InfoMil Perspectief | 13
Jaargang 4 | september 2014

De boer op
bij veehouderijen

2 | InfoMil Perspectief | september 2014

Vanuit InfoMil

Voorwoord
Het eerste nummer van InfoMil Perspectief
na de zomer van 2014! U bent weer aan het
werk gegaan, de redactie van InfoMil
Perspectief ook. We hebben weer met veel
enthousiasme aan het nieuwe nummer
gewerkt. Editie 13 inmiddels. En opnieuw een
InfoMil Perspectief waarin we 7 onderwerpen
van geheel verschillende aard voor het
voetlicht brengen.
Zo gaat een van de artikelen over een
gemeentelijke internetmodule voor asbest.
Gebleken is dat veel gemeenten op hun
website niet beschikken over volledige,
actuele en betrouwbare asbest-informatie.
Kenniscentrum InfoMil tracht deze leemte
met een praktisch hulpmiddel op te vullen.
Een tweede artikel gaat over de agro-sector,
waarin de emissie van ammoniak nog steeds
een serieus milieuprobleem vormt. Binnen
deze sector zien we een grote groep bedrijven
nu of op termijn stoppen. Om te voorkomen
dat met name de zogenaamde ‘stoppers’ nu
met al te grote investeringen te maken
krijgen, geldt voor deze boeren een speciaal
actieplan. U leest over de ervaringen met
deze andere maatregelen.
Het derde artikel dat ik op deze plaats
aanhaal, is een kort verslag van de
Schakeldag 2014. Ditmaal voor het eerst
georganiseerd in samenwerking met de
programmadirectie Eenvoudig Beter, in het
licht van het wetsvoorstel Omgevingswet
2014. Deze dag, georganiseerd in stadion
Galgenwaard in Utrecht, trok ruim 1.000
bezoekers en bleek een groot succes. In dit
medium een impressie van het middagdeel,
maar ik kan u het verslag over de
ochtendsessie (waar in de tekst naar wordt
gelinkt) van harte aanraden.
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InfoMil. InfoMil Perspectief verschijnt viermaal per jaar via
een gratis abonnement.
Kenniscentrum InfoMil maakt onderdeel uit van
Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat stimuleert de realisatie van duurzame
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Aan- en afmelden kunt u doen via de website van

In het voorwoord van het vorige nummer
kondigde ik u aan dat InfoMil Perspectief
langzaam maar zeker steeds meer een
magazine wordt voor het gehele (leef )
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artikelen illustreert die woorden. Ik wens u
veel leesplezier.
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Actieplan Ammoniak Veehouderij

Andere maatregelen voor stoppende boeren
Voor veehouderijen is een maximale emissie vastgesteld, zodat er
minder ammoniak vrijkomt. Wat betekenen die nieuwe eisen voor
stoppende boeren? Wat voor actie moeten zij ondernemen? In
hoeverre houden zij zich aan de maatregelen? Lees verder >>
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Schakeldag 2014

Hoe goed zijn we op de toekomst voorbereid?
Thema van de Schakeldag 2014, in het Utrechtse stadion Galgenwaard,
was toekomstbestendigheid. Ruim duizend deelnemers waaierden
uiteen over de zestig verschillende workshops. Een korte impressie van
de middag. Lees verder >>
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Van afval naar grondstof

Recycling in de openbare ruimte
Er valt nog veel winst te halen met het hergebruik van afval uit de
openbare ruimte. Gemeenten spelen hierin een cruciale rol. Hoe ver
zijn zij met hun bijdrage aan de circulaire economie? Hoe dragen zij bij
aan het doel dat afval straks niet meer bestaat? Lees verder >>

12

Vergunningverlening

In de huid van de vergunningverlener
Hoe laat je het proces van vergunning verlenen sneller en beter
verlopen? In de eerste plaats door te ontdekken waar verleners
en aanvragers in de praktijk tegenaanlopen. Vanuit die gedachte
schakelde IenM de Design Innovation Group in Lees verder >>
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Handhaving op Actieplan Ammoniak Veehouderij

Andere maatregelen
voor stoppende boeren
Uit stallen van veehouderijen komt ammoniak vrij, en veel ammoniak is schadelijk
voor de natuur. Daarom is er voor veehouderijen een maximale emissie vastgesteld
in het Besluit huisvesting. Veel van die bedrijven moeten kostbare maatregelen
nemen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Er is daarbij wel onderscheid
gemaakt tussen boeren die na 1 januari 2020 doorgaan of voor die tijd stoppen met
hun bedrijf; beide moeten voldoen aan de nieuwe eisen, maar op een andere manier.

In de hele provincie Noord-Brabant zijn zo’n 10.000 actieve veehouderijlocaties gevestigd.
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Voor onder meer stoppende boeren (de 'stoppers') geldt
het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Dit is een landelijk
gedoogbeleid, waardoor veel veehouders onder voorwaarden nog niet hoeven te voldoen aan het Besluit huisvesting. De 'stoppers' krijgen de mogelijkheid hun bedrijf
tot 1 januari 2020 voort te zetten, maar ook zij moeten
hun emissie terugdringen. Zij mogen wel andere maat
regelen nemen dan 'niet-stoppers', namelijk snel inzetbare en mogelijk tijdelijke maatregelen. Denk aan minder
dieren houden en ander (minder eiwitrijk) voer.

lijk toch doorgaan? Dat kan, dat recht hebben ze. Maar
op het moment dat ze dat aangeven, moeten ze per direct
voldoen aan de eisen voor blijvende boeren.’

