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Voorwoord 
 
 

Toezicht en handhaving groene wetten is vanaf 1/1/11 geconcentreerd bij de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ). De taken worden gedaan in de gehele 

provincie Zuid-Holland. Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de ‘groene 

taken’ worden uitgevoerd en welke ervaringen uit voorgaande jaren daaraan ten grondslag 

liggen. De  uitvoering in opdracht van de provincie vraagt om vroegtijdige en nauwe 

samenwerking, overleg en maatwerk op z’n tijd. 

 

De kerncompetentie voor OZHZ is ‘vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen’. Dat 

geldt voor de collega’s, maar ook voor de ‘buitenwereld’. De groene buitenwereld is nogal 

divers en omvangrijk; veel verschillende partijen waarmee wordt samengewerkt; 

handhavingpartners, Terreinbeherende Organisaties (TBO), vergunningverleners. Daarnaast 

zijn er belanghebbenden als recreanten, ondernemers, bewoners. 

 

Omgevingsbewustzijn is als competentie voor de groene handhavers dus minstens zo 

belangrijk. OZHZ treedt op als regionale autoriteit voor de uitvoering van de omgevingstaken, 

dus ook voor de groene wetten (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en 

Boswet). OZHZ is voor groen het aanspreekpunt voor onder meer gemeenten, provincie en 

andere Regionale Uitvoeringsdiensten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 

besluitvorming/bespreking 

 

Versie Datum Verantw. Actie 

0.1 12 dec 2012 CL 1e concept opgesteld 

0.2 21 januari 2013 CL Toelichting bij teamoverleg 

0.3 25 februari 2013 CL Werkoverleg groen 
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1 Inleiding 
 

OZHZ voert namens de opdrachtgevers wettelijke taken binnen het milieu-/omgevingsrecht 

uit in de regio Zuid-Holland Zuid. Toezicht en handhaving groene wetten is door GS voor de 

hele provincie gemandateerd aan OZHZ. De groene vergunningverleners werken sinds 

1/2/2013 vanuit de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en de groene beleidsmedewerkers 

blijven bij de provincie. Deze verdeling van de bij groen betrokken medewerkers stelt eisen 

aan een goede structuur voor de onderlinge samenhang, samenwerking, informatie-

uitwisseling en afstemming. Met name in de 2de helft van 2013 zal hieraan intensief gewerkt 

worden. De groene vergunningverleners zullen de eerste helft van dit jaar nodig hebben om 

te acclimatiseren.  

 

De opdrachtgever (de provincie) geeft inhoud aan de vraag wat de dienst doet. De vraag hoe 

de dienst haar taken uitvoert is bepaald in dit  uitvoeringsprogramma.  

 

Visie en missie van OZHZ 

De uitvoering van taken is gericht op de inhoudelijke opgaaf op het terrein van beheer en 

ontwikkeling van ruimte, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarbij wordt van de 

overheid verwacht dat zij bereikbaar, toegankelijk, transparant en aanspreekbaar is voor 

burgers, bedrijven en instellingen.  

 

Voor de handhaving groene wetten hebben we dit als volgt nader ingevuld; 

 

Missie groen 

 

OZHZ streeft naar evenwichtige afspraken over het gebruik van de leefomgeving en een 

goed evenwicht tussen natuurgebruik en natuurbescherming . Afspraken die tegemoet 

komen aan verschillende belangen en behoeften. Dus oog voor natuur én mens. Overdracht 

van kennis over de natuur is van belang voor waardering en draagvlak. Begrip is van belang 

voor een goede uitvoering van beheerplannen, handhavingplannen, vergunningen en 

ontheffingen. 

 

OZHZ doet dat dus niet solitair, maar samen met terreinbeherende organisaties, 

handhavingpartners en andere belanghebbenden, zoals omwonenden en ondernemers. 

Samen zoeken naar slimme, doeltreffende oplossingen. Kennis delen en adviseren. Samen 

met goede communicatie leidt dat tot betrokkenheid en een gevoel van gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de kwetsbare omgeving. 

 

OZHZ doet dit, transparant, oplossingsgericht, met kennis van het gebied, efficiënt, kwalitatief 

hoogwaardig, integraal, onafhankelijk en programmatisch. 

1.1 Decentralisering groene wetten 

Het wetsvoorstel Natuurbescherming is (in 2012) op de plank komen te liggen (is controversieel 

verklaard) vlak na de kabinetscrisis. Daarmee is de verdere decentralisering van de groene wetten 

even stil komen te liggen. Recentelijk hebben we van een wetgevingsjurist van het ministerie van EZ 

vernomen dat de nieuwe Staatssecretaris van Economische Zaken (Sharon Dijksma) hiermee op 

korte termijn verder wil. Op dit moment wordt geschreven aan een ‘nota van wijzigingen’, die nog 

vóór de zomer van 2013 naar de Tweede Kamer moet. De aanpassingen zullen naar verwachting 
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deels tegemoet komen aan de wensen van maatschappelijke partijen, maar natuurlijk ook aan die 

van de PvdA (indertijd initiatiefnemer voor het alternatieve wetsvoorstel ‘Mooi Nederland’). Dus 

verdere decentralisering van de groene taken gaat verder en zal binnen afzienbare termijn tot stand 

komen.  

 

Door het oponthoud is onze inschatting dit niet eerder dan in 2014 zal gebeuren.  De nieuwe wet 

moet ecologie en economie meer verbinden, wat onder meer moet leiden tot minder belemmeringen 

voor burgers en ondernemers om activiteiten te ontplooien in - de buurt van – Natura 2000 

gebieden. Vergunningplicht wordt (waarschijnlijk) beperkt tot activiteiten met significant schadelijke 

effecten. Daarvoor in de plaats wordt de mogelijkheid opgenomen om een verplichting op te leggen 

(met voorwaarden). Dus minder vergunningverlening en meer handhaving. 

 

In dit uitvoeringsprogramma voor 2013 wordt al wel geanticipeerd op de verwachte veranderingen. 

De meeste tijd en aandacht gaat uit naar de zaken die ook in de nieuwe Wet Natuurbescherming 

van belang worden geacht. 

 

Figuur 1. De meest waarschijnlijke verantwoordelijkheidverdeling na verdere decentralisering.  

Bevoegd gezag Ministerie van EZ GS B&W (Aanhaken wordt 

verplicht in nieuwe Wet. ) 

Nbwet 

Gebieds 

Bescherming 

Activiteiten van het 

Koninklijk huis, 

schelpdiervisserij, 

landsbelang 

Alle overige bepalingen uit de 

Nbwet 

Alle overige bepalingen 

uit de Nbwet haken aan; 

ca. 85 % van de 

activiteiten. 

Ffwet  

Soorten 

bescherming 

CITES Beheer – en schadebestrijding 

Jacht 

Faunafonds 

(schadevergoedingen) 

algemene bepalingen 

art 75 ruimtelijke 

ingrepen 

Boswet   Toezicht op vellingen van 

bomen en herplantplicht 

Opleggen herplantplicht 

Boswet kan gelden naast 

de kapverordening of 

APV 

Vbln (vervalt 

begin 2013) 

    Reclameborden 

Slootdempingen 

1.2 Vijf pijlers voor T&H groene wetten 

Begin 2012 hebben de provincies het ‘Basisniveau provinciale regievoering groene handhaving’ 

vastgesteld, een uitvloeisel van het Convenant Nalevingstrategie Natuurwetgeving. Om de invoering 

van het basisniveau in iedere provincie te begeleiden en bewaken, is in 2012 het IPO Regieplatform 

Groene Handhaving opgericht. Het regieplatform wordt gevormd door 12 provinciale medewerkers 

die voor hun provincie zijn aangesteld als ‘regisseur groene handhaving’. Het platform heeft een 

onafhankelijke secretaris en wordt professioneel ondersteund. 

