig.
Zij moet de gevolgen van een brand bij bijvoorbeeld AAgrunol of de Nelf-verffabrieken voor
de omgeving natrekken. De brandweer werkt
hierbij samen met de sektie Hinderwet. De
brandweer vormt ook een hulpverleningsdienst
bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Zelfs de
GGD valt niet altijd alleen onder Volksgezondheid. Bij kalamiteiten in verband met het milieu
wordt zij erbij betrokken. De Reiniging houdt
zich bezig met afval. De laatste tijd vormen zij
een soort milieuagenten die bij illegaal storten
de Afvalstoffenverordening kunnen hanteren.
Er werken nu twee mensen met een zogenaamde algemene taak: zij bezitten de technische
vaardigheden en hebben de bevoegdheid van
de Politie. De Reiniging houdt zich bezig met
niet-chemisch afval. De Wet Chemische Afvalstoffen ligt namelijk op rijksnivo. Het is wel zo
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Hofman

dat de Provincie en de Gemeenten hiervoor
ambtenaren mogen aanwijzen in overleg met
de minister. Daar is de gemeente Groningen op
dit moment mee bezig. Direkt zijn er dus zo'n
15 mensen uit de diensten betrokken bij het milieutoezicht: de 13 mensen werkend bij het buro Milieutoezicht en de 2 genoemde mensen
van de Reiniging. Indirekt zijn er veel meer
mensen bij betrokken werkend bij bijvoorbeeld
de Brandweer, de Politie, de GGD etc.
De schaduw van de vooruitgang

Eén van de twee genoemde mensen van de
Reiniging, inspekteur Hofman, is begonnen in
1972 met het toezicht op het huisvuil nadat men
in 1971 van genummerde emmers op vuilniszakken overstapte. Omdat de eigenaars van dit
huisvuil nu niet meer geregistreerd stonden

moest de Reiniging in Groningen, in navolgiii"
van andere steden, aan de openbare weg gaa1:
werken aan de hand van de Algemene PolituVerordening wat betreft het toezicht op het
huisvuil. Sinds april 1983 werken zij aan de
hand van de Afvalstoffenwet en de Afvalstoffenverordening. 'De struktuur is hier echter nu .
door veranderd, we krijgen alleen een andere H •'
onder de neus.' Inspekteur Hofman en zijn kol
lega J. Bandsma zijn in de loop van de tijd nvi
veel soorten werk vertrouwd geraakt. Ze bezi \ ken bijvoorbeeld zo'n 60 a 70 lagere scholen per
jaar om voorlichting over het milieu te geven.
'Eigenlijk zijn twee mensen voor het werk dat wij
moeten verzetten te weinig. Er valt geen echt beleid te voeren, het blijft hap-snap-werk.' Systematisch treden ze in verschillende stadswijken kontrolerend op, met behulp van verkregen informatie van vegers ed. van de Reinigingsdienst.
Maar ook naar aanleiding van telefoontjes met
klachten over vervuiling van openbaar terrein.
In het geval van klachten over privé-terrein verwijzen ze door naar Bouw- en Woningtoezicht.
Jaarlijks komen er zo'n 400 klachten over
straatvervuiling binnen. Deze zijn lang niet allemaal gegrond of natrekbaar. Ze komen op 30%
van de wezenlijke klachten. Toch mag Hofman
dat 'vinger aan de pols' van de burgers wel. Hij
vindt de medewerking van hen over het algemeen groot. 'In een gesprekje met de betrokken
bewoners probeer ik die bewustwording van een
gezond leefmilieu door te duwen. De mensen motiveren, dat is belangrijker dan gelijk kwaad worden en met een proces verbaal aankomen. Op dip
manier krijgje soms revanche in de sloot. Op
scholen laten we de film "De schaduw van de
vooruitgang" zien. Het is een BP-film, gek is o ..
de beste milieufllms schijnen uit de oliekringer. .•
komen. Deze film biedt ook oplossingen zoals ".
voorbeeld uitleg over zuiveringsinstallaties.'
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