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personen aan het werk zijn, hierbij 
moet je denken aan kraan- en 
shovelmachinisten. Zodra er meer 
personeel op locatie is zie je dat er 
wel geprobeerd wordt om de maat-
regelen na te leven, op een enkele 
nonchalante persoon na. Ook heb ik 
al gemerkt dat bedrijven zich achter 
de coronamaatregelen proberen te 
verschuilen, wat alleen maar meer 
aanleiding voor controle geeft. Er 
wordt wat meer gecalculeerd dat 
toezicht ook ‘thuiswerkt’

Wij hebben vanuit ons management van 
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel te horen 
gekregen dat wij zoveel mogelijk thuis moeten 
werken. Ons kantoor is wel open maar met een 
heel beperkte bezetting. Waar eerder ongeveer 
70 personen werkten, zitten er nu meestal vijf. 
Het werk gaat wel door, sommige controles nog 
steeds daadwerkelijk buiten en andere worden 
meer op het administratieve vlak afgehandeld. 
Het uitvoeren van de milieucontroles is een 
stuk minder; de meeste integrale controles zijn 
uitgesteld. 

Zelf ga ik voor controles met betrekking tot 
grondverzet en asbestsaneringen nog wel op 
pad, maar ook stukken minder dan voorheen. Bij 
iedere melding controleer ik alle informatie extra 
scherp om er risico-indicatoren uit te halen en 
bepaal vervolgens of ik daadwerkelijk de werk-
zaamheden op locatie ga controleren.  
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Vaak als ik op locatie kom zie ik witte gezichten; 
de opmerking ”moet jij niet thuiswerken” of 
“oh, omgevingsdienst, jullie hadden we niet 
verwacht” hoor ik zowat bij iedere sanering 
waar ik kom. Voor mij een indicatie om nog 
wat scherper alles na te kijken. Tot nu toe merk 
ik dat er minder zorgvuldig met voorschriften 
en regelgeving wordt omgegaan. Echte grove 
overtredingen ben ik tot nu toe nog niet tegen-
gekomen. 
Ik zie wel dat bedrijven steeds op zoek zijn naar 
dat beetje ruimte om toch te kunnen werken. 
Vaak zijn dit projecten waarbij slechts enkele 
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wel de ruimte voor een project

Toevallig had ik voordat de maat-
regelen werden ingesteld nog een 
behoorlijk aantal integrale milieucon-
troles gedaan. Tijdens deze controles 
waren bij een aantal bedrijven niet 
alle zaken op orde, hiervoor is toen 
een hersteltermijn gegeven. De 
hercontrole op de maatregelen die 
de bedrijven moesten treffen pro-
beer ik waar mogelijk administratief 
af te doen. Hierbij moet je denken 
aan het opsturen van keuringsbe-
wijzen, afvoerbonnen of foto’s van 
geplaatste voorzieningen. Verder is 
het strafrechtelijk handhaven wel 
iets gecompliceerder geworden, 
een verhoor afnemen vergt nu extra 
maatregelen en voorzieningen waar 
of hoe je een verhoor afneemt. 
Ons is opgedragen om niet onnodig 
zomaar overal naar toe te gaan, de 
keuzes van bedrijven te respecteren 

en flexibel met het werk om te 
gaan. We hebben ten slotte als 
overheid een voorbeeldfunctie. 
Omdat ik op enige afstand van 
mijn werkgebied woon vind ik het 
ook niet verstandig om zomaar 
overal naar toe te gaan voor 
controles. Je weet simpelweg niet 
in hoeverre er een verspreiding of 
besmetting kan plaatsvinden. 
 
Vanuit mijn groene boa-schap bij 
Natuurmonumenten merk ik een 
toename in bezoekersaantallen in 
het gebied. De laatste tijd voor de 
maatregelen waren de zaterdag 
en zondag altijd heel druk, nu zie 
je een verschuiving naar doorde-
weekse dagen. Ondertussen is dit 
ook weer wat afgevlakt, maar naar 
mijn idee is het nog wel drukker. 
Mensen weten op den duur niets 
meer te doen en zoeken dan toch 
mogelijkheden om er even uit te 
kunnen. 
Er is ook meer ‘verscheidenheid’ in 
de bezoekers. Bij sommige indivi-
duen leeft vooral de opvatting dat 
het bos van iedereen is, hierdoor 
vergeten ze even dat ze te gast 
zijn bij een terrein beherende 
organisatie. Vaak is er dan minder 
begrip voor de toegangsregels. 
Dit varieert van een loslopende 
hond tot mountainbiken buiten de 
routes of mensen die zich buiten 
de paden en/of in rustgebieden 
ophouden. Dat iedereen er even 
uit wil snappen we allemaal, maar 
we moeten het ook allemaal 
samen doen en zorgen dat dat ook 
mogelijk blijft. 