 

Gedurende 2012 is het IPO Regieplatform Groene Handhaving in korte tijd de provinciale ingang 

geworden voor landelijke groene partnerorganisaties zoals: de organisaties verenigd in het 

Bosschap (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen), de politie, 

de NVWA en het ministerie van EZ. Dit geldt ook voor de interprovinciale visie- en meningsvorming 

over actuele groene onderwerpen zoals: het Wetsvoorstel Natuurbescherming, cross-compliance, 

de Bestuurlijke strafbeschikking milieu en de contacten daarover met het CJIB, de samenwerking 
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met en facilitering van Boa’s en hun werkgevers (o.a. permanente her- en bijscholing) en het 

invullen van de provinciale coördinatierol in de wet VTH (Vergunningverlening, toezicht en 

handhaving). Het platform vervult voor deze onderwerpen een sleutelrol. 

 

De kern van het basisniveau is dat elke provincie, door het aangaan van samenwerkings-

verbanden en het maken van uitvoeringsafspraken, aanstuurt op het in haar gebied met de 

bestuurlijke en maatschappelijke partners invoeren van een gezamenlijke planning & control 

cyclus (BIG-8 model) op drie terreinen: (1) omgevingsvergunningplichtige activiteiten, (2) 

aangewezen gebieden, in het bijzonder Natura 2000 gebieden en (3) specifieke 

nalevingsproblemen in het vrije veld, buiten de bebouwde kom. Zie de figuur hierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1) De groene wetten kunnen nu al aanhaken bij de omgevingsvergunning; dat gebeurt echter op 

beperkte schaal. De initiatiefnemer van een bepaalde activiteit bepaalt of hij het wel of niet 

meeneemt in zijn aanvraag via het omgevingsloket. Vaak wordt er voor gekozen om eerst 

duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de aanvraag in relatie tot de groene wetten, door 

voorafgaand een vergunning Nbwet of ontheffing Ffwet aan te vragen. Met het wetsvoorstel 

Natuurbescherming, en trouwens ook de Omgevingswet, zal het verplicht worden om aan te haken.  

Onze inschatting is dat 80 % van de activiteiten zullen aanhaken; denk aan evenementen, bouw, 

sloop, aanleg van infrastructuur, enz. 

 

Ad 2) Dat de Natura 2000-

gebieden apart genoemd 

zijn wijst voor zich; daar 

ligt prioriteit, al was het 

maar vanwege de 

europeesrechtelijke 

verplichtingen om de 

instandhoudingdoelen van 

deze gebieden te 

realiseren. Dat Nederland 

het in Europees verband 

nog helemaal niet zo goed 

doet,  zie je aan de grafiek 

hiernaast.  
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Ad 3) Onder buitengebied verstaan we zowel de Boswet als de Ffwet. Voor de laatste gaat dat 

vooralsnog vooral om beheer- en schadebestrijding, waarvoor GS bevoegd gezag zijn. De algemene 

bepalingen uit de Ffwet neemt OZHZ mee als ’bijvangst’. Ingeval een overtreding wordt 

geconstateerd wordt strafrechtelijk opgetreden en/of de zaak doorgemeld aan de Dienst Regelingen 

van het ministerie van EZ, aan de NVWA en/of aan de politie.  

 

Ad 4 en 5) OZHZ heeft nog twee pijlers toegevoegd aan ‘het basisniveau’; de regie op toezicht en 

handhaving groene wetten en de informatievoorziening (ondersteuning handhavingpartners), en 

daarnaast de offertetaken die in de komende jaren verder worden opgezet. De offertetaken bestaan 

vooral uit quick-scans van plannen en locaties. De plannen worden vaak beoordeeld op verzoek van 

vergunningverleners die deze ontvangen hebben bij een aanvraag. De locaties worden bezocht om 

snel te beoordelen of daar beschermde soorten voorkomen. Vaak is dat niet het geval. Dan bespaart 

het de aanvrager veel tijd en geld, als geen adviesbureau hoeft te worden ingeschakeld. 

 

1.3 Globale urenverdeling in 2013 voor deze pijlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

47%

25%

14%

4%

omgevingsvergunning

N2000

buitengebied

regie/info

offertetaken
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2 Omgevingsvergunningen  
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De omgevingsvergunning beschermt de flora en fauna onvoldoende.  

 

Zie een paar van de vele publicaties over dit probleem op de vorige pagina. Tot nu toe hebben 

aanvragers van een omgevingsvergunning (bouw, sloop, aanleg, evenement, etc) de keuze om 

separaat een vergunning aan te vragen op grond van de Nbwet, of een ontheffing op grond van de 

Ffwet. Ze kunnen de groene bepalingen ook meenemen in de omgevingsvergunning door bij de 

aanvraag via het Omgevingsloket aan te vinken dat de activiteiten/handelingen gevolgen kunnen 

hebben voor een natuurgebied of voor beschermde soorten. Blijkbaar gebeurt dat zelden en wordt 

er door de vergunningverleners ook niet (regelmatig) op getoetst. 

 

OZHZ pakt dit aan door een aantal acties;  

- In het communicatieplan dat eind 2012 is opgesteld, is voorzien in een viertal regionale 

voorlichtingsbijeenkomsten. In eerste instantie zijn deze bijeenkomsten gericht op 

vergunningverleners van gemeenten en (andere) Regionale Uitvoeringsdiensten; maar 

ondertussen krijgen we ook verzoeken van andere belanghebbenden om daarbij te zijn. 

Gaandeweg is besloten daarbij aan te sluiten bij de regionale indeling van de 

uitvoeringsdiensten. De eerste bijeenkomst is gepland in het eerste kwartaal van 2013. Te 

beginnen met de regio Zuid-Holland Zuid. Gewoon omdat het voor deze regio het 

eenvoudigst te realiseren is. ODMH (Midden-Holland) moet volgen in het najaar, daar 

onder meer de gemeente Nieuwkoop hierom al in een eerder stadium gevraagd heeft. Voor 

Midden-Holland gaat het om de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse plassen en de 

gebieden rondom de Reeuwijkse plassen (Broekvelden, Vettenbroek en polder Stein). 

- 1 Maart 2013 gaat een nieuwe website online. De bestaande website (natura2000-

zuidholland.nl) was vooral bedoeld voor de handhavingpartners, maar gebleken is dat veel 

meer ‘partijen’ daar belang bij hebben. Zie verder in het hoofdstuk over 

informatievoorziening.  

- De toezichthouders op de omgevingsvergunningen, van Rud’s of gemeenten,  waarvoor 

een Verklaring van geen bedenkingen door GS (of Dienst Regelingen van het ministerie) is 

afgegeven worden actief benaderd om het toezicht grijs, groen (rood, blauw) op elkaar af te 

stemmen.  

 

De programmatische aanpak
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3 Natura 2000-gebieden 
Zoals eerder gesteld heeft toezicht en handhaving Natura 2000-gebieden prioriteit. Extra 

bijkomstigheid daarbij is dat voor alle gebieden (162 in het land, 23 in Zuid-Holland) beheerplannen 

moeten worden opgesteld, in afstemming met belanghebbenden als TBO’s (Terreinbeherende 

Organisaties), gemeenten, waterschappen, ondernemers en vertegenwoordigers van recreanten. In 

het beheerplan wordt – volgens de Zuid-Hollandse methodiek - verwezen naar een separaat 

Toezicht en handhavingplan. Zuid-Holland loopt landelijk voorop bij het opstellen van 

handhavingplannen; de Voordelta was de eerste. Dat plan dateert van 2008 en is inmiddels aan 

revisie toe. In 2012 is daaraan gewerkt.  Begin 2013 wordt dat afgerond. Daarnaast beschikken we 

inmiddels over handhavingplannen voor Nieuwkoop, Westduinpark, Solleveld & Kapittelduinen, 

Voornes Duin en Duinen Goeree. In 2013 moet een begin gemaakt worden met de vijf Natura 2000-

gebieden in de Alblasserwaard, alhoewel de provincie daaraan voorafgaand nog een behoorlijke 

slag moet doen met de beheerplannen voor die gebieden. 

