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SAMENVATTING. 

Dit rapport handelt over de economische aspecten die samenhangen met de uitvoe

ring van de gemeentelijke milieutaken. Daarbij staat de optimale schaal cen

traal, dus de optimale gebiedsgrootte waarbinnen een milieudienst de taken zou 

moeten uitvoeren. 

Het is namelijk een bekend gegeven dat veel gemeenten op dit moment hun milieu

taken onvoldoende uitvoeren. Voor kleinere gemeenten zijn de vereiste deskundig

heid en apparatuur niet op te brengen, terwijl deze 1n grotere gemeenten niet 

efficiënt (kunnen) worden ingezet. De laatste jaren is er dan ook een beweging 

zichtbaar in de richting van regionale samenwerking op milieugebied. Als gevolg 

van het inwerking treden van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR, 

1985) wordt deze tendens wellicht nog versterkt. 

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Welke economische aspecten hangen samen met de uitvoering van de 

gemeentelijke milieutaken? 

Welke optimale schaal van taakuitvoering valt hieruit af te leiden en 

welke bestuurlijk-juridische consequenties heeft dit? 

Na de inleiding, waarin naast de probleemstelling ook de onderzoeksopzet wordt 

toegelicht, volgen enkele hoofdstukken waarin een aantal punten uit de inlei

ding worden verduidelijkt. 

In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen 1n het milieubeleid beschreven. 

De ontwikkelingen met betrekking tot regionale samenwerking op milieugebied 1n 

Zuid-Oost-Brabant komen in hoofdstuk 3 aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de 

mogelijke bestuurlijk-juridische vormen besproken waarop de gemeentelijke 

milieutaken kunnen worden uitgevoerd. 

In hoofdstuk 5 worden de onderscheiden economische aspecten behandeld. Er wordt 

met name ingegaan op de optimale schaal van taakuitvoering. 

De benadering van de optimale schaal bestaat enerzijds uit randvoorwaarden 

waaraan de schaal van taakuitvoering moet voldoen en anderzijds uit mogelijke 

regionale indelingen waar in geval van regionale samenwerking bij kan worden 

aangesloten. 

De onderscheiden randvoorwaarden zijn: 

1. financieel-economische aspecten; 

2. de straal van het taakgebied; 

3. de samenwerkingagebieden op basis van de WGR. 
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De mogelijke regionale indelingen Z1Jn: 

1. economisch-geografische gebieden; 

2. nodale gebieden; 

3. COROP-regio's. 

Het volledige analysemodel (met alle economische aspecten) ziet er als volgt 

uit: 

I EFFECTIVITEIT 

.r u1tvoer1ng 

milieutaken 

overige aspecten: 

. financiering 

• flexibiliteit 

. specialisatie 

EFFICIENCY I 

randvoorwaarden 

mogelijke schaalgroottes 

. functionele aspect 

Aan de hand van dit model wordt in hoofdstuk 6 de situatie in Zuid-Oost-Brabant 

geanalyseerd. De waarden van de randvoorwaarden worden berekend en de regionale 

indelingen worden hieraan getoetst. De optimale schaal voor milieutaakuitvoe

ring in Zuid-Oost-Brabant blijkt het samenwerkingagebied op basis van de WGR te 

zijn (regio VI). 

Vervolgens wordt berekend wat de met deze schaal corresponderende totale kosten 

zijn (f. 6.500.000,--). De betrokken gemeenten geven op dit moment naar 

schatting f. 5.500.000,-- uit aan de uitvoering van hun milieutaken. 

In hoofdstuk 7 wordt bekeken wat de best passende samenwerkingsvorm 1s. Dit 

blijkt de zware gemeenschappelijke regeling met overdracht van bevoegdheden te 

Z1Jn. 
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In hoofdstuk 8 worden de hoofdconclusies nogmaals vermeld. De belangrijkste 

conclusie is dat kan worden gesteld dat de schaal van veel gemeenten te klein 

is voor zelfstandige milieutaakuitvoering. Er moet dus naar regionale samen

werking worden gestreefd. Gezien de uitkomsten van dit onderzoek lijken de 

samenwerkingagebieden van de WGR daarvoor goede mogelijkheden te bieden. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING. 

Na de zeventiger jaren 1s langzamerhand overal de ernst van de milieu

problematiek doorgedrongen. Het gaat bij deze problemen in feite om 

allocatie-problemen: de capaciteit van het milieu is te beperkt om aan 

alle functies die er van worden gevraagd te kunnen voldoen. Voorbeelden 

van zulke functies zijn de woonfunctie, de recreatieve functie, de afval

ontvangende functie en de inputfunctie van productieprocessen. 

De overheid dient te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van het 

milieu over de verschillende concurrerende functies. Zij moet de doel

einden van het milieubeleid vaststellen en de instrumenten hanteren 

waarmee (private) huishoudingen in een gewenste richting kunnen worden 

beïnvloed. 

Het milieubeleid kan op verschillende niveaus worden gevoerd. 

Zowel op (inter)nationaal, provinciaal als op lokaal niveau houden over

heden zich ermee bezig. Als algemene regel wordt ges~eld dat beslis

singen moeten worden genomen door lichamen met dezelfde reikwijdte als 

de onderwerpen van die beslissingen. Eventueel kan uitvoering van 

besluiten wel worden gedecentraliseerd (1). 

Bij kleinere gemeenten is de uitvoering van hun deel van het milieu

beleid vaak problematisch. Voor hen zijn de vereiste deskundigheid, 

apparatuur en organisatie niet op te brengen. 

Vandaar dat er een tendens in de richting van centralisatie van milieu

taken valt waar te nemen. De bevoegdheden en uitvoering van de meeste 

milieuhygiënische wetten zijn bij de provincie of zelfs bij de rijksover

heid gelégd. Veel gehoorde argumenten hiervoor zijn naast de complexi

teit van de huidige milieuproblematiek, het de gemeentegrenzen over

schrijdend karakter van een aantal milieuproblemen en het belang van een 

uniforme uitvoering van de milieuhygiënische wetgeving. 

Centralisatie staat echter op gespannen voet met het beginsel van de 

gedecentraliseerde eenheidsstaat (2). Zo stelt de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld in een reactie op het Actieprogramma 

Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (aan de bijzondere 

Tweede Kamercommissie Deregulering): "Waar mogelijk dient de uitvoering 

van milieutaken verlegd te worden naar het gemeentelijk niveau". 
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Ook wordt door centralisatie de weg geblokkeerd naar samenwerkingsver~ 

banden tussen gemeenten die individueel wellicht onvoldoende middelen 

hebben, maar gezamenlijk wel een voldoende draagvlak kunnen bezitten. 

Bovendien is een centrale uitvoering van milieutaken niet altijd een 

waarborg voor een goed milieubeheer. Zo verdwijnen jaarlijks nog grote 

hoeveelheden chemische afvalstoffen op illegale wijze, ondanks een op 

rijksniveau centraal uitgevoerd controlesysteem op basis van de Wet 

chemische afvalstoffen. 

Vanwege de hier beschreven problematiek is het interessant om te kijken 

naar de schaal waarop de gemeentelijke milieutaken (moeten) worden 

uitgevoerd en de mogelijkheden die regionale samenwerking kan bieden. 

In Zuid-Oost-Brabant bestaat al lange tijd belangstelling voor regionale 

samenwerking op milieugebied. Vanwege het de gemeente-grensoverschrij

dende karakter van milieuproblemen vindt men een gemeenschappelijke 

aanpak nodig. Men heeft bovendien te maken met de zogenaamde agglomera

tieproblematiek. Dit betekent dat tussen een grote centrumgemeente 

(Eindhoven) en kleinere randgemeenten sterke sociale, culturele en 

economische samenhangen bestaan. Dit maakt het voeren van een 

zelfstandig gemeentelijk beleid moeilijk: het beleid heeft sterke 

uitstralingseffecten. Vaak bestaan er echter verschillen in macht, 

politieke kleur en aard van de gemeentelijke problematiek. Enerzijds wil 

een centrumgemeente geen zeggenschap in haar beleid en anderzijds zijn 

randgemeenten bevreesd voor autonomieverlies (3). 

Samenvattend kan worden gesteld dat, hoewel er een reeks van problemen 

moet worden overwonnen, de noodzaak tot regionale samenwerking in agglo~ 

meraties wel duidelijk aanwezig is. 

Gedurende ongeveer 15 jaar wordt dan ook al geprobeerd om in Zuid-Oost

Brabant te komen tot regionale samenwerking op milieugebied. Vooralsnog 

bleek het onmogelijk te zijn om te komen tot een integrale regionale 

milieudienst (4). Na een periode waarin een gentlemen's agreement van 

kracht was, geldt nu (tot uiterlijk 1 januari 1990) de (voorlopige) 

"Regeling samenwerkingsverband milieutaken Zuid-Oost-Brabant". Het is 

mogelijk om na dat tijdstip het samenwerkingsverband onder te brengen 1n 

een zogenaamde gebundelde, geïntegreerde gemeenschappelijke regeling (5). 

Een bestuurlijke werkgroep bekijkt de mogelijkheden daartoe op dit 

moment. 
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Wat moet nu precies worden verstaan onder regionale samenwerking op het 

terrein van de milieuhygiëne? Een bruikbare definitie is: 

Op basis van bestuurlijk-juridische instrumenten gezamenlijk zorg

dragen voor de milieuzorg in de regio op technisch, juridisch en 

administratief gebied. 

Zowel autonome taken als taken in medebewind komen 1n aanmerking voor 

regionale samenwerking (6). Het betreft hier onder andere taken zoals de 

uitvoering van de Hinderwet, de bestrijding van geluidhinder, het 

bewaken en eventueel verbeteren van de kwaliteit van lucht, water en 

bodem en het innemen van klein chemisch afval. 

Dit rapport beschrijft de uitvoering van gemeentelijke milieutaken 

vanuit een economische invalshoek. Dit heeft verschillende redenen. 

Zo bleken veel gemeenten in Zuid-Oost-Brabant financieel-economische 

redenen aan te voeren voor hun weigerachtige houding bij de 

verschillende pogingen om te komen tot regionale samenwerking. Het is 

dus goed nu eens extra aandacht te schenken aan de economische aspecten 

van gemeentelijke milieutaken. 

Bovendien neemt onder invloed van de economische recessie de aandacht 

voor een meer bedrijfseconomische houding van de overheid de laatste 

jaren toe. Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan efficiency

bevorderende maatregelen, kostenbesparing door versobering en verhoging 

van de kostendekkingspercentages. 

Vaak wordt aangenomen dat economische ontwikkeling leidt tot meer milieu

vervuiling. Volgens sommigen (7) gaan economische ontwikkeling en een 

goed milieu echter wel goed samen en zijn ze zelfs onderling gecorre

leerd. Een goed en duidelijk milieubeleid kan ook stimulerend werken op 

de economie. Het bedrijfsleven heeft dan zekerheid en dat schept mede 

een goed ondernemingsklimaat. Bovendien kan de technologische ontwikke

ling worden gestimuleerd onder invloed van het milieubeleid. Zo moeten 

bepaalde producten (bijvoorbeeld auto's) en productieprocessen (bijvoor

beeld raffinage) worden aangepast om aan (strengere) milieunormen te 

kunnen voldoen. De aanpassingen kunnen weer een gunstige invloed uit

oefenen op de economische ontwikkeling. 
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Enerzijds doordat sommige productieprocessen efficiënter kunnen worden 

en anderzijds doordat voor eventuele nieuwe producten nieuwe 

(buitenlandse) markten kunnen ontstaan. Wel zal een aanpassing vrijwel 

altijd in eerste instantie een kostenverhoging met zich meebrengen, wat 

nadelig is voor de economische ontwikkeling. 

Hoewel de relatie tussen economische ontwikkelingen en milieubeleid dus 

niet zo eenduidig liggen als vaak wordt aangenomen, is het wel duidelijk 

dat milieubeleid lang niet altijd negatieve economische consequenties 

hoeft te hebben. 

In dit onderzoek 1s de aandacht vooral gericht op de uitvoering van 

milieutaken door gemeenten. Vanwege de zeer uiteenlopende grootte van 

gemeenten wordt met name gekeken naar de schaal van taakuitvoering. 

Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling: 

Welke economische aspecten hangen samen met de uitvoering van de 

gemeentelijke milieutaken? 

Welke optimale schaal van taakuitvoering valt hieruit af te leiden eu 

welke bestuurlijk-juridische consequenties heeft dit? 

De opzet van het onderzoek ter beantwoording van de vragen uit de 

probleemstelling is als volgt. 

Eerst worden een aantal zaken die in deze inleiding kort zijn aangestipt 

nader uitgewerkt. 

In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen in het milieubeleid van de 

laatste 15 jaar behandeld. Daarin komt onder andere de verdeling van de 

bevoegdheden over de verschillende overheidsniveaus aan de orde. Tevens 

wordt de relatie tussen technologische ontwikkelingen en milieubeleid 

nader bekeken. 

In hoofdstuk 3 wordt de specifieke situatie rond Eindhoven beschreven. 

De historische ontwikkelingen rond regionale samenwerking op 

milieugebied in Zuid-Oost-Brabant worden behandeld en er wordt een 

vooruitblik gegeven over de jaren na 1990. 

De mogelijke bestuurlijk-juridische vormen van uitvoering van 

gemeentelijke milieutaken worden besproken in hoofdstuk 4. In dat 

hoofdstuk zit ook een inventarisatie van de stand van zaken in het land 

met betrekking tot regionale samenwerking. 
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De hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn voornamelijk beschrijvend van aard 

en zijn het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie. 

In hoofdstuk 5 komen de economische aspecten aan de orde die samenhangen 

met de uitvoering van de gemeen~elijke milieutaken. Deze economische 

aspecten worden samengevat in een theoretisch analysemodel, waarin met 

name de schaal van taakuitvoering centraal staat. 

Op basis van dit model wordt in hoofdstuk 6 de situatie in Zuid-Oost

Brabant geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de optimale schaal van 

milieutaakuitvoering voor Zuid-Oost-Braba;t bepaald. 

In hoofdstuk 7 wordt bekeken welke bestuurlijk-juridische consequenties 

deze optimale schaal heeft. 

Het rapport wordt 1n hoofdstuk 8 afgesloten met conclusies en 

aanbevelingen. 

De hoofdstukken 5 tot en met 8 vormen het eigenlijke onderzoek en zijn 

de uitwerking van de literatuurstudie. 
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HOOFDSTUK 2. ONTWIKKELINGEN IN HET MILIEUBELEID. 

2.1. Inleiding. 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresen

teerd van de ontwikkelingen in het milieubeleid vanaf 1971. 

Voor deze periode is gekozen omdat in 1971 het ministerie van Volks

gezondheid en Milieuhygiëne werd opgericht. Eigenlijk kan er pas vanaf 

dat tijdstip worden gesproke~ van een van andere beleidsterreinen te 

onderscheiden milieubeleid (8). 

Voor die tijd bestond er al wel enige wetgeving die op het milieu betrek

king had. Van kracht waren onder andere de Hinderwet, de Wet olieveront

reiniging zeewater en de Natuurbeschermingswet. 

Aan het einde van de jaren zestig kwam de milieuproblematiek echter pas 

1n de publieke belangstelling en werd het een apart beleidsterrein van 

de overheid. 

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie 

tussen technologische ontwikkelingen en milieubeleid. 

2.2. Recente ontwikkelingen. 

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk werd in 1971 het ministe

rie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ingesteld. In 1972 verscheen de 

Urgentienota milieuhygiëne. Daarin werd voor het eerst een gedegen over

zicht gegeven van de milieuproblematiek en het te voeren beleid voor de 

daarop volgende Jaren. 

Er werd gekozen voor uitbreiding van de sectorale milieuwetgeving (9). 

Op die manier dacht men snel actie te kunnen ondernemen. Bovendien lagen 

de bevoegdheden op milieugebied verspreid over diverse ministeries, wat 

een integrale aanpak bemoeilijkte. 

De milieuwetgeving komt tot stand in de vorm van raamwetten met verdere 

invulling door AMvB's (10). 

Achtereenvolgens komen tot stand: 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Wet inzake de luchtverontreiniging 

Wet chemische afvalstoffen 

Afvalstoffenwet 

Wet geluidhinder 

(1970); 

(1970); 

(1976); 

(1977); 

(1979); 
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Grondwaterwet 

Interimwet bodemsanering 

Wet milieugevaarlijke stoffen 

Wet bodembescherming 

(1981); 

(1982); 

(1985); 

(1987). 

De sectorale wetgeving leidde tot een versnippering van de milieu

hygiënische wetgeving. Zowel de rijksoverheid als de provincie en de 

gemee~te kregen milieuhygiënische bevoegdheden en taken. 

Bij dè rijksoverheid is er bovendien sprake van een verkokering van het 

beleid: veel departementen nemen een stukje van het terrein voor hun 

rekening. Voorbeelden van zulke departementen zijn: VROM, Landbouw en 

Visserij, Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. 

De provincies hebben over het algemeen een te klein apparaat en waren 

slecht voorbereid op de n~euwe taken. 

Ook bij gemeenten ~s er in het algemeen sprake van een te klein 

apparaat. Bovendien krijgen zij te weinig financiële middelen voor de 

uitvoering hun milieutaken (11). Mede hierdoor bestaat er grote 

ongelijkheid tussen gemeenten voor wat betreft de uitvoering van 

milieutaken. 

Aan het eind van de zeventiger jaren kreeg men oog voor de nadelen die 

aan de tot dan toe tot stand gekomen wetgeving kleefde. Problemen die 

werden onderkend waren: 

de verschillende wetten vertoonden geen samenhang. Iedere wet had een 

eigen doel, juridisch instrumentarium, inspraak- en beroepsmogelijk

heden, procedure en termijnen; 

door de verdeling van taken en bevoegdheden over verschillende 

niveaus was het milieurechtelijk stelsel onoverzichtelijk geworden; 

er bleek een (sterke) interactie tussen de verschillende sectoren te 

bestaan. Het milieu is niet opgebouwd uit afzonderlijke componenten 

maar bestaat uit samenhangende ecosystemen. 

Vanaf het einde van de zeventiger jaren wordt er dan ook gestreefd naar 

een meer integrale aanpak. Het doel is enerzijds te komen tot een samen

hangend en overzichtelijk milieubeleid en anderzijds tot een eenvoudiger 

milieurechtelijk stelsel. 
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De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

1. Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM, 1979); 

Aan de WABM lagen de volgende gedachten en uitgangspunten ten grond

slag: 

bevordering van een gecoö~dineerd en geïntegreerd milieubeleid; 

versterking van het accent van deze wet als milieukaderwet; 

bevordering van een zo uniform en doelmatig mogelijk formeel 

milieurecht; 

coördinatie van procedures voor het tot stand brengen van 

beschikkingen. 

Inmiddels is voorzien in uniforme procedures voor het geven van 

diverse soorten beschikkingen. Ook werden in 1986 een groot aantal 

bepalingen opgenomen met betrekking tot de milieu-effectrapportage. 

In de nabije toekomst krijgen onderwerpen als de integrale milieu

vergunning (12), normstelling, planning en heffingen een plaats in de 

WABM. 

2. Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(DROM, 1 9 8 3) ; 

De doelstelling van dit actieprogramma is het stroomlijnen en vermiu-" 

deren van de wet- en regelgeving in relatie tot het bedrijfsleven. 

Het bevat drie hoofdonderwerpen: 

vergunningproblematiek; 

bestaande regelgeving; 

regelgeving in voorbereiding. 

3. Plan Integratie Milieubeleid (PIM, 1983); 

Met behulp van dit plan tracht men een grotere mate van volledigheid 

en samenhang te bereiken in de voorbereiding, vaststelling, uitvoe

ring en evaluatie van milieubeleid. Daartoe zijn op alle departemen

ten ambtelijke coördinatiepunten ingesteld die moeten zorgdragen voor 

de milieu-inbreng in het eigen beleid. Tevens dient bij de voorberei

ding van wetgeving met een wezenlijk milieubelang het ministerie VROM 

te worden betrokken. 

4. Milieubeleidsplanning; 

Er wordt gestreefd naar geïntegreerde milieubeleidsplanning over alle 

sectoren. In aansluiting op het sinds 1984 verschijnende Indicatief 

Meerjarenprogramma Milieubeheer en de overige meerjarenprogramma's~ 

zullen vanaf 1988 een nationaal milieubeleidsplan en een milieu

uitvoeringsprogramma verschijnen. 
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5. Project-integratie afvalwetgeving (PIA); 

In de toekomst worden de Wet chemische afvalstoffen en de Afvalstof

fenwet geïntegreerd. 

6. Handhaving. 

Het verbeteren van de handhaving van de milieuwetgeving 1s één van de 

hoofdpijlers van het milieubeleid geworden. 

2.3. De relatie tussen technologische ontwikkelingen en milieubeleid. 

Bij deze relatie zijn twee invalshoeken van belang. 

1. De invloed van technologische ontwikkelingen op milieubeleid. 

2. De invloed van milieubeleid op technologische ontwikkelingen. 

Ad 1. 

Wat betreft de invloed van technologische ontwikkelingen op milieugebied 

valt op te merken dat alleen wetenschappelijk en technologisch inzicht 

mogelijkheden geeft tot het voeren van beleid. Zo kan onderzoek aangeven 

welke verstoringen er optreden in het milieu en met behulp van welke 

aanpak deze kunnen worden bestreden. 

Een van de redenen waarom de Wet bodembescherming zo lang op ·zich heeft 

laten wachten (in vergelijking met de Wet verontreiniging oppervlakte

wateren en de Wet inzake de luchtverontreiniging) is dan ook het late 

inzicht dat ook de bodem beschermd moet worden en de moeilijk te door

gronden processen die zich in die bodem afspelen. 

Ook een daadkrachtig fosfaatbeleid en een beleid ter bescherming van de 

ozonlaag worden tegenhouden door wetenschappelijke controveres (13). 

Tot slot valt nog op te merken dat handhaving van het gevoerde beleid 

alleen mogelijk is met behulp van goede analysetechnieken. Het stellen 

van normen zonder de mogelijkheid om bijvoorbeeld emissies te detecteren 

heeft geen z1n. 



- 10 -

Ad 2. 

Hoewel vaak (14) wordt gewezen op het milieubeleid als een positieve 

factor bij technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld als stimulator 

tot procesinnovaties), blijkt uit enquêtes (15) dat het hier toch gaat 

om een betrekkelijk klein belang. Feitelijk blijkt het innovatiegedrag 

meer door bedrijfseconomische en marktgebonden elementen, als continui

teit, concurrentiepositie en winstgevendheid te worden bepaald dan door 

het van overheidswege opgelegde milieubeleid. Wel wordt er binnen door 

andere factoren bepaalde mogelijkheden gezocht naar de milieuvriende

lijkste oplossing. Een voorbeeld hiervan is de modernisering van de Esse

raffinaderij in Pernis (16). 

Er mag worden geconcludeerd dat milieubeleid zeker invloed heeft op de 

technologische ontwikkelingen, maar dat deze invloed niet moet worden 

overschat. 
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HOOFDSTUK 3. ONTWIKKELINGEN IN ZUID-OOST-BRABANT. 

3.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk komen de recente ontwikkelingen met betrekking tot 

samenwerkingsverbanden in Zuid-Oost-Brabant aan bod. In het bijzonder 

worden de samenwerkingsverbanden op milieugebied besproken. De ontwik

kelingen rond de agglomeratie Eindhoven worden ook kort aangestipt. Met 

behulp van zo'n beschrijving kan de huidige situatie voor een belangrijk 

gedeelte worden verklaard. Na bestudering wordt ook duidelijk hoe moei

lijk het is om tot een of andere vorm van regionale samenwerking te 

komen en welke barrières moeten worden overwonnen. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een vooruitblik over de jaren na 1990. 

3.2 De regionale samenwerking op milieugebied 1n Eindhoven. 

Regionale samenwerking heeft al_.een lange voorgeschiedenis achter de 

rug. In 1972 verscheen de Nota Milieuhygiëne van het samenwerkings

verband agglomeratie Eindhoven. Zij werd door de agglomeratieraad aan

genomen met de uitdrukkelijke wens om te komen tot coördinatie van het 

gemeentelijk beleid op milieugebied. De agglomeratiegemeenten is daarna 

de aanbeveling gedaan om in belangrijke milieuhygiënische aangelegen

heden zich te laten adviseren door de (toenmalige) afdeling Hinderwets

zaken en Milieuhygiëne van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de 

gemeente Eindhoven. 

Hiervan werd zoveel gebruik gemaakt dat eind 1977 het college van burge

meester en wethouders van Eindhoven besloot om deze vorm van samenwer

king te beëindigen vanwege achterstand in het werk voor de eigen ge

meente alsmede een personeelstekort. Men bleef echter wel overtuigd van 

de noodzaak van regionale samenwerking, mits er een structurele regeling 

kwam. 