De bewuste veehouderijen moesten deze maatregelen
bij de gemeente melden en ze uiterlijk op 1 april 2013
gerealiseerd hebben. Maar in hoeverre houden de stoppers zich aan de maatregelen? Roberd Gerritsen (milieu
toezichthouder bij de werkorganisatie Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen, in Twente) en Yvonne van der Kop
(beleidsmedewerkster Omgevingsdienst Brabant Noord)
vertellen over hun ervaringen.

Roberd Gerritsen, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Inlevingsvermogen

‘Wij zijn 2 agrarische gemeenten’, zegt Roberd Gerritsen.
‘Aan de ene kant zijn we op de hand van de ondernemers,
aan de andere kant hebben zij gewoon aan de wetgeving
te voldoen. Het lastige van handhaven op de stoppersmaatregelen is dat het maatwerk betreft. Het is daarbij
heel belangrijk je goed in te leven in de ondernemer. De
financiële impact van de maatregelen kan voor boeren
namelijk zeer groot zijn. Dan kun je niet met een stalen
gezicht aankomen van zus en zo moet je het doen. Dan
moet je echt inlevingsvermogen tonen en waar mogelijk
met de boer meedenken.’
Ter illustratie: in de gemeente Tubbergen zijn 165 agrarische bedrijven gevestigd, waarvan er 100 zullen stoppen.
60 van die 'stoppers' voldoen momenteel aan de eisen in
het Actieplan en bij 40 loopt een 'handhavingstraject'.
‘Sommige bedrijven denken dat het zo’n vaart niet zal
lopen, omdat de eisen eerder zijn uitgesteld. Maar als
deze boeren nu iets aanleveren wat niet voldoet, gaan we
toch echt de handhavingsprocedure in. Hoe we omgaan
met bedrijven die nu zeggen te stoppen, maar uiteinde-

Handhavingsstrategie

Wanneer het bevoegd gezag overgaat tot handhaving
op het Besluit huisvesting, stelt het hierin meestal
een termijn waaraan de veehouder moet voldoen.
De duur van zo’n termijn is onder andere afhankelijk
van een gemeentelijk of regionaal vastgestelde hand
havingsstrategie. Een voorbeeld van een handhavingsen toezichtstrategie voor stoppende boeren is te vinden
op de website van Handhavingssamenwerking NoordBrabant.

‘Toon inlevingsvermogen en
denk waar mogelijk mee met
de boer.’
Kijk verder

‘De stoppersmaatregelen worden redelijk goed nageleefd’, zegt Yvonne van der Kop over de situatie in de regio
Brabant Noord. In de hele provincie Noord-Brabant zijn
zo’n 10.000 actieve veehouderijlocaties gevestigd. (Het
rapport 'Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied' geeft een beeld van het aantal stoppers.) ‘Wel
zien we een drietal overtredingen vaak terugkomen. Denk
aan het ontbreken van een watermeter bij de stoppersmaatregel 'verdunnen mest door opvangen in water’. Ook
veelvoorkomend is het niet verwijderen van mest uit de
putten, of het uitschakelen van ventilatie wanneer de stal
leegstaat. Wat verder opvalt, is geen of slechte admini
stratie van dierenaantallen en voerbonnen. Met die voerbonnen toon je aan speciaal voer te gebruiken, waardoor
er minder omzetting van eiwitten naar ammoniak plaatsvindt.’

Yvonne van der Kop, beleidsmedewerkster Omgevingsdienst Brabant Noord

Wat Van der Kop, tot slot, handhavers en toezichthouders
in het land wil meegeven: ‘Houd bij het controleren van
een stoppersmaatregel de gedachte áchter die maatregel
goed in de gaten. Kijk iets verder dan in eerste instantie
logisch lijkt. Controleer bijvoorbeeld niet alleen of er
inderdaad geen dieren in de stal gehuisvest worden, maar
ook of er alsnog geen ammoniakemissie plaatsvindt. Het
betreden van een niet-geventileerde stal kan gevaarlijk
zijn, omdat de ammoniakconcentratie in de stal heel
hoog is geworden!’
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Schakeldag 2014
‘Omdat wij controles doen in meerdere
bedrijfstakken, is het nogal wat om bij te blijven.
Zelf heb ik in het verleden weinig gedaan met
stookinstallaties. Maar die wereld blijft zich wel
ontwikkelen. Dus als je op fatsoenlijke wijze in
gesprek wilt blijven met ondernemers, moet je toch genoeg kennis
vergaren. Een dag als vandaag is een mooie gelegenheid om op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.’
Theo van Elk, Omgevingsdienst Rivierenland

‘Ik heb bijna alle Schak
andere, inspirerende l
van workshops. Omda
dumpingen van henne
voor de workshop ove
mee te krijgen om qua kennis een poosje ver
belangrijk voor onder meer nieuwe ontwikke
om nieuwe mensen en oude bekenden te on
Jaap Gerritsen, handhaver gemeente Duiven

Hoe goed zijn we op de
Bent u als vergunningverlener, handhaver of
beleidsmedewerker voorbereid op de toekomst?
Die vraag stond centraal tijdens de Schakeldag
2014 in het Utrechtse stadion Galgenwaard.
Voor het eerst georganiseerd in samenwerking
met Eenvoudig Beter, in het licht van het
wetsvoorstel Omgevingswet 2014. Thema van
deze Schakeldag was toekomstbestendigheid.
Na het plenaire ochtenddeel volgde een middag die bol
stond van inspirerende en informatieve sessies. Maar liefst
60 in totaal, verdeeld over 4 sessierondes. De aanwezigen
waaierden dan ook uit naar alle hoeken van het stadion;
van de luxe Skybox tot de rood-witte kleedkamer van de
thuisclub. Hier een kort verslag van 4 van die workshops.
De presentaties van de meeste workshops kunt u downloaden.

