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Brabantse besturen van Gemeenten, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Terrein beherende organisaties, Politie,
Functioneel Parket
Partners in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht Noord-Brabant

Datum:

29-03-2017

Geacht bestuur,
Geachte mevrouw, mijnheer,

Als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) verzoek ik u deelnemer te worden
van het Convenant Groene handhaving Noord-Brabant en het Interventie-arrangement Wildcrossen.
Onderstaand licht ik de doelen van beide documenten toe.
Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon
opsporings-ambtenaren (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 wordt ondervangen door in het convenant af te spreken onder welke
voorwaarden groene boa’s op elkaars grondgebied mogen optreden. Hierdoor wordt de veiligheid,
effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boa-inzet vergroot.
Het BPO heeft al op 4 maart 2015 ingestemd met het ingang zetten van een traject om tot invoering
van het Convenant Groene handhaving Noord-Brabant te komen. Om bestuurlijke redenen, die een
relatie hadden met de Brabant brede invoering van Samen Sterk in Brabant (SSiB), is de invoering van
het Convenant in 2015 aangehouden. Na de netwerkbijeenkomst Ontmoeting in het groen, van
25 mei 2016, is vastgesteld dat er bij de partners in het groene domein, brede ondersteuning bij de
partners is voor het aangaan van het Convenant Groene handhaving Noord-Brabant.
Op basis van het Convenant wordt de gezamenlijke boa-inzet vastgelegd in een Programma. Het
Convenant is daarmee een ‘kapstok’ die het kader biedt voor de aanpak van handhavingsvraagstukken.
Het eerste vraagstuk waarover een Programma is gemaakt betreft de aanpak van het Wildcrossen.
Onder coördinatie van Samen Sterk in Brabant (SSiB) is met partners uit het BPO een bestuurlijk traject
gestart om de overlast van wildcrossen tegen te gaan. De samenwerkingsafspraken zijn gebundeld in
het Interventie-arrangement Wildcrossen. Door ondertekening van het Interventie-arrangement wordt
de intentie uitgesproken om uitvoering te geven aan de samenwerking. Een samenwerking die bestaat
uit drie sporen: Handhaving, Organiseren alternatieven en Communicatie. Deze aanpak van het
wildcrossen is vastgelegd in het Integraal handhavingsprogramma Wildcrossen.
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De ondertekening van het Convenant groene handhaving Noord-Brabant en het Interventiearrangement Wildcrossen is gepland op 18 mei 2017. Op deze dag wordt de Netwerkbijeenkomst
Ontmoeting in het groen gehouden. Deze bijeenkomst wordt door SSiB, Staatsbosbeheer en de
Provincie georganiseerd en vindt plaats in Heeze, nabij de Strabrechtse heide. Ik nodig u van harte uit
om bij deze Netwerkbijeenkomst aanwezig te zijn.
Ten behoeve van de afweging en besluitvorming voor ondertekening op 18 mei, is voor de
gemeentebesturen de benodigde basisinformatie voor een concept B&W-voorstel en
Raadsinformatie-brief opgesteld. Deze informatie is voor de ambtelijke organisatie opvraagbaar bij
Han de Haas, via email: jmdhaas@brabant.nl of telefoon: 073-6812229.

Johan van de Hout, gedeputeerde
Voorzitter Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht

Bijlage:
1. Convenant Groene handhaving Noord-Brabant
2. Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant
3. Integraal handhavingsprogramma Wildcrossen