In 1979 werd de "Discussienota centrale agglomeratie milieudienst" op

gesteld. Hierin werden nogmaals de mogelijkheden voor regionale samen

werking onderzócht. Het college van B&W van Eindhoven was wel bereid om 

de gemeentelijke milieudienst hand- en spandiensten voor de agglomeratie

gemeenten te laten verrichten, maar de dienst diende wel onder 

Eindhovense vleugels te blijven. 
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In 1980 werd op diverse n1veaus en 1n verschillende commissies de tot~ 

standkoming van een regionaal functionerende milieudienst besproken. 

Besloten werd een enquête onder de agglomeratiegemeenten te houden om 

een inzicht te krijgen in de behoefte aan adviezen op milieugebied. 

Deze enquête werd slecht ingevuld. De uitvoering van milieutaken was 

binnen veel gemeenten namelijk versnipperd over meerdere medewerkers wat 

een goed overzicht bemoeilijkte. Wel bleek uit de enquête dat er behoef

te was aan ondersteuning op milieugebied. Daarom werd de milieudienst 

van de gemeente Eindhoven met een extra kracht uitgebreid ten behoeve 

van de eerste dienstverlening aan de overige agglomeratiegemeenten 

(interim...:regeling "Inschakeling Eindhovense milieudienst"). 

Van deze regeling werd door geen enkele gemeente gebruik gemaakt. 

Mogelijk dat de verstoorde relatie in 1977 hier schuld aan was. 

In deze periode werd door de agglomeratie een werkgroep ingesteld, die 

de voorwaarden nader moest uitwerken waaraan een regionaal werkende 

milieudienst moest voldoen. De werkgroep kwam 1n 1981 met haar eind

advies. De conclusies van de werkgroep waren: 

dat bij ieder te kiezen samenwerkingsmodel in beginsel kon worden 

tegemoet gekomen aan de voorwaarden waaronder de gemeente Eindhoven 

wilde meewerken; 

dat er argumenten aanwezig waren om ook de andere twee gewesten 

(streekorgaan Kempenland en streekorgaan Gewest Helmond) bij het 

verdere overleg te betrekken; 

dat als meest geschikte samenwerkingsvorm de gemeenschappelijke 

regeling moest worden beschouwd. 

De werkgroep adviseerde verder een stuurgroep van potentiële deelnemers 

samen te stellen. Deze stuurgroep zou dan op haar beurt weer moeten 

worden bijgestaan door een ambtelijke werkgroep. 

Tegelijkertijd werd door de werkgroep een informatiepakket over regio

nale milieudiensten samengesteld met als doel een goed beeld te geven 

over het waarom van regionale milieudiensten. 

Tenslotte werd in deze periode door de toenmalige minister van Volks

gezondheid en Milieuhygiëne een stimuleringssubsidie toegezegd voor het 

experiment regionale samenwerking (4,5 miljoen gulden). 
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De verdere coördinatie van het overleg over een regionale milieudienst 

gebeurde op verzoek van de gemeente Eindhoven en de agglomeratie door 

het Intergewestelijk Overleg Zuid-Oost-Brabant (I.O.Z.O.B.), omdat nu 

ook de twee eerdergenoemde buurgewesten bij het overleg werden betrokken. 

In 1982 bood de stuurgroep aan het I.O.Z.O.B. haar eindrapportage aan. 

Zij adviseerde de instelling van een integrale regionale milieudienst 

met een gefaseerde uitbouw van taken. Voor wat betreft het takenpakket 

en de financiële consequenties stond de Eindhovense milieudienst model. 

Begin 1983 was duidelijk dat een integrale milieudienst op dat moment en 

in die vorm niet haalbaar was. Te hoge financiële lasten, onduidelijk

heid omtrent de reikwijdte van de kosten, eigen deskundigheid in huis en 

noodzaak tot verdere fasering in groeimogelijkheid, waren enkele argu

menten uit de afwijzende reacties. 

Een lichtere vorm van samenwerking zou echter bij veel gemeenten wel in 

goede aarde vallen. Vandaar dat het college van B&W van Eindhoven de 

gemeenten een à la carte-systeem aanbood, onder de voorwaarde dat het 

rijk toch bereid zou zijn om voor drie jaar een dergelijk systeem te 

subsidiëren. Een gedeelte van de toegezegde subsidie (1 miljoen gulden) 

kon inderdaad voor dit doel worden ontvangen. 

Het hieruit voortgekomen "Gentlemen's Agreement inzake regionale samen

werking op milieugebied" (1984) hield in dat de deelnemende gemeenten 

(24 in de agglomeratie Eindhoven en het streekorgaan Kempenland) toe

zegden om gedurende drie jaar gebruik te zullen maken van de Eindhovense 

milieudienst voor zaken die hun eigen capaciteiten te boven gingen. De 

vergoeding gebeurde op basis van een uurtarief. 

Het Gentlemen's Agreement had een looptijd van drie jaar. Met de onder

tekening ervan spraken de gemeenten uit in beginsel te willen meewerken 

aan het tot stand brengen van een duurzame en structurele samenwerking 

op milieugebied. Door het Gentlemen's Agreement kon eerst ervaring 

worden opgedaan. Uit een evaluatie (17) bleek dat vrijwel alle gemeenten 

gunstige ervaringen hadden met de verleende bijstand en dat ze voor de 

toekomst tot op zekere hoogte een binding met elkaar wilden aangaan. 



- 14 -

Inmiddels was op 1 januari 1986 het openbaar lichaam agglomeratie 

Eindhoven opgeheven. Vrijwel vanaf het begin (1976) was zij met 

moeilijkheden geconfronteerd. Enkele problemen die speelden waren: 

de afbakening van bevoegdheden van de agglomeratie en de provincie; 

een gevoel van vervreemding ?ij de deelnemende gemeenten, omdat de 

leden van de agglomeratieraad door rechtstreekse verkiezingen werden 

gekozen en niet door de gemeenteraden; 

de schaal van de agglomeratie en van de beide buurgewesten, die te 

klein was voor de behartiging van een aantal taken; 

de verschillen 1n juridische status en structuur tussen de agglome

ratie en de buurgewesten, wat als ongewenst werd beschouwd. 

Bovendien paste de agglomeratie niet goed meer in de regeringsbeleid 

(blijkens de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen WGR 1984). 

Vandaar dat de wetgever de agglomeratie Eindhoven ophief en verdere 

regelingen voor Zuid-Oost-Brabant overliet aan de gemeenten en de 

provincie, op basis van de nieuwe WGR. 

Het Gentlemen's Agreement werd op grond van de opgedane ervaringen op 

1 januari 1987 opgevolgd door de (voorlopige) "Regeling samenwerkings~ 

verband milieutaken Zuid-Oost-Brabant". Die werd door 24 gemeenten 

ondertekend. Bijstandsverlening vindt in deze regeling plaats op basis 

van de zogenaamde schilconstructie (zie bijlage I). Dit houdt 1n dat 

sommige aangewezen milieutaken imperatief moeten worden uitgevoerd door 

de milieudienst van de gemeente Eindhoven. Tevens kunnen enkele taken 

voor de duur van de regeling facultatief worden uitgevoerd. Tot slot 

bestaat nog de mogelijkheid tot het ad-hoc laten uitvoeren van taken. 

Voor de verrichte diensten wordt een uurtarief in rekening gebracht 

(~ f. 100,--). 

Werkzaamheden van algemene aard kunnen naar _verhouding van het inwoner

tal worden bekostigd, omdat verbijzondering van gemaakte kosten niet 

(goed) mogelijk is. De regeling geldt tot (uiterlijk) 1 januari 1990. 

3.3. De jaren na 1990. 

In 1984 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) herzien. Op grond 

van deze wet wijzen de provinciale staten samenwerkingsgebieden aan. 
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In principe moeten binnen zo'n regio alle gemeenschappelijke regelingen 

worden gebundeld en geïntegreerd. Regelingen moeten in principe alle ge

meenten omvatten, dus (regio-)grensoverschrijdende regelingen of juist 

regelingen voor een gedeelte van een regio zijn dan in beginsel niet 

meer mogelijk. Het Samenwerkingsverband Agglomeratie Eindhoven en het 

streekorgaan Kempenland vormen regio VI in Noord-Brabant (zie bijlage 

II). Uitgaande van deze regio worden de volgende varianten voor de toe

komst onderscheiden door een bestuurlijke werkgroep (zie hoofdstuk 7). 

Variant l. 

Er vindt een volledige integratie plaats van de milieuhygiënische samen

werking in de gebundelde, geïntegreerde regeling zoals die voor regio VI 

zal gaan gelden. De Eindhovense milieudienst kan al dan niet overgaan 

naar het te vormen samenwerkingsverband. Ook het afstemmen van het 

milieubeleid van de aangesloten gemeenten vindt plaats door het samen

werkingsverband. 

Deze variant biedt mogelijkheden voor het voeren van een echt regionaal 

milieubeleid. 

Variant 2. 

Het samenwerkingsverband wordt belast met de coördinatie van de huidige 

milieutechnische samenwerking op basis van de schilconstructie en de 

afstemming van het milieubeleid van de aangesloten gemeenten. 

Deze variant komt in feite neer op een verlenging van de huidige rege

ling op milieugebied. 

Variant 3. 

Het samenwerkingsverband wordt alleen belast met de coördinatie van de 

huidige milieutechnische samenwerking op basis van de schilconstructie. 

Bij deze variant wordt er niet meer gedaan dan het verlenen van techni

sche bijstand aan de aangesloten gemeenten. 

Ook is het natuurlijk denkbaar dat alle samenwerking op milieugebied 

wordt beëindigd. Alleen het incidenteel verlenen van bijstand is dan nog 

mogelijk. 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de mogelijke bestuur

lijk-juridische vormen van uitvoering van gemeentelijke milieutaken. 
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HOOFDSTUK 4. MOGELIJKE VORMEN VAN UITVOERING VAN GEMEENTELIJKE MILIEUTAKEN. 

4.1. 

4.2. 

Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke bestuurlijk-juridische vormen 

onderscheiden waarop gemeenten hun milieutaken kunnen uitvoeren. Mede 

onder invloed van de optimale schaal van milieutaakuitvoering (zie 

hoofdstuk 5 en 6) kunnen er twee mogelijke situaties worden 

onderscheiden. Enerzijds kunnen gemeenten regionaal samenwerken en een 

gemeenschappelijke regeling treffen, anderzijds kunnen ze individueel 

hun taken uitvoeren. In dat geval zal er (meestal) een beroep moeten 

worden gedaan op externe adviseurs. 

In paragraaf 2 worden de mogelijkheden besproken die er zijn wanneer tot 

regionale samenwerking wordt overgegaan. Dat zijn achtereenvolgens twee 

publiekrechtelijke overeenkomsten (respectievelijk de lichte en de zware 

gemeenschappelijke regeling) en de privaatrechtelijke overeenkomst (18), 

In paragraaf 3 wordt het inschakelen van externe adviseurs besproken. 

Van elke mogelijkheid worden enkele kenmerken gegeven. Zo mogelijk wordt 

een verduidelijking gegeven met behulp van een voorbeeld. Nadat in 

hoofdstuk 6 de optimale schaal van milieutaakuitvoering voor Zuid~Oost~ 

Brabant is bepaald, wordt in hoofdstuk 7 een voorstel gedaan voor een 

passende bestuurlijk-juridische vorm. 

Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4 afgesloten met een inventarisatie van 

de stand van zaken in het land met betrekking tot regionale samenwerking 

op milieugebied. 

De mogelijke vormen van regionale samenwerking. 

4.2.1. De lichte gemeenschappelijk regeling. 

De lichte gemeenschappelijke regeling ~s een publiekrechtelijke overeen

komst op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen tussen, in dit 

geval, gemeenten. Gewoonlijk wordt hierbij geen rechtspersoonlijkheid 

bezittend lichaam met bijbehorend bestuur ingesteld. Er vindt dus ook 

geen overdracht plaats van bevoegdheden. De besluitvorming blijft in 

handen van de afzonderlijke gemeenten. Inspraak kan via een begelei

dingscommissie worden geregeld. 



- 17 -

De doelstellingen zijn meestal te komen tot een integrale uitvoering 

van de milieuwetgeving en een uniform regionaal gecoördineerde 

beleidsadvisering ter zake. Een bij de regeling bepaald takenpakket 

wordt uitgevoerd door binnen het samenwerkingsverband aanwezige of 

geschapen capaciteit (vaak bij ~en centrumgemeente). 

Financiering vindt gewoonlijk plaats door middel van het ~n rekening 

brengen van een uurtarief, omdat niet iedere gemeente in gelijke mate 

een beroep doet op de centrumgemeente. 

Voor een lichte gemeenschappelijke regeling is in het algemeen geen 

goedkeuring vereist van Gedeputeerde Staten. 

Voorbeeld: "Regeling samenwerkingsverband milieutaken Zuid-Oost-

Brabant" (19). 

De regeling is een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet ge

meenschappelijke regelingen tussen de colleges van burgemeester en 

wethouders van 24 gemeenten. De regeling is op 1 januari 1987 in werking 

getreden en geldt uiterlijk tot 1 januari 1990. De gemeenten hebben 

gezamenlijk zo'n 450.000 inwoners. De regeling betreft de uitvoering van 

adviserende en/of begeleidende werkzaamheden op milieugebied door de 

milieudienst van de gemeente Eindhoven. De werkzaamheden zijn in drie 

groepen onderverdeeld (de zogenaamde schilconstructie: zie ook 

bijlage I): 

1. bovencapacitair geachte taken moeten de gemeentebesturen verplicht 

laten uitvoeren door de milieudienst van Eindhoven; 

2. de gemeenten kunnen daarnaast bepaalde werkzaamheden facultatief 

laten verrichten. Is een zodanige opdracht eenmaal verstrekt, dan 1s 

herroeping daarvan voor de verdere duur van de regeling in beginsel 

niet mogelijk; 

3. tenslotte kunnen de gemeenten ook incidenteel bepaalde werkzaamheden 

laten verrichten. 

Voor deze constructie ~s gekozen, omdat niet alle gemeenten dezelfde 

behoefte hebben aan bijstand. De (on)mogelijkheden van een gemeente met 

bijvoorbeeld 30.000 inwoners zijn immers niet gelijk aan. die van een 

gemeente met bijvoorbeeld minder dan 10.000 inwoners. 

De gemeente Eindhoven verplicht zich de werkzaamheden naar behoren en 

binnen redelijke termijn uit te voeren. Wat dit precies inhoudt moet per 

geval worden bekeken. 
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Er is een begeleidingscommissie ingesteld. De comm1ss1e bestaat uit de 

volgende leden: 

a. een lid per gemeenschappelijke technische dienst (20); 

b. een lid per gemeente die niet is aangesloten bij een 

gemeenschappelijke technische dienst. 

De commissie heeft twee hoofdfuncties. Zij is in de eerste plaats het 

orgaan door middel waarvan de deelnemers inspraak en toezicht op de 

regionale samenwerking kunnen uitoefenen. Zo heeft zij bijvoorbeeld 

adviesrecht over de begroting. Ten tweede heeft zij een sturende en 

initiërende functie ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeenschappe

lijke regeling. Dit laatste is een ruim omschreven taakgebied. 

De financiering vindt plaats door middel van het in rekening brengen van 

een uurvergoeding per verrichte opdracht (oplopend van f. 93,-- in 1987 

tot f. 98,-- in 1989). 

Werkzaamheden van algemene aard kunnen, uitgaande van het geldende uur

tarief, naar verhouding van het inwonertal worden bekostigd. 

Hiervan wordt tot op heden geen gebruik gemaakt, omdat gemeenten er de 

voorkeur aan geven hun eigen kosten te dragen. Er worden dus ook nauwe

lijks algemene werkzaamheden ondernomen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven stelt ieder 

jaar de begroting vast. Zij wijkt niet af van het eerder vermelde advies 

van de begeleidingscommissie, tenzij met de commissie overleg is ge

pleegd. Dezelfde procedure geldt voor de rekening van inkomsten en uit

gaven en de verantwoording daarover. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid tot het instellen van een consulent

schap (21). Dit werd indertijd ingebracht door het ministerie VROM. Toen 

bleek dat zij deze consulent niet wilde bekostigen, is afgezien van het 

instellen ervan. 

4.2.2. De zware gemeenschappelijke regeling. 

De zware gemeenschappelijke regeling is eveneens een publiekrechtelijke 

overeenkomst op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Nu wordt er echter wel een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam inge

steld, waaraan taken en bevoegdheden kunnen worden overgedragen. Het 

lichaam heeft een bestuur waarvan de leden een verantwoordingsplicht 

hebben aan de gemeenten van afvaardiging. 
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Het doel is meestal te komen tot een integraal werkende milieudienst. 

Financiering kan dan plaatsvinden naar rato van het inwonertal. Voor een 

zware gemeenschappelijke regeling moeten Gedeputeerde Staten wel 

goedkeuring verlenen. 

Voorbeeld: "Gemeenschappelijke regeling milieuhygiëne Drechtsteden" 

(22) 

De regeling is een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen tussen 18 gemeenten met gezamenlijk 

ongeveer 385.000 inwoners. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend 

lichaam ingesteld, genaamd de Centrale Milieubeheer Drechtsteden (CMD) 

gevestigd te Dordrecht. 

Dit lichaam heeft twee doelstellingen: 

1. coördinatie van het regionale milieubeleid; 

2. het instellen en beheren van de Tech~ische Milieudienst Drechtsteden 

(TMD). 

Wanneer aangesloten gemeenten technisch advies nodig hebben bij de uit

voering van de gemeentelijke milieutaken is inschakeling van de TMD 

verplicht. Ook adviseert zij de CMD met betrekking tot de coördinatie 

van het milieubeleid. De bevoegdheden met betrekking tot de aanwijzing 

van toezichthoudende en opsporingsambtenaren zijn overgedragen aan de 

CMD. Bevoegdheden met betrekking tot de besluitvorming over bijvoorbeeld 

de vergunningverlening zijn niet overgedragen en blijven dus bij de 

afzonderlijke gemeenten. 

De CMD heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit een lid per deel

nemende gemeente. 

Het algemeen bestuur kiest haar eigen voorzitter en dagelijks bestuur. 

De secretaris wordt op voordracht van de gemeente Dordrecht benoemd. Het 

algemeen bestuur kan adviseurs benoemen en werkgroepen instellen. 

Enkele taken van het algemeen bestuur zijn: 

de vaststelling van de begroting; 

het voeren van het beheer over en onderhoud van de eigendommen van 

het lichaam; 

het vaststellen en uitvoeren van het personeelsbeleid; 

de zorg voor het archief; 

alle regeling en bestuur met betrekking tot de uitoefening van de 

taak van het lichaam. 
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De belangrijkste taak van de voorzitter 1s de vertegenwoordiging naar 

buiten toe. De secretaris verleent de commissie en de voorzitter waar 

nodig bijstand en beheert het archief. 

De inkomsten van de CMD bestaan uit een vast omslagbedrag per inwoner 

(f. 1,54). 

De inkomsten van de TMD bestaan uit: 

1. een uurvergoeding van gemeenten (f. 100,--, waarin verrekend de 

directe personeelskosten en de apparaatskosten); 

2. een vergoeding van de provincie Zuid-Holland voor verrichte werk

zaamheden. 

Een eventueel nadelig saldo wordt gedragen door de gemeenten naar rato 

van hun inwonertal. 

Voor dit stelsel is gekozen, omdat ook bij deze regeling gemeenten een 

verschillend beroep (kunnen) doen op de TMD. De kosten van de CMD zijn 

wel-van algemene aard en kunnen dus niet verder worden gespecificeerd. 

De financiële gevolgen die kunnen optreden als gevolg van toetreding of 

uittreding van gemeenten en wijziging of opheffing van de regeling, 

worden geregeld door het algemeen bestuur. 

4.2.3. De privaatrechtelijke overeenkomst. 

Overheidsorganen kunnen ook als private rechtspersonen een samenwerkings

verband sluiten. Er is dan sprake van een civielrechtelijke overeen

komst, waarop de regels van het contractenrecht en van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing zijn. Meestal is er sprake van een dienstverle

ningsovereenkomst. Gemeenten wordt dan de mogelijkheid geboden om be

paalde taken die de eigen capaciteit te boven gaan, uit te besteden aan 

een centrumgemeente. Naast deze dienstverleningsovereenkomst bestaan er 

nog meer privaatrechtelijke samenwerkingsvormen, zoals een stichting, 

een vereniging, een N.V. of een B.V. Deze zijn echter minder geschikt 

voor samenwerking tussen gemeenten op milieugebied en worden dus verder 

niet besproken. 

Voorbeeld: "Gentlemen's Agreement inzake de regionale samenwerking op 

milieugebied in Zuid-Oost-Brabant" (23). 

Het Gentlemen's Agreement was een overeenkomst tussen de gemeente 

Eindhoven en 24 omliggende gemeenten met een gemeenschappelijk 1nwoner

tal van ongeveer 460.000. Het Gentiemen's Agreement ging in op 1 januari 

1984 en liep af op 31 december 1986. 
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Gedurende deze periode besteedden de gemeenten bovencapacitaire taken 

uit aan de milieudienst van de gemeente Eindhoven. 

Tevens zouden zij zoeken naar een geschikte vorm van blijvende samen

werking voor na deze periode (zie paragraaf 4.2.1). Dit vormde tevens 

een voorwaarde van het ministerie VROM voor een financiële tegemoet

koming. 

Wanneer de gemeente Eindhoven zelf geen ruimte had voor uitvoering van 

opgedragen.taken, zocht zij samen met de opdrachtgever (een gemeente) 

naar vervangende capaciteit. 

De financiering werd geregeld door de gemeenten een uurvergoeding in 

rekening te brengen per verrichte opdracht (f. 91,--). In dit tarief 

waren de kosten van de benodigde apparatuur niet doorberekend vanwege de 

experimentele bedoelingen van het Gentlemen's Agreement. Vandaar dat dit 

tarief lager lag dan bij de huidige overeenkomst (zie paragraaf 4.2.1). 

Op het tarief werd dan nog de ministeriële subsidie in aftrek gebracht. 

Tevens was er geen omzetbelasting verschuldigd. 

Een alternatief voor regionale samenwerking: het inschakelen van 

externe adviseurs. 

Welke vorm van regionale samenwerking ook wordt gekozen, het inschakelen 

van externe adviseurs zal voor zeer complexe gevallen altijd nodig 

blijven. In dit rapport wordt (tenzij anders aangegeven) met het in

schakelen van externe adviseurs echter bedoeld dat er geen regionale 

samenwerking tussen gemeenten tot stand is gekomen. 

Alle zaken die de eigen capaciteit van een gemeente te boven gaan, 

moeten dan worden uitbesteed. 

De werkwijze zal gewoonlijk als volgt zijn. 

Gemeenten hebben eigen deskundigheid in huis voor zover de continuïteit 

dat toelaat. Dat betekent dat alle medewerkers de gehele werktijd over 

voldoende werk moeten beschikken. 

Voor zover die de eigen capaciteit en/of deskundigheid te boven gaan, 

kan dan een beroep worden gedaan op externe adviseurs. Meestal zal dit 

een particulier adviesbureau zijn, maar ook bepaalde rijksinstituten 

komen in aanmerking (bijvoorbeeld TNO). 

De externe adviseur voert het onderzoek uit en brengt advies uit aan de 

gemeente. De gemeente moet dan wel iemand in dienst hebben die een derge-

lijk advies kan integreren in het gemeentelijk milieubeleid. 
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Hoewel een gemeente zelf beslist wat er wordt onderzocht, is z~J tot op 

zekere hoogte afhankelijk van de prioriteitstelling van de externe 

adviseur omtrent het tijdstip van uitvoering. Een externe adviseur kan 

een opdracht natuurlijk ook weigeren. 

De externe adviseur wordt per opdracht betaald. Dit vindt plaats door 

middel van een uurtarief. 

Ook is het mogelijk een vastere relatie aan te gaan met een externe 

adviseur. Dit kan bijvoorbeeld door deze vast voor een deel van de week 

in te huren. In feite wordt dan een parttime-medewerker ?angetrokken. 

De stand van zaken in het land. 

Op tal van plaatsen is het besef groeiende dat voor een goede milieuzorg 

een of andere vorm van gemeentelijke samenwerking noodzakelijk is. Er is 

echter nog slechts een beperkt aantal goed gestructureerde samenwerkings

verbanden tot stand gekomen. 

In deze paragraaf worden, zonder dat er naar volledigheid wordt ge

streefd, de belangrijkste gemeenschappelijke regelingen gepresenteerd. 

Van elke regeling worden kort wat kenmerken gegeven. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 

oprichtingadatum 

juridische vorm 

schaal 

uitgevoerd takenpakket 

personeelsbestand 

financieringswijze. 

"Regeling samenwerkingsverband milieutaken Zuid-Oost-Brabant" 

(zie paragraaf 4.2.1.) 

"Gemeenschappelijke regeling milieuhygiëne Drechtsteden" 

(zie paragraaf 4.2.2.) 

"Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijmond (DCMR)" (24). 