De onbeperkte gebruiksmogelijk
heden van afvalmeldingen

Een workshop voor handhavers, om een beeld te krijgen
van de onbeperkte mogelijkheden van het gebruik van
de afvalmeldingen in AMICE. Hoe kun je door slimme
selecties en koppelingen met andere gegevensbronnen
optimaal gebruikmaken van AMICE? Wat zijn de mogelijkheden? En waarom kun je bepaalde gegevens wel of juist
niet vinden?

Het antwoord van Hans Neele en Remco Schoonenberg
(beide van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) op dat
soort vragen, met als belangrijkste boodschap: ‘Uiteindelijk gaat het erom wat je met al die gegevens kunt doen.
Dit systeem bevat een schat aan informatie waar iedereen
iets aan heeft. Houd wel in je achterhoofd dat AMICE een
signaalfunctie biedt om informatiegestuurd te handhaven. Zo kun je gerichte vragen stellen aan het bewuste
bedrijf. Het is ook belangrijk om te weten wat er niet in het
systeem zit, dat kan namelijk ook zeer waardevolle info
opleveren.’

De landelijke handhavingsstrategie
in de praktijk

Een interactieve workshop voor handhavers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en boa’s. Met als doel
inzicht krijgen in de nieuwe handhavingsstrategie. Met
focus op het beoordelen van de overtreding, de keuze van
de interventie en de samenwerking tussen het bestuur en
het OM.
Tim Piek van DCMR illustreerde handhavingsstrategie
in de praktijk aan de hand van twee voorbeelden (een
garagebedrijf en een café). Al snel werd duidelijk dat
de nieuwe, genuanceerdere benadering veel voer voor
discussie oplevert. ‘Je hebt meer vrijheid om te bepalen
hoe ernstig een overtreding is’, erkende Piek. ‘Deze
casussen tonen aan dat er meer mogelijkheden zijn voor
een op maat gesneden oplossing. Valkuil is dat je allerlei
kanten op kunt, omdat je anders over zaken kunt denken.
Kortom, er is nu ruimte voor je eigen werkwijze, maar je
moet wel een goed evenwicht vinden.’

Gezonde verstedelijking

Een workshop voor beleidsmedewerkers en medewerkers Ruimtelijke ontwikkeling. Op het gebied van
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keldagen meegemaakt, steeds weer op een
locatie. En telkens met een breed aanbod
at in onze gemeente momenteel veel illegale
epafval plaatsvinden, heb ik me opgegeven
er drugsafval. Ik hoop weer wat handvatten
rder te kunnen. Ik vind de Schakeldagen
elingen en wetgeving. Daarnaast is het leuk
ntmoeten. Het is soms net een reünie.’

‘Ik ben hier onder meer als vervanger van een
collega uit de klantenraad van het Kenniscentrum
InfoMil. Maar daarnaast spreekt de inhoud van
de dag me erg aan. Ik benut deze gelegenheid om
signalen op te vangen waar wij weer op kunnen
inspelen. Zo ga ik dadelijk naar de workshop over handhaving op
energiebesparing bij bedrijven, in het licht van het SER-energieakkoord.
Eens horen hoe gemeenten en omgevingsdiensten daarmee omgaan.’
Eva Hillen, beleidsmedewerker fysieke leefomgeving bij VNG

toekomst voorbereid?
veilige en schone steden is al veel bereikt, maar lucht
en roet blijven belangrijke onderwerpen. Hoe kan de
fysieke omgeving van steden hierop inspelen? Hoe faciliteren eco-efficiënte oplossingen als groene, blauwe
en multimodale overstappunten wandelen, fietsen en
ontmoeten?
Gemma van Eijsden (Bodem+) en Jan van Kempen
(Rijkswaterstaat Midden-Nederland) weidden uit over de
ideeën van een breed samenwerkingsverband tussen het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat,
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en RIVM.
Ook de praktijkervaringen van Utrecht, Schiedam en
Eindhoven passeerden de revue. ‘De basis op orde
hebben, vinden we niet genoeg. Er ligt wel een mooie
voedingsbodem om gezonde verstedelijking in onze
steden naar een hoger niveau te tillen.’

Professionele inzet van social media

Een interactieve workshop voor beginners, om de meerwaarde te ontdekken van social media voor je dagelijkse
werk. Hans-Peter van Leeuwen, de 'man van het web' bij
Kenniscentrum InfoMil, trok de deelnemers de wondere
wereld in van social media. Een wereld die breder en
dieper is dan Twitter, Facebook, LinkedIn en Whatsapp.
Ook de beginselen van minder bekende social media
(Instagram, Pinterest en Snapchat) bracht hij voor het
voetlicht. Met als belangrijke kanttekening: ‘Je kunt er
natuurlijk voor kiezen niets met social media te doen,
maar je kunt het niet negeren. Je krijgt er op een of andere
manier wel mee te maken. Dus het is goed om te weten
dat het er is en wat je ermee kunt.’

