
Provincie Noord-Brabant 

Brabontlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 'sHertogenbosch 

Telefoon (073] 681 28 12 

Aan alle partners in het netwerk van Samen Sterk in Brabant (SSiB) Fax (073) 680 76 80 

wow.brabont.nl 

IBAN NLB6INGB0674560043 

“ Bereikbaarheid 

(geanonimiseerd)

openbaar vervoer en fiets: 

  

www.brabont.nl/route 

Onderwerp 

Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 
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Ons kenmerk 

Geacht bestuur, C2277158/4992818 

Uw kenmerk 

In 2017 sloten we in Noord-Brabant het eerste Convenant groene handhaving 

af, dt in 2019 tijdelijk is verlengd. De wens van betrokken partijen was en is Contactpersoon 

een convenant voor onbepaalde tijd. Dit nieuwe Convenant groene handhaving _ RA. [Rob) van Gerwen 

2021 geeft daar invulling aan, en bied ik u hierbij aan met het verzoek dit i 

(opnieuw) te ondertekenen. Met het convenant kunnen we met alle partijen in 106) 52 79 45 43 

Noord-Brabant, gezamenlijk zo effectief en efficiënt mogelijk optreden tegen Email 

misstanden in het buitengebied en natuurgebieden in het bijzonder. | 

Bilage(n) 

Hieronder volgt een toelichting op de noodzaak en inhoud van het convenant. 2 

(geanonimiseerd)

Bijgevoegd vindt u het convenant zelf en een aanpasbaar tekenblad voor de 

ondertekening. 

  Blijvende noodzaak convenant 

Het Convenant groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken 

dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein I! (groene boa's) op elkaars 

grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat is zonder 

convenant niet mogelijk, omdat het optreden van boa's wettelijk gezien beperkt 

is tot het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, 

waterschap, terreinbeheerder. De afgelopen jaren hebben we zeer goede 

ervaringen opgedaan met het convenant, waardoor het door boa's n als 

onmisbaar wordt ervaren. 

  

Natuurgebieden van verschillende eigenaren liggen vaak 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 gezoamenlijke boa-inzet 
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vergroot. Dit kan ook lonen voor partijen die zelf geen groene boa's in dienst Datum 

hebben. Als een groene boa met een heterdaad te maken heeft en hij komt net 17 december 2021 

over zijn gebiedsgrens heen op uw gebied, dan hoeft deze zijn optreden niet te Ons kenmerk 

staken. Tegelijkertijd regelt dit convenant dan de voorwaarden waarop de boa C2277158/4992818 

op andermans terrein mag komen en wat u dan wel en niet kunt verwachten. 

Soms worden er acties gehouden op uw eigen grondgebied, waaraan ook 

Domein I boa's meedoen. Ook in deze gevallen weet u wat u mag verwachten 

van eventueel extern assisterende domein I! boa's van convenantspartijen. 

Vormen van samenwerking onder het convenant 

Het convenant werkt als kapstok voor verschillende vormen van samenwerking 

Heterdaad. In dit geval kunnen boa's de grenzen van hun gebied over, 

om een overtreder staande te houden en te verbaliseren 

Georganiseerde acties. Hieronder vallen alle acties met grotere groepen 

boa's, die vooraf georganiseerd worden, al dan niet onder leiding van 

de politie. Dit is in Oost-Brabant bijvoorbeeld het geval bij de aanpak 

van motorcrossers, maar kan ook voor andere thema's gebruikt worden. 

Noodassistentie. In dit geval kan een boa van partij a, in het geval van 

een colamiteit, direct schakelen met een boa van partij b. Dit nog los 

van politieondersteuning. 

Er zijn wel randvoorwaarden verbonden aan de mogelijkheid tot samenwerking. 

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling, dat groene boa's, zonder afspraken 

tussen werkgevers, ineens besluiten samen op pad te gaan en andere te 

incidentele vormen van samenwerking. 