 

Voor de Natura 2000-gebieden is een risicoanalyse gemaakt (zie bijlage 2), waarbij de beheerders 

van de deelgebieden zijn benoemd als ‘locatiedossier’. Om de toezichtcapaciteit te bepalen per 

beheerder zijn diverse factoren meegewogen; zie de figuur hierna. 

 

 

3.1 Voordelta 

 

Landelijk gezien het eerste en gedurende een aantal jaren meest in het oog springende 

Handhavingplan, is dat voor de Voordelta. De compenserende maatregelen voor de aanleg van de 

Tweede Maasvlakte (waardoor ca. 2000 hectare van het Natura 2000-gebied Voordelta een andere 

invulling kreeg), moesten gerealiseerd zijn vóór de ‘eerste plons’; dus vóórdat met de aanleg 

begonnen kon worden. De druk op het proces van opstellen beheerplan en handhavingplan was 

groot door maatschappelijke en economische belangen. In 2008 zijn de inspecteurs van (toen nog) 

provincie (nu OZHZ) begonnen met onder meer varende controles om overtreders (betreders van de 

ingestelde rustgebieden voor zeehonden en watervogels) een officiële waarschuwing te geven. De 

periode van waarschuwen heeft geduurd tot september 2009. Vanaf dat moment wordt voor elke 

betreding proces-verbaal opgemaakt. Omdat het gebied zo’n voorname rol inneemt bij het toezicht 

door OZHZ, nemen we op de volgende pagina’s het uitvoeringsprogramma 2013 op, zoals 
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opgesteld in overleg met de bevoegd gezag partijen (RWS, EZ, de provincies Zeeland en Zuid-

Holland).  

 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Voordelta 2013 

 

Product- 

nr 

Gepland product Mijlpaal Opmerking 

1 Regie/coördinatie 

1.1 Rooster gezamenlijke 

(opstap)diensten, zowel over 

water als over land. Ook nadere 

afspraken hierover met NVWA. 

Mei t/m 

september 

De afspraken met de 

handhavingpartners 

worden per maand 

vastgelegd en 

gecommuniceerd met het 

Platform Handhaving 

Voordelta en het KWC.  

1.2 Inzet op en door gezamenlijke 

diensten met handhavingpartners. 

Daarnaast een flexibele inzet van 

mensen en materieel als het weer 

geschikt is voor bepaalde 

doelgroepen. 

April t/m 

oktober 

De regisseur vervult hierbij 

een belangrijke rol. De 

uitdaging is om met de 

schaarste in het 

beschikbare aantal uren 

toch voor afdoende 

toezichtdichtheid – op het 

juiste moment - te zorgen.  

1.3 Actualisering handhavingplan 1 mei 2013 1e Concept is opgesteld in 

2012. 2de Concept eind febr 

naar handhavingpartners 

voor aanvullingen. Definitief 

plan in mei 2013 naar 

Platformleden. Wordt 

vastgesteld door de 

Kerngroep en ter informatie 

voorgelegd aan het BGO 

(Bevoegd gezag overleg). 

Het landelijk format voor de 

Natura 2000 gebieden is 

hierin verwerkt.  

1.4 Organisatie Kerngroep Handhaving 4 x in 2013  

1.5 Organisatie Platform Handhaving 2 x in 2013 In mei en in december. 

1.6 BOA-registratie wordt begin 2013 

met kaartmateriaal aangepast, 

waardoor elke overtreding meteen 

gekoppeld is aan een bepaald 

(rust)gebied. 

1 febr 2013 Dit leidt tot betere 

managementinformatie; 

aan het eind van het jaar, 

maar ook tussentijds. 

1.7 In opdracht van de OZHZ is een 

nieuwe website gemaakt voor 

burgers en ondernemers, met een 

beveiligd gedeelte voor 

overheden.  

Mrt 2013 In maart gaat de website 

online.  
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1.8 Afspraken met 

handhavingpartners over de 

follow-up van 

meldingen/constateringen door de 

verkeersbegeleiders van 

Ouddorp.   

 Inzet van de politie in de 

regio is hierbij essentieel 

i.v.m. met aanrijdtijden. De 

politie op Goeree heeft 

inmiddels meer capaciteit 

daarvoor toegezegd.  

1.9 Implementatie van het protocol 

voor opvolging van constateringen 

door de handhavingdesk (van het 

Kustwachtcentrum Den Helder) 

t.a.v. de beroepsvisserij.  

Juli 2013 

 

De varende controles 

zullen beter worden 

afgestemd met de 

handhavingsdesk, zodat de 

mensen in de boot direct 

kunnen reageren op 

constateringen gedaan 

door de Kustwacht . Ook 

zal in 2013 het toezicht 

door de Kustwacht worden 

geïntensiveerd, onder 

andere door - naast 

toezicht vanaf de 

handhavingsdesk - meer 

gebruik te maken van de 

inzet van varende en 

vliegende eenheden. 

1.10 Evaluatie handhaving 2013 December 

2013 

Opgesteld door de 

Kerngroep, voorgelegd aan 

het Platform en  

aangeboden aan het BGO. 

2 Toezicht op land en water 

2.1 Uitoefenen toezicht op land en 

water 

Mei t/m 

september 

Ureninzet handhaven op 

niveau van voorgaande 

jaren.  

2.2 Speerpuntacties bij Bollen van de 

Ooster, Slikken van Voorne en 

Slufterstrand. 

Mei t/m 

september 

Vooral door een flexibele 

inzet van een beperkt 

groepje handhavers 

2.3 Objectgebonden toezicht  Mei t/m 

september 

Controle op naleving 

vergunningvoorschriften. 

2.4 Administratief-juridische 

afhandeling 

Mei t/m 

september 

Ingeval van bestuurlijke 

strafbeschikking en 

bestuursrechtelijk optreden. 

2.5 Samenwerkingsovereenkomst 

groene handhavingpartners 

Mei 2013 In eerste instantie t.b.v. 

Bestuurlijke 

Strafbeschikking milieu, 

maar tevens aanleiding 

voor nauwere 

afspraken/samenwerking 

en informatie-uitwisseling.   

2.6 Bestuurlijke Strafbeschikking 

milieu (BSBm) De bonnen worden 

 Doorlopende activiteit. 

Tussentijdse rapportages 
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bij het CJIB aangeleverd via 

OZHZ. OZHZ doet toetsing en 

follow-up. 

aan Platformleden. 

3 Exploitatie   

3.1 Exploitatie provinciale vaar- en 

voertuigen 

Mei t/m 

september 

Doorlopende activiteit. 

3.2 ICT. Exploitatie Werkgroep 

Voordelta in BOA-registratie. 

Tussentijdse 

voortgangsrapportages. 

Onderhoud van website.  

Maandelijks 

mei t/m 

september  

Doorlopende 

informatievoorziening via 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Deltawateren 

Aan de Deltawateren wordt vanouds veel aandacht besteed; vandaar dat hier ook een paragraaf 

aan wordt geweid. Samenwerking bij de handhaving in de Deltawateren heeft een hoge prioriteit. 

Staatsbosbeheer (SBB) is een van de belangrijkste partners.  

 

Rijkswaterstaat (Zeeland) heeft het voortouw voor het opstellen van het beheerplan voor de  

Deltawateren. Dat zijn niet alleen de Zuid-Hollandse wateren, maar ook die in Zeeland (Ooster- en 

Westerschelde). Er wordt  een zogenaamde 60% versie als definitieve versie van het beheerplan 

verwacht in 2013. In het verlengde hiervan is in 2012 gestart met het opstellen van het 

handhavingplan Deltawateren. Eind 2012 is een eindconcept opgeleverd, waarvan de betrokken 

instanties geoordeeld hebben dat het nog niet voldragen is. De provincies (Brabant, Zeeland en 

Zuid-Holland) bekijken begin 2013 hoe de ontbrekende stappen ingevuld kunnen worden. Belangrijk 

vraagstuk hierbij is natuurlijk de financiering. 