Nieuwe elementen Schakeldag

De krachtenbundeling met Eenvoudig Beter trok een recordaantal
bezoekers naar dit jaarlijkse evenement: ruim 1000. Zoals
gebruikelijk, van uiteenlopend pluimage, afkomstig uit alle
windrichtingen; van gemeenten en milieudiensten tot provincies,
ministeries, waterschappen én bedrijven. Bruisend hart van de
bijeenkomst was de 'Laan van Leefomgeving', gevormd door Het
Marktplein en het Omgevingswetplein. Bezoekers konden zich daar
via een 'Flight tour' laten meevoeren langs de vele stands. Nieuw
op de Schakeldag was de Schakeldag-app, om de hele dag door alle
praktische informatie te kunnen raadplegen. Zoals het persoonlijke
dagprogramma, in de middag bestaande uit maximaal 4 workshops.
Deelnemers zonder smartphone konden bij de inschrijfbalie ook een
geprint programma krijgen.
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Toezicht op energiebesparende maatregelen

Meer focus door Klimaatmonitor
Geïnspireerd door de afspraken in het SER-energieakkoord verscherpen gemeenten en omgevingsdiensten
het toezicht op energiebesparende maatregelen bij bedrijven. Werpen die inspanningen vruchten af? De
Klimaatmonitor verschaft interessante en broodnodige informatie.

we langs zijn geweest, vindt het thema erg belangrijk en
wil er graag aandacht aan besteden. Ook goed om te zien
dat er samenwerkingsprojecten ontstaan tussen verschillende regio’s of zelfs provincies. Men ziet in toenemende
mate in dat milieutechnische maatregelen en economische uitdagingen hier samenkomen. Dit najaar gaan we
een roadshow door het land organiseren om gemeentebesturen ervan te overtuigen dat het zinvol is om mee te
doen.’

Impuls
Energiegegevens worden steeds completer en overzichtelijker.

In opdracht van het Rijk presenteert de Klimaatmonitor
gegevens waarmee gemeenten de effecten van hun
energie- en klimaatbeleid kunnen monitoren. Concreter:
de Klimaatmonitor registreert alle gas- en elektriciteitsgebruiken van bedrijven en instellingen, per gemeente
uitgesplitst in twintig branches. Bovendien zijn de percentages hernieuwbare energie per gemeente bekend.
‘Wij moeten op het terrein van energiebesparende maatregelen de komende jaren grote klappen maken’, schetst
Stef Strik van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM) het grote plaatje. ‘Maar het effect van alle activiteiten meten is lastig, zowel voor ons als voor de toezichthouder. Wij hopen dat die Klimaatmonitor hier steeds
meer inzicht in gaat verschaffen.’

Sinds enige jaren biedt de Klimaatmonitor gemeenten
en omgevingsdiensten inzicht in de lokale en regionale
emissies van CO2 en andere broeikasgassen. Dit platform
is niet nieuw, maar wel zeer evoluerend; de energiegegevens worden steeds completer en overzichtelijker. ‘We
willen dat gemeenten meer prioriteit geven aan toezicht
op energiebesparende maatregelen bij bedrijven’, benadrukt Strik. ‘De Klimaatmonitor is een belangrijk instrument om nut en noodzaak van dit thema beter op het
netvlies te krijgen. Om te laten zien dat energiebesparing
uiteindelijk winst oplevert voor de eigen gemeente en
regio. Bijvoorbeeld omdat het werkgelegenheid oplevert, de concurrentiepositie van bedrijven verbetert en
geld oplevert vanwege besparing op de energierekening.
Kortom, een impuls voor de duurzame groei van een
gemeente of regio!’

Bereidheid

In het licht van de prestatieafspraken in het SER-energie
akkoord hebben Strik en zijn collega’s de voorbije
maanden tientallen omgevingsdiensten en gemeenten
bezocht. ‘Duidelijk is dat alle gemeenten aan het bezuinigen zijn. De reactie ligt voor de hand dat ze wel iets
anders aan hun hoofd hebben dan extra aandacht voor
energiebesparende maatregelen. Toch moet ik zeggen dat
de bereidheid om mee te werken, over het algemeen hoog
is. Het merendeel van de diensten en gemeenten waar

Eenvoudiger

Het moet eenvoudiger worden om energie te
besparen én toezicht te houden op de getroffen
maatregelen. Daarom is recent een aantal
wijzigingen voorgesteld in het Activiteitenbesluit
en de Activiteitenregeling. Maatregelen met een
terugverdientijd van 5 jaar of minder staan nu in een
'erkende maatregelenlijst'.
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Buitengewoon risicovolle bedrijven

Nederlandse BRZO-wereld bij elkaar
Vlak voor de zomer kwam de Nederlandse BRZO-wereld in Schiedam bijeen tijdens de halfjaarlijkse
kennisdag. Ruim honderd handhavers, toezichthouders en beleidsmakers, van uiteenlopende bloedgroepen
en uit alle windrichtingen. Van Veiligheidsregio Zeeland, Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk) en
Inspectie SZW, tot Omgevingsdienst Groningen en RUD Zuid-Limburg.

Het werd een informatieve en vooral interactieve dag. Met
presentaties en een debat in de ochtend en workshops in
de middag. Rode draad van deze dag was 'samenwerken
aan een uniforme uitvoering'. We vroegen enkele aanwezigen hoe ze dit thema in de dagelijkse praktijk ervaren.

Vinger aan de pols

‘'t Gaat de laatste tijd steeds beter’, zegt Pedro Wetzels
(medewerker toezicht en handhaving bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant). ‘Toevallig gisteren
nog een rapportage-dag gehad, en de afspraken die ik als
inspectieleider had gemaakt, zijn door alle tien de teamleden nagekomen. Goed voorbereid en uitgewerkt. Ook
het format van een bevinding rapporteren had iedereen
goed gedaan. Stukje waarneming en norm, beoordeling
erachter. Prima.’
‘Ik heb behoefte aan meer duidelijkheid over de openbare
samenvattingen en het handhaven’, zegt Lieuwe Rollingswier (specialist Risico’s en Veiligheid Brandweer BrabantNoord). ‘Ik vind het wel goed dat die samenvattingen voor
iedereen toegankelijk zijn. Het is goed als mensen weten
wat er in hun omgeving gebeurt, zodat ze kunnen zien dat
de overheid de vinger aan de pols houdt.’