Werkgever blijft verantwoordelijk 

U blijft als werkgever te allen tijde verantwoordelijk voor de inzet van uw groene 

boa op het werkgebied van een convenantspartner. Ook bepaalt u zelf of en 

wanneer u hen laat deelnemen aan acties. Het biedt vooral een aanvulling op 

de mogelijkheden die u individueel heeft. 

Relatie met Interventiearrangement Wildcrossen 

In het convenant wordt verwezen naar nadere werkafspraken voor 

samenwerking. Het Interventie-arrangement Wildcrossen is hier een voorbeeld 

van, waarbij een structurele samenwerking in de vorm van een georganiseerde 

actie plaatsvindt. In Oost-Brabant gebeurt dit onder leiding van de politie. 

Wildcross is bij uitstek een overtreding waartegen een gebiedsoverstijgende 

aanpak nodig is en bij acties een veelheid aan boa's. Het 

interventiearrangement ligt in het verlengde van dit convenant, maar is wel een 

losstaand arrangement. 
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Provincie Noord-Brabant 

Evaluatie: doorgaan en vereenvou   
Datum 

We hebben het oude convenant in 2019 geëvalveerd. Uit de evaluatie is naar 17 december 2021 

voren gekomen dat alle partijen graag verder willen met het convenant en Ons kenmerk 

vooral op zoek waren naar vereenvoudiging en onbepaalde duur. Het C2277158/4992818 

vernieuwde convenant is voor het grootste gedeelte hetzelfde gebleven en is in 

die zin meer een geactualiseerde versie. Belangrijkste wijziging is het vervallen 

van de einddatum, waardoor het convenant nu blijft bestaan tot opzegging door 

de toezichthouder dan wel convenantspartijen 

Toekomst: landelijke regelgeving ter vervanging van convenanten 

Het convenant regelt de samenwerking in Noord-Brabant. Grenzen blijven ook 

dan echter nog bestaan (provinciegrenzen en landsgrens). Om ook daarvoor 

mogelijkheden voor samenwerking te creëren, zijn we met het rijk in gesprek om 

de eisen uit convenanten op te nemen in landelijke regelgeving. Dit is echter iets 

van de middellange termijn, waardoor we voorlopig zeker het convenant nog 

nodig hebben. Wij informeren u over het vervolg hiervan. 

Ondertekening 

Bijgevoegd vindt u een tekenblad in Word, dat u voor uw eigen organisatie kunt 

aanpassen. Dit ingevulde tekenblad kunt u sturen naar h@brabant.nl 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u hiervoor contact 

opnemen met N via vih@broban!.nl of B 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

jlagen 

Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 

Tekenblad Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

S.M. van Gent - Muis, 

programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
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Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021” 

(Domein II BOA's, milieu, welzijn en infrastructuur) 

Ondergetekenden, 

1. De gemeenten [X, Y, Z], voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft de colleges 

van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten [X,Y,Z]; 

2. De waterschappen, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft de dagelijkse 

besturen van de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en 

Rivierenland; 

3. De provincie Noord-Brabant, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft het 

college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

4. De Omgevingsdiensten Brabant Noord (ODBN), Zuidoost Brabant (ODZOB) en Midden 

en West Brabant (OMWB), voor zover het de bevoegdheden van het overheidslichaam 

betreft, de dagelijkse besturen en gemandateerde directeur(en); 

Vereniging Natuurmonumenten; 

Staatsbosbeheer; 

Stichting het Brabants Landschap; 
"0 

hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen: “Partijen”, dan 

wel ieder afzonderlijk “Partij”, 

alsmede Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, zelf geen partij, die verklaart haar 

adhesie te betuigen indien particuliere organisaties/BOA-werkgevers wensen toe te 

treden tot de navolgende samenwerkingsafspraken; 

Overwegende dat: 

1. Partijen kennis hebben genomen van: 

- _ het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; 