 

OZHZ is binnen het netwerk de groene regisseur in de Noordelijke Deltawateren. De Rud Zeeland 

i.o. wordt de groene regisseur voor toezicht en handhaving in het zuidelijk deel.  Voor de 

Deltawateren overall moet een werkbare structuur gevonden worden, voor enerzijds afdoende 

eenduidigheid en afstemming en anderzijds zo min mogelijk overlap (denk aan verschillende 

bijeenkomsten voor verschillende gebieden met vergelijkbare vraagstukken en dezelfde personen).  
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Recreatie 

Er zijn op en rond de Deltawateren in 2012 in totaal 58 controledagen geweest. In de meeste 

gevallen betrof het gezamenlijke diensten van OZHZ met de handhavingpartners SBB, District 11 

Politie Rotterdam Rijnmond, G.Z-H, ZHL en Vereniging Natuurmonumenten. 

 

 

Tabel: Aantal controles per deelgebied 2012 

 

Tijdens de controledagen zijn ca 240 personen gecontroleerd. Dit aantal was zeker hoger geweest 

met betere weersomstandigheden. Er waren minder recreanten dan andere jaren, met name in de 

zomermaanden.  

 

Beroepsvisserij 

Er is op het Haringvliet en Krammer-Volkerak een drietal vergunningen op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 van kracht voor visserij. Voor  het Haringvliet betreft het  een 

beroepsvisser (geldig tot eind 2012) en voor het Krammer-Volkerak betreft het de Vereniging 

Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van beroepvissers in het Volkerak Zoommeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Illegale bespuiting vegetatie ’s-Lands Bekade Gorzen. 

  Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tot. 

Haringvliet 2 2 2   2 5 1 7 2 2 1  1 27 

Hollands Diep  1  1  1    1 2  6 

Krammer-
Volkerak 

1   1     2  1 2   2 1  1 10 

Oude Maas    1 1 1  2   1  6 

Grevelingen  1    2 1 2   1 2       9 

Totaal 4 3 3 4 4 11 2 12 4 4 5  2 58 
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Tijdens een broedvogelinventarisatie op 13 mei stuitten twee medewerkers van Natuurmonumenten 

op een hennepkwekerij in het riet en de ruigte van de Beningerslikken. Er waren plekken vrijgemaakt 

en jonge plantjes geplant met daaromheen blauwe korrels. Met de politiekorpsen Zuid-Holland Zuid 

en Rotterdam-Rijnmond is een actieplan opgesteld. Dit heeft geresulteerd in de aanhouding van 

twee personen. Alle hulpmiddelen alsmede boten werden in beslaggenomen. De aanwezige planten 

werden verwijderd en vernietigd. 

 

 

 

Een van de stekken hennep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 en 3 juni is door de OZHZ een handhavingweekend georganiseerd op alle Natura 2000 

wateren in Delta Noord. Zie hierna – als voorbeeld voor de andere gebieden – wat daarvan het 

resultaat is.   

 

Tabel totalen handhavingweekend 2 & 3 juni 2012 

 

Datum Deelgebied Aantal pers. 

aangesproken 

Aantal 

ws. 

Aantal 

Pv’s 

Waarvoor  

2-06-2012 
Haringvliet-West 

Oude Maas 
27 4  

Oa. Snel varen nabij Stad a/h Haringvliet 

2-06-2012 
Haringvliet Oost, 

Hollands Diep 
27  2 

Visserijwet 

2-06-2012 Grevelingen 7 7   4 
2x pv niet kunnen tonen vispas, 1x geen 

reddingsvest, 1x niet tonen vaarbewijs 

2-06-2012 Krammer-Volkerak 18 1  Geen vispas vader (kind viste) 

3-06-2012 
Haringvliet-West 

Oude Maas/Spui  
21 1  

Visserijwet 

3-06-2012 

Haringvliet Oost 

HD, Hoekse 

Waard 

5   

1x inbeslagname palingfuik geen verdachte 

3-06-2012 Grevelingen 4 3 1 
1x pv zich bevinden op verboden grond, ws 

voor BPR, Ffwet en Visserijwet 

03-06-2012 Krammer-Volkerak 6    

Totaal  115 16 7 
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Zeeforel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies van 2012 en aanbevelingen voor 2013; 

- Als gevolg van de matige weersomstandigheden waren er veel minder recreanten dan 

normaal, waardoor minder verstoring en minder betredingen van afgesloten gebieden.  

- Handhaving op art 461 van het Wetboek van Strafrecht (verboden gebied) is minder 

effectief dan handhaving op artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 

(toegangsbeperking). OZHZ dringt er al enige tijd op aan om voor alle oude afgesloten 

gebieden en nieuwe zoneringen een toegangsbeperkingbesluit op te stellen. 

- De naleving van de vergunning voor beroepsvissers is goed. 

- De naleving van de vergunningen voor chemische onkruidbestrijding blijft een 

aandachtspunt. 

- Het gaat nog steeds slecht tot zeer slecht met kwalificerende soorten als de 

Bontbekplevier, Dwergstern, Strandplevier (bijna nul) en de Visdief, onder meer door 

verruiging van de Slijkplaten. De Brandgans vaart er wel bij, maar dat was nu juist niet de 

bedoeling. Voor 2013 kan beter bekeken worden of het mogelijk is om de eieren van de 

ganzen te bewerken, om de groei van de populaties in te dammen.  

- In het broedseizoen zal OZHZ, samen met Natuurmonumenten, actie ondernemen tegen 

de vele betreders van het Quackgors. Natuurmonumenten heeft camera’s opgehangen; in 

korte tijd stonden 19 personen op de foto, die zich dus in verboden gebied bevonden.  

 

 
Aantal controledagen Deltawateren 2012

0
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4 Buitengebied 
 

4.1 Flora- en faunawet 
Volgens de recente ganzentellingen in opdracht van het faunafonds is gebleken dat de 

populatie van de overzomerende (grauwe) gans nog steeds toeneemt. Dit is een van de 

oorzaken waardoor de bestaande ontheffingen vaker zijn doorgeschreven en worden 

gebruikt. Begin 2011 maakten 575 jachtaktehouders gebruik van de ontheffing van de 

grauwe gans. In het eerste kwartaal van 2012 zijn circa 2800 meldingen gedaan voor 

het gebruiken van deze ontheffing.  

 

Controles 

Bij het overtreden van de ontheffing kan direct strafrechtelijk opgetreden worden, maar 

dit is, zo vindt ook het FP, een zwaar middel gezien de in enkele gevallen geringe 

schadelijke effecten van de overtreding. Net als in 2011 is bestuursrechtelijk en 

strafrechtelijk opgetreden. Hieronder de aantallen handhavingtrajecten in 2012. 

 

Handhaving 

In 2012 heeft een aantal handhavingzaken veel tijd in beslag genomen. In het kort; 

Knobbelzwanen 

Twee zaken waarbij de knobbelzwanen dodelijk gewond in het veld zijn achtergelaten. 

Bij één van de twee zaken was er voldoende bewijs en is de jager veroordeeld. Over 

deze zaken zijn statenvragen gesteld en beantwoord. 
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Overige

Ganzen en smienten 

Begin 2012 zijn jagers aangetroffen die gebruik maakten van ontheffingen op een 

jachtveld dat niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en faunawet. Hierbij is 

veel tijd besteed aan het inmeten van de percelen en het opmaken van het proces-

verbaal. Dit is samen met politie Hollands Midden en Haaglanden uitgewerkt. Daarnaast 

zijn 15 jagers aangeschreven voor overtreding van ontheffingvoorwaarden. 

 

Damherten 

Halverwege 2012 is bij een aantal jagers op damherten geconstateerd dat de 

boekhouding niet klopt. Het administratief onderzoek in samenwerking met de politie 

krijgt in 2013 vervolg. 