Bedrijfsleven kritischer

‘Er zit zeker progressie in die uniforme uitvoering’, vindt
Jan-Pieter den Uil (toezichthouder bij Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond). ‘Iedereen zet zich duidelijk in om
er vanuit eigen invalshoek een bijdrage aan te leveren.
In de dagelijkse praktijk loop ik er wel tegenaan dat
ik, bijvoorbeeld, minder uren krijg voor een bepaalde
inspectie dan iemand anders. Dat kan beter, vind ik.’
‘Ik ervaar deze ontwikkeling als prettig’, vertelt Kees
Douma (Specialist Risico’s en Veiligheid, Veiligheidsregio Zeeland). ‘Je ziet toch bepaalde dingen veranderen.
Omdat het bedrijfsleven kritischer is, mede door de crisis,

© Beeldleveranciers.nl

zijn ze kritischer naar ons toe. En dat is prima, want als
overheid en bedrijfsleven moet je toch samen zoeken naar
een manier om het veiligheidsniveau te verhogen.’

Groeiproces

‘Het is een groeiproces, waarvan het resultaat steeds meer
vorm krijgt’, sluit Mascha van Meijl (BRZO-inspecteur
bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen) af. ‘Je beweegt je
echter vooral binnen de grenzen van je eigen provincie
of BRZO-dienst, terwijl je juist ook over die grenzen heen
moet kijken. Sommige bedrijven bevinden zich tenslotte
ook in meerdere regio’s. Een grotere spreiding van uniformiteit is dus gewenst. Daarom zijn dit soort kennisdagen
ook zo belangrijk.’

Overgang LAT RB naar BRZO+

Het programma BRZO+ is op 1 januari 2014 officieel
van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT
Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.
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Van afval naar grondstof

Recycling in de
de grondstoffen
Nederland moet volgens het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) veranderen in
een circulaire economie. Afval bestaat dan niet
meer, omdat het als grondstof wordt hergebruikt.
Dat geldt ook voor het afval op straat en in de
afvalbakken in de openbare ruimte. De rol van
gemeenten is cruciaal. Hoe ver zijn zij met hun
bijdrage aan de circulaire economie?

Vorig jaar werd in de Tweede Kamer het programma
Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het ministerie van
IenM gepresenteerd. Een van de doelstellingen van het
programma is het verbeteren van de afvalscheiding en
inzameling; van huishoudens, maar ook van kantoren,
winkels en openbare ruimtes. Uiteindelijk is de circulaire economie het ideaal. Daarin wordt afval volledig als
grondstof hergebruikt. Volgens het ministerie zijn hiervoor drie zaken nodig: meer duurzame producten, duurzamere consumptie en meer en betere recycling van afval.

Ondersteuning bij pilots

Wat dat laatste betreft: er valt nog veel winst te halen met
het hergebruik van afval uit de openbare ruimte. Het afval
op straat en in de afvalbakken verdwijnt nu nog vaak in
de verbrandingsovens. Maar dat gaat veranderen. ‘Steeds
meer gemeenten leveren een bijdrage aan de circulaire
economie’, stelt Emile Bruls, adviseur van Rijkswaterstaat,
dat een deel van het VANG-programma uitvoert. Volgens
hem zijn zo’n 30 gemeenten bezig met het recyclen
van afval uit de openbare ruimte. Rijkswaterstaat helpt
gemeenten door ze te ondersteunen bij pilots, onderzoek
te doen en kennis te delen. ‘Gemeenten en andere

Gemeenten lopen tegen allerlei
vragen aan. Hoe organiseer je
bijvoorbeeld het gescheiden
inzamelen?
beheerders van de openbare ruimte, zoals NS en
Rijkswaterstaat zelf, lopen tegen allerlei vragen aan. Hoe
organiseer je bijvoorbeeld het gescheiden inzamelen?
Hoe weeg je de kosten, baten en milieuwinst tegen
elkaar af? Kies je voor gescheiden afvalbakken of voor
nascheiding? Resultaten van onderzoeken en praktijkvoorbeelden zetten we op de website van Gemeente
Schoon. Dat is het kenniscentrum op het gebied van
zwerfafval. Verder organiseren wij bijeenkomsten en
excursies naar gemeenten waar een pilot loopt.’

Inwoners bewustmaken

Volgens adviseur Jacobine Meijer van Rijkswaterstaat
hebben gemeenten verschillende redenen om aan de slag
te gaan met het afval uit de openbare ruimte. ‘Gemeenten
doen mee omdat ze een bijdrage willen leveren aan de
circulaire economie. Ook zij zien afval als grondstof.
Vaak willen zij ook hun inwoners bewuster maken van
de verschillende afvalstromen. Als het afval in de openbare ruimte wordt gescheiden, hopen ze dat mensen dit
thuis ook meer doen. En natuurlijk willen gemeenten ook
weten of ze door het recyclen van afval kosten kunnen
besparen.’

Zelf aan de slag?