- de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 

- de Ambtsinstructie voor politie, de Koninklijke marechaussee en andere 

opsporingsambtenaren; 

de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en 

ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten; 

bijlage K van de beleidsregels; behandeling van klachten over buitengewoon 

opsporingsambtenaren; 

de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet politiegegevens 

en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, voor zover in het kader van de groene 

handhavingssamenwerking gegevens worden uitgewisseld; 

2. De Nederlandse natuur en de veiligheid en leefbaarheid gebaat zijn bij de naleving 

van de wet- en regelgeving, ter instandhouding van de natuur, veiligheid en 

leefbaarheid in het gebied; 

3. Naleving niet vanzelfsprekend is, maar toezicht en handhaving vereist zijn om 

(potentiële) overtredingen van in het gebied geldende regelgeving te constateren en 

dit door middel van interventies te voorkomen, ongedaan te maken en/of te 

bestraffen; 

4. Partijen een rol vervullen bij toezicht en handhaving van de groene- en andere wet- 

en regelgeving en dat toezicht en handhaving daarom effectiever en efficiënter zijn, 

naarmate Partijen beter afstemmen en samenwerken. Hierdoor wordt een wezenlijke 

bijdrage geleverd aan de instandhouding van de natuur, veiligheid en leefbaarheid; 



10. 

11. 

12. 

De Provincie Noord-Brabant een coördinerende rol heeft om afstemming en 

samenwerking tussen partners op het gebied van toezicht en handhaving te 

organiseren en te stimuleren; 

Het voor een kwalitatief hoogwaardige en provincie-brede uitvoering van toezicht en 

handhaving van de in het gebied geldende regelgeving van groot belang is, dat er 

voldoende op hun taak berekende en voor hun taak toegeruste Buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA) zijn, zowel in dienst van de overheid als in dienst van 

de private organisaties, alsmede dat deze BOA's gecoördineerd buiten hun 

werkgebied kunnen opereren; 

Partijen inhoud geven aan programmatisch handhaven. Dit betekent een integrale en 

afgestemde aanpak van toezicht en handhaving op basis van een gedeelde 

verantwoordelijkheid; 

Partijen het ter borging van een adequate opsporing en handhaving noodzakelijk 

achten, de BOA, zoals bedoeld in artikel 1 onder b van dit convenant, telkens met 

inachtneming van hun wettelijke bevoegdheden, in te kunnen zetten op elkaars 

grondgebied voor die thema's waarvoor sinds 2017 samenwerkingsafspraken zijn of 

worden gemaakt; 

De hiertoe benodigde kaderstellende afspraken sinds 18 mei 2017 zijn vastgelegd in 

het Convenant groene handhaving Noord-Brabant, waarmee de hoofdofficier van 

justitie van het functioneel parket, de regionale eenheden van de politie Oost- 

Brabant, Zeeland West-Brabant, Midden-Nederland, Oost-Nederland en de 

Inspecteur Generaal van de NVWA hebben ingestemd. Het convenant voornoemd is 

op 31 oktober 2017 in werking getreden; 

Het convenant voornoemd in de zomer van 2019 is geëvalueerd, waaruit gebleken is, 

dat Partijen het doel van het convenant en de noodzaak voor werkgebied 

overschrijdende samenwerking nog steeds onderschrijven, maar een gewijzigde 

opzet van het convenant wensen te onderzoeken. Door middel van Addendum VII is 

het convenant tijdelijk verlengd tot 31 oktober 2020; 

Het convenant qua opzet is vereenvoudigd en daaronder uniforme werkafspraken als 

basis zijn opgenomen. Hiermee wordt beoogd het juridische kader breder te kunnen 

toepassen voor benoemde prioriteiten voor samenwerking en minder mutatiegevoelig 

te maken. De tijdelijke werkingsduur is vervangen door een regeling voor onbepaalde 

tijd, waarbij de in 2017 afgesproken beëindigings- en uittredingsregeling wordt 

gehandhaafd. 

De hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, de korpschefs van de 

regionale eenheden van de politie Oost Brabant, Zeeland West-Brabant, Midden- 

Nederland, Oost-Nederland in de hoedanigheid van toezichthouder en direct 

toezichthouder op de betreffende BOA's tekenen voor gezien en akkoord met de 

gewijzigde voortzetting van het voorliggende convenant; 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Begrippen 

In dit convenant gelden onderstaande begripsbepalingen. 

a. Convenant: dit samenwerkingsconvenant (als bedoeld in paragraaf 4.2 en bijlage | van 

de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar). 
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b. BOA: de buitengewoon opsporingsambtenaar in Domein II ex. Artikel 142 van het 

Wetboek van Strafvordering, telkens voor zover de handhaving van die wetgeving binnen 

de reikwijdte van de aan hem of haar verstrekte opsporingsbevoegdheid en 

functieomschrijving valt en die BOA een aanstelling heeft bij één van de in dit convenant 

genoemde deelnemende Partijen. 

c. Toezichthouder: de toezichthouder in Domein |I als bedoeld in artikel 36, lid 2 van het 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, te weten de hoofdofficier van justitie van het 

functioneel parket. 

d. Direct toezichthouder: de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 36, lid 3 van het 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. De politiechef van de desbetreffende politie- 

eenheid is door de korpschef gemandateerd om het direct toezicht, ingevolge artikel 38 

van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, uit te oefenen. De politiechef 

Midden-Nederland is direct toezichthouder van de BOA's van Natuurmonumenten en van 

Staatsbosbeheer. 

e. Deelnemende Partij(en): de Partij(en), die het convenant heeft (hebben) ondertekend 

(uitgezonderd de direct toezichthouders en de toezichthouder). 

f. Toezicht: uitsluitend toezicht door Boa's als met handhaving en surveillance annexe 

feitelijke activiteit van een BOA, tenzij expliciet verwezen wordt naar bestuursrechtelijk 

toezicht als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. 

g. Werkgever: de privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke rechtspersoon waar de BOA een 

arbeids- of vrijwilligersovereenkomst mee heeft afgesloten. 

h. Werkgebied voor samenwerking: het grondgebied van de deelnemende Partijen gelegen 

in de provincie Noord-Brabant. 

Artikel 2 Samenwerking 

21 De BOA's van Partijen zijn primair werkzaam binnen het takenpakket van de eigen 

werkgever en worden daarnaast, in het kader van de door dit convenant beoogde 

samenwerking, ingezet voor andere taken voor zover passend binnen hun aanwijzing als 

BOA domein II 

22 _ Partijen zijnde werkgevers, blijven verantwoordelijk voor de eigen BOA en zien erop 

toe dat de BOA zijn werk bevoegd uitvoert, in overeenstemming met de voor hem geldende 

instructie als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, 

ook indien de BOA taken uitvoert in het kader van de in het vorige lid bedoelde 

samenwerking. 

23 Partijen zijnde werkgevers, blijven verantwoordelijk voor opleiding, training en 

vaardigheden van de eigen BOA, conform de landelijke vereisten uit het Besluit 

buitengewoon opsporingsambtenaar en Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

Artikel 3 Werken buiten het eigen werkgebied 

31 Partijen kunnen eigen BOA's inzetten ten behoeve van toezicht- en/of 

opsporingsactiviteiten in het werkgebied van alle aan dit convenant deelnemende Partijen. 

De concrete inzet van elke BOA wordt door de eigen werkgever bepaald, waarbij de 

werkgever verantwoordelijk blijft voor het optreden van de BOA, ook tijdens de door dit 

convenant beoogde samenwerking buiten het eigen werkgebied. 