 

Urenbesteding in 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 waren circa 85 ontheffingen van kracht. OZHZ heeft circa 25 

handhaafbaarheidtoetsen uitgevoerd op nieuwe ontheffingen en in het veld jachtvelden 

beoordeeld op omvang. Uiteindelijk is in 2012 circa 1200 uur besteed aan toezicht op 

beheer- en schadebestrijding.  

 

Beheer meeuwen Rotterdamse havenbedrijven 

Alle verleende ontheffingen zijn gecontroleerd op naleving. Er zijn geen overtredingen 

geconstateerd. Enkele afwijkingen van de voorschriften zijn direct met de betrokkenen 

gecorrigeerd (zaken zoals het insmeren van de eieren en het wegnemen van het 

nestmateriaal).  

 

Beheer en schadebestrijding grauwe gans, kolgans en smient 

Over heel 2011 zijn circa 1600 meldingen per e-mail en antwoordapparaat ontvangen 

voor deze soorten. In 2012 waren dat circa 4800 meldingen. Naar aanleiding van deze 
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meldingen zijn in 47 controledagen 190 jachtaktehouders gecontroleerd op het gebruik 

van de ontheffing. Dit jaar heeft accent gelegen op het gebied van Hollands Midden. In 

2012 heeft OZHZ 6 zaken Ffwet, die geen betrekking hadden op beheer- en 

schadebestrijding,  overgedragen aan de politie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 2013 

2013 Zal in het teken staan van het controleren op afschot van konijnen bij 

sportverenigingen en bedrijven, het gebruik van vangkooien en controle van 40 hectare 

eisen van jachtvelden. Een drietal zaken uit 2012 (damherten en jachtvelden) wordt 

afgerond in 2013.  

 

Konijnen 

Voor de konijnen ligt de nadruk op efficiënt controleren. De meesten maken alleen in de 

avond- en nachturen gebruik van de deze ontheffing. Het aantreffen van de jagers in het 

veld is moeilijk en vergt veel tijd.  

Vangkooien 

Een aantal Wildbeheereenheden heeft ontheffing gekregen voor het neerzetten van 

vangkooien voor de zwarte kraai, maar tot op heden heeft nog niemand het gebruik 

gemeld.  

Jachtvelden  

Uit de kennis en ervaringen in 2012 is opgemaakt dat de jachtvelden niet altijd voldoen 

aan de gestelde eisen van 40 hectare. Een aantal jachthouders heeft daardoor 

onterecht een ontheffing van de FBE verkregen en is derhalve niet gerechtigd om 

daarvan gebruik te maken.  

Voorlichting 

Tijdens de controles is geconstateerd dat er nog veel onduidelijk is over beheer en 

schadebestrijding in het algemeen, maar met name over het gebruik van de 

ontheffingen. Onder de jagers c.q. wildbeheereenheden blijkt grote behoefte te bestaan 

aan voorlichting hierover. In 2013 wordt vervolg gegeven aan de eerste 

voorlichtingsbijeenkomst in 2012 bij de wildbeheereenheid Duin- en Bollenstreek. 
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4.2 Boswet 
 

De kapmelding van een voorgenomen velling moet worden ingediend bij de Dienst 

Regelingen van het Ministerie van Economische zaken. Van elke melding wordt een 

ontvangstbevestiging gemaakt met een uniek kapnummer. De Dienst Regelingen stuurt 

dit naar de melder en de OZHZ. Na velling is er een herplantverplichting met een termijn 

van 3 jaar. 

 

Een velling die niet bij de Dienst Regelingen is gemeld wordt door de handhaver Boswet 

gemeld en er wordt proces verbaal opgemaakt. In 2012 is 5 keer proces-verbaal 

opgemaakt voor een illegale velling. De opgelegde transactiebedragen in 2012 van het 

Openbaar Ministerie varieerden; 1 x € 2.500, 2 x € 5.000 en 2 x € 10.000.  

 

De Boswet kent een aantal mogelijkheden voor ontheffing. Het verzoek wordt bij de 

Dienst Regelingen ingediend. De handhaver Boswet geeft hierop advies aan de Dienst 

Regelingen. Vrijwel altijd wordt dit advies overgenomen. 

  

Boswet rapportage 2012 

 

Lopende zaken van vellingen en herplantverplichtingen op 1 januari 2012    61 

Illegale vellingen waartegen proces verbaal  is opgemaakt in 2012       +  5 

Nieuwe kapmeldingen in 2012                            +58 

Totaal aantal zaken van vellingen en herplantverplichtingen 124 

  

Afgesloten zaken in 2012 
– Dunning (geen herplantverplichting) 
– Herplant uitgevoerd 
– ontheffing van de herplantplicht  
– overig (geen herplantverplichting)  

 

-11 

-18 

-  2 

-14 

Totaal aantal lopende zaken van vellingen en herplantverplichtingen 

op 31 december 2012  

 79 

 

De volgende Boswet ontheffingen zijn in 2012 door de handhaver Boswet behandeld: 

- de wachtverplichting van een maand om te vellen 3 x  

- de herplantverplichting met een termijn van maximaal 3 jaar verlengen 4 x 

- compensatie van de herplant  3 x 

- ontheffing van de herplantplicht  2 x. 

 

Vooruitzicht 2013 

Door de jaren heen is het aantal vellingen vrij constant geweest. De verwachting is dus 

dat de inzet in uren in 2013 vergelijkbaar zal zijn met de jaren daarvoor.  
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5 Regie / informatievoorziening 
 

5.1 Regie 

In opdracht van het Regieplatform groene handhaving is in 2012 het basisniveau 

vastgesteld voor de provinciale regierol voor groen. Dat heeft onder meer het volgende 

opgeleverd; 

 

(Uit het Basisniveau provinciale regievoering groene handhaving.) 

 

 Drie complementaire van elkaar te onderscheiden provinciale regierollen  

Uitgangspunt van het basisniveau is dat de provinciale regievoering bij de groene 

handhaving bestaat uit drie complementaire van elkaar te onderscheiden provinciale 

regierollen, te weten:  

a) De huidige wettelijke provinciale regierol op grond van de bestuursrechtelijke 

handhavingparagraaf van de Wabo en straks de Omgevingswet, die ook de 

groene wetten omvat en in het bijzonder betrekking heeft op de groene 

aspecten van inrichtingen en activiteiten met een omgevingsvergunning.  

b) De provinciale regierol op het in aangewezen gebieden – in het bijzonder 

Natura 2000 gebieden – mede met behulp van toezicht en handhaving bereiken 

en in stand houden van natuurdoelen.  

c) De provinciale regierol op het onderkennen, analyseren, prioriteren en mede 

met behulp van toezicht en handhaving aanpakken van voor de provincie of 

bepaalde regio’s daarbinnen specifieke nalevingsproblemen van de groene 

wetten in (veelal) het buitengebied of vrije veld.  

 

Toelichting op de drie complementaire provinciale regierollen  

Ad. a) – De wettelijke provinciale regierol op grond van de Wabo/Omgevingswet  

Tot het basisniveau van provinciale regievoering hoort dat de provincies er in het kader 

van hun wettelijke regierol voor zorgen, dat toezicht en handhaving van de groene wet- 

en regelgeving gericht op inrichtingen en activiteiten met een omgevingsvergunning een 

volwaardige plaats krijgen in de implementatie van de planning & control cyclus van de 

Wabo/Omgevingswet en het BIG 8 model. Dit betekent concreet dat de provincies 

ervoor zorgen dat:  

a) De gemeenten, de waterschappen en zij zelf toezicht en handhaving van de groene 

wet- en regelgeving mee in beschouwing nemen bij alle onderdelen van de planning & 

control cyclus van de Wabo/Omgevingswet en het BIG 8 model (strategisch 

beleidskader, operationeel beleidskader, uitvoeringsprogramma, voorbereidende 

protocollen en werkinstructies, uitvoeringsondersteunende voorzieningen, monitoring, 

rapportage en evaluatie).  

b) De gemeenten, de waterschappen en zij zelf gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria 

die zijn gekoppeld aan de invoering van het BIG 8 model, in het bijzonder de voor de 

groene wetten vereiste kritische massa.  
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Ad. b) – De gebiedsgerichte provinciale regierol in het kader van het Convenant 

Nalevingstrategie Natuurwetgeving  

Dit betekent concreet dat de provincies zorgen voor: strategische en operationele 

beleidskaders (handhavingsbeleid), handhaafbare beleidsplannen (controle van 

kwaliteit), uitvoeringsprogramma’s, voorbereidende protocollen en werkinstructies, 

uitvoeringsondersteunende voorzieningen, monitoring en rapportage en evaluatie.  