Vragen over het recyclen van afval uit de openbare
ruimte of plannen voor een pilot? Kijk op
gemeenteschoon.nl/recycling of neem rechtstreeks
contact op met Emile Bruls, telefoon: 088 602 25 71,
of Jacobine Meijer, telefoon: 088 602 25 93.
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openbare ruimte:
liggen op straat
Afvalstromen verbinden

De gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek lopen voorop
als het gaat om het recyclen van afval uit de openbare
ruimte. Op verschillende plekken zijn gescheiden
prullenbakken in de openbare ruimte geplaatst. Het
zwerfafval wordt binnenkort ingezameld met behulp van
een karretje met bakken voor verpakkingsafval en restafval. Het verpakkingsafval - plastic, blik en karton -
wordt later na inzameling gescheiden. De aanpak van de
gemeenten gaat echter verder. Marc Maassen van afval
inzamelaar GAD Gooi en Vechtstreek spreekt van 'een
integrale visie op grondstoffen'. ‘Het is gek dat er
verschillende systemen en regels zijn voor het inzamelen
en verwerken van huishoudelijk afval, zwerfafval en
bedrijfsafval. Want grondstoffen zijn grondstoffen, waar
ze zich ook bevinden. Vanuit die gedachte willen we
verschillende afvalstromen met elkaar verbinden. Dan
kom je tot meer hergebruik van materialen, minder
vervoersbewegingen en een aantrekkelijker leef
omgeving. Door het gezamenlijk sluiten van contracten,
monitoring en registratie gaan de kosten van afval
verwerking ook nog eens omlaag.’
Concreet betekent de integrale aanpak dat wie het
zwerfafval prikt, straks ook de gescheiden afvalbakken
leegt in zijn karretje. Daarna brengt hij de verschillende
afvalstromen naar een verzamelpunt waar ook het huis
houdelijk afval - eveneens gescheiden in verpakkingsmateriaal en restafval - binnenkomt. Maassen: ‘Vanaf
volgend jaar komt daar bij wijze van proef nog het
kantoren-, winkel- en dienstenafval uit het winkelgebied
bij. Winkeliers kunnen dan hun grondstoffen en restafval gescheiden aanbieden op een verzamelpunt. Alle
stromen komen dan op één plek samen.’

Circulaire economie

Maassen is blij met de samenwerking met Rijkswaterstaat
en andere gemeenten. ‘Rijkswaterstaat heeft verschillende pilots ondersteund. Een project krijgt status als
het ministerie zich eraan verbindt. Daarnaast leren wij
veel van andere gemeenten. Het idee van zwerfafval

inzamelen met karretjes hebben wij overgenomen van
Cambio in Deventer (zie kader, red.). Omgekeerd stellen
wij onze integrale visie beschikbaar voor alle gemeenten.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit dé manier is om een
bijdrage te leveren aan de circulaire economie.’

Deventer: prikken met golfkarretjes

Sinds eind vorig jaar zamelt de gemeente Deventer
zwerfafval gescheiden in. Buurtbeheerbedrijf Cambio
gebruikt hiervoor in eigen beheer omgebouwde
golfkarretjes met drie bakken: voor blik, plastic
en restafval (zie foto). De gescheiden stromen
worden na inzameling aangeleverd bij Circulus, het
moederbedrijf van Cambio, dat het afval ophaalt in
Deventer.
Volgens Marcel Ellen van Cambio is een derde tot
de helft van het afval herbruikbaar. Of de nieuwe
manier van inzamelen echt geld oplevert, valt nog
niet te zeggen. ‘De verschillende afvalstromen
worden nog niet gewogen. En de winst die je kunt
behalen met het hergebruik van afval, is ook nog
moeilijk te bepalen.’ Belangrijker volgens hem is
de communicatieboodschap naar de inwoners.
‘Wij willen uitstralen dat we gescheiden inzameling
belangrijk vinden. Wij vragen de Deventenaar om
afval gescheiden in te leveren. Dan moeten wij zelf
het goede voorbeeld geven. Bijkomend voordeel
is dat het werken met de karretjes voor onze
medewerkers veel minder belastend is dan het
prikken met een ringband.’
Inmiddels rijden er 10 afvalkarretjes rond in Deventer.
Cambio wil daarnaast 2 karretjes inzetten bij
bewonersacties van het project Deventer Schoon
Familie. ‘Wij stimuleren en faciliteren daarmee
inwoners om hun eigen buurt schoon te houden.
De volgende stap is dat zij het afval ook gescheiden
kunnen aanbieden.’
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Vergunningverlening

Beleid en gedrag
De overheid kan winst boeken door in beleid gebruik
te maken van inzichten over menselijk keuzegedrag.
Daarom is binnen het ministerie van Infrastructuur en
Milieu een Behavioural Insight Team (BIT) opgericht.
Geïnspireerd op het succes in het Verenigd Koninkrijk.
Gedrag is vaak bepalend voor de effectiviteit van overheids
beleid. Het behalen van de doelen die de overheid zich

stelt, valt of staat vaak met het keuzegedrag van mensen.
Veel overheidsbeleid beïnvloedt immers het gedrag
van mensen. Sterker nog, veel overheidsmaatregelen
(zoals subsidies, belastingen, regelgeving en
voorlichtingscampagnes) zijn juist gericht op het
beïnvloeden van het gedrag van mensen. De overheid kan
de effectiviteit van haar beleid vergroten door gebruik te
maken van inzichten over menselijk keuzegedrag.