32 Activiteiten vallen alleen binnen het convenant, indien door Partijen de 

basiswerkafspraken, behorend bij dit convenant zijn onderschreven. Over de operationele 

aspecten vindt overleg plaats met de politie. 

3.3.  De basiswerkafspraken als bedoeld in artikel 3.2, bevatten in elk geval afspraken 

over: 

a. de inte zetten capaciteit van de BOA's; 

B} 



b. het (deel van het) werkgebied waarbinnen zij opereren; 

de operationele aansturing van de BOA'Ss; 

hoe en onder welke voorwaarden de BOA's worden ingezet, met inachtneming 

van hetgeen in dit convenant in artikel 4 is bepaald ten aanzien van de inzet van 

politiebevoegdheden en geweldsmiddelen’; 

e. afdoende waarborgen beschreven in het kader van de arbeidsveiligheid van de 

BOA's. 

a9 

34 BOA's zijn gerechtigd toezicht, opsporingsactiviteiten en opsporingsbevoegdheden uit 

te oefenen in het werkgebied van alle deelnemende Partijen, binnen het grondgebied van de 

provincie Noord-Brabant in de volgende gevallen: 

a. Bij constatering op heterdaad van strafrechtelijke feiten; 

b. In het kader van gezamenlijke handhavingsacties en —projecten; 

c. In het kader van gezamenlijke handhavingsacties en —projecten onder operationele 

aansturing van de politie. 

d. Bij verzoeken om incidentele assistentie in een ander werkgebied, voor zover 

Partijen/werkgevers daar met de politie en de direct toezichthouder afspraken over 

hebben gemaakt, onder de navolgende voorwaarden: 

i _ De BOA's oefenen de opsporingsbevoegdheid in een ander gebied, dan het 

gebied van aanstelling, niet uit voor incidentele assistentie, anders dan op een 

concreet schriftelijk verzoek van een daartoe bevoegde persoon van de 

assistentie verzoekende Partij; 

ï. _ In spoedeisende gevallen kan het verzoek als hiervoor bedoeld onder i) 

mondeling plaatsvinden. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk 

schriftelijk bekrachtigd; 

i. _ De direct toezichthouder op de BOA wordt onverwijld door de assistentie 

verzoekende Partij in kennis gesteld van het concrete schriftelijke of 

mondelinge verzoek. 

3.5 _ De BOA legt de resultaten van het werk direct na afloop vast in een proces-verbaal 

(van bevindingen), combi-bon of tikverbaal en in het door zijn werkgever beschikbaar 

gestelde registratiesysteem. 

36 De werkgever draagt zorg en bewaakt de kwaliteit van het opsporingsproduct 

(proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking etc.) van de BOA, ook als dit tot stand komt in 

het kader van de werkgebied overstijgende werkzaamheden 

3.7  Partijen die de bevoegdheid hebben om toezichthouders aan te wijzen, kunnen 

desgewenst bij separaat besluit andere bij de samenwerking betrokken BOA's in 

overheidsdienst aanwijzen als toezichthouder in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet 

bestuursrecht voor de relevante plaatselijke of regionale verordeningen. 

Artikel 4 Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen 

4.1. _ De BOA die — met inachtneming van de afspraken uit dit convenant - optreedt in het 

werkgebied van een deelnemende Partij, en aan wie de bevoegdheid als bedoeld in artikel 7 

lid 1 en/of lid 3 van de Politiewet 2012 is toegekend (gebruik van geweld respectievelijk 

veiligheidsfouillering) en/of aan wie geweldsmiddelen ter beschikking zijn gesteld, oefent die 

bevoegdheid of bevoegdheden uit en draagt dat geweldsmiddel/die geweldsmiddelen in het 

werkgebied voor samenwerking, zoals benoemd in artikel 1 onder h, ook wanneer die 

buitengewoon opsporingsambtenaar - met inachtneming van de afspraken uit dit convenant - 

