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Omschrijving Bestuurlijke bijeenkomst “Effectieve aanpak van 
milieucriminaliteit” 

Datum Uitnodiging 7 februari 2022 
Tijd 13.00 - 17.00 uur 
Plaats Online 
      

      

 

 

 

Geachte bestuurder, 

Uit naam van de staatssecretaris mevrouw Vivianne Heijnen nodigen wij u uit om 
deel te nemen aan de (digitale) bestuurlijke bijeenkomst “Effectieve aanpak van 
milieucriminaliteit” op 7 februari 2022 van 13.00 tot 17.00 uur.   
 
In november 2021 heeft u een ‘save the date’ ontvangen. Met deze uitnodiging 
delen we de hoofdlijnen van het programma en nodigen we u uit uw deelname te 
bevestigen. 
  
Tijdens de bijeenkomst willen we:  
• Bestuurlijke aandacht vestigen op het belang van de aanpak van 

milieucriminaliteit en de rol die bestuurders daarbij kunnen spelen; 
• De betrokkenheid en effectiviteit van bestuurders voor de aanpak van 

milieucriminaliteit vergroten door inspirerende voorbeelden en kennis te 
delen; 

• Onderlinge contacten tussen bestuurlijke portefeuillehouders versterken en 
leren van elkaar; 

• Ervaringen en ideeën van bestuurders benutten voor het vervolg van 
projecten van de Aanpak Milieucriminaliteit. 
 

Programma op hoofdlijnen  
Het programma wordt geopend door de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat. Daarna gaat zij met lokale en provinciale bestuurders in gesprek over 
de effectieve aanpak van (grijze) milieucriminaliteit. In de bijlage treft u de 
hoofdlijnen aan van het gehele, gevarieerde programma. De bijeenkomst is 
digitaal maar wel interactief: wat wilt u aan de staatssecretaris of andere 
sprekers vragen? Wat wilt u uit uw eigen praktijk delen? 
 
Aanmelden 
U kunt uw deelname op 7 februari 2022 van 13.00 tot 17.00 uur bevestigen 
door onderliggend formulier in te vullen. In de week voorafgaand aan de 
conferentie ontvangt u het definitieve programma en eventuele 
achtergrondstukken.  

https://www.ipo.nl/2575
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Wij hopen u binnenkort graag digitaal te verwelkomen,  

Met vriendelijke groet, 

Directeur Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, 
 
 
 
 
Mr. Judith Elsinghorst 
 

 
 
 
 
Bijlage: Voorlopig programma  
 
13.00 Opening en welkom  

Door de dagvoorzitter Hans van der Vlist (oud-secretaris-generaal 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) 

 
13.05 Vragen aan de Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat 

Vivianne Heijnen  
 
13.20 Bestuurlijke Aandacht voor de aanpak van milieucriminaliteit 

Wat zijn goede voorbeelden van de aanpak van milieucriminaliteit en wat 
kunnen we daarvan leren? 
 
Onder leiding van de dagvoorzitter en Jan van den Heuvel (oud-directeur 
DCMR) praktijkervaringen, reflecties en vragen uit het land, met een 
panel bestaande uit: 
• Jac Klijs (oud-burgemeester Moerdijk) 
• Arthur van Dijk (commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland) 
• Kees Jan de Vet (dijkgraaf Waterschap De Brabantse Delta) 
• Pieter-Jan van Zanten (voorzitter Omgevingsdienst NL en directeur 

Omgevingsdienst IJsselland) 
• Vivianne Heijnen (staatssecretaris van I&W) 

  
14.00 Markttoegang en integriteit: Bibob 
 Wat is Bibob en hoe kan ik er als bestuurder gebruik van maken?  
 

Toelichting en gelegenheid tot vragen door Marijke Franken (Bibob-
coördinator Provincie Utrecht/Noord-Holland) en Annemarie van Kessel 
(adviseur landelijk bureau Bibob) 
  

14.25 Pauze 
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14.35 Strafrechtelijke aanpak 
Hoe werkt de strafrechtelijke aanpak en hoe kunnen bestuurder en OM 
elkaar versterken? 
 
Toelichting en gelegenheid tot vragen door Rob de Rijck (landelijk 
coördinerend milieuofficier Functioneel Parket (OM)) 

 
15.10 Onafhankelijkheid en oneigenlijke bestuurlijke inmenging 

Hoe kunnen bestuurders voorkomen uit goede bedoelingen de aanpak 
van milieucriminaliteit in de weg te zitten? 
 
Inleiding door Dick van der Velde (portefeuillehouder 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving IPO en gedeputeerde 
Provincie Zeeland) en presentatie en gedachtewisseling naar aanleiding 
van onafhankelijk onderzoek door Florian Bekkers (Vide Advies) 
 

15.50 Pauze 
 

16.00 Opdrachtgeverschap en de rol als bestuurder 
Hoe kan een bestuurder bijdragen aan de effectieve aanpak van 
milieucriminaliteit? 

  
Gedachtewisseling en reflecties naar aanleiding van een casus door Thijs 
Kuipers (portefeuillehouder handhaving VNG en wethouder Horst aan de 
Maas) en Cor Lamers (burgemeester Schiedam) 
 

16.30 Afsluitende reflecties bestuurlijk vertegenwoordigers 
Reflecties, reacties op vragen en vooruitblik door de bestuurlijk 
vertegenwoordigers van de verantwoordelijke bestuurslagen: 
• Thijs Kuipers (portefeuillehouder handhaving VNG en wethouder Horst 

aan de Maas) 
• Dick van der Velde (portefeuillehouder Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving IPO en gedeputeerde Provincie Zeeland) 
• Kees Jan de Vet (namens de UvW, dijkgraaf Waterschap De Brabantse 

Delta) 
• Pieter-Jan van Zanten (voorzitter Omgevingsdienst NL en directeur 

Omgevingsdienst IJsselland) 
• Judith Elsinghorst (directeur Omgevingsveiligheid & Milieurisico’s, 

I&W) 
• Lisette de Bie (directeur Rechtshandhaving en 

Criminaliteitsbestrijding, JenV) 
 
16.55 Afsluiting door de dagvoorzitter 
 
17.00  Einde



 

 

 