In de huid van de
Met de Omgevingswet moet het verkrijgen van

kaders. Het is noodzakelijk om in de huid van de

Makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is dan dat
huidige gedrag? En welke factoren houden dat huidige
gedrag in stand? Wat zit er in de weg om sneller, beter
en leuker te werken? ‘Als je echt antwoord op dat soort
vragen wilt, moet je de werkvloer op’, legt Van de Riet uit.
‘Echt in de huid van die mensen kruipen. Waar lopen ze
tegenaan? Waar hebben ze behoefte aan? Down to earth,
dus. Waarbij je de gedragstheorie gebruikt als tool voor de
analyse.’

vergunningverlener en de aanvrager te kruipen.

Maak het gewenste gedrag duidelijk

een vergunning sneller, eenvoudiger én beter
verlopen. Om dat voor elkaar te krijgen, is meer
nodig dan het creëren van nieuwe juridische

‘De Omgevingswet is in no time ontwikkeld’, blikt Odette
van de Riet, kwartiermaker van het Behavioral Insight
Team (BIT, zie kader boven) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), terug. ‘Maar als die nieuwe
wet straks ingaat, betekent dat nog niet dat mensen zich
als vanzelf direct anders gaan gedragen. Daar is meer voor
nodig.’

Down to earth

Het BIT nam de beleidsmakers van IenM mee in de wereld
van gedragsinzichten. ‘De implementatie van zo’n nieuwe
wet vraagt om meer dan de invoering van een nieuw juridisch stelsel’, benadrukt Van de Riet. ‘En om meer dan
medewerkers en bestuurders daarover te informeren. Er
zijn meer factoren van invloed op gedrag dan de formele
regels. Dat klinkt misschien als een open deur, maar die
boodschap zit zeker nog niet tussen de oren. Belangrijk
is bijvoorbeeld een verandering in houding en gedrag bij
vergunningverleners en -aanvragers. En dan is het belangrijk te achterhalen wat het huidige gedrag is en waarom
mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen.’

Om die reden schakelde IenM de Design Innovation
Group in. Met als opdracht: maak een prototype dat het
gewenste gedrag uitlokt. Van de Riet over het resultaat: ‘Er
is in korte tijd en met een relatief kleine investering een
mooi stuk werk afgeleverd. Knap hoe ze de vinger hebben
gekregen achter de 3 gedragingen van vergunningverleners waar wij naar op zoek zijn: vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en faciliteren.’
Rijkswaterstaat (RWS) gebruikt de resultaten van deze
opdracht om het implementatieprogramma Omgevingswet in te vullen. Belangrijkste boodschap voor RWS
is: maak het gewenste gedrag duidelijk. Kijk of er een
verschil zit tussen het gewenste en bestaande gedrag, en
welke factoren daarop van invloed zijn. Kom op basis van
deze informatie tot producten die het gewenste gedrag
uitlokken.

Help mij om …

Directeur van de Design Innovation Group (vanaf nu
DIG) is Marieke Rietbergen. Volgens haar zijn er twee
typen vergunningverleners te onderscheiden: de expert
en de regisseur. Althans, zo zien de vergunningverleners
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Oproep
Ook IenM-beleid kan winnen aan effectiviteit door
het gedrag van mensen goed te doorgronden en daar
vervolgens maatregelen op te ontwerpen. IenM heeft
daarom sinds kort een BIT.
Het team is opgezet als een compacte netwerkorganisatie,
waarin gedragswetenschappers, ervaringsdeskundigen en
tien kennisinstituten participeren.

De Design Innovation Group is nu volop bezig met het
testen van papieren prototypes. Maar voor nog meer
efficiëntie en nog hogere kwaliteit zoekt het bedrijf
gemeenten die mee willen doen bij de digitalisering van
de prototypes. Geïnteresseerden kunnen mailen naar
marieke@designinnovationgroup.nl.

vergunningverlener
zichzelf. ‘We hebben gekeken hoe de drie gewenste
gedragingen bij hen tot uiting kwamen. Want als je
tegen iemand zegt dat-ie ‘faciliterend’ gedrag moet gaan
vertonen, weet je nog steeds niet wat daarmee wordt
bedoeld. De eerste stap die we maakten, was de 3 gedragingen objectiveren: als je een bepaald gedrag voor ogen
hebt, wat moet je dan zien?’

kleuren zag hij het nut er wel van in. Dus die man legde
het document onder een kopieerapparaat voor een zwartwitdocument. Voor ons prima, omdat we zien wat voor
reacties onze creaties oproepen. Dat soort inzichten krijg
je alleen als je een oplossing uitprobeert of test. Daarom
hebben we zowel de vergunningverleners als de aanvragers continu gevraagd: wat vinden jullie hier nu van?’

DIG interviewde bij 5 gemeenten ruim 25 vergunningverleners, liep met ze mee en schoof aan bij gesprekken met
aanvragers. ‘Waar we toen achterkwamen: aanvragers
hebben behoefte aan meer duidelijkheid. Vergunningverleners willen die graag geven, maar bij al die verschillende
gemeenten is er een aantal belemmerende factoren in de
aanpak, waardoor het gewenste gedrag niet helemaal tot
uiting komt. In de interviews met vergunningverleners
hebben we gevraagd waar ze van balen (gebruiksonvriendelijke softwaresystemen en niet-complete dossiers),
maar ook waar ze blij van worden (contact met aanvragers
en een goede vergunning verlenen). Uit die rondvraag
rolde de ontwerpvraag, gesteld vanuit het perspectief
van de vergunningverlener: help mij de aanvrager een zo
compleet, volledig en correct mogelijke aanvraag in te
laten dienen.’