De DCMR is oorspronkelijk ~n 1971 opgericht als onderdeel van het open

baar lichaam Rijnmond. Na de opheffing daarvan ging de DCMR op 1 maart 

1987 over in een samenwerkingsverband met Rotterdam als centrumgemeente. 
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8 Gemeenten (+ 800.000 inwoners) hebben een lichte gemeenschappelijke 

regeling gesloten. Daarbij waren de gemeenten betrekkelijk vrij in de 

keuze van het gewenste takenpakket. Daarnaast houdt de DCMR zich bezig 

met het meten van de milieukwaliteit en de registratie en afhandeling 

van klachten. De dienst heeft ruim 200 personeelsleden 1n dienst en 

werkt met hoogwaardige apparatuur. De dienst wordt gefinancieerd door 

een vaste toeslag per inwoner en een bijdrage afhankelijk van het 

opgedragen takenpakket. 

"Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst Centrum Randstad 

(Remicera)" (25). 

Deze regeling is in 1979 gesloten. 4 Gemeenten hebben een zware gemeen

schappelijke regeling gesloten en 10 een lichte. De Remicera is een 

rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Het gezamenlijk inwonertal van 

de deelnemende gemeenten is~ 825.000. De Remicera houdt zich bezig 

met technisch milieu-advies, algemeen beleidsadvies, klachtenregistratie 

en afhandeling en controle. Het personeelsbestand bestaat uit 36 perso

nen, waarvan er 14 alleen voor Den Haag werkzaam zijn. De Remicera heeft 

een uurtarief van f. 112,--. Verder zijn de deelnemers een toeslag per 

inwoner verschuldigd. 

Onlangs dreigde Den Haag met het loslaten van de dienst, vanwege de hoge 

en ongelijk verdeelde kosten (26). 

"Streekgewest Westelijk Noord-Brabant" (27). 

Gemeenten in Westelijk Noord-Brabant (225.000 inwoners) hebben met el

kaar een zware gemeenschappelijke regeling gesloten. Als rechtspersoon

lijkheid bezittend lichaam is daarbij het Streekgewest Westelijk Noord

Brabant ingesteld. Dit lichaam coördineert onder andere de regionale 

samenwerking op milieugebied die op 1 januari 1987 tot stand is gekomen. 

De kleinere regiogemeenten (16 in aantal) hebben voor de periode van 

twee jaar een privaatrechtelijk bijstandscontract met de centrumgemeen

ten (Bergen op Zoom en Roosendaal) gesloten. Deze centrumgemeenten bie

den hen het totale takenpakket aan dat met de gemeentelijke milieuzorg 

is gemoeid. De regio-gemeenten konden zelf, afhankelijk van het door hun 

gewenste takenpakket, het aantal uren bepalen. Binnen het streekgewest 

houden zich in het totaal zo'n 25 mensen bezig met de milieuzorg. 
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Daarvan werken er ongeveer 20 bij de centrumgemeenten. Voor uitvoerend~ 

werkzaamheden wordt een uurtarief van f. 85,-- in rekening gebracht. 

Algemene werkzaamheden worden via het streekgewest op inwonertal ver= 

rekend. Daarvoor geldt dan een uurtarief van f. 95,--. 

"Regionale milieuteam11
, regio Uden-Veghel (28). 

In deze regio hebben 5 gemeenten (80.000 inwoners) een lichte gemeen

schappelijke regeling op milieugebied gesloten. Zij willen daarmee 

waarborgen dat de strikt noodzakelijke taken in de aangesloten gemeenten 

(geluidmetingen en laboratoriumonderzoek) naar behoren kunnen worden 

verricht. Een verdergaande uitbreiding van de mogelijkheden wordt niet 

nagestreefd. 

Om aan de doelstelling te voldoen is er een regionaal milieuteam inge~ 

steld. Daarin heeft per gemeente een technisch milieu-ambtenaar zit

ting. Het milieuteam draagt zorg voor de uitvoering van werkzaamheden en 

brengt advies uit. In de regio houden zich in totaal zo'n 10 mensen zich 

bezig met milieuzorg. 

De vaste kosten die samenhangen met de regionale samenwerking worden 

gefinancierd door een omslagbedrag per inwoner (f. 0,66). De variabele 

kosten worden door middel van een uurtarief (f. 67,--) in rekening 

gebracht. 

In een aantal regio's bestaan vergevorderde plannen voor regionale samen

werking op milieugebied (bijvoorbeeld de regio Emmen). Verder zijn er Ln 

een aantal regio's gemeenschappelijke geluidhinderdiensten tot stand 

gekomen. 
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HOOFDSTUK 5: ECONOMISCHE ASPECTEN VAN UITVOERING VAN GEMEENTELIJKE MILIEU

TAKEN. 

5.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt een theo~etisch analysemodel gepresenteerd waarin 

de economische aspecten zijn opgenomen die samenhangen met de uitvoering 

van gemeentelijke milieutaken. Dit model wordt in het volgende hoofdstuk 

ingevuld voor de situatie in Zuid-Oost-Brabant. 

De belangrijkste begrippen bij een economische analyse zijn effectivi

teit (doeltreffendheid) en efficiency (doelmatigheid). 

Effectiviteit heeft betrekking op het verband tussen doeleinden en in

strumenten. Milieubeleid is effectief wanneer men er in slaagt om, met 

behulp van de instrumenten, binnen de gewenste tijdsspanne de gewenste 

milieukwaliteit te bereiken. De instrumenten zijn in dit geval de 

gemeentelijke milieutaken. 

Dat zijn achtereenvolgens: 

1. Hinderwet 

2. Geluidhinderbestrijding 

3. Bodemonderzoek en -sanering 

4. Milieuklachtencentrale 

5. Bewaking buitenluchtkwaliteit 

6. Bewaking oppervlaktewaterkwaliteit 

7. Chemische afvalstoffen 

8. Milieuverordeningen 

9. Voorlichting en educatie. 

In bijlage lil wordt een nadere beschrijving gegeven van deze milieu

taken. In paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wat 

per taak minimaal moet gebeuren, wil het beleid effectief zijn. 

Efficiency heeft betrekking op het nut van het gevoerde· beleid. Dit be

grip heeft ook betrekking op de keuze van de doeleinden. Wanneer de doel

einden eenmaal zijn bepaald, impliceert het dat men ze tegen minimale 

kosten moet bereiken. 
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Beleid kan effectief zijn maar (maatschappelijk) inefficiënt, omdat het 

de verkeerde doeleinden nastreeft of instrumenten worden gekozen die het 

doel tegen te hoge kosten realiseren. 

Wanneer een vanuit maatschappelijk oogpunt juist doel wordt nagestreefd, 

is effectiviteit een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor 

efficiency (29). 

Bij het bepalen van de efficiency staat de schaal van taakuitvoering 

centraal. In dit onderzoek wordt streven naar efficiency vertaald in het 

zoeken naar de optimale schaal van taakuitvoering. 

Deze vraag kan vanuit twee invalshoeken worden beantwoord. Ten eerste 

kan worden gekeken naar de verdeling van milieutaken over de verschil~ 

lende overheidsniveau's (rijk, provincie en gemeente). In het algemeen 

is een gedecentraliseerde verdeling van taken het meest efficiënt. Bij 

externe effecten, waartoe milieuproblemen vaak worden gerekend, is een 

meer gecentraliseerde afweging van voor- en nadelen van beleid echter 

· noodzakelijk (30). 

Een goede definitie van externe effecten is niet te geven. Wel kan wor~ 

den gesteld dat externe effecten ontstaan door interdependentie van eco= 

nomische beslissingen, die niet door het marktmechanisme wordt gecoördi~ 

neerd (31). Ook milieuproblemen worden door een dergelijke interdepentie 

gekenmerkt. Er is sprake van een economische oorzaak, namelijk het hande

len van producenten en consumenten. Dit heeft economische gevolgen, name

lijk toename van schaarste aan andere milieufuncties. 

Deze gevolgen komen niet of slechts ten dele tot uitdrukking in de be= 

slissingen van de producenten en consumenten. Het marktmechanisme biedt 

dus geen oplossing, er is sprake van externe effecten. De taak voor de 

overheid bestaat eruit dat zij de handelingen van producenten en consu

menten zodanig be!nvloedt, dat overige milieufuncties niet onaanvaard

baar in het gedrang komen. 

Als een optimale verdeling van taken over de verschillende overheids

niveau's moet worden beschouwd die taakverdeling waarbij het nemen van 

maatregelen gebeurt op hetzelfde niveau als waarop de externe effecten 

optreden. Dit betekent dat buiten het gebied waarvoor het betrokken 

bestuur verantwoordelijkheid draagt zo min mogelijk externe effecten 

optreden (32). 
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Wanneer we kijken naar de verdeling van milieutaken binnen de overheid 

valt op, dat met name de provincie een belangrijke rol heeft toegewezen 

gekregen. De belangrijkste taken van gemeenten liggen op het terrein van 

de Hinderwet. Daarnaast hebben ze allerlei andere taken in medebewind. 

In hoeverre hiermee aan het hierboven geformuleerde uitgangspunt wordt 

voldaan, zou nader onderzocht moeten worden. In dit onderzoek wordt er 

verder geen aandacht aan geschonken. 

De tweede invalshoek bij het zoeken naar de optimale schaal van taak

uitvoering is die waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de 

milieutaken die gemeenten zijn toebedeeld. De gemeenten van Nederland 

zijn namelijk zeer verschillend van grootte. Het is de vraag of het 

draagvlak van kleinere gemeenten wel voldoende groot is voor het naar 

behoren uitvoeren van hun milieutaken. Er moet met andere woorden worden 

gezocht naar de optimale schaal waarop de gemeentelijke milieutaken 

dienen te worden uitgevoerd. De optimale schaal betekent enerzijds dat 

de effectiviteit en de efficiëncy gewaarborgd zijn en anderzijds dat de 

taakuitvoering op een zo decentraal mogelijk niveau geschiedt. Hieraan 

wordt in paragraaf 3 aandacht besteed. 

In deze paragraaf wordt eerst een aantal randvoorwaarden onderzocht 

waaraan de schaal van taakuitvoering moet voldoen. Daarna wordt een 

aantal mogelijke regionale indelingen van Nederland behandeld waarbij, 

in geval van regionale samenwerking, kan worden aangesloten. 

Uit de combinatie van deze gegevens kan de optimale schaal van uitvoe

ring van gemeentelijke milieutaken worden vastgesteld. 

In paragraaf 4 worden overige aspecten behandeld die van invloed zijn op 

de effectiviteit en de efficiency van taakuitvoering. 

Aan het einde van het hoofdstuk worden alle behandelde economische 

aspecten samengevat in een weergave van het theoretische model dat 1n 

hoofdstuk 6 verder wordt gebruikt. 

5.2. De uitvoering van de gemeentelijke milieutaken. 

In allerlei publicaties valt te lezen dat gemeenten hun milieutaken niet 

op voldoende niveau uitvoeren. In deze paragraaf wordt per taak beschre

ven wat minimaal moet worden gedaan om de effectiviteit van taakuitvoe

ring te garanderen (33). Voor een algemene beschrijving van de gemeente-

lijke milieutaken wordt verwezen naar bijlage III. 
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1. Hinderwet. 

Uitvoering van deze taak omvat het maken van een inventarisatie. 

Een gemeente moet op de hoogte zijn van het totale aantal bedrijven 

en het aantal Hinderwetplichtige bedrijven daarvan. Deze laatste 

groep moet vervolgens een vergunning aanvragen. 

Het grootste gedeelte (naar schatting 80%) kan worden behandeld 

volgens het Handboek Hinderwet (34). Bij de overige spelen bijzondere 

omstandigheden een dusdanige rol dat daarvan moet worden afgeweken. 

De eventuele voorzieningen die in de vergunning worden geëist, moeten 

worden gekeurd en er moet een periodieke controle worden uitgevoerd. 

In het geval dat er sprake is van een achterstand moet een inhaal

programma worden vastgesteld waarin de prioriteiten worden aangegeven. 

In het kader van het Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer (35) is een begin gemaakt met de invulling van arti

kel 2a van de Hinderwet. Dit artikel geeft de mogelijkheid om tot een 

vergaande afschaffing van de vergunningplicht te komen en algemene 

regels te stellen voor een groot aantal (categorieën van) inrich

tingen. Deze krijgen dan een meldingsplicht. 

2. Geluidhinderbestrijding. 

Gemeenten hebben op grond van de Wet geluidhinder de plicht een ge~ 

luidmeetdienst in te stellen, hetzij zelf, hetzij in regionaal ver

band, hetzij door aanwijzing als zodanig van de provinciale dienst. 

Deze geluidmeetdienst moet de taken zoals die in de wet staan om

schreven uitvoeren. Deze taken vallen uiteen in vier groepen. 

Met betrekking tot het wegverkeerslawaai moet een inventarisatie 

worden gemaakt. Eventueel moet een saneringsprogramma worden opge

steld en uitgevoerd. 

Ditzelfde geldt met betrekking tot het railverkeerslawaai. 

Bij industrieterreinen moet een inventarisatie worden uitgevoerd naar 

zogenaamde A-inrichtingen (36). Rond deze terreinen moeten zones en 

geluidcontouren worden bepaald die in het bestemmingsplan moeten wor

den opgenomen. Ook hier moet een eventueel saneringsprogramma worden 

opgesteld en uitgevoerd. 
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Recreatie-inrichtingen moeten ingevolge de Wet geluidhinder in het 

bezit zijn van een vergunning. Deze vergunningen kunnen worden ver

leend aan de hand van algemene regels die door de VNG zijn opgesteld. 

3. Bodemonderzoek en -sanering. 

Op alle verontreinigde terrein, waarvan de verontreiniging zodanig 

ernstig is dat de Interimwet bodemsanering kan of moet worden toe

gepast; dienen naast een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, 

een saneringsonderzoek en de daadwerkelijke sanering te worden uit

gevoerd (37). 

Goede taakuitvoering vereist bovendien dat voor alle terreinen die 

zijn bestemd voor woningbouw, bedrijfsvestigingen, plantsoenaanleg, 

etcetera, een oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd naar bodem

verontreiniging. Dit geldt tevens voor alle terreinen waarvan reële 

vermoedens van verontreiniging bestaan. 

Er dient een uitvoeringsprogramma met daarin een prioriteitstelling 

te worden vastgesteld. Richtlijn hierbij kan zijn dat de onderzoeken 

moeten worden gestart één jaar voordat een terrein beschikbaar moet 

zijn. 

4. Milieuklachtencentrale. 

Voor zo'n centrale dient een centraal telefoonnummer beschikbaar te 

zijn waarop de bevolking milieuklachten kenbaar kan maken. Verder 

dient er een coördinator te zijn die zorgdraagt voor het doorsluizen 

van klachten naar de daarvoor verantwoordelijke instanties, de con

trole op de afhandeling van deze klachten en de rapportage aan het 

gemeentebestuur. 

5. Bewaking buitenluchtkwaliteit. 

Voor kleinere gemeenten is (zelfstandige) uitvoering van deze taak 

weinig zinvol. Zij kunnen terugvallen op de cijfers van het landelijk 

meetnet. Wel kan uitvoering als ondersteuning gelden voor andere 

taken (bijvoorbeeld de Hinderwet). Voor een grotere gemeente of in 

geval van regionale samenwerking is uitvoering wel gewenst. 
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Voor een goede bewaking moeten de gehaltes van de volgende stoffen 

worden bepaald: zwaveldioxide, stikstofoxiden, ozon, koolmonoxide, 

stof en (zware) metalen in stof. 

6. Bewaking oppervlaktewaterkwaliteit. 

Hiervoor dient te worden gecontoleerd of de kwaliteit voldoet aan de 

richtlijnen en normen zoals die gelden voor de verschillende water= 

functies~ recreatie-, vis- of zwemwater (38). Deze controle dient met 

name plaats te vinden gedurende de zomermaanden, omdat dan het ge

bruik het meest intensief is. 

7. Chemische afvalstoffen. 

Deze taak omvat de controle op de verwijdering van chemisch afval dat 

door bedrijven is geproduceerd. Dit houdt in het controleren van 

meldingen, bedrijfsbezoeken, monsterneming en het bijhouden van de 

administratie van chemische stoffenstromen. 

Met betrekking tot het klein chemisch afval (39) dient een afvaldepot 

te worden opgezet en beheerd. 

8. Milieuverordeningen. 

Lozingsverordening riolering: 

De verordening dient te worden opgesteld en op basis daarvan dienen 

vergunningen en verklaringen van goedkeuring te worden verleend. Deze 

moeten tevens worden gecontroleerd. 

Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie. 

Er moet een inventarisatie worden gemaakt van aanwezige olietanks, 

Deze dienen àf te worden gesaneerd (indien buiten gebruik) àf te 

worden gekeurd en daarna periodiek gecontroleerd. 

9. Voorlichting en educatie. 

Een gemeente moet minimaal informatie verstrekken wanneer daar om 

wordt gevraagd. Daarnaast is het ook gewenst dat zij op eigen ini

tiatief (gemeentelijke) milieu-aangelegenheden onder de aandacht 

brengt. 
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Van de bovenstaande taken z~Jn de eerste drie het meest schaalgevoelig 

(Hinderwet, geluidhinderbestrijding en bodemonderzoek en -sanering). Dit 

betekent dat bij uitbreiding van de schaal van taakuitvoering daar de 

grootste effecten met betrekking tot de beschikbare capaciteit te ver

wachten zijn (bijvoorbeeld verhoging van effectiviteit en/of effi

ciency). Wanneer in het vervolg·de schaalproblematiek aan de orde komt, 

wordt dan ook met name aandacht geschonken aan deze drie taken. 

5.3. De optimale schaal van taakuitvoering. 

Zoals eerder vermeld, wordt ~n dit onderzoek het streven naar efficiency 

vertaald in het zoeken naar de optimale schaal van taakuitvoering. 

In het eerste gedeelte van deze paragraaf worden een aantal randvoor

waarden onderzocht waaraan de schaal van taakuitvoering moet voldoen. 

In het tweede gedeelte van deze paragraaf wordt de regionalisatie van 

Nederland nader bekeken. Onderzocht wordt welke indelingen relevant 

zijn. Dit betekent dat daar in het geval van regionale samenwerking bij 

kan worden aangesloten. 

5.3.1. Randvoorwaarden. 

In deze paragraaf worden de volgende aspecten aan de orde gesteld: 

1. financieel-economische aspecten; 

2. de straal van het taakgebied; 

3. de samenwerkingsgebieden op basis van de WGR. 

5.3.1.1. Financieel-economische aspecten. 

De uitvoering van milieutaken, zoals beschreven in paragraaf 2 van dit 

hoofdstuk, vereist de inzet van diverse productiefactoren. Dit brengt 

natuurlijk kosten met zich mee. Al deze verschillende kosten zijn in te 

delen in de volgende kostensoorten (40): 

kosten van menselijk arbeid; 

kosten van huisvesting; 

kosten van inventaris; 

afschrijvingskosten van duurzame productiemiddelen; 

kosten van diensten van derden; 

overige kosten (verzekeringen, reiskosten, advertentiekosten, 

telefoon/telex, abonnementen, etc.). 
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Vaak is de capaciteit van de diverse productiefactoren niet volledig 

bezet. 

Wanneer nu de schaal van taakuitvoering wordt vergroot of met andere 

woorden wanneer de bestaande capaciteit beter wordt benut, dan zullen de 

veranderingen in kosten niet voor elke kostensoort hetzelfde zijn. 

De volgende mogelijkheden zijn te onderscheiden. 

A. Vaste kosten. 

Deze stijgen niet bij betere capaciteitsbenutting. Gemiddeld nemen 

deze kosten dan dus af. Bij capaciteitsuitbreiding zullen de vaste 

kosten trapsgewijs toenemen. De gemiddelde vaste kosten laten dan bij 

bepaalde capaciteiten een sterke toename zien, waarna weer een 

geleidelijke daling optreedt. 

Tot de vaste kosten behoren de kosten van menselijke arbeid, de 

kosten van huisvesting, de kosten van inventaris en de (afschrij

vings)kosten van duurzame productiemiddelen. 

Grafisch: VK GVK 

i 

B. Variabele kosten. 

Deze nemen toe bij betere capaciteitsbenutting of -uitbreiding. Deze 

toename kan proportioneel, progressief of degressief zijn. De gemid

delde variabele kosten zullen dan respectievelijk gelijk blijven, 

stijgen of dalen. 

Tot de variabele kosten kunnen worden gerekend de kosten van diensten 

van derden en de (meeste) overige kosten. 

Grafisch: VK GVK 

T T 
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Optelling van de gemiddelde vaste kosten en de gemiddelde variabele 

kosten levert de gemiddelde totale kosten. Deze zullen vaak een volgend 

verloop te zien geven: 

GTK 

i 

~c 

Financieel-economisch gezien ligt de optimale schaal dan bij het minimum 

in de grafiek. Bij deze capaciteit zijn namelijk de totaal optredende 

kosten zo laag mogelijk. 

Idealiter zouden voor elke capaciteit de totale kosten en de daaruit 

voortvloeiende gemiddelde totale kosten moeten worden bepaald. Dit zou 

een soortgelijke grafiek als hierboven opleveren, waaruit dan op een

voudige wijze de optimale schaal, financieel-economisch gezien, zou 

kunnen worden afgeleid. Deze werkwijze is echter, wegens gebrek aan 

informatie, vrijwel onmogelijk (41). 

Daarom is hier gekozen voor een andere benadering, die zich laat samen

vatten in de volgende stappen: 

1. Vaststellen minimum-capaciteit; 

Bekeken moet worden welke verschillende soorten deskundigheid 

minimale taakuitvoering vereist. Dit is een maat voor het minimum 

aantal medewerkers dat per taak nodig is. Tevens moet worden bekeken 

welke apparatuur nodig is. Het gaat hierbij alleen om de direct uit

voerende medewerkers en de apparatuur die zij gebruiken. 

Van zowel de medewerkers als de apparatuur wordt de capaciteit be

paald. Dit levert een maat voor de minimale hoeveelheid werk die aan 

een milieudienst moet worden aangeboden, wil zij zinvol functione-

ren. 

2. Vaststellen maximum-capaciteit. 

Uit het voorafgaande bleek dat met name de vaste kosten zorgen voor 

een sterke toename van de gemiddelde kosten wanneer een bepaalde 

capaciteit wordt overschreden. 
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Vastgesteld moet worden wat de specifieke factoren z~Jn die zorgen 

voor deze kostenverhoging. 

Deze factoren stellen namelijk in feite grenzen aan de capaciteit die 

een milieudienst kan hebben. Overschrijding van deze capaciteit 

betekent immers een sterke verhoging van de kostprijs. 

Van de zogenaamde capaciteitsbeperkende factoren wordt de maximale 

capaciteit bepaald (dus bij volledige bezetting). De hiermee over

eenkomstige hoeveelheid werk kan worden aangehouden als de maximum

capaciteit van een milieudienst. 

Bij deze benadering wordt wel uitgegaan van een op zich efficiënt 

werkende organisatie. 

Financieel-economisch gezien ligt de optimale schaal tussen de m~n~mum~ 

capaciteit uit stap 1 en de maximum-capaciteit uit stap 2. 

In verband met de afnemende gemiddelde vaste kosten bij betere capaci

teitsbenutting ligt de optimale schaal dichter bij de maximum-capaciteit 

dan bij de minimum-capaciteit. Er moet dus naar worden gestreefd deze 

maximum-capaciteit zo dicht mogelijk te benaderen. 

Een indicatie van de totale kosten van deze optimale schaal kan worden 

bepaald met behulp van de toeslagmethode. Bij deze methode worden de 

exploitatiekosten en de overheadkosten via bepaalde sleutels toegerekend 

aan de medewerkers die met de directe uitvoering van technische taken 

zijn belast (zie bijlage IV). 

De bovenstaande benadering moet per schaalgevoelige taak worden uitge

voerd. Wanneer dit verschillende groottes oplevert voor de optimale 

schaal, moet worden gezocht naar een aanvaardbaar compromis. 

5.3.1.2. De straal van het taakgebied. 

Om verschillende redenen mag de straal van het taakgebied van een milieu

dienst niet te groot worden. In de eerste plaats omdat dan afbreuk wordt 

gedaan aan het princi~e dat milieutaken op een zo decentraal mogelijk 

niveau dienen te worden uitgevoerd. Ten tweede geldt het argument van de 

bereikbaarheid van een milieudienst. Het is ongewenst dat de afstand 

tussen de industrie en de bevolking enerzijds en de milieudienst ander

zijds te groot wordt. Dit bemoeilijkt de onderlinge communicatie en 

brengt te lange reistijden met zich mee. 
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De maximale straal van het taakgebied is niet overal dezelfde, maar 

varieert onder invloed van omgevingsfactoren. Te denken valt aan de 

aanwezige infrastructuur, de aard van de industrie, etc. 

In het volgende hoofdstuk wordt.de maximale straal bepaald van een 

milieudienst die vanuit Eindhoven opereert. Dit gebeurt aan de hand 

van gesprekken met deskundigen. 

Tevens wordt indien noodzakelijk aangegeven welke mogelijkheden er 

bestaan om deze maximale straal toch eventueel te overschrijden (b.v. 

het instellen van een lokale dependance). 

5.3.1.3. De samenwerkingsgebieden op basis van de WGR. 

Zoals eerder al is vermeld moeten op basis van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen in 1990 alle samenwerkingsovereenkomsten binnen door de pro

vincie aangewezen samenwerkingsgebieden zijn gebundeld en geïntegreerd. 