 

Het Convenant Nalevingsstrategie Natuurwetgeving doorkruist de bestaande wettelijke 

bevoegd- en verantwoordelijkheden niet. De provincie kan als regisseur andere partijen 

niet haar wil opleggen. De gezamenlijke toepassing van het BIG 8 model in gebieden zal 

derhalve vrijwillig plaatsvinden, maar niet vrijblijvend zijn. Dit stelt eisen aan de manier 

waarop de provincies de gezamenlijke toepassing van het BIG 8 model in gebieden 

vormgeven: doortastend de leiding nemend en met respect voor de inbreng van de 

partners.  

 

Ad. c) – De probleemgerichte provinciale regierol in het kader van het Convenant 

Nalevingstrategie Natuurwetgeving  

De probleemgerichte provinciale regierol is vrijwel gelijk aan de hiervoor beschreven 

gebiedsgerichte provinciale regierol: de insteek en focus verschillen (het aanpakken van 

specifieke problemen in het buitengebied versus aangewezen gebieden en hoe die 

mede met behulp van toezicht en handhaving te beschermen), maar de aanpak en 

werkwijze zijn gelijk. Vanuit een gezamenlijke provinciebrede risicoanalyse, zorgt een 

door de provincie geïnitieerd en aangevoerd samenwerkingsverband ervoor dat de 

verschillende opeenvolgende onderdelen van het BIG 8 model worden uitgewerkt, 

bestuurlijk worden vastgesteld en verankerd in bijvoorbeeld een 

samenwerkingsovereenkomst of convenant en worden geïmplementeerd. De prioriteiten 

zoals opgenomen in het Convenant Nalevingstrategie Natuurwetgeving worden bij de 

verschillende stappen betrokken, alsmede de in een landelijke prioriteitensessie naar 

voren gekomen nalevingproblemen. Tot deze invalshoek wordt tot besluit ook de 

provinciale regie gerekend op toezicht en handhaving van door de provincies verleende 

ontheffingen op afschot in het kader van beheer en schadebestrijding. 

 

Speerpunten bij de nadere invulling door OZHZ in 2013; 

- Verdere invulling van de afspraken zoals vastgelegd in de in 2012 

opgestelde T&Hplannen 

- Opdrachtverlening voor resterende T&Hplannen 

- Twee informatiebijeenkomsten voor gemeenteambtenaren en 

vergunningverleners van Rud’s in regio Zuid-Holland Zuid (voorjaar) en 

Midden-Holland (najaar).  

- Actieve informatie-uitwisseling via website. 

- Samenwerkingsovereenkomsten met de groene handhavingpartners, in 

eerste instantie gericht op gebruik BSBm, maar ook nadere invulling van de 

afspraken per gebied. 
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5.2 Informatievoorziening/communicatie 

In 2012 is in opdracht van OZHZ een communicatieplan opgesteld door Tappan 

Communicatie. In dat plan is een driedeling aangebracht; 

  

(Uit het concept communicatieplan voor groen.) 

In complexe communicatietrajecten helpt het om een helder onderscheid voor ogen te 

houden tussen de voorliggende communicatieopgaven. Hier onderscheiden we ze als 

volgt:  

 

1. Corporate communicatie over groenzaken 

2. Communicatie over beleid, wet- en regelgeving 

3. Gebiedsgebonden communicatie 

 

Ad 1) Corporate communicatie over groenzaken 

Positionering en profilering van groentaken OZHZ.  

 

Scherpe positionering/ kernboodschap 

De basis voor de corporate groencommunicatie bestaat uit een heldere positionering, 

uitgewerkt in een duidelijke kernboodschap. Deze boodschap is al opgenomen in 

hoofdstuk 1 en wordt hier nog even herhaald. 

 

Natuur als economische factor. Balans in natuur, recreatie en bedrijvigheid is essentieel voor 

draagvlak, begrip en waardering. OZHZ levert samen met de terreinbeherende organisaties, 

handhavingpartners en overheden een bijdrage aan die balans, met  evenwichtige afspraken die 

worden vastgelegd in handhavingplannen, brieven, ontheffingen en vergunningen. Dit gebeurt met 

oog voor de mens, de omgeving, de verschillende belangen, oplossingsgericht en met kennis. 

Goede communicatie hierover leidt tot betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Toezicht en handhaving vormen het sluitstuk om te zorgen dat de afspraken worden nageleefd. 

 

Natuurbescherming: centraal thema voor de communicatie  

In de corporate groencommunicatie, wordt de nadruk gelegd op het doel dat OZHZ met 

de uitvoering van haar groentaken dient: natuurbescherming. Op deze manier is direct 

de functie en het bestaansrecht van deze nieuwe organisatie in beeld en worden de 

afzonderlijke groentaken en verantwoordelijkheden in een duidelijk en begrijpelijk kader 

geplaatst.  

 

Toelichten regiefunctie 

Om haar regierol op effectieve wijze te vervullen, zal deze nieuwe positie van OZHZ 

door uitvoeringspartners geaccepteerd worden. Onderdeel van de corporate 

communicatie is daarom ook uitleg over de betekenis van die regierol. In het bijzonder 

onderstrepen we op welke wijze uitvoeringspartners hier baat bij hebben. Dit maakt het 

makkelijker om ‘nut en noodzaak’ van de wijziging in werkwijze te zien.  
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Bevestig positie als voorloper 

Tot slot gaat ook aandacht uit naar het feit dat OZHZ de eerste Omgevingsdienst in 

Nederland is. Hiermee ontstaat gelegenheid om de rol en taken van de organisatie 

verder toe te lichten. Klein nieuws krijgt bovendien extra waarde, waardoor ook de kans 

groter wordt dat de pers dit nieuws oppakt. In het geval van kritiek hebben koplopers 

een soort ‘vrijgeleide’. Het ligt meer voor de hand hen te vergeven voor 

‘beginnersfouten’ of ‘experimenten’ die niet zo uitpakken als gedacht.  

 

Ad 2) Communicatie over beleid, wet- en regelgeving 

Voorlichting over de nieuwe Omgevingswet en de decentralisatie van groentaken.  

 

Eén van de ‘regietaken’ die OZHZ op zich neemt, is het geven van voorlichting over 

(wijzigingen in) beleid, wet- en regelgeving. Ook voor deze deelaanpak zijn enkele 

richtinggevende uitgangspunten gekozen.  

 

Communicatie volgt vraag 

De behoefte van de verschillende doelgroepen is leidend voor wat en hoe 

gecommuniceerd wordt. Dit principe van ‘vraaggestuurde informatie’ werkt door in de 

inhoud (doelgroepspecifieke vragen), vorm (type middel) en aanbiedingswijze 

(frequentie en kanaal) van communicatiemiddelen of -activiteiten. Om de aansluiting 

tussen communicatie en doelgroep niet uit het oog te verliezen, wordt een vast moment 

in het realisatieproces gekozen, voor toetsing van de aansluiting tussen doelgroep en 

communicatieactiviteiten of -middelen.  

