
Handhaven is goed, voorkomen is beter!

Strafrechtelijke handhaving van 
milieuwetgeving door de milieupolitie

Tegen overtredingen treedt de milieupolitie strafrechtelijk en coördinerend op. 

Bij het onjuist aanbieden van afvalstoffen haalt de milieupolitie dan ook niet zelf 

het afval op. Hiervoor heeft de gemeente Enschede een overeenkomst met Twente 

Milieu N.V., die verantwoordelijk is voor het ophalen van de afvalstoffen. Voor het 

laten verwijderen van illegaal gestort afval kunt u contact opnemen met de 

milieupolitie. Voor afspraken over het aanbieden van uw eigen huishoudelijk afval, 

kunt u contact opnemen met Twente Milieu N.V. via nummer 0900-8520111.

Het melden van een klacht
Voor meldingen, klachten en vragen aan de milieupolitie kunt u tijdens 

kantooruren bellen naar 053-481 5858. U kunt uw melding of klacht ook persoonlijk 

indienen bij de Publieksbalie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51.

Daarnaast is er de mogelijkheid om meldingen te doen via het digitaal loket van de 

gemeente Enschede www.enschede.nl. U kunt ook een mail sturen naar 

publieksfunctie@enschede.nl.

Om de melding goed te kunnen afhandelen, is het noodzakelijk dat de melding aan 

een aantal criteria voldoet. De exacte locatie (straatnamen met huisnummers of 

hectometerpalen) en een omschrijving van de aangetroffen situatie worden 

opgenomen. Eventueel kan in de melding een signalement van de veroorzaker 

worden gegeven of het kenteken van een voertuig.

Voor terugkoppeling en navraag van aanvullende informatie is het wenselijk dat u 

bij de melding uw naam en telefoonnummer vermeldt. Uiteraard worden uw 

gegevens niet aan derden verstrekt. Buiten kantooruren en in het weekend kunnen 

dringende klachten via de meldkamer van de politie worden doorgegeven via 

0900-8844.

Onderneem tijdig actie!
Meer informatie over het handhavingsbeleid van de gemeente Enschede is te  

vinden op de website www.enschede.nl via ’Gemeente’, ’Veiligheid’, ’Coördinatie– 

handhaving’. Hier is ook een schema te vinden van de vervolgacties na een 

overtreding, de zogenaamde sanctie-strategie. 

Specifieke informatie over milieuvergunningverlening en milieuhandhaving is  

te vinden op www.vergunningenwijzer.nl, www.overheid.nl en 

www.milieu-checklist.nl. Heeft u specifieke vragen over de milieupolitie, dan kunt 

u tijdens kantooruren bellen met het cluster Bouwen en Milieu van de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB) via nummer 053- 481 5858. 

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.



Handhaven is goed, voorkomen is beter!

Handhaving van milieuwetgeving 
in Enschede
In deze folder leest u over strafrechtelijke handhaving van de 
milieuwetgeving in Enschede. De milieupolitie is mede verantwoordelijk 
voor de handhaving van deze milieuwetgeving. Als ondernemer of als 
burger krijgt u met veel wetten en regels te maken. Deze wetten en regels 
zijn door de overheid opgesteld om ervoor te zorgen dat we in ons land, 
met elkaar, in een veilige en leefbare omgeving kunnen wonen, werken en 
recreëren. De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een schone 
omgeving. Daarom informeren we u in deze folder over de werkwijze van 
de milieupolitie. 

Toezicht door de Milieupolitie
Milieuhandhaving begint met toezicht. De medewerkers van de milieupolitie zijn 

ambtenaren in dienst van de gemeente. Om strafrechtelijk te kunnen handhaven, zijn 

zij buitengewoon opsporingsambtenaar. De bevoegdheden hiervoor ontlenen zij mede 

aan hun akte van opsporingsbevoegdheid. Deze akte biedt de mogelijkheid om 

strafrechtelijk op te treden tegen overtredingen van de relevante milieuwetgeving, 

maar ook tegen overtredingen op de Visserijwet 1963, de Wegenverkeerswet en de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.

Werkwijze
Als er bij de gemeente Enschede een klacht over de omgeving wordt gemeld, stelt 

de milieupolitie een onderzoek in. Bij een overtreding heeft de milieupolitie, net 

als de regiopolitie, de mogelijkheid hier strafrechtelijk tegen op te treden. Ook 

worden met de overtreder afspraken gemaakt over het ongedaan maken van de 

overtreding(en). Hierbij zijn de ernst en de risico's van de overtreding bepalend 

voor verdere sancties. Eventuele herstelkosten worden in het kader van 

“de vervuiler betaalt” verhaald op de overtreder. Het ministerie van Justitie bepaalt 

de hoogte van de boetes.

Milieumelding naar de gemeente Enschede

053-4815858

Milieupolitie stelt een onderzoek in

Overtreding wordt vastgesteld

Milieupolitie maakt (eventueel) proces-verbaal op

Aanvullende afspraken

(ongedaan maken milieuovertreding)

Overtreder betaalt 'bekeuring' en herstelkosten

Het werk van de milieupolitie splitst zich in hoofdzaak op in een aantal deelgebieden, 

te weten:

Afval en verontreiniging. Hierbij moet u onder meer denken aan het dumpen en 

verbranden van afval, het onjuist aanbieden van huishoudelijke- en 

bedrijfsafvalstoffen, weggooien van klein consumptieafval en onjuist gebruik van 

meststoffen.

Flora & Fauna, zoals het illegaal kappen van bomen, toezicht op jacht en stroperij en 

(sport)visserij, illegaal kamperen en algemeen toezicht op het buitengebied van de 

gemeente. 

Verontreiniging van oppervlaktewater. Enkele voorbeelden zijn illegale  

lozingen en verontreiniging van oppervlaktewater door bijvoorbeeld afval. 

Overtredingen van gemeentelijke verordeningen, zoals het plaatsen van 

handelsreclame zonder vergunning, illegaal plakken en kladden, het achterlaten van 

voertuigwrakken en het parkeren op en rijden door het openbaar groen.

Het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld wijkraden, scholen over milieu- 

handhaving en het werk van de milieupolitie.

Bij de handhaving werkt de milieupolitie nauw samen met onder andere de regiopolitie 

Twente, het Openbaar Ministerie, de Algemene Inspectiedienst, 

woningbouwcorporaties en Twente Milieu N.V.