Voor regionale samenwerking op milieugebied moet dan ook in principe 

worden aangesloten bij deze regio-indeling en de gemeenschappelijke rege

ling die voor zo"n regio zal gaan gelden. De indeling staat voor Noord

Brabant afgebeeld op de volgende pagina. 

Er moet worden bekeken wat de gevolgen zijn van aansluiting bij deze 

regio-indeling (voor Eindhoven e.o.: regio VI). 

Tevens moeten de verschillende "ontsnappingsmogelijkheden" worden onder

zocht als daar aanleiding voor is. Deze zijn: 

op basis van artikel 5, lid 4 van de WGR kan van de regio-indeling 

worden afgeweken indien de schaal van taakbehartiging of de aard van 

het te behartigen belang daartoe uitdrukkelijk aanleiding geven. Uit 

de wet wordt niet duidelijk welke criteria hiervoor moeten worden 

aangelegd. 

In plaats van publiekrechtelijke samenwérking kan worden gekozen voor 

privaatrechtelijke samenwerking. Hiermee kan de regio-indeling in 

principe worden omzeild (42). 

Tot slot bestaat iedere 10 jaar de mogelijkheid tot herziening van de 

regio-indeling. Op termijn is samenwerking op basis van een andere 

regio wellicht dus wel mogelijk. 
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De kansen van de eerste en de derde mogelijkheid lijken tamelijk gering 

te zijn. Wanneer geen bevredigende schaal kan worden gevonden die aan= 

sluit bij de regio-indeling op basis van de WGR, moet dan ook worden 

gezocht naar mogelijke privaatrechtelijke samenwerking, ondanks de 

eerder beschreven nadelen hiervan (zie hoofdstuk 4). 



Provincie 

Noord-Bra
bant 

Datum 
besluit 

Aantal 
samenw. 
gebieden 

13•12·'86 7 
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Aanduidingvan het gebied en 
aantal inwoners Betrokken gemeenten Aantal 

Westelijk 
Noord- Brabant 
22].000 

Breda e.o. 
36].000 

Midden-Brabant 
370.000 

's-Hertogenbosch 
'254·000 

Noordoost-Brabant 
oz8g.ooo 

Eindhoven/ 
Kempenland 
455·000 

Helmond e.o. 
178.ooo 

Bergen op Zoom, Dinteloord c.a., Fijnaart c.a., Halsteren, 18 
Hoeven, Huijbergen, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, 
Oudenbosch, Oud en Nieuw Gaste!, Putte, Roosendaal 
c.a., Rucphen, Standdaarbuiten, Steenbergen, Willem-
stad, Woensdrecht, Wouw 
Aalburg, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Dussen, Etten- 21 

Leur, Geertruidenberg, Hooge en lAge Zwaluwe, Klun
dert, Made c.a., Nieuw-Ginneken, Oosterhout, Prinsen· 
beek, Raamsdonk, Rijsbergen, Terheijden, Teteringen, 
Werkendam, Woudrichem, Zevenbergen, Zundert 
Alphen c.a, Berkel-Enschot, Diessen, Dongen, Drunen, ozo 
Gilze en Rijen, Goirle, 's-Gravenmoer, Heusden, Hilva
renbeek, Hooge en Lage Mierde, Loon op Zand, Moerge-
stel, Oisterwijk, Oost·, West· en Middelbeers, Sprang
Capelle, Tilburg, Udenhout, Waalwijk, Waspik 
Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Esch, Haaren, Helvoirt, 16 
's-Hertogenbosch, Liempde, Rosmalen, Schijndel, Sint· 
Michielsgestel, Vlijmen, Vught,Ammerzoden(Gid.),He-
del (Gld.), Maasdriel (Gld.) 
Beers, Berg hem, Boekel, Boxmeer, Cu ijk c.a., Erp, GeiTen, 2 7 
Grave,Haps,Heesch,Heeswijk-Dinther,Lith,Megenc.a., 
Millc.a.,Nistelrode,Nuland,OeiTelt,Oplooc.a.,Oss,Ra
venstein, Schaijk, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vier
lingsbeek, Wanroij, Zeeland 
Bergeyk, Best, Bladel c.a., Budel, Eersel, Eindhoven, Gel· n 
drop, Heeze, Hoogeloon c.a., Leende, Luyksgestel, Maar· 
heeze, Nuenen c.a., Olrschot, Reusel, Riethoven,Son c.a., 
Valkenswaard, Veldhoven, Vessem c.a., Waalre, Wester· 
hoven 
Aarle-Rixtei,Asten, Bakel c.a., Beek en Donk, Deurne, 10 
Gemert, Helmond, Lieshout, Mierlo, Someren 

Bijzonderheden 

Bij het gebied 's· Herto
genbosch zijn inge· 
deeld de Geldene ge· 
meenten Ammerzoden, 
Hedel en Maasdriel 

Fig. 5.1: Indeling van Noord-Brabant in samenwerkingagebieden 

(bron: Handboek Bestuurlijke Samenwerking (1986), p I-G 22/23) 
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5.3.2. Mogelijke schaalgroottes: regionalisatie van Nederland. 

Ten behoeve van verschillende doeleinden wordt Nederland op meso-niveau, 

dat wil zeggen tussen de provincie en gemeenten in, op diverse manieren 

ingedeeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert op dit niveau 

acht statistische regionale indelingen (43). Iedere indeling is gemaakt 

ten behoeve van speciale (onderzoeks-)doeleinden en heeft dan ook daarop 

afgestemde specifieke indelingscriteria. 

Daarnaast bestaan er nog tal van indelingen van administratieve aard. 

Daartoe behoren indelingen als de Kamer- en Staten-kieskringen, de 

rayons voor de Raden van Arbeid, de gebieden van de Gewestelijke 

Arbeidsbureau's en vele andere. 

In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de relevante statistische 

indelingen van het CBS. Door de hoeveelheid informatie die daarvan be

schikbaar is, zijn namelijk aparte beschrijvingen per regio mogelijk. 

Bij deze indelingen wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen inde

lingen volgens het zonale principe en indelingen volgens het nodale 

principe. Bij elk van de gekozen indelingen wordt aangegeven waarom deze 

relevant is voor dit onderzoek. 

5.3.2.1. Zonale regionalisatie. 

Het zonale indelingsprincipe heeft betrekking op het vormen van regio's 

die vanuit een of meer gezichtspunten een homogeen karakter hebben 

(respectievelijk monothematische en polythematische zonale regio's). Dit 

betekent dat zulke gebieden over een bepaalde ruimtelijke uitgestrekt

heid weinig variatie vertonen of althans een variatie die voor dezelfde 

variabelen binnen een ruimte-eenheid duidelijk geringer is dan tussen de 

ruimte-eenheden onderling (44). 

In dit onderzoek wordt gezocht naar regio's met dezelfde economische 

structuur. Een milieudienst zal bij de uitvoering van haar taken name

lijk veel in contact komen met de bedrijven en instellingen die in het 

gebied werkzaam zijn. Afgrenzing van haar werkingagebied op basis van 

een regio met een bepaalde economische structuur biedt dan mogelijkheden 

tot specialisatie, mits de gebruikte productietechnieken niet teveel 

uiteenlopen (45). 
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Op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten onderscheidt het CBS 

economisch-geografische gebieden (EGG's). 

1. Economisch-geografische gebieden (46). 

Bij de indeling van Nederland in EGG's was het doel te komen tot uni

forme regio's. Deze uniformiteit moest tot uitdrukking komen in de 

economische structuur. Dit wil zeggen: gebieden moesten over een 

bep~alde uitgestrektheid naar economische karakteristieken homogeen 

zijri. Homogeen betekende in dit verband een overeenkomstig geo

grafisch milieu en overeenkomst in de wijze waarop van dit milieu een 

productiegebied was gemaakt. Dat kon zijn een agrarisch of een 

stedelijk-industrieel productiegebied. Er werd geen speciale aandacht 

geschonken aan de gebruikte productietechnieken. De historisch ge

groeide provinciegrenzen werden bij deze indeling soms genegeerd. 

Het CBS wijst er op dat deze indeling niet als een standaard-inde

ling mag worden beschouwd. Het blijft een indeling 1n gebieden die 

uit oogpunt van economische structuur een min of meer homogeen 

karakter hebben. 

Van deze indeling wordt tegenwoordig weinig gebruik meer gemaakt 

omdat de gebieden vaak te klein zijn voor het trekken van een goede 

steekproef en omdat de indeling verouderd 1s. 

Op de volgende pagina staan de indeling en de benamingen van de 129 

EGG's die thans worden onderscheiden. 

In het volgende hoofdstuk wordt van de EGG's 113 tot en met 118 een 

beschrijving gegeven. 

5.3.1.2. Nodale regionalisatie. 

Bij het groeperen van gemeenten volgens het nodale indelingsprincipe 

wordt uitgegaan van de oriëntatie van de bevolking op bepaalde kernen. 

Hierbij wordt de functionele samenhang binnen een bepaalde regio tussen 

een of meer centrale plaatsen en het omringende gebied tot uitdrukking 

gebracht. Centrale plaatsen zijn in dit verband stedelijke werk- en 

verzorgingscentra, die als zodanig binnen een bepaalde regio als knoop

punten van het maatschappelijk verkeer fungeren (47). 



legenda: 
Benamingen van de 129 economisch-geografische gebieden 

_. _. _ provinciegrens 

___ grens economisch-geografisch gebied 

123 nummer van hel aconomlsch-geogrellsc_h gebied Groningen Utrecht Zaalend 

~ . 
Hoogeland an 43 Vallei en Eemgabied 
N. Weatetl<wartiar 44 Heuvelru~ 93 Schouwen-Duiveland 

2 Appingedam/Delhijl 45 Kromme ijngabied 94 Sint-Philipsland en 
3 Oldambl 46 Nieuwegein. IJsseisrein Tholen 
4 Veenkolonien 47 Stad Utrecht 95 Kanaalzone Walcheren 
5 Zuidelijk 4B Vachtsireek en 96 Ov. gemeenten 

~ Wasierkwartier Plassengebied Walcheren 
6 Centrale Weidaalreek 49 Weidagebied 97 Noord- en 

~~ 
7 Stad Groningen Zuid-Bevelend 
8 Randgebied Sted Noord-Holland 9B West-Zeeuwsch-

Groningen Vlaanderen 
50 Texel 99 Kanaalzona Zeeuwsch-

11 51 Wieringen, Vlaenderen 

Friesland Wieringermaar 100 Oost-Zeeuwsch-
52 Ov. gemeenten Kop van Vlaanderen 
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1-'· 

9 Zandgebied 
N.-Holland 

53 W.West-friesland 
10 Weidegabied 54 Midden- en 
11 Leeuwarden O.West-friesland 
12 SouiNStreek 55 Noord-Kennemertand Noord-Brabant 
13 Waddeneilanden 56 Middengewest .-. 57 Waterland · 
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w 
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t>l 
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C'l 
(I) 

5B Zaanstreek 101 N.W.-Zaekleigebied 
Drenthe 59 IJ mond 102 Bergen op Zoom, 

60 Haartem Roosendaal e.o. 
14 Noordelijk Randgebied 61 Ov. gemeenten 103 Breda 
15 Emmen. Schoonebeek Zuid-Kennemerland 104 Gebied om Breda 
16 Ov. gemeenten 62 Maarlanden 105 land ven Allene 

Veenkolonien 63 Amst8fdam 106 Langstraat 
17 Zandgronden 64 Z. Randgebied van 107 Tilburg 
16 Zuidelijk Randgebied Amst8fdam 10B Gebied om Tilburg 

66 V achtstreak 109 • s-Hartoganbosch, 
66 Hilv8fsum Vught 

Ovarijaael 
67 Ov. !em.eenren in 110 ·Gebied om 

hel OOI • s-Hertogenbosch 
19 Noordwest-Overijssel 111 Maaskant 

.p.. 
20 IJssel-. Vachtdelta 112 Middan-Meijerij 0 
21 Noordoost-Overijssel Zuid-Holland 
22 Zuidwest-Overijssel 

113 Eindhoven 

23 Enschede 6B Bollenstraak 114 Randgebied Eindhoven 

24 Ov. gemeenten in 69 Katwijk. Rijnsburg. 115 Industriegebied 

Twente Valkenburg Helmond 

25 Urk 70 Leiden 116 Kampenland 
71 Randgebied La•dan 117 Valkanswaard en Oost. 
72 N. Veenstreak randgemeenten 
73 Rijnstreek 11B Peel 

Geldertal)d 74 Gouda an omstreken 119 Land van Cuyk 
75 Krimpenerwaard 

26 De Lijmers 76 Industriegebied 
27 Ouda IJsselgebied Alblasserwaard 

(W.daell 77 Ov. gemeenten 
28 Ov. gllm&llntlln Alblasserwaard Limburg 

W. Achterhoek 78 Vijfheerenlandan 
29 Oude-IJsselgebied 79 's-Gravenhaga 

(0. deal) 80 Randgebied van 120 Noord-Limburg 
30 Ov. gemaanren • s-Gravenhage 121 Industriegebied Venlo 

0. Achterhoek 81 Westland 122 Midden-limburg ten 
31 Gelderse V all ei 82 Delft 0. van de Maas 
32 IJsselmaarkust 83 Midden-Zuid-Holland 123 Midden-limburg ten 
33 Apeldoorn 84 Rollerdam W. ven de Maas 
34 Ov. gemeenten 85 lnd.-gebied ten N. van 124 West. Mijnstreek 

0. Veluwe zoom de Nieuwe Waterweg 125 Oost. Mijnstreek 
35 Arnhem 86 Westelijke IJsselmonde 126 Maastricht 
36 Ov. gemeenten 87 Oostelijke IJsselmonde 127 Ov. gemeenten in 

Z. Veluwezoom BB 0. Randgebied van Zuid-limburg 
37 Oostelijke Batuwe Rotterdam 
38 Westelijke Betuwe 89 Eiland van Dordracht 
39 Nijmegen 90 Hoekscha Waard 128 Noordoostpolder 
40 Gebied om Nijmegen 91 Voorna-Putten en 
41 land van Maao M Waal, Rozenburg 
<12 Bomme!eM~ae<d 92 Gooue .. M Overflakkee 129 Z.U.H"oi<J,.n~ 

=-=--=~~oot:-=--
0 !O 20 JO •o 50 • .., 
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Zoals hierboven aangeduid is het randgebied voor veel dingen afhankelijk 

van de centrale plaats(en). Wanneer dan ook wordt overwogen om een 

milieudienst te laten werken voor een groter gebied dan alleen de cen

trale plaats, vormt dit een reden om aan te sluiten bij de onderscheiden 

nodale indeling. 

In dit onderzoek worden twee nodale indelingen bekeken zoals die door 

het CBS worden gehanteerd: de indeling in nodale gebieden en de indeling 

in COROP-regio's~ 

1. Nodale gebieden. 

Deze indeling is ~n het begin van de jaren zestig samengesteld op 

grond van de uitkomsten betreffende intergemeentelijke forensen

stromen van de algemene volkstelling 1960. Deze gegevens bieden 

namelijk een indicatie van de functionale relaties en daarmee van de 

onderlinge vervlechting tussen stedelijke centra en omliggende ge

meenten op basis van het dagelijks woon-/werkverkeer en het dagelijks 

schoolverkeer. Ook bij deze indeling worden provinciegrenzen soms 

genegeerd. 

De indeling en bemaningen van de 80 nodale gebieden staan afgebeeld 

op pagina 42. In het volgende hoofdstuk wordt een nadere analyse van 

de nodale gebieden 70 en 74 gegeven. 



legenda: 

_. _. _ provincingrens 
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2. COROP-regio's (48). 

Bij de indeling van Nederland in COROP-regio's werd de indeling ~n 80 

nodale gebieden als leidraad genomen. Er bestonden drie redenen die 

tot aanpassing leidden. 

1. Er was een reductie tot 40 regio's noodzakelijk. Dit bevordert de 

overzichtelijkheid en was noodzakelijk om ook gecompliceerde ken

getallen te (kunnen) berekenen. 

2. Er werd rekening gehouden met de bestaande provinciegrenzen. Zo 

kon worden aangesloten bij de planregio's van het Centraal Plan-

bureau. 

3. Ook werd rekening gehouden met de grenzen van agglomeratie-organen 

en die van de rayons van de Gewestelijke Arbeidsbureau's. 

Door deze uitgangspunten ontstonden gebieden met eenzelfde karakte

ristiek qua economische structuur en ingedeeld volgens het nodale 

principe. Voor deze indeling geldt overigens hetzelfde als voor de 

EGG's met betrekking tot de gebruikte productietechnieken. De GOROP

indeling is dus eigenlijk een kruising tussen nodale en zonale 

regionalisatie. 

Het CBS wijst er op dat deze indeling niet als een standaardindeling 

mag worden beschouwd. Zo ligt het voor de hand dat, zodra er een 

n~euwe indeling van ons land van kracht wordt ook de GOROP-indeling 

hierop zal moeten worden aangepast. 

Op pagina 44 staan de indeling en benamingen van de 40 CDROP-regio's 

afgebeeld. 

In het volgende hoofdstuk wordt regio 36 nader bekeken. 
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1 Oost-Groningen 
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3 Overig Groningen 

4 Noord-Friesland 
5 Zuidwest-Friesland 
6 Zuidoost-Friesland 
7 Noord-Drenthe 
8 Zuidoost-Drenthe 
9 Zuidwest-Drenthe 

10 Noord-Overijssel 
11 Zuidwest-Overijssel 
12 Twente 

13 Veluwe 
14 Achterhoek 
15 Agglomeraties Arnhem en Nijmegen 
16 Zuidwest-Gelderland 

17 Utrecht 

18 Kop van Noord-Holland 
19 Alkmaar e.o. 
20 IJ mond 
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23 Amsterdam 
29 Rijnmond 
35 Stadsgewest 's-Hertogenbosch 
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5.4. Overige economische aspecten. 

In deze paragraaf worden de overige aspecten behandeld die invloed 

hebben op de effectiviteit en de efficiency van taakuitvoering. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 

1. financiering; 

2. flexibiliteit; 

3. specialisatie; 

4. functionale aspect. 

Deze aspecten zijn met name van belang bij het bepalen van de organisa

tiestructuur. Daarom vindt de analyse van de situatie in Zuid-Oost

Brabant op basis van deze aspecten pas plaats in hoofdstuk 7. In dit 

hoofdstuk komt namelijk de bestuurlijk-juridisch geschikte samen

werkingsvorm aan de orde. 

5.4.1. Financiering. 

Wanneer uit de bepaling van de optimale schaal volgt dat het taakgebied 

van een milieudienst meerdere gemeenten zou moeten omvatten, dan stelt 

dit speciale eisen aan de financieringswijze. Deze moet namelijk zowel 

doelmatig als rechtvaardig zijn (49). Doelmatig, zodat het voldoende 

opbrengt en niet te ingewikkeld en duur is. Rechtbaardig in de z1n dat 

de lastenverdeling over de gemeenten in overeenstemming is met het 

heersende rechtsgevoel. Het stelsel kan zowel belasten naar draagkracht 

als naar profijt. Vaak wordt voor een combinatie gekozen. 

De optredende kosten Z1Jn onder te verdelen 1n twee groepen (zie ook 

bijlage IV): 

1. de kosten van het indirect productieve personeel; 

2. de kosten van het direct productieve personeel. 

Deze kosten omvatten zowel de personeelskosten als de exploitatiekosten. 

De kosten van het indirect productieve personeel Z1Jn meestal algemeen 

van karakter en dus moeilijk naar een bepaalde gemeente toe te rekenen. 

Een kostentoerekening naar 'draagkracht van de gemeenten, zoals bijvoor

beeld een vaste bijdrage per inwoner, is hier dan ook het meest passend. 

De kosten van het direct productieve personeel zijn in de meeste geval

len wel goed naar de afzonderlijke gemeenten toe te rekenen. De kosten

toerekening kan dan ook volgens het profijtbeginsel geschieden. Een 

verrekening met behulp van één of meerdere uurtarieven is dan de beste 

oplossing. 
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Een stelsel als hierboven aangeduid is niet ingewikkeld (een goed tijd

schrijfsysteem voldoet). Bovendien is het rechtvaardig in die zin dat 

een gemeente die de milieudienst vaak inschakelt ook meer betaalt dan 

een gemeente die dat minder doet. Voor eventueel optredende tekorten 

dient een aparte regeling te worden getroffen. 

Naast een goed financieringastelsel zijn er nog meer financiële zaken 

van belang. 

Zo lopen de legestarieven die in de diverse gemeenten worden gehanteerd 

uiteen. Dit beïnvloedt, in geval van regionale samenwerking, het finan= 

cieringsstelsel op nadelige wijze. Hierdoor kunnen namelijk de nette~ 

kosten voor de gemeenten relatief sterk van elkaar verschillen. 

Verder blijft de vergoeding die gemeenten ontvangen voor uitvoering van 

hun milieutaken achter bij de werkelijke kosten (50). 

Om goede uitvoering van milieutaken door gemeenten te stimuleren is het 

nodig dat beide zaken veranderen. Omdat ze echter buiten het bereik van 

deze studie vallen, worden ze in de rest van dit rapport niet nader 

besproken. 

5.4.2. Flexibiliteit. 

Flexibiliteit kan worden gedefinieerd als de mate waarin een organisatie 

zich zonder grote financiële of organisatorische problemen kan aanpassen 

aan veranderde omstandigheden. 

Op langere termijn kan zich dit 1n twee gevallen voordoen: 

1. schaalverandering: de grootte van het taakgebied neemt toe of af; 

2. takenpakketverandering: er komen taken bij of er gaan taken af. 

In beide gevallen verandert de hoeveelheid werk voor een milieudienst 

structureel. 

Het is de vraag in hoeverre een organisatie haar personeelsbestand aan 

zulke ontwikkelingen kan aanpassen en welke problemen dit met zich 

meebrengt. Dit is mede afhankelijk van het gekozen financieringsstelsel, 

waarin regels moeten zijn opgenomen voor dit soort gevallen. 

Deze regels moeten in ieder geval voldoen aan de eis van rechtvaardig= 

heid om te voorkomen dat één gemeente de dupe wordt van de eventueel 

optredende financiële consequenties. 
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Een laatste opmerking betreft de individuele medewerker. 

Flexibiliteit is namelijk niet alleen noodzaak voor de organisatie als 

geheel. Dit punt blijft echter in de rest van de studie buiten beschou

wing. 

5.4.3. Specialisatie. 

Specialisatie betekent dat iemand zich kan toeleggen op een onderdeel 

van een groter geheel. Er treedt met andere woorden taaksplitsing op. 

Bij schaalvergroting neemt de hoeveelheid werk voor een organisatie 

toe. Dit betekent dat er meer personeel nodig is, wat ruimte biedt voor 

verdere taaksplitsing. Specialisatie kan zo leiden tot grotere deskundig

heid binnen een organisatie. 

Enerzijds kan dit een hogere productiviteit betekenen. Situaties kunnen 

immers sneller worden beoordeeld. 

Anderzijds kan het tot hogere kwaliteit leiden, omdat men over meer 

kennis beschikt. Ook kan zo beter tegenwicht worden geboden aan de 

deskundigheid die binnen de industrie voorhanden is. 

Specialisatie kan dus zowel tot hogere efficiency als hogere effectivi

teit aanleiding geven. 

5.4.4. Het functionele aspect. 

Het functionele aspect heeft betrekking op de positie van een organi

satie in een groter geheel. Onderscheid kan worden gemaakt tussen het 

functionele aspect in ruime en in enge zin. In ruime zin heeft het 

betrekking op de externe relaties van een organisatie. In enge z1n wordt 

de positie van een organisatie als onderdeel van een grotere organisatie 

beschouwd. 

Hieronder wordt dit onderscheid verduidelijkt. 
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Het functionele aspect in ru1me z1n. 

Bij de externe relaties van een milieudienst gaat het met name om de 

contacten met de bevolking en met de industrie in de regio. In hoeverre 

is de milieudienst als organisatie voor hen herkenbaar en bereikbaar? 

Voor de industrie is tevens van belang in hoeverre er in een regio 

gelijke behandeling plaatsvindt, dat wil zeggen consequente taakuitvoe

ring. 

Het functionele aspect in enge z1n. 

Bij het bekijken van een onderdeel van een grotere organisatie is met 

name de taakverdeling van belang. Worden alle milieutaken uitgevoerd 

door één onderdeel of door meerdere onderdelen? Is er met andere woorden 

sprake van integrale taakuitvoering of niet? 

Verder speelt een rol of er in een regio slechts één milieudienst actief 

is of meerdere (met een overlappend takenpakket). 

5.5. Het theoretische model. 

In deze paragraaf worden alle behandelde aspecten samengevat in een 

grafische weergave van het theoretische analysemodel. 

Dit model ziet er als volgt uit; 

EFFECTIVITEIT 

. l . u1tvoer1ng 
milieutaken 

EFFICIENCY 

optimale1'schaal: 
randvoorwaarden 
mogelijke schaalgroottes 

overige aspecten 
• financiering 

flexibiliteit 
specialisatie 

. functionele aspect 

Fig. 5.5.: Het theoretisch model. 