 

Ontzorgen een communicatiemiddel 

OZHZ ontzorgt haar opdrachtgevers en uitvoeringspartners bij de decentralisatie van 

groentaken en invoering van de nieuwe Omgevingswet met communicatieve 

instrumenten. Bijvoorbeeld proactieve en praktijkgerichte voorlichtingsessies aan 

betrokken medewerkers, het online beschikbaar stellen van relevante informatie via de 

website (‘Mijn OZHZ’) en de realisatie van communicatiemiddelen voor gezamenlijk 

gebruik.  

 

Algemene communicatie over Natura-2000 

Het is van belang dat OZHZ op essentiële onderdelen van de communicatie de regie 

houdt. De algemene communicatie over Natura 2000 is zo’n onderdeel. Investeren in 

een goed imago voor Natura 2000 is op de lange termijn van waarde voor 

gebiedsteams. Het draagt ook bij aan de profilering van OZHZ als natuurbeschermer. 

We tuigen daarom een kleine (publieks)campagne op om natuurbeheer, toezicht en 

handhaving en Natura 2000 in de provincie op de kaart te zetten. Deze minicampagne 

bestaat uit een infomercial voor de lokale tv of internet in combinatie met online banners 

en groennieuwsbrief. De boodschappen en vormgeving van die minicampagne worden 

doorvertaald naar gebiedsniveau, zodat de communicatie-inspanningen op verschillende 

niveaus elkaar gaan versterken. Door zo veel mogelijk middelen activiteiten gebundeld 

in te zetten, realiseren we kleine campagneperiodes waarin de kans groter dat 

doelgroepen herhaaldelijk en via verschillende kanalen geconfronteerd worden met 

campagne.   
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Ad 3) Gebiedsgebonden communicatie 

Communicatie over Natura 2000-gebieden.  

 

Dit laatste spoor betreft de begeleiding van gebiedsteams bij de communicatie met 

gebruikers van de 23 Natura-2000 gebieden binnen de provincie.  

 

Gedeelde communicatieaanpak 

Voor alle 23 Natura-2000 gebieden wordt een globaal gelijke communicatieaanpak 

gehanteerd. Zo hoeft niet voor ieder gebied het wiel opnieuw te worden uitgevonden, 

kan efficiënt gewerkt worden en kunnen gebiedsteams gemakkelijk van elkaar leren. Op 

Rijksniveau wordt gewerkt aan een ‘Raamwerk communicatie’, dat OZHZ zo nodig 

aanvult. Dit raamwerk kunnen gebiedsteams gebruiken bij de invulling van een concreet 

actieplan voor de communicatie en participatie rond de totstandkoming van 

(beheerplannen en) toezicht- en handhavingsplannen. OZHZ wil gebiedsteams in 

aanvulling op het raamwerk een praktische toolkit aanreiken met algemeen inzetbare 

communicatiemiddelen tot vormgegeven formats van communicatiemiddelen.  

 

Samenwerking goed organiseren 

Omdat er zo veel verschillende gebiedspartijen betrokken zijn bij de uitvoering van 

Natura 2000, vraagt de organisatie van de samenwerking in extra aandacht. Per gebied 

is/ wordt een projectgroep en een klankbordgroep gevormd die als ‘procestrekkers’ 

optreden. Deze samenwerkingsvorm biedt beperkte ruimte voor aanhaken van 

bijvoorbeeld belangenvertegenwoordigers, vrijwilligersorganisaties en andere 

beïnvloeders van de publieke opinie. Het is wenselijk om op zoek te gaan naar andere 

manieren, om deze doelgroepen te betrekken. Om bovendien te profiteren van de 

gedeelde aanpakken in de gebieden is het ook van belang om de terugkoppeling van 

ervaring in gebiedsprocessen goed te organiseren. De groenwebsite kan hier een 

belangrijke rol in vervullen, door te dienen als forum en bibliotheek. Regelmatige 

bijeenkomsten zijn echter een welkome aanvulling hierop.  

 

Netwerk als communicatie-instrument 

Het netwerk van OZHZ heeft een enorme potentiële communicatiekracht. Voor de 

gebiedscommunicatie wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk als 

communicatie-instrument. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij reguliere overleggen en 

bijeenkomsten, communicatiemateriaal te verspreiden bij (vergunnings)loketten en 

informatie op websites van uitvoeringspartners te plaatsen.  
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Uitvoeringsplan communicatie 

 

Fasering 

Bij het aanpakken van de communicatie is het van belang de volgorde van acties in 

beeld te houden. De communicatie wordt daarom gefaseerd opgepakt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 Website OZHZ groen 
 
1 Maart 2013 gaat de (nieuwe) website voor toezicht en handhaving groene wetten 

online. Zie de schermafbeelding van het eindconcept hierna.  

 

OZHZ beschikt al over een site (natura2000-zuidholland.nl) die oorspronkelijk was 

ingericht voor de groene handhavers in de provincie. Gaandeweg bevat deze echter 

meer en meer informatie die ook voor burgers en ondernemers interessant is en er blijkt 

geen andere site te zijn waar iemand snel, eenvoudig en aantrekkelijk op weg wordt 

geholpen in alle facetten van de gebiedsbescherming en soortenbescherming. Vandaar 

een nieuwe site waar in eerste instantie informatie over de Natura 2000-gebieden is 

gebundeld. Later volgen de pagina’s over de Boswet en de Flora- en faunawet.  

 

Het openbare gedeelte, zeg maar het burgerdeel, wordt eerst online gezet, omdat de 

websitebouwer deze informatie al voor een deel van het internet kon halen. De volgende 

stap is een beveiligd deel voor overheden, met name de handhavers uit het groene 

netwerk en vergunningverleners die te maken krijgen met de groene wetten als een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd. OZHZ gaat daarvoor in overleg met de 

groene vergunningverleners van ODH (Haaglanden) en de vergunningverleners van 

OZHZ.  

 

Tot slot zal via een ‘ondernemersdeel’ helder gemaakt worden welke procedures bij 

welke instantie doorlopen moeten worden door initiatiefnemers van activiteiten die 

schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten. Het streven is om één portaal te 

maken, waar iedereen terecht kan.    

Fase 1. Communicatie infrastructuur 

Activiteiten richten zich in deze fase op de realisatie van de 

communicatie-infrastructuur. Verder worden voorbereidingen getroffen 

voor een goede uitvoering van nieuwe groentaken in samenwerking met 

opdrachtgevers en uitvoeringspartners. 

 

Fase 2. Advisering onder de aandacht 

In deze fase gaat de aandacht uit naar het creëren van betaalde 

adviesopdrachten bij klanten, uitvoeringspartners en eindgebruikers.  

 

Fase 2. Profilering met groentaken 

De communicatie is vooral gericht op de naamsbekendheid en 

profilering van OZHZ als groenregisseur bij beïnvloeders en 

eindklanten. Ook de communicatie over de Natura 2000 gebieden wordt 

opgepakt. 
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Nieuwe website 1 maart 2013 online. 
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6 Offertetaken / toetsing 

 

OZHZ biedt sinds enige tijd de mogelijkheid via de afdeling Milieu & Ruimte om een quick-scan te 

doen op de plaats waar activiteiten moeten plaatsvinden die mogelijk schadelijk zijn voor 

beschermde soorten. Denk aan bouw, sloop, evenement, etc. Het betreft voornamelijk activiteiten 

waarvoor een omgevingsvergunning is/wordt aangevraagd. De ‘groene’ inspecteur kan vaak heel 

snel zien of een beschermde soort voorkomt of niet. Als de conclusie van de inspecteur is dat geen 

beschermde soorten voorkomen, dan kost deze quick-scan de initiatiefnemer slechts een beperkt 

aantal uren. Normaliter wordt voor deze toets een adviesbureau ingeschakeld, met dikke rapporten 

met dezelfde conclusie als resultaat, maar ook bijbehorende kosten en (lange) doorlooptijd. Om de 

rol van inspecteur zuiver te houden worden de adviezen uitgebracht (en in rekening gebracht) via 

M&R.   

