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De Inspektie Milieuhygiëne,
voluit de Inspektie van de
Volksgezondheid voor de Hy-
giëne van het Milieu, maakt
deel uit van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid. Zij is
organisatorisch ingedeeld bij
het Direktoraat-Generaal voor
de Milieuhygiëne van het mi-
nisterie van VROM. Op grond
van de Gezondheidswet heeft
de Inspektie een betrekkelijk
onafhankelijke en zelfstandige
positie ten opzichte van de mi-
nister en de direkteur-gene-
raal.

Onderzoek Shell-terrein Winschoten,

Rol van de Inspektie

ren.

Deze zelfstandigheid is nodig voor een on-
afhankelijk toezicht en om in eerste instantie de
belangen op het gebied van de milieuhygiëne in
het totale bestuurlijke besluitvormingsproces te
behartigen. De inspekties vervullen zo als het
ware een gewetensfunktie binnen de overheid.
Toch is het zeker niet zo dat de Inspektie geen
rekening houdt met het departementale beleid.
De minister van VROM kan de Inspektie Milieu-
hygiëne via de hoofdinspekteur bindende aan-
wijzingen geven en in laatste instantie blijft de
minister tegenover het parlement verantwoorde-
lijk voor het funktioneren van de Inspektie.

Oog- en oorfunktie

De Inspektie Milieuhygiëne bestaat uit een
hoofdinspektie en negen regionale inspekties.
De hoofdinspekteur zorgt voor de koördinatie
van de regionale inspekties. Deze regionale
inspekteurs hebben één of meer provincies tot
werkgebied- Het ambtsgebied van de Regionale
Inspektie Noord omvat de provincies Groningen,
Friesland en Drente. Het kantoor van deze
Inspektie staat in de stad Groningen.
De operationale doelstelling van de Inspektie
Milieuhygiëne luidt: 'Het bevorderen van een

verantwoord milieuhygiënisch bestuur en be-
heer'. De Inspektie heeft daarvoor op grond van
de Gezondheidswet en de verschillende milieu-
wetten een aantal nauw met elkaar samen-
hangende taken gekregen:
• het handhaven van de wettelijke voorschriften

(toezichtsfunktie);
• het adviseren van overheidsinstanties (advies-

funktie);
• het adviseren en informeren van het eigen

departement (oog- en oorfunktie);
• het optreden in de sfeer van het strafrecht

(opsporingsfunktie);
• het onderzoeken van de toestand van het

milieu (onderzoeksfunktie) en
• het verlenen van diensten aan partikulieren,

overheden en niet-overheidsinstanties (vraag-
baakfunktie).

Bodemverontreiniging

Gedeputeerde Staten van elke provincie stellen
jaarlijks een meerjarenprogramma bodemsane-
ring en een uitvoeringsprogramma vast. Over de
inhoud wordt vooraf overleg gepleegd met de
inspekteur en de gemeenten. De adviesfunktie
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Op zoek naar chemisch afval bij Schoonebcck (11)83).

De heren Schneemaim (links; toen burgemeester) en De Schrijver (Reg. Inspektie) houden toezicht.

rijkste vraag: 'wat betekent het voor mijn ge-
zondheid', 'kunnen mijn kinderen rustig buiten
spelen'of 'kan ik de groenten uit mijn tuin nog
eten'.
Bodemverontreiniging leidt niet altijd tot echte
risiko's voor de volksgezondheid. Niet zozeer de
aanwezigheid van de verontreiniging maar de
aard, de koncentratie en vooral de mogelijkheid
van blootstelling bepalen het risiko. Blootstelling
kan een gevolg zijn van uitdamping van ver-
ontreinigende, vluchtige stoffen, waardoor in
woningen een ophoping van die stoffen ontstaat.
Een tweede blootstellingsroute is direkt kontakt
met de vervuilde bodem zelf. Ook langs rndirek-
te weg kan blootstelling plaatsvinden, zoals via
drinkwater en gewassen (volkstuintjes).
Bij de beoordeling van het direkte risiko voor de
volksgezondheid worden alle mogelijke bloot-
stellingswegen geanalyseerd en de verhoogde
opname van verontreinigingen zoveel mogelijk
gekwantificeerd. Bij de beoordeling en de risi-
ko's zijn behalve de Inspektie Milieuhygiëne,
soms ook de andere onderdelen van het Staats-
toezicht betrokken, zoals de Geneeskundige
Inspektie (distriktsgezondheidsdienst) bij ge-
zondheidsklachten, de Inspektie Levensmiddelen
bij de beoordeling van verontreinigde voedsel-
gewassen en de Veterinaire Inspektie indien de
bodemverontreiniging een mogelijke bedreiging
voor vee vormt. De Inspektie Milieuhygiëne
speelt hierbij een koördinerende rol en kan
zonodig het RIVM (Rijksinstituut voor de Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne) inschakelen.