In hoofdstuk 6 en 7 wordt met behulp van dit model de situatie 1n Zuid= 

Oost-Brabant geanalyseerd. 
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HOOFDSTUK 6. DE OPTIMALE SCHAAL VAN UITVOERING VAN MILIEUTAKEN IN ZUID-OOST

BRABANT. 

6.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt aan de hánd van het vorige hoofdstuk de situatie 

1n Zuid-Oost-Brabant geanalyseerd. De centrale vraag die hierbij moet 

worden beantwoord, is wat de optimale schaal is van een milieudienst. Er 

wordt vanuit gegaan dat alle milieutaken door één dienst worden uitge

voerd. Bij de afzonderlijke gemeenten is dus geen capaciteit aanwezig. 

Als vestigingsplaats voor deze milieudienst wordt de gemeente Eindhoven 

gekozen. Eén van de redenen voor regionale samenwerking is namelijk de 

samenhang die bestaat tussen een grote centrumgemeente en kleinere 

randgemeenten (de agglomeratieproblematiek, zie hoofdstuk 1). In Zuid

Oost-Brabant is Eindhoven deze centrumgemeente, wat onder andere blijkt 

uit de vooraanstaande rol die deze gemeente (in de regio) speelt op 

technisch, economisch en cultureel gebied. Bovendien verleent de milieu

dienst van de gemeente Eindhoven op dit moment al technische bijstand 

aan de omliggende regio-gemeenten (zie hoofdstuk 4). 

Vandaar dat in dit hoofdstuk de optimale schaal wordt bepaald van de 

milieudienst die vanuit Eindhoven opereert. 

De benadering uit hoofdstuk 5 houdt in dat er drie randvoorwaarden Z1Jn 

waaraan de schaal moet voldoet, te weten: 

1. financieel-economisch; 

2. de straal van het taakgebied; 

3. de regio-indeling op basis van de WGR. 

Verder Z1Jn er drie mogelijke regio-indelingen die op deze 

randvoorwaarden moeten worden getoetst. De indelingen zijn: 

1. economisch-geografische gebieden; 

2. nodale gebieden; 

3. COROP-regio's. 

Om een schatting te kunnen maken van de benodigde middelen bij een be

paalde schaal moet per schaalgevoelige taak hiervoor een variabele wordt 

gekozen. Met behulp van deze variabele kan een schatting worden gemaakt 

van de capaciteit. 

Bij de Hinderwet ligt het voor de hand het aantal vergunningplichtige 

inrichtingen als variabele te nemen. 
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Bij de geluidhinderbestrijding is dit moeilijker, omdat vele factoren 

een rol spelen. De werkzaamheden ten behoeve van deze taak liggen voor~ 

namelijk op het terrein van het controleren van nieuwbouw en het saneren 

van probleemgevallen (De taken met betrekking tot het industrie- en 

horeca-lawaai worden tot de Hinàerwet gerekend). Hier is gekozen voor 

het aantal woningen als indicator, mede omdat het rijk ook op basis van 

deze variabele de hoogte van haar bijdrage bepaald. 

Ook bij de bodemprojecten spelen vele factoren een rol, zoals het aantal 

bouwplannen en de mate van industrialisatie. Dit maakt een schatting 

moeilijk. Op basis van de huidige samenwerkingsovereenkomst moeten 

echter alle bodemprojecten door de gemeente Eindhoven worden uitgevoerd 

(51). Vandaar dat cijfers van vorige jaren een redelijke indicatie 

bieden voor de omvang van deze taak. 

Aan het slot van dit hoofdstuk wordt er een optimale schaal gekozen voor 

Zuid-Dost-Brabant. Dit is de gebiedsgrootte die het'.beste voldoet aan de 

randvoorwaarden. Tevens worden van deze optimale schaal de totale kosten 

berekend. Deze kosten worden vergeleken met het huidige bedrag dat ~s 

gemoeid met de uitvoering van de milieutaken in Zuid-Oost-Brabant. 

6.2. Bepaling van de randvoorwaarden voor Zuid-Oost-Brabant. 

In deze paragraaf worden de drie randvoorwaarden gespecificeerd. Er 

wordt bekeken welke grenzen ze stellen aan de schaal van een milieu

dienst in Zuid-Oost-Brabant. 

6.2.1. De financieel-economische randvoorwaarde. 

De bepaling van deze randvoorwaarde geschiedt aan de hand van de stappen 

uit paragraaf 5.3.1. Daarbij wordt het minimum bepaald door de benodigde 

deskundigheid en het max~mum door de zogenaamde capaciteitsbeperkende 

factoren. Het gaat hierbij alleen om de direct productieve medewerkers. 

De indirect productieve medewerkers worden bij de kostenberekening met 

behulp van een toeslag meegerekend (zie bijlage IV). 

Dit alles gebeurt per schaalgevoelige taak (Hinderwet, geluidhinder

bestrijding en bodemonderzoek en -sanering). 

De gebruikte informatie is afkomstig van de milieudienst van de gemeente 

Eindhoven en een landelijk onderzoek door bureau Berenschot (52). 
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Hinderwet. 

Minimum: 

Voor een goede uitvoering zijn drie tot vier verschillende disciplines 

vereist, met name werktuigbouwk~nde, chemie, natuurkunde en bouwkunde. 

Een medewerker kan per jaar de taken op zich nemen ten behoeve van circa 

300 vergunningplichtige inrichtingen (53). 

Uit deze gegevens blijkt dat er in het taakgebied van een milieudienst 

minimaal 1000 vergunningplichtige inrichtingen aanwezig moeten zijn. 

Maximum: 

De capaciteitsbeperkende factor is de geluidmeetwagen. 

Andere apparatuur die wordt gebruikt is niet dusdanig kostbaar dat er 

capaciteitsgrenzen uit voortvloeien. Aangezien de geluidmeetwagen ook 

wordt gebruikt bij een aantal activiteiten in het kader van de Wet 

geluidhinder (zie de volgende taak), moet de maximale schaal in samen

hang daarmee worden bekeken. Daartoe is hieronder een intermezzo 

betreffende de geluidmeetwagen opgenomen. 

Geluidhinderbestrij ding. 

Minimum: 

Bij het bepalen van de minimum-capaciteit geldt hier een wat andere 

benadering dan die welke naar voren komt uit het vorige hoofdstuk. 

Wanneer het taakgebied minimaal 100.000 inwoners omvat (dus ongeveer 

35.000 woningen) wordt in de rijkssubsidie een post van 15% opgenomen 

vooronderzoeks-en begeleidingskasten bij sanering (54). Vandaar dat 

dit als minimum-capaciteit kan worden aangehouden. 

Maximum: 

De capaciteitsbeperkende factor 1s de geluidmeetwagen. 

Zoals eerder vermeld wordt voor de capaciteitsbepaling verwezen naar het 

intermezzo betreffende de geluidmeetwagen. 

Intermezzo: De geluidmeetwagen. 

In de geluidmeetwagen is allerlei gespecialiseerde apparatuur geïnstal

leerd waarmee de benodigde gegevens kunnen worden verzameld. 
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Om inzicht te krijgen in de bezettingsgraad, is over 1987 het aantal 

dagen geteld waarop (de apparatuur uit) de meetwagen voor een bepaalde 

taak werd ingezet. Bovendien is een uitsplitsing gemaakt tussen werk 

voor de gemeente Eindhoven en werk voor de omliggende regio (op basis 

van de eerder besproken "Regeli\lg samenwerkingsverband milieutaken Zuid

Oost-Brabant"). 

De resultaten staan vermeld 1n tabel 6.1. 

Hinderwet Geluidhinderbestrijding Overige* 

E R E R 

23 12 58 7 20 

*Overige: onderhoud, representatie, etc. 

Tabel 6.1. De inzet van de geluidmeetwagen 1n 1987 (in dagen). 

Het aantal dagen ten behoeve van de overige taken is nagenoeg onafhanke

lijk van de inzet. Wanneer wordt uitgegaan van 200 potentiële meetdagen 

per jaar, dan betekent dit dat er op circa 180 dagen zou kunnen worden 

gemeten. Op enkele dagen per jaar zijn de weersomstandigheden echter 

zodanig (temperatuur, wind, neerslag) dàt er geen betrouwbare meting kan 

worden verricht. Hierdoor blijven er per jaar zo'n 165 dagen over waarop 

daadwerkelijk kan worden gemeten (55). Dit houdt in dat de huidige 

bezettingsgraad zo'n 60% bedraagt (100 van de 165 dagen). 

De totale inzet ten behoeve van zowel de Hinderwet als de geluidhinder

bestrijding heeft dus een limiet van 165 dagen per jaar. In formulevorm: 

a x aantal inrichtingen + b x aantal woningen L. 165 

met a = gemiddelde tijd per inrichting 
b = gemiddelde tijd per woning. 

Aangezien Eindhoven 1735 vergunningplichtige inrichtingen en ongeveer 

75.000 woningen telt, hebben de variabelen a en b voor Eindhoven de 

volgende waarden (zie tevens tabel 6.1.). 

a = E 

b = E 

23 

1735 

58 

= 1 3 x 10-2 , 

-4 
=7,7xl0 

..,..,.._'1-5 0""0""0 .... 
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Voor wat betreft het aantal benodigde meetdagen in de regio is er geen 

reden om aan te nemen dat de gemiddelde tijd per inrichting verschilt 

van die in Eindhoven. De waarde van de variabele a blijft dus 

onveranderd. 

De gemiddelde tijd per woning zál echter wel belangrijk lager liggen. De 

bebouwingsdichtheid en de intensiteit van de aanwezige infrastructuur 

zijn daarvoor de redenen. Hier wordt aangenomen dat de variabele b voor 

de regio driemaal zo kleine waarde heeft (56). 

De variabelen a en b hebben in de regio dus de volgende waarden: 

Met behulp van de bovenstaande formule kan nu voor iedere schaal een 

schatting van het aantal benodigde meetdagen worden gemaakt. Daarmee kan 

worden bepaald of de limiet wordt overschreden. 

Bodemonderzoek en -sanering. 

Minimum: 

Bij deze taak zijn drie tot vier disciplines vereist, met name weg- en 

waterbouw, chemie, geohydrologie en bodemkunde. 

Eén medewerker kan per jaar ongeveer 50 projecten uitvoeren (57) 

(oriënterend onderzoek en indien noodzakelijk nader onderzoek en 

sanering(sonderzoek)). 

Combinatie van deze gegevens levert een minimum van 150 projecten per 

jaar op. 

Maximum: 

De capaciteitsbeperkende factor is het laboratorium dat voornamelijk ten 

behoeve van de bodemtaken functioneert (circa 80% van de tijd). De gemid

delde bezettingsgraad van de apparatuur is nu zo'n 50%. Vandaar dat een 

verdubbeling van het huidige aantal bodemprojecten (ongeveer 230 per 

jaar) mogelijk lijkt. Als maximum kan dus worden genomen ongeveer 450 

projecten per jaar. 
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6.2.2. De maximale straal van het taakgebied. 

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk ~s de maximale straal die een taak

gebied mag hebben niet overal gelijk, maar is deze variabel onder in

vloed van allerlei omgevingsfactoren (58). 

Tevens is het moeilijk om voor deze maximale straal een objectief getal 

te geven. Vandaar dat v~a gesprekken met deskundigen (59) is geprobeerd 

een indruk te krijgen van de grootte-orde van dit getal. Tevens is gepro

beerd inzicht te krijgen in de argumenten die er aan ten grondslag 

liggen. 

Uit gesprekken komt naar voren dat de maximale straal ongeveer 20 km 

bedraagt. Hiervoor worden diverse argumenten aangevoerd. Overschrijding 

van deze straal zou bijvoorbeeld de afstand tussen de uitvoerende milieu

dienst en de bevolking en industrie te groot maken. Daardoor zouden in 

de deelnemende gemeenten toch ambtenaren nodig blijven voor de eerste 

dienstverlening. Nu kan wellicht worden volstaan met een receptie die 

als een soort doorgeefluik fungeert voor vergunningaanvragen en derge

lijke. 

Verder blijkt de grootte van de provincie Noord-Brabant een rol te spe~ 

len. Gezien deze grootte wordt een aantal van vijf tot zes (regionale) 

milieudiensten redelijk geacht. Omgerekend komt dit neer op een gemid"' 

delde straal per milieudienst van circa 18 km (60). 

Zoals gezegd zijn exacte cijfers, zelf subjectieve, moeilijk te geven. 

Daarom moet de hier aangegeven limiet niet als absoluut worden be

schouwd, maar als richtlijn (gedachtebepaling). 

6.2.3. De samenwerkingsgèbieden op basis van de WGR. 

Zoals reeds eerder vermeld moeten de huidige gemeenschappelijke rege~ 

lingen als gevolg van het inwerking treden van de WGR worden gebundeld 

en geïntegreerd. In regio VI in Noord-Brabant, die hieronder staat afge

beeld, bestaan momenteel 40 gemeenschappelijke regelingen (zie bijlage 

V). 

Het inwerking treden van de WGR betekent dus onder andere dat alle samen

werkingsverbanden vanaf 1990 betrekking moeten hebben op dezelfde regio, 

waar neerkomt op dezelfde schaal (bundeling). 

Ondanks enkele ontsnappingsmogelijkheden wordt ~n dit onderzoek de bunde-

ling op basis van de WGR als een harde randvoorwaarde beschouwd. 
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Fig. 6.1. De samenwerkingagebieden 1n Zuid-Dost-Brabant. 

Voldoen aan deze randvoorwaarde betekent dat de milieutaken gezamenlijk 

worden uitgevoerd voor alle gemeenten die in één samenwerkingagebied 

liggen. 

Evaluatie van de mogelijke regio-indelingen. 

In deze paragraaf worden de mogelijke regio-indelingen, zoals die uit 

hoofdstuk 5 naar voren komen (EGG's, nodale gebieden en COROP-regio's), 

getoetst aan de gestelde randvoorwaarden uit paragraaf 2. Samengevat 

luiden deze: 
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Randvoorwaarde Minimum Maximum 

1. financieel-economisch: 
- Hinderwet 1.000 inrichtingen ) 

- geluidhinderbestrij- ) 165 geluidmeetdagen 
ding 100.000 inwoners ) 

- bodemonderzoek 150 projecten 450 projecten 
2. straal 20 km 
3. WGR regio VI/VII regio VI/VII 

Tabel 6.2. De randvoorwaarden in Zuid-Oost-Brabant. 

In bijlage VI worden per gemeente de volgende gegevens vermeld: 

- bevolkingsaantal; 

- oppervlakte; 

- aantal woningen; 

- aantal vergunningplichtige inrichtingen; 

- aantal bodemonderzoeken. 

In diezelfde bijlage worden deze gegevens ook per onderscheiden gebied 

gepresenteerd. 

Uit de gegevens blijkt dat vrijwel alle gemeenten afzpnderlijk niet 

voldoen aan de gewenste minimale schaal. Hieruit moet worden geconclu= 

deerd dat de gemeenten in Zuid-Oost-Brabant te klein zijn voor zelf

standige taakbehartiging op milieugebied. 

In de rest van deze paragraaf wordt bekeken welke gebiedsgrootte wel 

voldoet aan de randvoorwaarden. 

6.3.1. Economisch-geografische gebieden. 

Zuid-Oost-Brabant omvatdeEGG's 113 tot en met 118 zoals blijkt uit het 

onderstaande kaartje. 
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Fig. 6.2. De EGG's 1n Zuid-Oost-Brabant. 

Randvoorwaarde 1: Financeel-economisch. 

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke omvang in EGG's minimaal 

1s vereist. Omdat het onderzoek zich richt op een milieudienst die van

uit Eindhoven functioneert, wordt bij gebiedsuitbreiding steeds 

uitgegaan van het dichtstbijzijnde gebied aan die gemeente. 

Tussen haakjes staat in de tabel de waarde van de randvoorwaarde, respec

tievelijk de werkelijke waarde binnendeEGG's vermeld. 



Taak 

Hinderwet 
(1.000 inrichtingen) 

Geluidhinderbestrijding 
(100.000 inwoners) 

Bodemonderzoek 
(lSO projecten) 
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EGG' s 

113 
(1. 735) 

113 
(191.000) 

113 + 114 
(155) 

Tabel 6.3. Minimale omvang in EGG's. 

Welke EGG's het taakgebied van een milieudienst maximaal kan omvatten, 

staat aangegeven in de volgende tabel. 

Taak 

Hinderwet en geluid
hinderbestrijding 
(16 5 meetdage n) 

Bodemonderzoek 

(450 projecten) 

EGG's 

113 + 114 + 116 

(162) 

113 + 114 + 116 
+ 117 (+ 115 + 118) 
(230 + p.m.) 

Tabel 6.4. Maximale omvang in EGG's. 

Het aantal bodemprojecten in deEGG's 115 en 118 is niet bekend. 

Randvoorwaarde 2: De maximale straal. 

Een maximale straal van 20 km impliceert dat het taakgebied niet groter 

mag zijn dandeEGG's 113 tot en met 117. De straal daarvan is namelijk 

18 km. 

Uitbreiding met EGG 118 heeft een straal van ruLm 21 km tot gevolg. 

Randvoorwaarde 3: De WGR. 

Vergelijking van figuur 6.1 met figuur 6.2 leert dat regio VI van de WGR 

deEGG's 113, 114, 116 en 117 omvat, uitgezonderd de gemeente Oostel~ 

heers. 

Regio VII valt precies samen met deEGG's 115 en 118. 
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Wanneer de uitkomsten bij de drie randvoorwaarden met elkaar worden ver

geleken, dan is daaruit te concluderen dat zelfstandige uitvoering van 

milieutaken per EGG een te kleine schaal oplevert. 

De optimale omvang is een taakgebied dat de EEG's 113, 114, 116 en 117 

omvat. Dit is een compromis waarbij ten aanzien van de geluidhinder

bestrijding een wat te groot taakgebied ontstaat en ten aanzien van de 

bodemtaken een wat te klein (61). 

Zeker gezien de hardheid van de derde randvoorwaarde is de 

bovengenoemde omvang in EGG's de best mogelijke. 

6.3.2. Nodale gebieden. 

Uit het onderstaande kaartje blijkt dat Zuid-Oost-Brabant de nodale 

gebieden 70 en 74 omvat: 

Fig. 6.3. De nodale gebieden 1n Zuid-Oost-Brabant. 
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Randvoorwaarde 1: Financieel-economisch. 

Welke nodale gebieden voldoen aan de gestelde minimum- en max~mum

capaciteit is terug te vinden in de onderstaande tabellen. 

Taak 

Hinderwet 
(1.000 inrichtingen) 

Geluidhinderbestrijding 
(100.000 inwoners) 

Bodemonderzoek 
(150 projecten) 

Nodale gebieden 

70 
(8 .• 900) 

70 
(471.000) 

70 
(230) 

Tabel 6.5. Minimale omvang in nodale gebieden. 

Taak 

Hinderwet en geluid
hinderbestrijding 
(165 meetdagen) 

Bodemonderzoek 
(450 projee ten) 

Nodale gebieden 

(70 : 200) 

70 (+74) 
(230 + p.m.) 

Tabel 6.6. Maximale omvang ~n nodale gebieden. 

Randvoorwaarde 2: De maximale straal. 

Nodaal gebied 70 heeft een straal van 17 km. Uitbreiding met gebied 74 

heeft een straal van meer dan 21 km tot gevolg, wat een lichte over

schrijding van de gestelde limiet betekent. 

Randvoorwaarde 3: De WGR. 

Regio VI komt vrijwel overeen met nodaal gebied 70. Het enige verschil 

wordt gevormd door de gemeente Sint-Oedenrode. Regio VII valt precies 

samen met nodaal gebied 74. 
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Concluderend is vast te stellen dat nodaal gebied 70 het beste aan de 

drie randvoorwaarden voldoet. Hiervoor gelden dezelfde redenen als bij 

de EGG's. 

6.3.3. COROP-regio's. 

Zuid-Dost-Brabant wordt gevormd door één COROP-regio: 36. 

Fig. 6.4. De GOROP-regio ~n Zuid-Oost-Brabant. 
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Randvoorwaarde 1: Financieel-economisch. 

Omdat de COROP-regio 36 zo groot is dat hij zeker aan de minimum

capaciteit voldoet, wordt hier volstaan met het bespreken van de maximum

capaciteit. 

Taak 

Hinderwet en geluid
hinderbestrijding 
(180 meetdagen) 

Bodemonderzoek 
(450 projecten) 

COROP-regio 

(36 : 280) 

36 
(230 + p.m.) 

Tabel 6.7. Maximale omvang in COROP-regio's. 

Uit tabel 6.7 blijkt datdeCOROP-indeling een te groot taakgebied op

levert. Met name de inzet van de geluidmeetwagen zou erg problematisch 

worden. 

Randvoorwaarde 2: De maximale straal. 

De straal van regio 36 bedraagt bijna 21 km, wat net iets groter ts dan 

de gestelde limiet. 

Randvoorwaarde 3: De WGR. 

COROP-regio 36 valt precies samen met de regio's VI en VII op basis van 

de WGR. Dit betekent dat in geval van regionale samenwerking op de 

schaal van COROP-regio 36 samenwerking vereist is tussen deze twee 

regio's (62). 

Gezien de bovenstaande uitkomsten is de COROP-indeling voor Zuid-Oost

Brabant minder geschikt om bij aan te sluiten in geval van regionale 

samenwerking op milieugebied. De schaal van die indeling voldoet aan 

geen enkele voorwaarde helemaal en blijkt te groot te zijn. 
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6.3.4. Conclusies. 

Hieronder worden de belangrijkste conclusies uit deze paragraaf op een 

rijtje gezet. Begonnen wordt met een matrix waarin staat aangegeven 1n 

hoeverre de drie regionale indelingen voldoen aan de drie randvoor

waarden. Daarna worden puntsgewijs de conclusies met betrekking tot de 

optimale schaal vermeld. 

Randvoorwaarden EGG's (113 Nodale gebied COROP-regio 
114,116,117) (70) (36) 

1. financieel-eco-
nomisch 
- Hinderwet en 

geluidhinder-
bestrijding + + -- bodem + + ? (+) 

2. straal + + + 
3. WGR + + + 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ = indeling voldoet goed 

+ = indeling voldoet redelijk 

= indeling voldoet slecht. 

Dit leidt voor Zuid-Oost-Brabant tot de volgende conclusies. 

1. Vrijwel alle gemeenten zijn te klein om volledig zelfstandig hun 

milieutaken uit te kunnen voeren. Dit betekent dat er moet worden 

gezocht naar een goede schaal en een passende vorm van regionale 

samenwerking. 

2. Zelfstandige taakuitvoering per economisch-geografisch gebied levert 

ook een te kleine schaal op. Een combinatie vandeEGG's 113, 114, 

116 en 117 voldoet wel redelijk tot goed aan de gestelde randvoor

waarden. 

3. Ook de nodale gebiedsindeling levert een redelijke tot goede schaal 

op. Deze indeling wijkt overigens nauwelijks af van de gekozen combi

natie van EGG's. 

4. De COROP-indeling voldoet slecht tot redelijk. De schaal blijkt te 

groot te zijn. 
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6.4. De optimale schaal en de totale kosten daarvan. 

Op basis van de resultaten uit de vorige paragraaf, met name de best 

passende schaal op basis van de EGG's en de nodale gebieden, kan worden 

geconcludeerd dat als optimale schaal voor taakuitvoering op milieu

gebied het samenwerkingsgebied Óp basis van de WGR, regio VI, kan worden 

genomen. 

Wanneer de figuren 6.1, 6.2 en 6.3 met elkaar worden vergeleken, dan 

blijken de verschillen tussen de bovengenoemde indelingen zich te be= 

perken tot één of twee gemeenten. 

Wanneer nu als optimale schaal regio VI wordt aangehouden, biedt dit 

verschillende voordelen. 

Ten eerste wordt dan natuurlijk voldaan aan de harde randvoorwaarde die 

voortvloeit uit de WGR. 

Ten tweede heeft deze schaal, dankzij de kleine onderlinge verschillen~ 

toch de kenmerken van de nodale gebieden en van de EGG's. Dit betekent 

dat de regio zich ongeveer zo ver uitstrekt als de invloedssfeer van 

de stad Eindhoven. Bovendien zal de economische structuur over ten 

minste redelijke afstanden eenzelfde beeld opleveren. 

In hoeverre regio VI voldoet aan de overige twee randvoorwaarden valt af 

te lezen uit tabel 6.8. 

REGIO VI 

- bevolkingsaantal 
oppervlakte 

- straal 
- aantal Hinderwetplichtige 

inrichtingen 
- aantal woningen 
- aantal bodemonderzoeken 

461.000 
844 km2 
16,4 km 

8.000 
162.000 
230 

Tabel 6.8. Kenmerkende gegevens van regio VI. 