optreedt in een gebied van een deelnemende Partij 

’ Het is niet toegestaan een samenwerkingsconvenant aan te gaan met het kennelike doel de politiebevoegdheden en/of 

gebruik van geweldsmiddelen van de samenwerkingspartner in het eigen grondgebied te doen gebruiken 
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4.2. _ Het in het eerste lid gestelde kan worden beperkt, indien de werkgever van een BOA, 

dan wel de beheerder of verantwoordelijke van het werkgebied, nadrukkelijk bezwaar maakt 

tegen de inzet van de in het eerste lid genoemde bevoegdheden en/of geweldsmiddelen 

door een andere BOA, dan de eigen BOA. 

43 Ingevolge artikel 37 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 

Marechaussee en andere opsporingsambtenaren wordt met 'de meerdere', de 

direct toezichthouder van de BOA bedoeld. Het aanwenden van politebevoegdheden en 

geweldsmiddelen wordt door de BOA onverwijld aan zijn direct toezichthouder gemeld. 

De melding wordt door de direct toezichthouder in ontvangst genomen en vastgelegd. 

De BOA wordt door de direct toezichthouder ingelicht over de afhandeling van de melding. 

Artikel 5 Functie-uitoefening 

51 De BOA wendt geen bevoegdheden aan welke buiten de aan zijn functieomschrijving 

gerelateerde taken vallen. Daarbij is de functieomschrijving van de werkgever, waaraan de 

BOA zijn bevoegdheid ontleent (akte van opsporingsbevoegdheid), bepalend. 

5.2 _ De BOA verricht zijn werkzaamheden in het werkgebied van een deelnemende Partij 

in het door de eigen werkgever ter beschikking gestelde uniform. 

Artikel 6 Rechtspositie 

De rechtspositieregelingen van de BOA's blijven onverkort van toepassing, indien de BOA's 

deelnemen aan de uitvoering van taken buiten het werkgebied van de werkgever, als 

bedoeld in artikel 3. 

Artikel 7 Werkgever van de BOA 

v ledere werkgever spreekt door ondertekening van dit convenant uit, dat de 

samenwerking met de andere partners onderdeel is van hun taakopvatting. 

72 Klachten over de BOA worden conform de Beleidsregels Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar door de werkgever van die betreffende BOA afgehandeld. 

Artikel 8 Financiën en aansprakelijkheid 

81 Partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor de inzet van BOA's, tenzij 

anders is overeengekomen in de basiswerkafspraken als bedoeld in artikel 3. 

8.2 _ De werkgever zorgt ervoor, dat de BOA beschikt over een aansprakelijkheids- 

verzekering. 

8.3 Overige afspraken omtrent financiën en aansprakelijkheid, met betrekking tot de 

geleverde inzet tussen Partijen, vallen buiten de reikwijdte van dit convenant en worden 

desgewenst tussen Partijen onderling geregeld. 

Artikel 9 Wijzigingen of aanvullingen, beëindiging of voortzetting van dit 

convenant 

91 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

9.2. _ Twee jaar na inwerkingtreding van het gewijzigde convenant wordt de werking 

geëvalueerd op initiatief van de provincie, om eventuele onvolkomenheden te repareren 

De direct toezichthouders en toezichthouder worden bij deze evaluatie betrokken. 



9.3 _ Wijziging of aanvulling geschiedt schriftelijk, bij gelijkluidend besluit van alle Partijen 

Dit convenant vervalt evenwel direct op aanzegging van de toezichthouder of één van de 

direct toezichthouders bij de coördinator samenwerking VTH van de provincie Noord- 

Brabant. 

94 Een Partij kan zich terugtrekken uit het convenant met opgaaf van redenen. Hiervoor 

geldt een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij 

de provincie Noord-Brabant en tegelijkertijd te worden gemeld bij de betreffende direct 

toezichthouder. 

