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Criminaliteit in relatie tot bodem – hebben we er zicht op ?

Versnippering in toezicht / handhaving / opsporing

Veel initiatieven en ondersteuning:

- interventieteams bodem

- meldpunt bodem (VI)

- toetsingscommissie

- regionale platforms bodem / platform toezicht bodem

- tactische analyse’s (bodem) criminaliteit  
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en veel spelers in dit veld 

toezicht / handhaving / opsporing:

Gemeente

Provincie

VROM Inspectie en ook:  politie

VROM IOD RMT / IMT

Inspectie V &W

Waterkwaliteitsbeheerders

Nieuw: RUD’s

Functioneel Parket Hoe houden we verbinding ?
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Vraag: waarom Politie  in relatie tot Bodem...

Politie  taak:
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende 
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die 
deze behoeven. (artikel 2 Politiewet)

Politie anno 2011: 

Elke politieregio heeft een Regionaal milieuteam (RMT)

Er zijn zes Interregionale milieuteams (IMT) 

Er is een milieu expertise centrum (MEC) en 

een portefeuillehouder milieu Raad van Korpschefs

Ontwikkelingen: - straks 1 Politie NL met gebieden (volgende dia);

- ontwikkelingen op het gebied van Intelligence

- milieuteams politie steeds meer opschuiven naar “Opsporing”
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Politie milieutaak  onderverdeling:

basis politiezorg :  leefbaarheidzaken

RMT’s                :   middelzware milieucriminaliteit 

IMT                    :   zware milieucriminaliteit

IMT en RMT - verschil in werkwijze:

RMT’s : inzet specialisme (milieucriminaliteit), afhandelen incident, 

input ketenpartners, samenwerking

IMT :     langer durend onderzoek, teamspel, rechercheproces, 

fase opbouw, redelijk geïsoleerd
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Verschuiving van “handhaving” naar “opsporing”...

Kerntakendiscussie als bij iedere organisatie

Voordeel: van incidentenaanpak naar ketenaanpak

Nadeel: redelijk “geisoleerd” – hoe houden we verbinding !
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 geen aangiften

 slachtofferloos

 geen prioriteit (politie/bestuur)

Hoe komt de politie aan 

onderzoeken 

milieucriminaliteit?

milieucriminaliteit  = 

“ haal criminaliteit ”

Waar zit de informatie?
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Politie gaat zelf zoeken?
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MMA meldingen



Politie & Bodem

Rechercheren ...
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Bestrijding bodemcriminaliteit

Toezicht versnippering

Handhaving gebrek aan capaciteit

Opsporing gebrek aan informatie

Afbreukrisico wetgeving/politiek/complexiteit

Nieuwe wegen vinden: informatie bundelen

barrieremodel

goede analyse / intelligence

Hoe blijven we in verbinding



Politie & Bodem

Hoe werkt het Intelligence proces bij de politie

Puzzelstukken informatie - veredelen en analyseren

Preweegdocument

Stuurploeg

Opsporingsonderzoek

Dossier naar Functioneel Parket

Doel 

weegdocument:

Keuze om te 

sturen!



Politie & Bodem

“ Milieuzaken zijn relevant en betekenisvol.

De verhouding met het bestuur is spannend.

Zeker waar de overheid zelf verdachte is,

maar ook toezicht moet houden. De regelgeving

is breed en divers. Je moet iedere keer diep in de stof 

duiken. “

Milieu OvJ Frank van Diem in 

OM-blad Opportuun febr 2011 nav 

zaak Bodemstaete
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Voordelen politie in samenwerking:

- Grote organisatie

- 24 uurs dekking

- Ervaring met complexe onderzoeken

- Beroepservaring politiemens

- “meedenken in mogelijkheden “ – improviseren

- bijzondere opsporingsmiddelen / methodieken

- groot netwerk ...
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Waar heeft de politie behoefte aan:

- informatie (waar bodemcriminaliteit plaatsvindt –

bijvoorbeeld illegale en onvergunde depots)

- informatiestructuren (niet langs elkaar heen werken)

- jullie “wat apart!” signalen...

Kortom:

- In verbinding zijn met toezicht en handhaving
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Doelstelling presentatie:

Hoe blijven we in 

verbinding

in de bestrijding van 

bodemcriminaliteit

Discussie over mogelijkheden?

Vragen ?

henk.salomons@kennemerland.politie.nl

ad.nieuwdorp@politieacademie.nl
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