Uit de tabel blijkt dat in ieder geval voldaan is aan de financieel

economische minimum-eisen. Verder zijn er op basis van deze gegevens 

zo'n 185 geluidmeetdagen te verwachten. 
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Deze verhoogde inzet betekent dat de effectiviteit van het milieubeleid 

(in dit geval de geluidhinderbestrijding) wordt verhoogd, zonder dat 

daar een sterke kostenverhoging met betrekking tot apparatuur tegenover 

staat. 

Het aantal bodemonderzoeken blijft aan de lage kant (de bezettingsgraad 

van het laboratorium blijft ongeveer 50%). De straal van het taakgebied 

blijft ruim binnen de daarvoor gestelde limiet. 

Om te voorkomen dat de geluidmeetwagen overbezet raakt (185 is immers 

meer dan de limiet van 165) moet wellicht de meest essentiële apparatuur 

in tweevoud aanwezig zijn. Dit voorkomt dat de hele meetwagen "stil

staat" als deze apparatuur in gebruik is. Verder moet de inzet 

zorgvuldig worden gepland. 

Een verder probleem is de lage bezettingsgraad van de apparatuur in het 

laboratorium. In principe zijn er twee reële mogelijkheden om tot een 

hogere bezettingsgraad te komen. 

Ten eerste kan op (privaatrechtelijke) contractbasis worden gewerkt voor 

gemeenten buiten regio VI. Op dit moment wordt bijvoorbeeld ook gewerkt 

voor de gemeenten Hooge en Lage Mierde en Oostelbeers. Deze situatie kan 

zich voordoen als in een aangrenzend samenwerkingsgebied geen regionale 

samenwerking op milieugebied plaatsvindt. 

Ten tweede kan worden gezocht naar taakverbreding voor het laboratorium, 

dus ook werkzaamheden buiten de "milieutaken (63). 

De totale kosten. 

Met behulp van de toeslagmethode (zie bijlage IV) kan nu een schatting 

worden gemaakt van de totale kosten. Zoals vermeld is deze methode 

gekoppeld aan het aantal mensjaren dat belast is met de directe uit

voering van de milieutaken. 

Vandaar dat eerst per afzonderlijke taak daarvan een schatting wordt 

gemaakt. 
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Taak Aantal mensjaren 

1. Hinderwet 
2. Geluidhinderbestrijding 
3. Bodemonderzoek en -sanering 
4. Milieuklachtencentrale 
5. Bewaking buitenluchtkwaliteit 
6. Bewaking oppervlaktewaterkwaliteit 
7. Chemische afvalstoffen 
8. Milieuverordeningen 
9. Voorlichting en educatie 

Totaal 

26 
7 
5 
1 
1 
0,5 
3 
2,5 
1 

47 

Tabel 6.9. Benodigde directe capaciteit per taak (in mensjaren). 

Toelichting. 

ad 1. In regio VI zijn zo'n 8.000 Hinderwetplichtige inrichtingen. 

Uitgaande van een capaciteit van 300 inrichtingen per mensjaar 

zijn dus ongeveer 26 mensjaren nodig. 

ad 2. In de regio (exclusief Eindhoven) staan 87.000 woningen. 

Omgerekend naar "Eindhovense maatstaven" betekent dit ongeveer 

30.000 woningen (een derde deel). Dit is 0,4 deel van het woning~ 

aantal in Eindhoven (75.000). Aangezien voor deze gemeente alleen 

ongeveer 5 mensjaren nodig zijn (ervaringscijfer) betekent dit een 

totale benodigde capaciteit van bijna 7 (namelijk 1,4 x 5 = 7). 

ad 3. Ervaringscijfers leren dat in regio VI zo'n 230 bodemprojecten 

per jaar worden uitgevoerd. Dit betekent, bij een capaciteit van 

50 projecten per mensjaar, werk ter grootte van ongeveer 5 mens~ 

Jaren. 

ad 4. Een milieuklachtencentrale ~s nauwelijks schaalgevoelig; de 

telefoon moet continu bemand zijn (tijdens kantooruren). Dit houdt 

een belasting ~n van 1 mensjaar. 

ad 5. Voor de gemeente Eindhoven alleen wordt op dit moment 0,7 mensjaar 

ingezet. Aangezien regionale samenwerking niet veel extra werk met 

zich mee zal brengen (dit is een inschatting van een politieke 

beslissing), wordt hier uitgegaan van 1 mensjaar. 

ad 6. Deze taak brengt een grote piekbelasting met zich mee gedurende 

de zomermaanden. Geschat wordt dat op jaarbasis ongeveer 0,5 mens

jaar is vereist. Dit is tweeëneenhalf maal zoveel als voor de 

gemeente Eindhoven alleen (0,2 mensjaar). 
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ad 7. Naast 1 mensjaar ten behoeve van de inzameling van klein chemisch 

afval (huidige capaciteit) zijn ongeveer 2 mensjaren nodig voor de 

controle op de verwijdering van chemisch afval uit bedrijven. 

ad 8. Voor de gemeente Eindhoven alleen is op dit moment ruim 1 

mensjaar nodig. Omdat er in de regio veel inrichtingen Z1Jn ten 

opzichte van in Eindhoven, moet worden gerekend op een belasting 

van 2,5 mensjaar. 

ad 9. Voor deze taak is naar schatting 1 mensJaar nodig. 

In totaal blijkt er in regio VI werk te zijn ter grootte van ongeveer 50 

direct productieve mensjaren. Dit betekent in het totaal een 

personeelsbestand ter grootte van 75 mensjaren (zie bijlage IV). 

Ieder mensjaar ten behoeve van de directe taakuitvoering brengt immers 

een half mensjaar met zich mee ten behoeve van juridisch-administratieve 

en ondersteunende werkzaamheden en management. 

In tabel 6.10 staan de kosten vermeld die met deze omvang samenhangen. 

Daarbij is uitgegaan van een verhouding van MBO-ers tot HBO-ers van 

1 : 2 (64). Het halve mensjaar ten behoeve van algemene ondersteuning 

is daarbij verrekend in de kosten van het directe mensjaar (zie bijlage 

IV). 

Niveau Mensjaren Kosten per mensjaar Totaal-kosten 

MBO 17 f. 120.000,-- f. 2.040.000,--
HBO 33 f. 133.000,-- f. 4.389.000,--

Totaal 50 f. 6.429.000,--

Tabel 6.10. De kosten van uitvoering van milieutaken. 

Dit totaal-bedrag van zeseneenhalf miljoen gulden zijn de bruto kosten. 

Voor de netto kosten moeten de diverse bijdragen en leges er nog vanaf 

worden getrokken. 

Een schatting hiervan wordt gegeven 1n tabel 6.11. 
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Baten 

1. Leges Hinderwet 
2. Bijdrage geluidhinderbestrijding 
3. Leges milieuverordeningen 

Totaal 

f. 
f. 

800.000,--
500.000,-

p.m. 

f. 1.300.000,--

Tabel 6.11. De baten bij uitvoering van milieutaken. 

Toelichting. 

1. Uitgegaan wordt van de situatie 1n de gemeente Eindhoven. In 1986 

bedroegen de legesopbrengsten daar zo'n f. 178.000,-- (65). Wanneer 

dit bedrag wordt vermenigvuldigd naar rato van het aantal Hinderwet~ 

plichtige inrichtingen in de regio (8.000/1.735) levert dit het 

bovenstaande bedrag op. 

· 2. Per woning geeft het rijk f. 3,15 subsidie (66). Vermenigvuldiging 

met het aantal huizen in regio VI levert het bovenstaande bedrag op. 

3. In de gemeente Eindhoven kwam in 1986 aan leges van de lozingsver= 

gunning bijna f. 9.000,-- binnen (67). Omdat geen inzichtbestaat in 

de situatie in de regio is deze post p.m. opgenomen. 

Globaal genomen bedragen de netto kosten dus zo'n vijf miljoen gulden 

per jaar. 

De huidige kosten. 

Om inzicht te krijgen in de kosten van de huidige milieutaakuitvoering 

is hierover navraag gedaan bij alle betreffende gemeenten. Deze hebben 

de vereiste gegevens echter vaak niet compleet of beschikbaar, waardoor 

geen volledig en nauwkeurig bedrag kan worden genoemd. 

Op basis van de diverse opgaven kan worden geconcludeerd dat er in de 

regio zo'n 70 mensen betrokken zijn bij de taakuitvoering. De hiermee 

samenhangende kosten bedragen rond de f. 5.500.000,-- per jaar. 

Hierbij moet worden bedacht dat de taakuitvoering op dit moment te 

wensen overlaat. Hierdoor mogen de huidige kosten niet zonder meer 

worden vergeleken met de eerder genoemde bruto-kosten van een integrale 

regionale milieudienst. 
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HOOFDSTUK 7. REGIONALE SAMENWERKING OP MILIEUGEBIED IN ZUID-OOST-BRABANT. 

7.1. Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk bleek dat de optimale schaal van een milieu

dienst die vanuit de gemeente Eindhoven opereert de samenwerkingaregio 

op basis van de WGR is (regio VI). Vanwege deze optimale schaal ~s 

samenwerking op milieugebied tussen gemeenten dus noodzakelijk. 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke bestuurlijk-juridische invulling 

aan deze samenwerking moet worden gegeven, dus welke samenwerkingsvorm 

moet worden gekozen. 

Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen samen

werking in regio VI vanaf 1990. 

Het hoofdstuk sluit af met de evaluatie van de gekozen samenwerkingsvorm 

op de overige economische aspecten uit hoofdstuk 5. 

7.2. De mogelijke samenwerkingsvormen nader bekeken. 

In hoofdstuk 6 bleek dat de optimale schaal voor een milieudienst die 

vanuit Eindhoven opereert het samenwerkingagebied op basis van de WGR 

(regio VI) is. Op voorwaarde dat de gemeenten bereid zijn om hun milieu

taken op voldoende niveau uit te voeren, impliceert dit integrale milieu

taakuitvoering door één dienst die voor alle gemeenten in regio VI 

werkzaam is. 

Een verder punt van discussie is of de gemeenten hun bevoegdheden op 

milieugebied al dan niet moeten overdragen aan een rechtsperoonlijkheid 

bezittend lichaam dat bij de gemeenschappelijke regeling kan worden in

gesteld. Ondanks het streven naar decentralisatie (zie hoofdstuk 1) zijn 

er toch enkele argumenten voor overdracht te geven. 

Zonder overdracht blijft immers in de afzonderlijke gemeenten capaciteit 

nodig voor de besluitvorming omtrent en de integratie van milieu-aange

legenheden. Na overdracht van de bevoegdheden is slechts een soort loket

functie vereist. Hierdoor kan de taakuitvoering in de regio efficiënter 

plaatsvinden. 

Verder is er zonder overdracht geen garantie te geven over de effectivi

teit van het regionale milieubeleid. Ondanks gelijkluidende adviezen 

kunnen de afzonderlijke. gemeenten toch afwijkende beslissingen nemen. 
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Bovendien bestaat het gemeentelijk milieutakenpakket voor het grootste 

gedeelte uit medebewindstaken. Dit betekent dat gemeenten zelf geen 

beleid kunnen ontwikkelen, maar simpelweg de hun opgedragen taken moeten 

uitvoeren. Dit pleit voor een lichaam met besluitvormingsbevoegdheden op 

het niveau waarop de taakuitvoering efficiënt kan geschieden. 

Bovenstaande argumenten leiden tot de conclusie dat de gemeenten in 

regio VI een zware gemeenschappelijke regeling op milieugebied moeten 

sluiten. Er kan dan een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam worden 

ingesteld waaraan bevoegdheden kunnen worden overgedragen. 

Een lichte gemeenschappelijke regeling leent zich hier niet voor. 

Overdracht van bevoegdheden is bij privaatrechtelijke samenwerking zelfs 

in strijd met de grondwet en met de gemeentewet, dus uitgesloten. 

Gezien deze conclusie ligt het voor de haad dat met betrekking tot 

regionale samenwerking op milieugebied aansluiting wordt gezocht bij de 

gemeenschappelijke regeling zoals die vanaf 1990 zal gaan gelden voor 

het samenwerkingagebied regio VI. 

In de volgende paragraaf worden de voornemens omtrent deze regeling 

besproken. 

7.3. Intergemeentelijke samenwerking in regio VI. 

In regio VI wordt momenteel gewerkt aan bundeling en integratie van de 

bestaande gemeenschappelijke regelingen. Er is een bestuurlijke werk

groep geïnstalleerd die zich bezighoudt met het ontwerp van de toekomsti

ge gemeenschappelijke regeling. Inmiddels is een interimrapport uitge

bracht waarin voorstellen worden gedaan voor de intergemeentelijke 

samenwerking na 1990. Het eindrapport van de werkgroep wordt in de loop 

van 1988 verwacht (68). 

Hieronder komen enkele hoofdkenmerken van het interimrapport aan de 

orde. Bedacht moet worden dat het hierbij gaat om voorstellen van de be

stuurlijke werkgroep, waar de gemeenten zich nog over moeten uitspreken. 
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1. Taakvelden. 

De gemeenschappelijke regeling moet de volgende taakvelden gaan 

omvatten: 

1. ruimtelijke ordening; 

2. volkshuisvesting; 

3. openlucht recreatie; 

4. verkeer en vervoer; 

5. milieu en afvalverwijdering; 

6. sociaal-economische aangelegenheden; 

7. gezondheidszorg en maatschappelijke zorg; 

8. welzijn en sociale zaken; 

9. onderwijs en cultuur. 

In verband met de beoogde flexibiliteit moet het mogelijk zijn deze 

lijst tussentijds te wijzigen. Over de precieze procedure hiertoe is 

nog geen overeenstemming bereikt. 

2. Bestuursstructuur. 

Volgens de WGR dient het bestuur te bestaan uit een algemeen bestuur, 

een dagelijks bestuur en een voorzitter. Met deze drie organen kunnen 

commissies van advies en commissies met het oog op de behartiging van 

bepaalde belangen worden ingesteld. 

Het algemeen bestuur ("de Regioraad") moet gaan bestaan uit 69 

leden. Iedere gemeente vaardigt minimaal 2 leden af. Verder dient er 

een positief verband te bestaan tussen het inwonerstal van een ge

meente en de omvang van de gemeentelijke afvaardiging (69). 

Het dagelijks bestuur zou een omvang van 9 leden en de voorzitter 

moeten hebben. 

De voorzitter is de burgemeester van Eindhoven. 

3. Personele organisatie. 

Het bestuur ·van de regeling dient te beschikken over een eigen appa

raat. Bovendien moet zij een beroep kunnen doen op gemeenten of 

andere instellingen indien bepaalde deskundigheden ontbreken of in 

het geval van niet-structurele werkzaamheden. 
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4. Financiën. 

Als uitgangspunt voor de kostentoerekening kunnen worden gehanteerd; 

a. voor het bestuur, de organisatie en de behartiging van de algemene 

taken (planning, coördinatie, advies en overleg) worden de kosten 

toegerekend naar de deelnemende gemeenten naar rato van inwoners

tallen; 

b. voor specifiek uitvoerende taken kan, afhankelijk van de aard van 

die taak, zulks te bepalen door het algemeen-bestuur, toerekening 

van kosten naar de gemeenten plaatsvinden op basis van een bij

zondere verdeelsleutel. 

Voor de kosten genoemd onder punt a wordt de hoogte van de gemeente= 

lijke bijdrage geschat op f. 10,10 per inwoner (70). 

7.4. Economische aspecten van de samenwerkingsvorm. 

In deze paragraaf wordt de zware gemeenschappelijke regeling bekeken op 

de economische aspecten zoals die werden gepresenteerd in paragraaf 

5.4. Achtereenvolgens komen aan bod: 

1. financiering; 

2. flexibiliteit; 

3. specialisatie; 

4. functionele aspect. 

7.4.1. Financiering. 

Wanneer een zware gemeenschappelijke regeling op milieugebied wordt ge

sloten, is er geen apart rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam nood

zakelijk. Hiertoe kan namelijk het bestuur van regio VI worden aangewe

zen. Dit brengt dan geen extra kosten met zich mee voor de samenwerking 

op milieugebied. 

In hoofdstuk 5 bleek dat een samenwerkingsverband op twee manieren kan 

worden gefinancierd, afhankelijk van het soort kosten: 

1. de kosten van indirect productief personeel kunnen worden gefinan

cierd door het heffen van een bijdrage per inwoner; 

2. de kosten van direct productief personeel kunnen worden gefinancierd 

door het in rekening brengen van een uurtarief. 

Dit zelfde principe wordt ook toegepast bij de financiering van het 

toekomstige samenwerkingsverband van regio VI (zie paragraaf 2). 
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Met behulp van de cijfers uit bijlage IV ("De toeslagmethode") kan een 

schatting worden gemaakt van beide soorten kosten. Deze schatting staat 

samengevat in tabel 7.1. 

Medewerker Mensjaren 

Indirect productief: 
- ondersteunend 23 
- management 2 

Direct product ie f: 
-MBO 17 
- HBO 33 

Totaal 75 

Kosten per mens
jaar (71) 

f. 86.500,-
f. 120 . .000,-

f. 75.400,--
f. 88.600,--

Totaal 

f. 1. 989. 500' -
f. 240.000,--

f. 1. 281.800 '--
f. 2.923.800,--

f. 6.435.100,--

Tabel 7.1. De kosten van uitvoering van milieutaken in regio VI. 

Uit de tabel blijkt dat de kosten van het indirect productief personeel 

in het totaal f. 2.229,50 bedragen. De kosten van het direct productief 

personeel bedragen in het totaal f. 4.205.600,--. 

Dit betekent: 

1. een bijdrage per inwoner van f. 4,85; 

2. een uurtarief van f. 61,85 (72). 

7.4.2. Flexibiliteit. 

In hoofdstuk 5 is flexibiliteit gedefinieerd als het zich zonder grote 

financiële of organisatorische moeilijkheden kunnen aanpassen aan ver

anderde omstandigheden. Deze omstandigheden betreffen met name schaal

vergroting of -verkleining en taakverbreding of -versmalling. 

Zoals vermeld hangt flexibiliteit, naast de samenwerkingsovereenkomst, 

sterk af van de wijze van financiering. 

Bij een zware gemeenschappelijke regeling beslist het bestuur van regio 

VI over uitbreiding of inkrimping van de milieudienst. Ook treffen zij 

regeling voor de financiële gevolgen hiervoor. Eventueel optredende 

tekorten worden via een vergoeding op basis van inwonertal verrekend. 

Hierdoor kan nooit één gemeente de dupe worden van aanpassingen of 

onverwachte situaties. 
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Hoewel een gemeentelijke dienst natuurlijk flexibeler is dan een samen

werkingsverband, mag toch worden verwacht dat op grond van de boven

staande regelingen, een regionale milieudienst niet meer of minder 

flexibel is dan een doorsnee (overheids)organisatie. 

7.4.3. Specialisatie. 

Wat betreft specialisatie ligt de zaak duidelijk. Eén regionale milieu= 

dienst, zonder overblijvende capaciteit bij de afzonderlijke gemeenten, 

biedt de beste mogelijkheden tot specialisatie. Er kan dan in grotere 

groepen worden gewerkt, waarbij iedereen een bepaald deelterrein voor 

zijn of haar rekening neemt. 

Een gevaar dat wel bestaat is dat specifieke informatie over een gemeen= 

te verloren gaat. De afstand tussen gemeenten en de dienst wordt name

lijk groter. Dit gevaar kan echter eenvoudig worden ondervangen met 

behulp van moderne communicatie-technieken. 

7.4.4. Het functionele aspect. 

---------------~------

In hoofdstuk 5 werd onderscheid gemaakt tussen het functionele aspect in 

ruime zin en het functionele aspect in enge zin. In ruime zin had het 

betrekking op de externe relaties van een organisatie, met name de 

h~rkenbaarheid en de bereikbaarheid. In enge zin ging het om de positie 

van een organisatie als een onderdeel van een grotere organisatie. 

Hierbij waren met name van belang de taakverdeling en de onderlinge 

concurrentie. 

De herkenbaarheid van een regionale milieudienst is goed. 

Zowel voor burgers als voor de industrie is het duidelijk wie de milieu

zaken in de regio behartigt. Om de bereikbaarheid te waarborgen moet per 

gemeente een soort loketfunctie worden gehandhaafd. 

Een regionale milieudienst die alle milieutaken uitvoert, biedt tevens 

mogelijkheden tot integrale taakuitvoering en een integraal regionaal 

milieubeleid. Dit in tegenstelling tot een taakverdeling waarbij de 

milieutaken worden verdeeld over diverse diensten. Wanneer er maar één 

milieudienst werkzaam is in een regio, zal er ook geen onderlinge concur

rentie optreden tussen verschillende diensten. 
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HOOFDSTUK 8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste conclusies uit de vorige 

hoofdstukken op een rijtje gezet. Vervolgens wordt geprobeerd deze 

conclusies te generaliseren. Besloten wordt met enkele aanbevelingen. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

1. Vrijwel alle gemeenten in Zuid-Oost-Brabant zijn te klein om 

zelfstandig hun milieutaken te kunnen uitvoeren, terwijl bij de 

gemeente Eindhoven de efficiëncy te wensen overlaat. 

Er moet dus worden gestreefd naar regionale samenwerking op milieu~ 

gebied. 

2. De optimale schaal voor een milieudienst die vanuit Eindhoven 

opereert is het samenwerkingagebied regio VI. 

3. Voor regionale samenwerking op milieugebied is de zware gemeenschap

pelijke regeling (met overdracht van bevoegdheden) het meest geschikt. 

Generaliserend kan worden gesteld dat de schaal.van veel gemeenten te 

klein is voor zelfstandige milieutaakuitvoering. De schaal van de 

provincie is te groot. Er moet dus naar regionale samenwerking op 

milieugebied tussen gemeenten worden gestreefd. 

Gezien de uitkomsten van dit onderzoek lijken de samenwerkingagebieden 

op basis van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen goede mogelijk

heden daarvoor te bieden. 
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LIJST VAN NOTEN 

Noten bij hoofdstuk 1 

l, Vergelijk J, Tinbergen (1961), p, 13, 
2, Dit is een staatsvorm waarbinnen lagere overheidslichamen bestaan, waaraan 

bevoegdheden van regeling en/of bestuur zijn toegekend en die in meer of 
mindere mate zelfstandigheid hebben ten opzichte van het centrale gezag. 

3, Een duidelijke uiteenzetting omtrent de agglomeratie-problematiek wordt 
gegeven in een rapport van de VNG (afdeling SGBO) (1987), 

4, Onder een integrale regionale milieudienst wordt verstaan een milieudienst 
die in opdracht van een gemeenschappelijk orgaan of een gemeenschappelijke 
regeling zorgdraagt voor de voorbereiding en uitvoering van de gemeente~ 
lijke milieutaken binnen een regio in alle facetten, 

5, De Wet gemeenschappelijke regelingen (1950) bood de mogelijkheid tot het 
aangaan van samenwerkingsverbanden op velerlei tereinen, Op basis van deze 
wet ontstond echter een wildgroei aan allerlei gemeenschappelijke rege
lingen, Daarom kwam in 1984 een wetswijziging tot stand welke meer ordening 
in het bestaande arsenaal van gemeenschappelijke regelingen beoogt, De 
huidige Wet gemeenschappelijke regelingen (stb, 667) bevat instrumenten om 
de bestaande gemeenschappelijke regelingen te bundelen en te integreren 
binnen door Provinciale Staten aangewezen samenwerkingsgebieden, 
Onder gebundelde regelingen worden verstaan gemeenschappelijke regelingen 
binnen één gebied en wel zodanig dat aan deze regelingen dezelfde 
gemeenten deelnemen, Onder integratie van gemeenschappelijke regelingen 
wordt verstaan het samensmelten van zulke regelingen tot één regeling, 
De huidige WGR heeft vier hoofddoelstellingen: 
l, het ordenen van het bestaande grillige patroon van de naar schatting 

1250 - 1500 gemeenschappelijke regelingen; 
2, het organiseren van de bestuurlijke en financiële banden tussen de ge~ 

meenschappelijke regelingen en de daarin deelnemende gemeenten; 
3, een actievere rol van de provincie bij intergemeentelijke samenwerking; 
4, het bevorderen van openheid en openbaarheid, 

6, Autonome taken zijn taken waarvan de uitvoering door de gemeenten in 
vrijheid kan worden bepaald, 
Medebewind is de verplichting om medewerking te verlenen aan de uitvoering 
van wetgeving die van de hogere overheid afkomstig is, 

7, Zie bijvoorbeeld: 
-Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1987), p, 61; 
-Rapport van de World Commission on environment and development (Commissie 
Brundtland, 1987), Our common future, 

Noten bij hoofdstuk 2 

8, Zie Th,G, Drupsteen (1981), p, 791, 
9, Sectorale milieuwetgeving houdt in dat er voor elke milieucomponent 

(water, lucht, geluid, afval en bodem) een afzonderlijke wettelijke 
regeling bestaat, 

10, In een raamwet worden alleen de hoofdlijnen geregeld. Nadere uitwerking en 
concrete invulling vindt dan plaats door middel van AMvB's. Op deze wijze 
kan wetgeving sneller tot stand worden gebracht, deelsgewijs worden 
ingevoerd en gemakkelijker aangepast. 