Momenteel presenteren Rietbergen en haar collega’s de
uitkomsten van dit project bij veel vergunningverleners.
‘Mensen komen daarna naar ons toe met de vraag of ze
onze bevindingen mogen gebruiken. En inmiddels zijn 25
gemeenten de papieren versie aan het uitproberen, omdat
ze dat zelf graag wilden. Dat vind ik nou zelf erg mooi. Dat
je na de presentatie mensen hoort zeggen: dit is echt leuk
om mee te werken! Die enthousiaste reacties vind ik zelf
het meest bijzonder, want dat betekent dat we iets hebben
ontworpen wat goed is.’

Wat vinden jullie?

Alles wat DIG ontwikkelde, is uitgebreid door de vergunningverleners getest. Het eerste product was een formulier dat uit allemaal kleuren bestond. Kleuren die
matchten met onderdelen uit het gesprek. Rietbergen:
‘Toen we dat gingen testen, zei de eerste (mannelijke)
tester meteen: ‘Ja, maar daar ga ik niet mee werken! Kleuterschool. No way dat ik daarmee een gesprek inga met
iemand die mij serieus moet nemen.’ Maar los van die

‘Het gaat niet meteen om wereldschokkende vondsten’,
relativeert Odette van de Riet, ter afsluiting. ‘Maar hun
oplossingen zijn heel concreet en echt toegespitst op het
vergunningstraject. Bijvoorbeeld de procedurekaart om
de initiatiefnemer duidelijk te maken hoe de procedure in
elkaar zit. Denk ook aan een agenda voor het voeren van
een vooroverleg en een lijst waarop per type vergunning
staat aangegeven welke informatie moet worden aangeleverd om een vergunning snel en beter af te handelen.
Praktische zaken waar je meteen mee aan de slag kunt, en
die het gewenste gedrag faciliteren.’

14 | InfoMil Perspectief | september 2014

Handhaving

Gemeentelijke internetmodule asbest
Sinds deze zomer is er voor Nederlandse gemeenten een gratis internetmodule over asbest beschikbaar.
Ontwikkeld door Kenniscentrum InfoMil, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM). Reden voor dit websiteproject was het signaal dat een groot aantal gemeenten niet beschikt over
volledige, actuele en betrouwbare informatie over asbest.

‘Er is een goed en doordacht product opgeleverd’, vertelt
opdrachtgever Bart Snel (van IenM), die zelf deelnam aan
de gebruikersgroep bij de ontwikkeling van de asbest
module. ‘We hebben deze module ontwikkeld omdat het
belangrijk is dat burgers en bedrijven goed op de hoogte
zijn van asbestregelgeving. Bovendien geeft de module
tekst en uitleg over het herkennen van en omgaan met
asbest. Hoe ziet het eruit? Waar tref je het aan? De module
is uiteraard niet verplicht, maar door deze te gebruiken,
weten gemeenten zeker dat ze hun inwoners goed
inlichten. Kortom, doe er als gemeente je voordeel mee!’

Geen puzzel

Namens de gemeente Montferland zat Patricia Weiss
(afdeling Vergunning en Handhaving) in de gebruikersgroep. Zij vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven op
dezelfde wijze worden geïnformeerd over dit onderwerp,
waarmee je, in haar woorden, niet voorzichtig genoeg
kunt zijn. ‘Daar is men weliswaar steeds meer van doordrongen,’ zegt ze, ‘maar de gevolgen van blootstelling
zijn pas vele jaren later merkbaar. Daarom blijft het een
continu proces om de aandacht op dit onderwerp te
vestigen. En weten wat je hoort te doen, moet geen puzzel
zijn. De informatie kan niet duidelijk genoeg zijn. Er
sterven jaarlijks nog altijd meer mensen aan de gevolgen
van asbest dan aan verkeersongevallen.’

Patricia Weiss,
afdeling Vergunning en
Handhaving, gemeente
Montferland

‘Kortom, doe er als gemeente
je voordeel mee’
Bart Snel, ministerie van Infastructuur en Milieu
Montferland is een gemeente (met ruim 35.000 inwoners)
in het oosten van Nederland, in de Achterhoek/Liemers.
‘Het zou mooi zijn als het kabinet meer middelen kan
besteden aan de sanering van asbest. In ons geval, als
gemeente met veel agrarische bedrijven, denk ik dan
aan de vele asbestdaken. Momenteel loopt er vanuit de
gemeente wel de stimuleringsregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop', maar die stopt helaas in september. De
vergelijkbare regeling van de provincies loopt nog wel
door.’

Praktisch en toegankelijk

De gerealiseerde asbestmodule kenmerkt zich volgens
Weiss door de praktische en toegankelijke aard. ‘Dat is
gelukt, omdat de werkgroep bestond uit een enthou
siaste groep vertegenwoordigers met verschillende
achtergronden. Die gemixte samenstelling zorgt ervoor
dat de problematiek echt vanuit alle invalshoeken wordt
benaderd. Denk aan de communicatiemedewerkers van
gemeenten en omgevingsdiensten, handhavers, juridisch
medewerkers, webmasters en GGD. Dat merk je dan ook
aan de vragen die er bijvoorbeeld tijdens workshops zijn
gesteld. Dan ga je de problematiek ook vanuit andere
ogen bekijken. Maar voor iedereen geldt dat informatievoorziening over asbest niet toegankelijk genoeg kan zijn.
Dit is een onderwerp dat tot in lengte van dagen aandacht
zal en moet blijven krijgen.’

Asbestwegwijzer

Asbest is vóór 1994 in veel verschillende producten in
woningen gebruikt. De Asbestwegwijzer informeert u
over de grote variatie aan asbesthoudende producten
die in en om woningen zijn toegepast.