9.5 Bepalingen die naar hun aard, ook na het eventueel vervallen van dit convenant, van 

kracht horen te blijven, waaronder in ieder geval de regeling van klachtbehandeling, 

aansprakelijkheidsverzekering, en vertrouwelijkheid van in het kader van de samenwerking 

verkregen informatie van justitiële, politie- of andere (rijks-)diensten, blijven ook na het 

eventueel vervallen van het convenant van kracht, voor zolang als nodig is voor de 

afdoening. 

Artikel 10 Slotbepalingen 

10.1 Voor alle geschillen tussen Partijen, voortvloeiend uit dit convenant, wordt met 

uitsluiting van de gang naar de rechter, altijd door middel van (bestuurlijk) overleg naar een 

minnelijke oplossing gezocht, met inachtneming van de bevoegdheden van de 

toezichthouder en direct toezichthouders en de daarvoor wettelijk bepaalde procedures. Dit 

convenant is verder niet in rechte afdwingbaar. 

10.2 Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum dat deze door de 

toezichthouder en de direct toezichthouders, alsmede door twee of meer Partijen is 

ondertekend en gedagtekend 

10.3 De werking van dit convenant beperkt zich tot de Partijen die dit gewijzigde 

convenant hebben getekend. 

10.4 Partijen dragen er zorg voor dat degenen, die namens hen ondertekenen, 

rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd zijn, respectievelijk beschikken over een 

toereikende volmacht. 

10.5 Het origineel van dit convenant, met daarop de handtekeningen van Partijen, wordt 

gearchiveerd door de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt zorg voor 

verzending van gewaarmerkte kopieën van het ondertekende exemplaar naar de 

toezichthouder en de direct toezichthouders. 

10.6 Dit convenant zal worden aangehaald als: Convenant “Groene Handhaving Noord- 

Brabant 2021". 

Aldus overeengekomen en opgemaakt op 29 juni 2021 (datum voorstel) 



Gemeente X, rechtsgeldig vertegenwoordigd door… .gemachtigd door de Burgemeester 

d.…. handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. . 

Gemeente Y, rechtsgeldig vertegenwoordigd door….gemachtigd door de Burgemeester d.d. 

handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. … 

Gemeente Z, rechtsgeldig vertegenwoordigd door….gemachtigd door de Burgemeester d.d. 

… handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. … 

Waterschap Aa en Maas, rechtsgeldig vertegenwoordigd door… 

Waterschap De Dommel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door … 

Waterschap Brabantse Delta, rechtsgeldig vertegenwoordigd door…. 

Waterschap Rivierenland. rechtsgeldig vertegenwoordigd door…. 

De Omgevingsdiensten Brabant Noord (ODBN), Zuidoost Brabant (ODZOB) en Midden en 

West Brabant (OMWB), voor zover het de bevoegdheden van het overheidslichaam betreft, 

de dagelijkse besturen en gemandateerde directeur(en); 

Vereniging Natuurmonumenten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door….; 

Staatsbosbeheer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door….; 

Stichting het Brabants Landschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd door…; 



Provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

gemachtigd door de Commissaris van de Koning d.d 29 juni 2021, handelende ter uitvoering 

van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 29 juni 2021 

(geanonimiseerd)

's-Hertogenbosch _ 15 juli 2021 | 
(geanonimiseerd)

(plaals) (datum) | e Iem (handtekenlng) E 



Voor gezien en akkoord. 

Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, rechtsgeldig vertegenwoordigd door… Blijkend 

uit de Statuten gedeponeerd te. 