11. Zie een rapport van bureau Berenschot (1987), p. 4. 
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12. Op dit moment is het zo dat op basis van verschillende milieuwetten ook 
verschillende vergunningen moeten worden aangevraagd. Bij een integrale 
milieuvergunning worden alle (relevante) milieufacetten bekeken en ge
ïntegreerd in één vergunning. Dit heeft zowel inhoudelijke als procedurele 
voordelen. 

13. Bij het fosfaatbeleid worden discussies gevoerd over de vraag hoe de 
fosfaatbelasting moet worden teruggedrongen en welke bronnen daarvoor 
moeten worden aangepakt. Bovendien bestaat onduidelijkheid over de 
schadelijkheid van eventuele fosfaatvervangers in wasmiddelen. 
Het zogenaamde gat in de ozonlaag is pas vrij recentelijk ontdekt. 
Theorieën over het ontstaan hiervan (met name de veroorzakende stoffen) 
worden nu pas gevormd. 

14. Zie bijvoorbeeld een interview met L.J. Brinkhorst, Strenge milieunormen 
maken concurrentiepositie Europese industrie alleen maar beter, in: 
ROM-magazine, 1987-12, p. 17-19. 

15. Het betreft hier twee enquêtes gehouden door het ESI-VU: 
-E.M.J. Hoogteyling enK. Dullemond 
Innovatie en arbeidsmarkt 
OSA-werkdocument nr. 6, 1984; 

-A.H. Kleinknecht 
Onderzoek naar technische vernieuwing in de Nederlandse industrie 
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, 1984. 

16. Zie hiervoor een interview met J.J. Verhoog (coördinator milieuzaken 
Esso), Esso helpt beter dan Shell, in: Milieudefensie 1986-10, p. 8-9. 

Noten bij hoofdstuk 3 

17. Zie L.M. van de Laar (1985). 

Noten bij hoofdstuk 4 

18. Een publiekrechtelijke overeenkomst is een op een bestuursrechtelijke wet 
steunende rechtshandeling welke is aangegaan tussen twee of meer 
overheidslichamen krachtens welke die partijen de verbintenis op zich 
hebben genomen om enkel en alleen in het algemeen belang iets te doen of 
iets na te laten. Formeel is zo'n overeenkomst een besluit, zijnde een 
publiekrechtelijke rechtshandeling; materieel vertoont het daarnaast de 
kenmerken van een overeenkomst, zijnde een privaatrechtelijke 
rechtshandeling. 
Een privaatrechtelijke overeenkomst is een op privaatrecht steunende 
rechtshandeling welke is aangegaan door twee of meer (overheids-)lichamen. 
Eigenlijk is een privaatrechtelijke overeenkomst niet passend voor een 
regeling betreffende het algemeen belang. 

19. Regeling samenwerkingsverband milieutaken Zuid-Oost-Brabant, 1986. Bij 
deze regeling hebben zich de volgende 24 gemeenten aangesloten: Bergeijk, 
Best, Bladel, Budel, Eersel, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Hoogeloon, Leende, 
Luyksgestel, Maarheeze, Hooge en Lage Mierde, Nuenen, Oirschot, 
Oostelbeers, Reusel, Riethoven, Son, Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, 
Waalre en Westerhoven. 

20. Een gemeenschappelijke technische dienst wordt gezamenlijk ingesteld door 
enkele gemeenten op basis van de WGR. Zo'n technische dienst adviseert 
omtrent de taken op milieugebied en bouw- en woningtoezicht. 
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21. Het doel van dit consulentschap zou Z~Jn het bevorderen van de door de 
regeling beoogde samenwerking tussen de deelnemende gemeenten. Het 
consulentschap zou de volgende taken hebben: 
a. het bevorderen van het contact tussen de besturen en ambtenaren van de 

deelnemende gemeenten enerzijds en burgemeester en wethouders van 
Eindhoven en de dienst anderzijds; 

b. het verhogen van de betrokkenheid van de bestuurders en ambtenaren van 
de deelnemende gemeenten met dé door de dienst te verrichten werkzaam
heden; 

c. het fungeren als een vast, neutraal aanspreekpunt voor de besturen van 
de deelnemende gemeenten en het bemiddelen bij vakinhoudelijke geschil
len tussen ambtelijke organisaties of ambtelijke functionarissen. 

22. Gemeenschappelijke regeling milieuhygiëne Drechtsteden, 1973. Bij deze 
regeling hebben zich de volgende 18 gemeenten aangesloten: Alblasserdam, 
Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Gorinchem, 's-Gravendeel, 
Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam, Hendrik-Ida-Ambacht, Klundert, 
Korendijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, 
Strijen, Zevenbergen en Zwijdrecht. 

23. Gentleman's Agreement inzake de regionale samenwerking op milieugebied in 
Zuid-Oost-Brabant, 1983. Het betrof hier een overeenkomst tussen Eindhoven 
en de overige 23 gemeenten genoemd in noot 19. Bovendien was 
Sint-Oedenrode bij de overeenkomst betrokken. 

24. Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR, 
1987. De regeling is een overeenkomst tussen de volgende 8 gemeenten en de 
provincie Zuid-Holland: Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Krimpen aan den 
IJsel, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam en Spijkenisse. 

25. Gemeenschappelijke regeling regionale milieudienst centrum randstad, 1979. 
Bij deze regeling hebben zich de volgende 14 gemeenten aangesloten (z -
zware regeling): Delft (z), 's-Gravenhage (z), 's-Gravenzande, 
Leidschendam, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Rijswijk 
(z), Schipluiden, Voorburg, Wateringen en Zoetermeer (z). 

26. Den Haag dreigt met loslaten milieudienst, in: Haagsche Courant, 24 
september 1987. 

27. Dit streekgewest omvat de volgende 18 gemeenten: Bergen op Zoom, 
Dinteloord en Prinsenland, Fijnaart en Heijningen, Halsteren, Hoeven, 
Huijbergen, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, 
Putte, Roosendaal en Nispe, Rucphen, Standaardbuiten, Steenbergen, 
Willemstad, Woensdrecht en Wouw. 

28. Regionale milieuteam, 1987. Hierbij hebben zich vijf gemeenten 
aangesloten, te weten Boekel, Erp, Uden, Veghel en Zeeland. 

Noten bij hoofdstuk 5 

29. Dit is een wat uitgebreider begrip van efficiency dan doorgaans wordt 
gehanteerd in het bedrijfsleven. Daar betekent efficiency 
kostenminimalisering. Bij de overheid komt daar als extra voorwaarde de 
maatschappelijke gewenstheid bij. Voor een beschrijving van het begrip 
efficiency bij de overheid zie M. de Clercq (1983), p. 101- 103. 

30. Deze mening wordt onder andere verkondigd door J. Tinbergen. Zie J. 
Tinbergen (1961), p. 10. 

31. Een duidelijke uiteenzetting omtrent externe effecten is te vinden in M. 
de Clercq (1983), p. 27 - 36. 

32. Deze regel werd geïntroduceerd door A.J. Hendriks op het symposium 'De 
procincie, ja of nee' op 26 november 1971. Zie het verslag van het 
symposium uit 1973, p. 91. 
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33. Dit is in de loop der tijd door allerlei onderzoeken bevestigd. Zie o.a.: 
-Bureau Berenschot 
Landelijk onderzoek naar de organisatie van de uitvoering van de Hinder
wet en aanverwante milieutaken, 1982. 

-Bureau Berenschot (1987). 
-Binnenlands Bestuur van 13-11-1987, p. 5. 
Deze paragraaf is tot stand gekomen aan de hand van de milieubeleids
plannen van de gemeenten Haarlem en Eindhoven, een rapport van bureau 
Berenschot (1987) en gesprekken mét ambtenaren, werkzaam bij de milieu
dienst van de gemeenten Eindhoven. 

34. Het Handboek Hinderwet vormt een leidraad voor de Hinderwet-praktijk. Het 
bevalt modelvergunningen en -voorschriften. 

35. Het actieprogramma DROM (TK 1982-1983, 1793l,nr. 4) is een onderdeel van 
een nota van de regering over de afbouw van overheidstaken. Het beoogt een 
meer samenhangend en eenvoudiger milieurechtelijk stelsel. 

36. In het Besluit categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder (1981, stb. 671) 
zijn de categorieën inrichtingen opgenomen die onder alle omstandigheden 
onder de wet vallen. Het gaat hier om de grote lawaaiveroorzakende 
bedrijven. 

37. In principe berust de uitvoering van de IBS bij de provincie. Het bestuur 
en een gemeete kan gedeputeerde staten echter verzoeken hem te belasten 
met de uitvoering van het saneringsprogramma, voor zover dat het 
grondgebied van zijn gemeente betreft. Gedeputeerde staten van 
Noord-Brabant hebben bijvoorbeeld op voorstel van burgemeester en 
wethouders van Eindhoven, ter stimulering van de in Zuid-Oost-Brabant 
bestaande regionale samenwerking, de besturen van 23 kleinere gemeenten in 
die regio gedelegeerd tot de uitvoering van deze wet, onder de voorwaarde, 
dat de milieudienst Eindhoven wordt ingeschakeld als technische dienst 
voor realisering van bodemsaneringsprojecten. 

38. Onder klein chemisch afval wordt verstaan de probleemstoffen uit 
huishoudens en daarmee naar aard en hoeveelheid vergelijkbare afvalstoffen 
uit bedrijven (maximaal 50 kg per jaar per bedrijf). 

39. Zie voor de verschillende waternormen: 
-voor basiskwaliteit: IMP-water 1980-1984 
-voor zwemwater: 1983, stb. 606 
-voor viswater: 1983, stb. 606. 

40. Wanneer een theoretische indeling (zie bijvoorbeeld J.T.H.M. Blox e.a. 
(1985), p. 126) wordt vergeleken met de verschillende kostenposten uit het 
(financieel) jaarverslag 1986 van de milieudienst Eindhoven, dan blijkt 
dat deze indeling dekkend is. 

41. Bij de milieudienst Eindhoven is niet specifiek te achterhalen wat bij 
welke capaciteit nodig is. 

42. Gedeputeerde staten kunnen een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm wel 
voor vernietiging voordragen bij de Kroon. 

43. Het CBS onderscheidt de volgende niveau's: 

nationale niveau 
~ MACRO-NIVEAU 

(5) landsdelen-niveau 

(11) provincie-niveau 
~ MESO-NIVEAU 

(750) gemeente-niveau 

(10.000) buurt-niveau ~ 
MICRO-NIVEAU 

(120.000) vierkanten-niveau 

Zie CBS (1985), p. XVII. 



~ 80 -

De acht regionaal-statistische indelingen op meso-niveau zijn: 
1. economisch-geografische gebieden 
2. nodale gebieden 
3. GOROP-gebieden 
4. landbouwgebieden 
5. schakelgebieden 
6. verkeersgebieden 
7. toeristengebieden 
8. onderwijsgebieden. 
Zie J.G.M. Assen e.a. (1985). 

44. Een nadere uiteenzetting is te vinden in: 
-J.J. Boersema e.a. (t984), hfst. 5, p. 77 - 95; 
-CBS (1985), p. XIV- XVII; 
-J.G.M. Assen e.a. (1985), p. 6/7. 

45. Een andere invalshoek is die waarbij wordt uitgegaan van regio's met 
dezelfde milieukwaliteit. Een dergelijke indeling is, in ieder geval bij 
het CBS (nog) niet voorhanden. 

46. De indeling in EGG's is in 1920 ontstaan ten behoeve van de regionale 
bewerking van beroepsgegevens zoals die uit de lOe Algemene Volkstelling 
naar voren kwamen. De indeling werd gemaakt aan de hand van de regio
indeling van de Kamers van Koophandel. 
In 1920 werden 42 aparte gebieden onderscheiden, op dit moment 129. De 
uitbreiding tot 78 gebieden (1950) verliep door splitsing van de oorspron~ 
kelijke gebieden. Na 1950 is aansluiting gezocht bij streekindelingen, 
zoals grootstedelijke agglomeraties, streekplangebieden en probleem
gebieden. Op deze manier konden de belangrijkste economisch-geografische 
struktuurveranderingen na 1950 worden verwerkt. 

47. Zie noot 44. 
48. COROP staat voor Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoeksprogramma. In 

deze commissie waren het ministerie van Economische Zaken, het Centaal 
Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksplanolo
gische Dienst vertegenwoordigd. De indeling kwam omstreeks 1970 tot stand" 

49. Zie WRR (1987), p. 36. 
50. Zie: 

-Gemeente Eindhoven (1986), p. 36/37; 
-Bureau Berenschot (1987), p. 28. 

Noten bij hoofdstuk 6 

51. Zie bijlage I (de schilconstructie). 
52. Zie Bureau Berenschot (1987). 
53. Zie Bureau Berenschot (1987), p. 23. 
54. Voorheen lag de grens bij 80.000 inwoners. 
SS. Er wordt uitgegaan van 40 effektieve werkweken. De berekening ziet er dan 

als volgt uit: 
40 weken x 5 dagen - 200 werkdagen per jaar 

-20 dagen tbv. onderhoud 
-15 dagen agy. weersomstandigheden (+ 10%) 
165 meetdagen per jaar. 

56. De waarde voor deze factor blijft een schatting. Een indicatie biedt de 
verhouding bij het aantal saneringsgevallen. In eindhoven zijn relatief 
1,5 maal zoveel saneringsgevallen als in de regio. Aangezien deze 
saneringsgevallen vaak in het centrum van een gemeente liggen en nieuwbouw 
vaak in buitenwijken wordt gepleegd, is de betreffende factor dus in ieder 
geval groter dan 1,5. Hier is (in overleg met deskundigen) voor de waarde 
3 gekozen. Dit betekent dat de variabele b de waarde 2,6 x 10- 4 heeft. 
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Wanneer als factor 2 of 4 wordt gekozen blijkt de waarde van b te 
variëren tussen 3,8 x 10- 4 en 1,9 x 10-4. Het onbetrouwbaarheidsinterval 
is dus ongeveer 2 x lo- 4 . Dit betekent dat per 10.000 woningen een 
onzekerheid van ongeveer 2 meetdagen optreedt. Dit betekent voor de hele 
regio een onzekerheid van 10 tot 20 meetdagen. 

57. Op dit moment worden er zo'n 230 bodemprojecten per jaar uitgevoerd met 
4,5 mensjaar aan capaciteit. Dit betekent een capaciteit per mensjaar van 
ongeveer 50 projecten. 

58. Enkele van deze factoren zijn de mate van industrialisatie, de mate van 
bebouwing en de aanwezige infrastructuur. 

59. Deze deskundigen zijn de leidinggevenden bij de milieudienst Eindhoven 
(de directeur en de afdelingshoofden). 

60, In dit onderzoek wordt uitgegaan van de gemiddelde straal, dat wil zeggen 
, de straal van een gebied wanneer het een cirkel zou zijn. Deze straal kan 

namelijk eenvoudig worden bepaald uit de oppervlakte (op~.= TI x R2). 
De oppervlakte van de provincie Noord-Brabant is 5100 km . Wanneer wordt 
uitgegaan van 5 regionale milieudiensten betekent dit per dienst 1020 km2 

taakgebied. Dit komt overeen met een gemiddelde straal van zo'n 18 km. 
61. Bij deze combinatie van EGG's mogen zo'n 190 geluidmeetdagen worden 

verwacht en 230 bodemprojecten. 
62. Samenwerking tussen samenwerkingsgebieden kan wel op basis van de huidige 

WGR, maar de wet is in eerste instantie bedoeld voor samenwerking tussen 
gemeenten binnen zo'n gebied. 

63. Op dit moment bestaan er plannen voor een fusie tussen de laboratoria van 
de afdeling Grondzaken en de Milieudienst. 

64. Volgens bureau Berenschot voldoet in het algemeen HBO-niveau. Sommige 
taken kunnen echter ook wel door MBO-ers worden uitgevoerd. 
Zie bureau Berenschot (1987), p. 18. 

65. Zie Gemeente Eindhoven (1987a), p. 46. 
66. Zie het Besluit bij de Wet geluidhinder. 
67. Zie noot 65. 

Noten bii hoofdstuk 7 

68. Zie het Interimrapport van de bestuurlijke werkgroep (1988). 
69. Deze regels leiden tot het volgende voorstel: 

inwoners
klasse 

0-15.000 
15.000-30.000 
30.000-45.000 
45.000-190.000 

totaal 

aantal 
gemeenten 

15 
5 
1 
1 

22 

aantal zetels 
per gemeente 

2 
3 
4 

20 

totaal aantal 
zetels per klasse 

30 
15 

4 
20 

69 

70. Een schatting van de algemene kosten van intergemeentelijke samenwerking 
levert volgens het rapport het volgende overzicht op: 
algemene bestuurskosten 130.00,-
personeelskosten 2.611.850,-
huisvestingskosten 469.800,-
algemene kosten 344.500,-
diensten door derden 250.000,-
kosten deelnemingen/projecten 795.000,-
onvoorzien 50.000,-

totaal 4.651.150,-



71. 

72. 
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Gezien het aantal inwoners van regio VI (461.000) komt dit neer op een 
gemeentelijke bijdrage van fl. 10,10 per inwoner. 
De getoonde bedragen zijn de personeelskosten plus de exploitatiekosten. 
Door de kosten van het indirect produktieve personeel als toeslag bij de 
kosten van het direct produktieve personeel te tellen, worden de bedragen 
uit tabel 6.10 verkregen. 
Dus: 
75.400 + 0,46 x 86.500 + 0,04 x 120.000 - 120.000 
88.600 + 0,46 x 86.500 + 0,04 x 120.000 - 133.000. 

bijdrage per inwoner -
2.229.500 

461.000 

4.205.600 

- fl. 4,85 

uurtarief - sö-~-i36ö = fl. 61,85. 

Hierbij is uitgegaan van 50 direkt produktieve medewerkers die 1360 
werkuren maken per jaar. Eventueel kunnen meerdere uurtarieven worden 
gehanteerd (afhankelijk van het soort activiteit). 



- 83 -

LITERATUUR 

Agglomeratie Eindhoven, nota Regionale Milieudienst, 1980. 

Agglomeratie Eindhoven (werkgroep), Informatiepakket regionale milieudienst 
Zuid-Oost-Brabant, 1981. 

Agglomeratie Eindhoven, Notitie omtrent de gang van zaken rond de regionale 
milieudienst en de huidige stand van zaken, 1983. 

Assen, J.G.M. en M.L. van der Heijde, Regionale indelingen van Nederland· 
(Bronnen van het CBS: 1), Geografisch en Planologisch Instituut en 
Sociologisch Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1985. 

Bartels, C.P.A. en J.J. van Duijn, Regionaal-economisch beleid in Nederland, 
Van Gorcum, Assen, 1981. 

Beurden, E. van, Inschakeling van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 
milieuhygiënisch gebied voor de uitvoering van provinciale milieutaken, 
stageverslag Rijksacademie Nieuw-Rollecate Deventer, 1986. 

Blox, J.T.H.M., C. van der Enden en H.W.C. van der Hart, Bedrijfseconomie, 
Elsevier, Amsterdam, tweede druk 1985. 

Boersema, J.J., J.W. Copius Peereboom en W.T. de Groot, Basisboek Milieukunde, 
Boom, Amsterdam, 1984. 

Bureau Berenschot, Landelijk onderzoek naar de organisatie van de uitvoering 
van de Hinderwet en aanverwante milieutaken, 1982. 

Bureau Berenschot, Rapport inzake het onderzoek naar de kosten van de 
uitvoering van de gemeentelijke milieutaken, ministerie van VROM, 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1987. 

Bureau Hilfering & Croonen, De kosten van regionale samenwerking. een 
vergelijkend onderzoek bij drie gewesten, ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Apeldoorn 1986. 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Regionaal-statistisch zakboek 1984, 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1985. 

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 
januari 1986, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1986. 

Clercq, M. de, Economische aspecten van het vervuilingsbeleid. deel 1: theorie 
Spruyt, Van Mantgem en De Does BV, Leiden, 1983. 

DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, Milieudiensten, Amersfoort, 1980. 



- 84 -

Douben, N.H., Techniek en economie, Intreerede Technische Universiteit 
Eindhoven, 11 oktober 1985. 

Drupsteen, Th.G., Ontwikkelingen in het milieurecht gedurende de jaren 
zeventig, uit: Recente rechtsontwikkelingen (1970- 1980), Boekenreeks 
NJB 8, Tjeen Willink, Zwolle, 1981. 

Dussen, J.W. van der, De allocatie van middelen en de financiële verhoudings
wet, VUGA, 's-Gravenhage, 1975. 

Gemeente Eindhoven, Beleidsplan taken milieudienst, 1986. 

Gemeente Eindhoven, Jaarverslag afdeling Milieuzaken 1986, 1987a. 

Gemeente Eindhoven, Financieel jaarverslag dienst Bouwtoezicht en Milieuzake~ 
1986, 1987b. 

Gevel, A.A.J.S. van de en H.P.J. van de Goor, Bestuur en Systeem, Stenfert 
Kroese, Leiden, 1984. 

Handboek bestuurlijke samenwerking, Samson, Alphen aan den Rijn, 1986. 

Hendriks, P.H.J. (redactie), Regionaal beleid en het produktiemilieu van 
bedrijven, Geografisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, 1984. 

Hettelingh, J.P. en J.M. Paap, Innovatie. milieu en ondernemingsbeslissingen, 
Publicatie RMNO no .· 23, 1987. 

Intergewestelijk overleg Zuid-Oost-Brabant, Regionale Milieudienst 
Zuid-Oost-Brabant, eindrapportage stuurgroep, 1982. 

Interimrapport voorontwerp gemeenschappelijke regeling: Hoofdlijnen 
intergemeentelijke samenwerking regio VI, Eindhoven, 1988. 

Jansen, W. en H.P.M. Jägers, Analyse en beoordeling van organisatiestructuren, 
Kluwer, Deventer, 1985. 

Königel, J., De financiële en organisatorische aspecten van een regionale 
milieudienst, in: B & G november 1982, p. 282 - 285. 

Koopmans, L. en A.H.E.M. Wellink, Overheidsfinanciën, Stenfert Kroese, Leiden, 
vijfde druk 1983. 

Kortmann, Y.C.Th.J., Het milieuvergunningenbeleid voor inrichtingen in 
verleden. heden en toekomst, doctoraalscriptie, Katholieke Universiteit 
Brabant, 1978. 



- 85 -

Laar, L.M. van de, Samenwerking op het terrein van de milieuhygiëne in het 
samenwerkingsgebied Zuid-Oost-Noord-Brabant, evaluatieverslag aan B&W van 
Eindhoven, 1985. 

Mol, N.P., Bedrijfseconomie voor de cóllectieve sector, SamsonjVUGA, Alphen 
aan den Rijn/'s-Gravenhage, 1986. 

Nijkamp, P. en C. Verhage (redactie), Regionaal beleid, Stenfert Kroese, 
Leiden, 1978. 

Nederlands Economisch Instituut, Technologische vernieuwing en regionale 
ontwikkeling in Nederland (transfer), Rotterdam, 1984. 

Regeling samenwerkingsverband milieutaken Zuid-Oost-Brabant, 1986. 

Tinbergen, J., De optimale organisatie der economische beslissingen, 
Mededelingen van de KNAW, afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 24, 
no. 7, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, 1961. 

Vaags, O.W. en J. Wemelstelder (redactie), Techniek. innovatie en 
maatschappij, Aula-paperback 87, Het Spectrum, Utrecht, 1983. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Regionale samenwerking op 
milieutechnisch gebied, Groene Reeks no. 30, 1977. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling SGBO), De vorming van 
samenwerkingsgebieden en het voorgenomen provinciaal beleid (invoering 
van de nieuwe WGR: 1), 's-Gravenhage, 1986. 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling SGBO), Samenwerkingsvormen in 
de overheidspraktijk: publiek- of privaatrechtelijk?, 's-Gravenhage, 
1986. 

Verslag van het symposium De provincie. ja of nee?, 26 november 1971, 
Instituut voor Bestuurswetenschappen, Tjeen Willink, Zwolle, 1973. 

Verslag van het symposium De regionale milieudienst, Etten-Leur, 1980. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De financiering van de 
Europese Gemeenschap (interimrapport), Rapporten aan de regering no. 32, 
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1987. 

Vreugdenhil, B.J. enG. Sluiter, Kijk op de gemeente, VUGA, 's-Gravenhage, 
tweede druk 1975. 

Wouterse, G.E.~., De milieurechtelijke besluitvorming van gemeenten en de 
rechtsbescherming daartegen na de inwerkingtreding van de Algemene Wet 
bestuursrecht. Eerste deel, doctoraalscriptie Katholieke Universiteit 
Brabant, 1987. 



