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Samenvatting:
In het AB van 5 april 2017 bent u geïnformeerd over proces om te komen tot het convenant “Groene
Handhaving”, een initiatief van het IPO om de samenwerking in de regio’s te versterken. In overleg met de
politie, het Functioneel Parket en het Bosschap is een model-convenant tot stand gekomen. Aanleiding
voor het model-convenant is de constatering dat er veel instanties actief zijn op het terrein van de groene
handhaving en dat de uitvoering daarvan gebaat is bij meer onderlinge afstemming en samenwerking. Een
convenant biedt hiervoor een kader, zonder bestaande wettelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden te
doorkruisen en afstemming en samenwerking af te dwingen. Het Convenant Groene handhaving NoordBrabant maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter met elkaar samen te werken. Het Convenant
regelt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen
heen kunnen optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk omdat het optreden van boa’s wettelijk gezien
beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap,
terreinbeheerder). Natuurgebieden van verschillende eigenaren liggen echter aaneengesloten en
overtreders houden geen rekening met eigendoms- en gemeentegrenzen. Omdat boa’s hier wel rekening
mee moeten houden, komen ze in situaties terecht waarbij doorpakken op heterdaad of hulp bieden bij
acties lastig wordt. Dit kan ondervangen worden door in een convenant af te spreken onder welke
voorwaarden groene boa’s op elkaars grondgebied mogen optreden. Hierdoor kan de veiligheid,
effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet worden vergroot. De samenwerking vindt plaats
volgens de methode van Programmatisch handhaven. Dit betekent een integrale en afgestemde aanpak
van toezicht en handhaving op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid. Het resultaat van de
afspraken wordt vastgelegd in een Programma. Het Convenant is daarmee een ‘kapstok’ op basis waarvan
handhavingsvraagstukken in het ‘Groene domein’ via nog nader over een te komen Programma’s worden
aangepakt.
Het Convenant Groene Handhaving (zie bijlage) zal dit voorjaar ter ondertekening worden voorgelegd aan
alle Brabantse colleges, de provincie, de Omgevingsdiensten,de waterschappen, Vereniging
Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, Stichting het Brabants Landschap en evt. toetredende particuliere
BOA-werkgevers. De formele ondertekening van het Convenant vindt plaats tijdens de Ontmoeting in het
groen, op 18 mei 2017 te Heeze. De voorzitter en directeur zullen namens het DB ondertekenen.
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