De toezichthouder, 

De hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket, 

n 

Amsterdam 29 november 2021 | 

(plaats) (datum) (handtekening) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Direct toezichthouders, 

De Korpschef van politie, 

Namens deze, de politiechef van de eenheid Oost-Brabant, 

Namens deze, 

e sectorhoofd Dienst Regionale Operationele Samenwerking 

Eindhoven 29 november 2021 | 

(plaals) e (dalurn) e ) 

De Korpschef van politie, 

Namens deze, de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Namens deze, 

e sectorhoofd Dienst Regionale Operationele Samenwerking 
(geanonimiseerd)

Breda 7 december 2021 | (geanonimiseerd)

(plaats) _ (datum) 

  

( and(‘ek‘enlr‘lg) 

De Korpschef van politie, 

Namens deze, de politiechef van de eenheid Midden-Nederland, 

Namens deze, 

e sectorhoofd Dienst Regionale Operationele Samenwerking (geanonimiseerd)

De Meern, 16 december 2021 n 
(geanonimiseerd)

(plaá(sì — >(d’atum) / _ (anáte erimgì 

     



De Korpschef van politie, 

Namens deze, de politiechef van de eenheid Oost;Nederland, 

Namens deze, 

N sectorhoofd Dienst Regionale Operationele Samenwerking (geanonimiseerd)

Nijmegen 29 november 2021 I ] (geanonimiseerd)

  

(‘p‘láát‘sj‘ E n (datum) EE N (‘handtekenmg)‘” EN 

10 



Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021” 

(Domein Il BOA's, milieu welzijn en infrastructuur) 

Besluit tot ondertekening 

Convenantspartijen 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het vernieuwde Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021, 

voor onbepaalde duur; 

2. Bijgaand tekenblad te laten ondertekenen door de 

burgemeester/dijkgraaf/voorzitter/directeur 



Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021” 

(Domein II BOA's, milieu welzijn en infrastructuur) 

Besluit tot ondertekening 

INDEX-tekenbladen 

De gemeenten, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft de colleges van de gemeenten 

Per 1 januari 2022: 

Alphen-Chaam, _ Drimmelen, Laarbeek, Sint-Michielsgestel, 

Altena, Eersel, Land van Cuijk, Someren, 

Asten, Eindhoven, Loon op Zand, Son en Breugel, 

Baarle-Nassau, _ Etten-Leur, Maashorst, Steenbergen, 

Bergeijk, Geertruidenberg, _ Meierijstad, Tilburg, 

Bergen op Zoom, _ Geldrop-Mierio, Moerdijk, Valkenswaard, 

Bernheze, Gemert-Bakel, Nuenen, Gerwenen _ Veldhoven, 

Best, Gilze en Rijen, Nederwetten, Vucht, 

Bladel, Goïrle, Oirschot, Waalre, 

Boekel Halderberge, Oisterwijk, Waalwijk, 

Boxtel, Heeze-Leende, Oosterhout, Woensdrecht, 

Breda, Helmond, Oss, Zundert 

Cranendonck, 's-Hertogenbosch, _ Reusel-De Mierden, 

Deurne, Heusden, Roosendaal, 

Dongen, Hilvarenbeek, Rucphen, 

De waterschappen, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft de dagelijkse besturen van 

Waterschap Aa en Maas, 

Waterschap Brabantse Delta, 

Waterschap De Dommel, 

Waterschap Rivierenland, 

De provincie Noord-Brabant, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant; 

De Omgevingsdiensten, voor zover het de bevoegdheden van het overheidslichaam betreft, de 

dagelijkse besturen en gemandateerde directeur, 

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), 

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), 

Vereniging Natuurmonumenten; 

Staatsbosbeheer; 

Stichting het Brabants Landschap: 

alsmede Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, zelf geen partij, die verklaart haar adhesie te 

betuigen indien particuliere organisaties/BOA-werkgevers wensen toe te treden tot de 

samenwerkingsafspraken 



Convenant “Groene Handhaving Noord-Brabant 2021” 

(Domein II BOA's, milieu welzijn en infrastructuur) 

Besluit tot ondertekening 

tekenblad 

Namens de gemeente Best, 

krachtens besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021; 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door B burgemeester (geanonimiseerd)

   (geanonimiseerd)
d21 12 2081 

(plaats) (datum) 

  