van de Inspektie beperkt zich niet tot het pro-
gramma maar strekt zich ook uit over individuele
saneringsprojekten. Onderzoek naar bodemver-
ontreiniging en de wijze van sanering vindt altijd
gefaseerd plaats. De onderzoeksrapporten
worden besproken in onderzoeksteams waarin,
naast de provincie, de betreffende gemeente en
de Inspektie zijn vertegenwoordigd, soms aan-
gevuld met representanten van belangengroe-
pen (bv. bevolking, waterleidingmaatschappij-
en).
Naast dit projektgerichte overleg voert de In-
spektie ook periodiek besprekingen met de
provincies op ambtelijk of zonodig bestuurlijk
nivo over algemene beleidszaken op het gebied
van bodemsanering. Ook vindt regelmatig
overleg pfaats met de beleidsafdeling van het
ministerie van VROM, waarbij gesproken wordt
over de verschillende beleidsvoornemens en de
problemen die het beleid soms tot gevolg heeft
wanneer het in de uitvoeringsfase komt.
In omvangrijke bodemsaneringsprojekten (die
meer dan ƒ 10 miljoen kosten) speelt het depar-
tement nog een toetsende rol, waarbij afgeronde

onderzoeksfasen inhoudelijk worden beoor-
deeld. De Inspektie, die in tegenstelling tot het
departement wel vertegenwoordigd is in de
projektgroep, speelt dan in geval van menings-
verschillen een bemiddelende rol tussen provin-
cie en departement.
Bij de beoordeling van een bodemverontreini-
gingssituatie en de mogelijke saneringswijze
richt de aandacht van de Inspektie zich in het
bijzonder op twee aspekten:
• wat zijn de (aktuele) risiko's voor de volks-

gezondheid van een bodemverontreiniging en
• in hoeverre is de aanpak van een geval van

bodemverontreiniging in lijn met het rijks-
beleid.

Volksgezondheid

De mate waarin een bodemverontreiniging een
direkt gevaar voor de volksgezondheid vormt,
bepaalt in hoge mate de urgentie waarmee een
geval wordt aangepakt. Voor bewoners en
gebruikers van vervuilde lokaties is de belang-

Voorkomen is beter dan genezen

De meeste bodemsaneringsgevallen zijn erfenis-
sen uit het verleden. De nu in gang zijnde bo-
demsaneringsoperatie Iaat zien dat er zeer hoge
kosten zijn gemoeid met het opruimen van die
erfenis. De nadruk komt dan ook steeds meer te
liggen op de ontwikkeling van een wettelijk
instrumentarium om bodemverontreiniging te
voorkomen en op de handhaving van de ge-
stelde voorwaarden. De inspektie voert regelma-
tig integrale kontroles uit op de naleving van de
verschillende milieuwetten. Bij een bedrijf in
Leeuwarden zijn bij zo'n kontrole ernstige bo-
demverontreinigde aktiviteiten vastgesteld. De
Inspektie heeft een proces-verbaal opgemaakt
en mede op basis van dat proces-verbaal heeft
de landadvokaat conservatoir beslag gelegd op
de bezittingen van de eigenaar van het bedrijf.
Een belangrijk instrument in het voorkomen van
bodemverontreiniging is de in het kader van de
Hinderwet op te leggen verplichting de ver-
vuilingsgraad van de bodem op het moment van
vergunningsverlening vast te leggen. De bepa-
ling van de bodemkwaliteit kan het afdwingen
van een eventuele bodemsanering in de toe-
komst, inklusief een mogelijke verhaalsaktie,
aanzienlijk vereenvoudigen en zal daarom een
preventieve werking hebben.


