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Beslisnota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp

Convenant “Handhaving regio Oost Nederland”

Datum :
Opsteller:
In de rol van:
Telefoon:
Email:
Status:

29-03-2018
A. Dam
coördinator Boa’s Omgevingsdienst IJsselland
06-28901908
a.dam@odijsselland.nl

Voorgestelde behandeling
Opinievormend
ter besluitvorming, bespreekpunt
x

ter besluitvorming, hamerstuk
Ter kennisname

Voorgestelde routing
Alleen besluit door DB => informeren AB
Voorstel vanuit DB => beslissing AB
Voorgenomen besluit AB => Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB
Anders nl.

Bijlagen: tekst van het convenant
Kern van het voorstel
Instemmen met het voorstel om het convenant te ondertekenen, waarmee gecoördineerde en
gezamenlijke handhavingsacties buiten het eigen werkgebied van de BOA’s mogelijk wordt gemaakt.
Ontwerp besluit
Het algemeen bestuur besluit:
1. Het convenant voor kennisgeving aan te nemen.
Inleiding
Het convenant maakt het mogelijk dat BOA’s in Overijssel ook buiten hun eigen werkgebied kunnen
optreden. Hierdoor zijn gecoördineerde en gezamenlijke handhavingssancties in het buitengebied
mogelijk. Het convenant doet dit op zo een manier, dat:
 bestaande wettelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden niet worden doorkruist en
 afstemming en samenwerking niet wordt afgedwongen;
 optreden op andermans werkgebied alleen plaatsvindt na afspraken daarover tussen de
werkgevers van de betreffende boa’s.
Het convenant ook te gebruiken is voor burenhulp c.q. lokale samenwerkingsinitiatieven.
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Doel van het convenant is dat door samenwerking en programmatisch handhaven deelnemende
[3]
partijen efficiëntiewinst kunnen boeken bij zowel de eigen als de gemeenschappelijke handhaving
van de milieuwetgeving.
Beoogd effect
Doel van het convenant is dat door samenwerking en programmatisch handhaven deelnemende
[3]
partijen efficiëntiewinst kunnen boeken bij zowel de eigen als de gemeenschappelijke handhaving
van de milieuwetgeving.

Argumenten
Het convenant maakt het mogelijk dat BOA’s in Overijssel ook buiten hun eigen werkgebied kunnen
optreden. Hierdoor zijn gecoördineerde en gezamenlijke handhavingssancties in het buitengebied
mogelijk.
Risico’s
Geen. Het convenant conflicteert niet met andere afspraken met politie, functioneel parket en collega
Omgevingsdiensten. De toezichthouders van politie en justitie bewaken de juiste uitvoering van het
convenant.
Financiën
Geen financiële consequenties
Organisatorische aspecten
Geen. De directeur kan t.z.t. tijdens een bijeenkomst het convenant ondertekenen.
Communicatie
Communicatie over dit voorstel wordt vooralsnog intern gericht. Eventueel kan de ondertekening door
de omgevingsdienst worden aangegrepen als communicatiemoment.

[3]

O.a.: gemeenten, waterschappen, provincie, omgevingsdiensten in IJsselland en Twente, Vereniging

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Sportvisserij Oost
Nederland, Particuliere landgoederen, Wildbeheereenheden, Defensie
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