Na mijn (thuis)werk proberen mijn 
vriendin en ik dagelijks een stuk 
met de honden te gaan lopen. We 
wonen op loopafstand van het 
Nationaal Park Veluwezoom. Vaak 
lopen wij door een rustiger deel 
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waar je ‘vroeger’ hooguit een keer andere dorps-
bewoners tegenkwam, nu lijkt het of er overal 
mensen komen. Ik kom dan wel situaties tegen 
waarbij ik baal dat ik mijn boa-pas niet bij heb.  

In de natuur zie ik niet veel andere gedragingen 
of veranderingen. Momenteel heeft alles een 
harde klap gehad van de droogte, gelukkig 
hebben we nu even wat vochtiger weer maar het 
is nog lang niet genoeg. 
Door de coronamaatregelen is er veel anders dan 
we gewend zijn, ook merk ik dat de toekomst 
veel mensen bezighoudt – inclusief mijzelf. De 
onzekerheid hoe lang dit aanhoudt, wanneer je 
weer familie en vrienden kunt bezoeken. Hoe 
gaat het werk er in de toekomst uitzien? Mijn 
werk geeft me kracht, je bent altijd bezig om 
de leefomgeving op een bepaalde manier te 
beschermen en te zorgen dat we allemaal veilig 
kunnen leven. 
Soms als je toch op controle gaat en juist die ene 
onverschillige persoon tegenkomt, die het 
niet zo nauw neemt met de maatregelen, voel je 
je wel onveilig. In dat soort situaties spreek ik de 
tegenpartij hier op aan. Blijf vooral rustig en zorg 
voor jezelf. Maak een afweging van risico’s voor 
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jezelf en anderen. Probeer een alter-
natieve wijze te bedenken hoe je 
je werk toch zo goed mogelijk kunt 
uitvoeren, laat zien dat toezicht er 
toch op één of andere wijze altijd is. 
Mijn werkgevers stellen duidelijk dat 
wanneer je ernstige overtredingen 

constateert, je door moet pakken 
en moet doen wat nodig is. Al is 
dit soms beperkt of alleen mogelijk 
met hulp van de sterke arm. Je 
werkt als handhaver, een belang-
rijke functie voor onze leefomge-
ving. Juist deze situaties zullen het 
belang van handhaving versterken, 
omdat sommigen nu mogelijkheid 
tot financieel gewin zullen zien en 
overtredingen begaan. Natuurlijk 
denk ik over alles na, blijf er kalm 
onder en probeer overzicht te 
houden.  
Tot nu toe ervaar ik alles niet als 
directe bedreiging, wel maak ik  
me zorgen over de indirecte 
gevolgen. De beperkingen in 
de werkzaamheden die er nu 
zijn, mogen naar mijn idee geen 
maatstaf of opmaat worden voor 
de toekomst voor bezuinigingen en 
dergelijke. Handhavers zijn de ogen 
en oren van de leefomgeving. 

Tekst en foto's: Ard Smallegange

Fred: “Eigenlijk verandert er in mijn 
werksituatie niet eens zoveel, los van 
de zaken (contactverbod, 1,5 meter 
etc.) waar we met z’n allen mee te 
maken hebben op dit moment!
Mijn kantooradministratie gebeurt 
veelal vanuit huis maar als beheerder 
(80%) en handhaver (20%) kan ik 
gewoon ook het veld in. Extra aan-
dacht is er voor de doorgaans drukker 
bezochte gebieden, we zitten hier in 
GH�JUHQVVWUHHN�PHW�%HOJLs�� 
Het was in de eerste week (medio 
maart) met name voor de Belgen 
nog even wennen (grenzen 
gesloten). In het Waterwingebied 
bij Sint Jansteen kwam men mas-
VDDO��WH�YRHW�XLW�%HOJLs��ZDQGHOHQ�
in de bossen. De laatste weken blijft 
het hier echter ook relatief rustig en 

houdt men zich doorgaans goed 
aan de 1,5 meter-regels.

De natuur gaat gewoon door, niet 
dat het merkbaar is maar het kan 
haast niet anders dat door de rust 
die er heerst dieren er profijt van 
hebben. 
 
Ik voel mij niet onveiliger door de 
situatie nu, al blijft het allemaal 
een beetje onwerkelijk, mensen 
aanspreken op verstandige afstand 
e.d. Dit is de situatie zoals ik die 
hier (in Zeeuws-Vlaanderen) ervaar. 
Berichten uit het land melden spu-
gende mensen en zo – dat maken 
we hier gelukkig niet mee”. 
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