D~1schilconstruetie BIJLAGE I 
-------r----------------.-----------.;..__----r--·-------, 

nderwet en 
>zingsverordenlne 
LOlering 

1. Imperatier uitvoerin!l 
milieuzaKen ~lndhoven 

De inric~::..in~cn van de catcgoriE:Ürt S e., 6, 
genoemd in de sta~t van Inrichtineen be
horende bij h~t Provinci~al Structuur
schema Bedrljventerrelne~. 
De categorie-indeling is teven~ ~epalend 
voor de uitvoerins van de lozlncsvcrorde
nine, de ·..:ct chemische ~rvalstoffen e.d. 
Werkzaamheden. verbonden a;,n de uitvoering 
van de Hinderwet t.a.v. inrichtincen, 
wa3rvan de milieubelastlnJ niet In over
eenstemming met bovengenoemde cr·.tegorie
indeling kan worden geacht, kunntn coor de 
eerneenten zelf worden verricht, mits hun 
equipage daarvoor voldoende is. 
De werkz~amheden omvatten: 
- het voeren van vooroverleg 
- assisteren bij openbare zittingen 

----:---------1- opstellen van ontwerp-beschikkingen 
ecreatie· - adviseren bij b~roepszaken 
11richtincen - beh;,"""11ng van Klachten en controler,;n 
rtlkei 11 Wet van de Inrichtineen overeenkomstig het 
eluldhinder HUP 

erket!rslawaai 
leuwe situaties 

erkeerslawaai 
anering 

;eluidwering 
;ebouwen 

: ndustr ie lawaai 

!odemonderzoek 
!n sanering 

)ppervlaktewater
cwalitei t 

)epot chemise he 
.rvalstor ren 

De akoestische werkzaamheden ter voorbe
reiding van het vaststellen or herzien 
van een bestemmingsplan waarbij gebruik 
moet worden gemaakt van Standaard-Reken
methode II 

Behulpzaam zijn bij het maken van een 
planmatige opzet van het geluidhinder
beleid met betrekking tot sa~erlngs
situaties alsmede het voorbereiden en 
uitvoeren van het saneringsp:an 

De akoestische controle-metingen 
van gevels ter bepaling van de werkulijke 
geluidwering en in die gevallen de 
akoestische controle-metingen m.b.t. 
lucht- e" contactgelui~ t.a.v. 
scheidingscanstruc ties 

Het verzorgen van de akoestische-rappor
tage voor nieuwe bestemmingsplannen 
waarop A-inrichtingen worden toegelaten 

De begeleiding van alle gewenste bodem
onderzoeken en bodemsaneringen. 
Voor zover voldoende capaciteit aanwezig 
is zullen de onderzoeken ook door 
milieuzaken worden uitgevoerd. 
Indien dit niet het ~eval is zal gebruik 
worden gemaakt van externe capaciteit 

-· Facuitatief ultvoerlnp, 
~illeuzaken Eindhoven 

EÉ.l or meer lagere categoriëen uit de 
bedoelde staat van Inrichtingen, dan wel 
bepäalde inrichtingen uit deze categoriëen 

Nieuwe en/of bestaande inrichtingen die 
In door de gemeente aan te wijzen ~ebieden 
worden opgericht 
De wtrkzaamheden omvatten: 
- het voeren van akoestische berekeningen 

en/of metingen 
- opstellen van ontwerp-beschikkingen 
- behandeling van klachten 
- adviseren bij beroepszaken 

Dezelfde werkzaamheden waarbij Standaard
rekenmethode I moet worden toegepast. 
Leveren van gegevens m.b.t. de procedure 
hogere waarden 

De akoestische berekeningen inzake gevtls. 
De overige akoestische controle-metingen 
m.b.t. lucht- en contactgeluid t.a.v. 
suheidingsconstructies 

Het bewaken van de waterkwaliteit van 
recreatie-, vis-orzwemwater 

Het i1 nemen van chemische afvalstoffen 
van de ;ndustrie in hoeveelheden tot ten 
hoo~ste 6.000 kg per bedrijf per jaar 

3. Ad-hoc uit
voering milieu
zaken Eindhoven 

Niet structureel 
opgedragen werk
zaamheden 

Niet structureel 
opgedragen 
werkzaamheden 

Niet structureel 
opgedragen werk
zaamheden 

Niet structureel 
opgedragen werk
zaamheden 

Niet structureel 
opgedragen werk
zaamheden 
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BIJLAGE III 

DE GEMEENTELIJKE MILIEUTAKEN 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gemeentelijke milieutaken. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussenmedebewinds-en autonome taken (1). 

A. Medebewindstaken. 

1. Hinderwet. 

De Hinderwet heeft tot doel gevaar, schade of hinder aan de omgeving, 

veroorzaakt door inrichtingen waarop de Hinderwet betrekking heeft tegen 

te gaan of te voorkomen. Vanaf 1981 omvat het doel van de Hinderwet de 

bescherming van de kwaliteit van het hele milieu, met inbegrip van de 

directe bescherming van mensen, planten en dieren én van het bevorderen 

en instandhouden van het ecologisch evenwicht in de biosfeer. 

Het vergunningenstelsel is een belangrijk instrument bij de uitvoering 

van deze wet. Als regel wordt een Hinderwetvergunning aangevraagd bij de 

gemeente, in bepaalde gevallen bij de provincie of het Rijk (2). 

Een niet limitatieve opsomming van hinderwetplichtige inrichtingen is 

gegeven in het Hinderbesluit van 30 januari 1953 (Stb. 36). 

De taken die voor de gemeente uit de Hinderwet voortvloeien zijn: 

- vergunningverlening; 

controle op de naleving van gestelde eisen; 

- klachtenbehandeling en voorlichting; 

- administratie; 

- juridisch-administratieve taken. 

2. Geluidhinderbestrijding. 

De Wet geluidhinder beoogt de bescherming van het milieu en de 

volksgezondheid door het voorkomen, beperken en/of bestrijden van 

geluidhinder. 

De wet voorziet in maatregelen ter: 

- bestrijding van het geluid aan de bron; 

- beperking van de overdracht van geluid; 

- afscherming van het geluid bij de ontvanger. 

Tevens kunnen op grond van de wet zogenaamde stiltegebieden worden 

aangewezen. 
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Zowel rijk, provincie als gemeenten zijn belast met taken en bevoegdheden 

in het kader van de wet. Provincies en gemeenten dienen in beginsel over 

een eigen geluidmeethinderdienst te beschikken. 

Tot de gemeentelijke geluidtaken·behoren: 

het verlenen van een vergunning of ontheffing ten aanz1en van 

recreatie-inrichtingen; 

- het uitvoeren van akoestisch onderzoek ten behoeve van 

bestemmingsplannen; 

- de sanering van verkeerslawaai; 

het treffen van geluidwerende voorzieningen in nieuwe gebouwen met een 

te hoge geluidbelasting; 

- de zonering en eventuele sanering van industrieterreinen. 

3. Bodemonderzoek en -sanering. 

De Interimwet bodemsanering beoogt de meest ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging ongedaan te maken. De uitvoering van deze wet berust 

normaliter bij gedeputeerde staten van de provincies. 

Niettemin wordt zij op deze plaats besproken, omdat de colleges van 

burgemeester en wethouders van vooral de (middel)grote gemeenten steeds 

meer in de gelegenheid worden gesteld de wet (gedeeltelijk) uit te 

voeren. 

De wet eindigt op 1 januari 1989. Daarna zullen de regels met betrekking 

tot de sanering van verontreinigde bodem zijn opgenomen in de Wet op de 

bodembescherming. 

De belangrijkste gemeentelijke taken op grond van de Interimwet 

bodemsanering zijn: 

- het verrichten van bodemonderzoek; 

- het saneren van verontreinigde terreinen. 

4. Wet algemene bepalingen miliehygiëne (WABM). 

De inhoud van deze wet is bij de historische ontwikkeling van het 

milieubeleid al aan de orde geweest (zie hoofdstuk 2). 
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De WABM voorziet in uniforme procedures voor het geven van diverse 

soorten beschikkingen, die ter uitvoering van een aantal sectorale 

milieuhygiënische wetten worden genomen en verplicht het 

beschikkingsbevoegd gezag deze procedures te (doen) doorlopen. De WABM 

kan worden gerangschikt onder de· categorie kader- en waarborgwetgeving. 

De WABM is niet op alle milieuwetten van toepassing. Zij geldt daarnaast 

niet voor beschikkingen die zijn gebaseerd op autonome wetgeving van het 

gemeentebestuur. Haar regime bestrijkt bovendien niet alle beschikkingen 

betreffende milieuwetten, die in beginsel wel onder de werkingssfeer van 

de WABM vallen. 

In de bijzondere milieuwetten moet het antwoord worden gevonden op de 

vraag of de WABM van toepassing is en, zo ja, ten aanzien van welke 

beschikkingen (3). 

B. Autonome taken. 

1. Milieuklachtencentrale. 

Het doel van een milieuklachtencentrale is het voor de bevolking mogelijk 

maken om via één duidelijk herkenbaar systeem milieuklachten in het 

gemeentelijk apparaat te brengen. 

Naast de mogelijkheid tot het bijhouden van een klachtenbestand, kan een 

milieuklachtencentrale ondersteuning bieden bij overige taken (b.v. de 

uitvoering van de Hinderwet). 

Bij het in werking hebben van een milieuklachtencentrale moeten de 

volgende taken worden verricht: 

- de inname van klachten; 

- het doorsluizen van klachten naar de betrokken afdeling; 

- controle op de afhandeling van klachten; 

- administratie. 

2. Bewaking bui"tenluchtkwali te it. 

Het doel is het signaleren, verminderen en voorkomen van plaatselijk 

optredende luchtverontreiniging. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het 

trendmatig verloop van luchtverontreinigende stoffen en wordt 

ondersteuning geboden bij de uitvoering van overige taken. 
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Het takenpakket bestaat uit: 

het verrichten van ünmissie- en emissiemetingen (4); 

- administratie. 

3. Bewaking oppervlaktewaterkwalite.it. 

Het doel van deze bewaking is het instand houden of verbeteren van de 

oppervlaktewaterkwaliteit welke past bij de functie van het water 

(recreatiewater, viswater of zwemwater). 

Tot het takenpakket behoren: 

- het verrichten van waterkwaliteitsmetingen; 

-het eventueel treffen van maatregelen ter verhoging van de kwaliteit; 

- administratie. 

4. Chemische afvalstoffen. 

Het doel van de Wet chemische afvalstoffen is het tegengaan van 

milieuverontreiniging door chemische afvalstoffen. De uitvoering van deze 

wet berust bij het rijk en de provincies. Op grond van de wet kunnen de 

gemeenten toezichthoudende ambtenaren aanwijzen. Op basis van autonoom 

beleid kan de gemeente in overleg en samenwerking met rijk en provincie 

een belangrijke taak vervullen in het toezicht op de naleving van de 

wet. Bovendien kan worden zorggedragen voor de inzameling van het 

zogenaamde klein chemisch afval (5). 

Het takenpakket omvat: 

- het opzetten en bijhouden van een meldingssysteem met betrekking tot 

het ontstaan en verwijdering van chemische afvalstoffen; 

- het uitoefenen van controle op de naleving van de wet; 

het innemen van klein chemisch afval; 

administratie. 

5. Vaststelling van milieuverordeningen. 

Genoemd worden: 

1. Verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie. 

Het doel van deze verordening is het voorkomen van bodem/grondwater~ 

verontreiniging ten gevolge van lekkende olietanks. 
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De hieruit voortvloeiende taken zijn: 

een inventarisatie van alle ondergrondse olietanks; 

sanering van niet meer in gebruik zijnde tanks; 

keuring en controle van nog in gebruik zijnde tanks; 

- administratie. 

2. Lozingsverordening riolering. 

Het doel van deze verordening is het voorkomen van gevaar, schade of 

hinder die bedrijven of instellingen kunnen veroorzaken aan het 

gemeentelijk rioleringssysteem en/of rioolwaterzuiveringsinrichting 

en/of het oppervlaktewater. Bedrijven en instellingen moeten, al naar 

gelang de hoedanigheid van het afvalwater, een lozingsvergunning of 

een "verklaring van goedkeuring" aanvragen. 

De hieruit voortvloeiende taken zijn: 

- het verlenen van een vergunning c.q. het afgeven van een verklaring; 

controle; 

- administratie. 

Verder kunnen gemeenten nog allerlei verordeningen vaststellen waarin 

het milieu als deelbelang voorkomt. Genoemd worden de algemene 

politieverordening en de Bouwverordening. 

6. Voorlichting en educatie. 

Het doel hiervan is het bevorderen van het besef dat milieubescherming 

strikte noodzaak ~s en het inzicht geven in de rol van de gemeenten 

hierbij. 

Het geven van voorlichting en educatie bestaat uit het zowel mondeling 

als schriftelijk verstrekken van informatie. 

Samenvattend levert het bovenstaande het volgende taakoverzicht op. 

1 . Hinderwet. 

2. Geluidhinderbestrijding. 

3. Bodemonderzoek en -sanering. 

4. Milieuklachtencentrale. 

5. Bewaking buitenluchtkwaliteit. 

6. Bewaking oppervlaktewaterkwaliteit. 

7. Chemische afvalstoffen. 

8. Milieuverordeningen. 

9. Voorlichting en educatie. 



NOTEN. 

1. Het verstrekken van een volledig overzicht van de taken van gemeenten op 
milieuhygiënisch terrein is onmogelijk, zeker wat betreft autonome taken. 
Buiten beschouwing blijven: 
a. de adviserende taken die gemeenten aan bepaalde milieuwetten kunnen 

ontlenen; 
b. de taken van gemeenten inzake groenvoorziening en -beheer, natuurbehoud 

en -beheer, kortom de zorg van de locale overheid voor het "groene" 
milieu; 

c. de provinciale milieuverordeningen waaraan in medebewind uitvoering moet 
worden gegeven. 

2. In artikel 4 van de Hinderwet is bepaald welke de vergunningverlenende 
instanties zijn: 
a. burgemeester en wethouders: 

- in het algemeen; 
b. gedeputeerde staten: 

indien de inrichting in meer dan één gemeente ligt; 
indien de gemeente de vergunning aanvraagt; 
indien de inrichting tevens een vergunning nodig heeft ingevolge de Wet 
inzake de luchtverontreiniging of de Wet geluidhinder; 

c. kroon: 
indien de inrichting in meer dan één provincie ligt; 
indien de provincie een vergunning aanvraagt voor een inrichting, die 
in meer dan één gemeente, doch in één provincie is gelegen; 
indien het verzoek om vergunning betreft voor een inrichting waarvan 
het oprichten is geboden in het algemeen belang. 

3. De wetten die onder de werking van de WABM vallen zijn: 
- de Mijnwet; 
- de Hinderwet; 
- de Destructiewet; 
- de Kernenergiewet; 
- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren; 
- de Wet inzake de luchtverontreiniging; 
- de Wet verontreiniging zeewater; 

de Wet chemische afvalstoffen; 
- de Afvalstoffenwet; 
-de Wet geluidhinder; 
- de Interimwet bodemsanering; 
- de Wet milieugevaarlijke stoffen. 

4. Immissie heeft betrekking op de opname van een stof in de omgeving, emissie 
op de uitworp van een stof door bijvoorbeeld een inrichting. 

5. Onder klein chemisch afval wordt verstaan de probleemstoffen uit huishoude.ns 
en daarmee naar aard en hoeveelheid vergelijkbare afvalstoffen uit bedrijven 
(maximaal 50 kg per jaar per bedrijf). 



BIJLAGE IV 

DE TOESLAGMETHODE. 

Deze methode wordt toegepast voor de berekening van de integrale kosten van een 

mensjaar gericht op de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken (1). De 

kostentoerekening is gebaseerd op de i?gezette mensjaren van direct productief 

personeel: de personeelsleden die rechtstreeks zijn ingezet op de eigenlijke 

milieutaken. De overige personeelsleden (2) zijn als indirect productief be

schouwd. In de kostenstructuur komt dit tot uiting als een toeslag op de kosten 

van het direct productieve personeel. 

De kosten worden uitgedrukt 1n een tarief per mensjaar. Het tarief is als volgt 

geconstrueerd: 

Kosten van 

personeelskosten 
exploitatiekosten 

totale kosten 

toeslagen voor 
inzet van indirect 
productief perso
neel: 
ondersteuning 
management 

integrale kosten 

Direct productief 
personeel 

+ 

+ 

* x 
* y 

Indirect productief 
personeel 
ondersteunend management 

+ 

met x = verhouding tussen direct productief en ondersteunend personeel 
y = verhouding tussen direct productief personeel en management 

+ 

De toeslagen voor de inzet van indirect productief personeel komen tot stand op 

basis van de kwantitatieve verhoudingen tussen de verschillende personeels-

groepen. 
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De personeelskosten. 

Deze zijn te berekenen als het product van het brutomaandsalaris vermenig

vuldigd met een omrekeningafactor die dit maandsalaris herleidt tot een bedrag 

aan brutopersoneelskosten. In de omrekeningafactor zijn opgenomen: de werk

geversaandelen voor sociale lasten, pensioenpremie en ziektekostenverzekerings

premie en de vacantietoeslag. De omrekeningsfactor verschilt met de hoogte van 

het brutosalaris. 

De toegepaste brutomaandsalarissen zijn de volgende (in guldens): 

personeelsgroep 

direct productief: 
- HBO-niveau 
- MBO-niveau 

indirect productief: 
- ondersteuning 
- management 

De exploitatiekosten. 

bruto maandsalaris 

f. 3.900,-
f. 3.000,--

f. 2.900,-
f. 6.000,--

omrekeningafactor 

1,50 
1,58 

1,58 
1 '25 

Deze zijn bepaald in guldens per jaar. In de kosten zijn opgenomen de berekende 

rente en afschrijvingskasten en uitgaven die rechtstreeks op de functie zijn te 

localiseren. De kosten, zoals die hieronder staan afgebeeld, zijn afgeleid van 

financiële informatie van een beperkt aantal milieudiensten (3) en zijn uiter

aard gemiddelden, die soms bovendien zijn gebaseerd op aannamen. Daar komt nog 

bij dat is uitgegaan van een efficiënt lopend organisatie. 

De exploitatiekosten bedragen (in guldens per jaar): 

exploitatiekosten direct ondersteuning management 
productief 

huisvestingskosten f. 3.800,-- f. 3.800,- f. 6.300,--
specifieke kosten van 
uitvoering f. 3.400,--
kosten van verbindingen f. 700,--
kosten van informatieverwerking f. 200,--
kosten van meetapparatuur f. 2.900,--
kosten van vervoer f. 7.500,--
algemene kosten f. 8.500,--
algemene kosten, beheer en 
bestuur f. .19.100' -- f. 23.600,--

+ 

f. 18.400,-- f. 31.400,-- f. 30.000,--
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Het eerder gegeven calculatieschema, ingevuld voor de gegeven salarisniveaus 

vertoont de volgende waarden: 

1. voor een milieu-ambtenaar op HBO-niveau: 

Kosten van Direct productief 
personeel 

personeelskosten f. 70.200,-
exploitatiekosten f. 18.400,--

+ 

totale kosten f. 88.600,--

toeslagen voor 
inzet van indirect 
productief perso-
neel: 
ondersteuning f. 40.100,-- * x 
management f. 4.600,--

+ * y 

integrale kosten f. 133.300,--

2. voor een milieu-ambtenaar op MBO-niveau: 

Kosten van 

personeelskosten 
exploitatiekosten 

totale kosten 

toeslagen voor 
inzet van indirect 
productief perso-
neel: 
ondersteuning 
management 

integrale kosten 

Direct productief 
personeel 

f. 57.000,--
f. 18.400,--

+ 

f. 75.400,--

f. 40.100,--
f. 4.600,--

+ 

f. 120.100,--

* x 

* y 

Indirect productief 
personeel 
ondersteunend management 

f. 55.100,-- f. 
f. 31.400,-- + f. 

90.000,--
30.000,-- + 

f. 86.500,-- f. 120.000,--

Indirect productief 
personeel 
ondersteunend management 

f. 55.100,-- f. 
f. 31.400,-- f. 

+ 

90.000,-
30.000,--

------- -------
f. 86.500,- f. 120.000,--

+ 

De kwantitatieve verhoudingen in het personeelsbestand, waarop de toeslagen 

voor ondersteuning· en management zijn bepaald, zijn in beide gevallen: 

-direct productief personeel = 1,00 

- ondersteunend personeel = 0,46 (= x) 

- management = 0,04 (= y) 



NOTEN. 

1. Deze methode werd door bureau Berenschot toegepast bij hun onderzoek naar de 

kosten van de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken. Deze beschrijving 

is grotendeels gebaseerd op hun rapport. Zie het rapport van bureau 

Berenschot (1987), bijlage 2). 

2. Hiertoe behoren personeelsleden die· zich bezighouden met: 

- beleid/management; 

- administratie; 

- juridisch-administratieve zaken. 

3. Dit z~Jn de DCMR en de TMD en de gemeentelijke milieudiensten van Bergen op 

Zoom, Eindhoven en Utrecht. 
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BIJlAGE VI 

GEGEVENS OVER ZUID-OOST-BRABANT 

In deze bijlage worden de gegevens over Zuid-Oost-Brabant vermeld die nodig 
waren voor de berekeningen in hoofdstuk 6. Achtereenvolgens worden vermeld: 

-bevolkingsaantal 
-oppervlakte (in krn2) 
-aantal woningen 
-aantal vergunningplichtige inrichtingen (opgave gemeenten) 
-aantal bodemonderzoeken (ervaringscijfers 1987). 

De vermelde gegevens zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op de CBS
statistiek 'Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1986'. 
De gegevens worden eerst vermeld voor de gemeenten in Zuid-Oost-Brabant, 
daarna voor de verschillende regionale indelingen. 

1. Gemeenten 

naam regio EGG nodaal COROP bevolking opper- woningen inrich- bodem 
vlakte tingen 

Bergeijk VI 116 70 36 9. 792 52,5 3.143 300 8 
Best VI 114 70 36 20.055 35,8 6.692 361 9 
Bladel VI 116 70 36 9.655 33,9 2.960 324 12 
Budel VI 117 70 36 11.612 40,5 4.190 350 8 
Eersel VI 116 70 36 12.045 36 '1. 3.666 346 5 
Eindhoven VI 113 70 36 190.839 79,1 74.955 1735 96 
Geldrop VI 114 70 36 26.051 19,9 9.281 237 10 
Heeze VI 117 70 36 8.765 38,9 2.819 186 5 
Hoogeloon VI 116 70 36 8.072 40,3 2.500 400 7 
Leende VI 117 70 36 4.011 41,5 1.268 210 1 
Luyksgestel VI 116 70 36 2.749 22,7 853 100 
Maarheeze VI 117 70 36 8.625 55,2 2.568 325 8 
Nuenen VI 114 70 36 20.211 34,5 6.461 350 13 
Oirschot VI 114 70 36 10.970 60,5 3.368 525 5 
Reusel VI 116 70 36 7.509 31,5 2.282 282 8 
Riethoven VI 116 70 36 2.212 17,2 669 94 1 
Son VI 114 70 36 14.819 26,6 4.782 300 5 
Valkenswaard VI 117 70 36 29.046 53,1 10.101 525 8 
Veldhoven VI 114 70 36 36.492 42,8 12.252 3 
Vessem VI 116 70 36 4.795. 48,3 1. 398 271 3 
Waalre VI 114 70 36 14.926 21,9 5.172 220 12 
Westerhoven VI 116 70 36 1. 736 10,9 539 75 2 
Aarle-Rixtel VII 115 74 36 5.507 16,8 1. 678 150 
Asten VII 118 74 36 14.504 70,4 4.407 680 
Bakel VII 118 74 36 7.502 66,4 2.145 300 
Beek en Donk VII 115 74 36 9.057 16,8 2.916 235 
Deurne VII 118 74 36 28.773 118,0 9.015 1100 
Gemert VII 118 74 36 16.923 57,2 5.350 640 
Helmond VII 115 74 36 63.043 45,8 23.736 1350 
Lieshout VII 115 74 36 5.828 25,8 1. 828 272 
Mierlo VII 115 74 36 9.791 27,8 3.293 200 
Someren VII 118 74 36 16.618 83,3 5.060 784 
Oostelbeers III 116 68 34 4. 715 41,9 1.449 
St.-Oedenrode V 112 70 35 16.255 66 8 5.137 692 



2. Economisch-geografische 

113 
Gemeenten 1 
Bevolking 191.000 
Oppervlakte 79 
Woningen 7S.OOO 
Inrichtingen 1. 73S 
Bodem 100 

116 
Gemeenten 10 
Bevolking 63.000 
Oppervlakte 334 
Woningen 20.000 
Inrichtingen 23SO 
Bodem 4S 

11S 
Gemeenten s 
Bevolking 93.000 
Oppervlakte 133 
Woningen 34.000 
Inrichtingen 2.200 
Bodem 

3. Nodale gebieden 

70 
Gemeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

4. GOROP-regio's 

36 
Gemeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

23 
471.000 
910 
168.000 
8.900 
230 

32 
633.000 
1371 
221.000 
13.900 

gebieden 

- 2 -

114 
G"emeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

117 
Gemeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

118 
Gemeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

74 
Gemeenten 
Bevolking 
Oppervlakte 
Woningen 
Inrichtingen 
Bodem 

7 
144.000 
242 
48.000 
2.SOO 
ss 

s 
62.000 
230 
21.000 
1600 
30 

s 
84.000 
39S 
26.000 
3.SOO 

10 
178.000 
S28 
60.000 
S.700 