 

Het komt ook voor dat een vergunningverlener tijdens de aanvraagprocedure een rapport ontvangt 

van een advies-/ingenieursbureau dat hij zelf niet kan beoordelen. Voor de ‘groene’ inspecteur is dat 

eenvoudiger, vanwege de achtergrondkennis en de kennis van de situatie ter plaatse. In 

voorkomende gevallen kan de inspecteur de desbetreffende locatie meenemen tijdens een andere 

controle. Dat kan ook betekenen dat geoordeeld wordt dat ten onrechte geen Verklaring van geen 

bedenkingen wordt aangevraagd, als in onderstaande casus.  

 

Deze offertaken bieden een grote kans om de bescherming van de natuur op goede wijze ‘aan de 

voorkant’ te regelen. Vóórdat de activiteiten starten wordt duidelijk wat wel kan en wat niet. En vaak 

leidt het bij de initiatiefnemers tot een (forse) kostenbesparing als projecten niet vertraagd worden 

door langdurig onderzoek of langdurige procedures als de zaken tijdens de aanvraag niet goed 

geregeld zijn.  

 

Casus offertetaken 

 

Windpark Kilwind heeft bij OZHZ een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van 4 

windturbines langs de Dordtse Kil. Windturbines kunnen aanzienlijke effecten hebben op 

vleermuizen en vogels in de zin van aantallen aanvaringsslachtoffers en mate van verstoring. De 

aanwezigheid van vleermuizen en vogels en de mate van verstoring moet daarom worden begeleid 

door systematisch en statistisch goed opgezet onderzoek (mortaliteitscriterium) 

 

De beoordeling van de effecten op vogels van windpark Kilwind langs de Dordtse Kil is gedaan in 

de Voortoets Natuurbeschermingswet en Quickscan Flora- en Faunawet. De conclusie is dat geen 

schadelijke effecten zijn te verwachten door het windpark aangezien er geen vaste rust- of 

verblijfplaatsen van broedvogels verdwijnen of onbruikbaar worden. Er zijn geen redenen om aan 

de juistheid en resultaten van dit onderzoek te twijfelen.  

 

In opdracht van de aanvrager is in het kader van de Ffwet eveneens een oriënterend onderzoek 

(Quick-scan) gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten en vastgelegd in: 

Natuurtoets Windpark Dordtsche Kil / 31-05- 2007: 

 

Ten aanzien van vleermuizen wordt de volgende opmerking gemaakt: 

De windmolens komen te staan in een open landschap langs de Dordtsche Kil. Door het ontbreken 

van lijnvormige elementen worden er geen vliegroutes van vleermuizen verwacht. 
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Uit het dossier blijkt niet dat er onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen, ook 

niet of de Dordtse Kil als foerageergebied of vliegroute wordt gebruikt.  

Echter; langs de gehele Rijksstraatweg staat een rij essen (totaal 180 stuks), min of meer parallel 

aan de rij te plaatsen windturbines langs de Dordtse Kil.  

 

Uit een projectplan van Waterschap Hollandse Delta voor de versterking van de Kildijk aan het 

Eiland van Dordrecht blijkt dat deze bomenrij door vleermuizen wordt gebruikt als vliegroute. Op 

pagina 24 is namelijk vermeld: 

“Parallel aan de Rijksstraatweg komt buiten de beschermingszone van de dijk een nieuwe bomenrij. 

Deze structuur is niet alleen landschappelijk op die locatie gewenst, maar ook in verband met de 

functie van de huidige bomenrij voor vleermuizen (op de vleermuizenroute)”. 

 

Het slachtofferprobleem van windturbines lijkt  voor vleermuizen van meer betekenis dan voor 

vogels gezien de geringe omvang van populaties vleermuizen (zie Alterra rapport: Ecologische en 

natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land / www.alterra.wur.nl) .  

 

Conclusie inspecteur: Er zou bij deze aanvraag op z’n minst een serieus veldonderzoek gedaan 

moeten worden naar de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied in relatie tot soorten, 

foerageergebied en vliegroutes (vleermuisprotocol).  
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7 Overige zaken 

 

7.1 Verordening bescherming landschap en natuur Zuid-Holland (Vbln) 

Op 30 januari 2013 hebben PS besloten tot intrekking van de VBLN (Verordening Bescherming 

landschap en Natuur Zuid-Holland) en tegelijkertijd de actualisering van de PSV 2012 (Provinciale 

Structuurvisie). Het besluit wordt formeel van kracht na publicatie van het besluit in het provinciaal 

blad. Dit betekent dat er een eind is gekomen aan een lang traject waarbij we in eerste instantie 

uitgingen van een actualisering van de VBLN maar die eindigde in intrekking en een verankering in 

de PSV en de VR (Verordening Ruimte). Alle gemeenten en waterschappen worden over het besluit 

van PS per brief geïnformeerd.  

 

In de VR wordt kort en goed het volgende opgenomen; Lid 2 verbod op dempen van sloten. De 

regels voorzien in elk geval in een verbod op het dempen van lengtesloten en voor gebieden met 

een blokverkaveling in een verbod op het dempen van alle aanwezige sloten. Een uitzondering 

hierop is alleen mogelijk voor de aanleg van een dam of als sprake is van een groot maatschappelijk 

belang, mits het veenweideverkavelingspatroon niet onevenredig wordt aangetast. 

 

OZHZ heeft uren in het uitvoeringsprogramma 2013 opgenomen voor begeleiding van gemeenten 

bij het overnemen van toezicht en handhaving op reclame in het buitengebied (opschriften). Er zijn 3 

mogelijkheden; 1) de gemeente heeft de regelgeving voor reclames overgenomen in de eigen 

verordening, 2) gemeentes hebben aangegeven dat ze daarmee doende zijn , 3) gemeentes geven 

aan geen capaciteit/kennis te hebben om dit over te nemen.  
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7.2 Cross-compliance controles 

Elk jaar verzoekt de NVWA de provincies om totaal 600 landbouwbedrijven (vooral veehouderij) met 

Europese inkomenssteun te controleren op naleving van onder meer de Natuurbeschermingswet 

1998. Voor Zuid-Holland ging het in 2011 en 2012 om 40 – 50 bedrijven. In de selectie voor 2013 

zijn er slechts 25 opgenomen. Bij de 1 % selectie hoeven de provincies alleen te kijken naar de 

naleving van de Natuurbeschermingswet 1998. De Boswet wordt gedaan door de Dienst Regelingen 

(vanachter het bureau) en de Ffwet is niet opgenomen in de regeling.  

 

Het gaat bij de (vee)bedrijven in de meeste gevallen om ammoniak uitstoot en depositie in Natura 

2000-gebieden, met gevolgen voor de aangewezen (planten/habitat)soorten. Niet naleving heeft 

gevolgen voor de hoogte van de inkomenssteun. Zorgvuldige controle is een Europese verplichting 

en heeft in  de afgelopen al diverse keren geleid tot korting op de (landbouw)subsidies die 

Nederland ontvangt vanuit Brussel. OZHZ heeft in 2012 meegewerkt aan een handreiking voor het 

uitvoeren van deze controles, die landelijk gebruikt gaat worden in 2013.  Deze handreiking wordt 

respectievelijk 7 maart 2013 ambtelijk en op 28 maart bestuurlijk besproken/vastgesteld binnen het 

IPO platform ‘Vitaal platteland’. 

 

7.3 Sanctiestrategie 

Er wordt door OZHZ en provincie op dit moment gekeken naar een mogelijke aanpassing van 

de provinciale sanctiestrategie. Vooralsnog geldt de strategie die het best wordt 

weergegeven met de hierna volgende figuur. De wijze van handhavend optreden wordt 

bepaald door het gedrag van de overtreder en de ernst van de gevolgen.  
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7.4 Bestuurlijke Strafbeschikking milieu 

Met ingang van 1 juli 2012 worden overtredingen van bepaalde verbodsbepalingen afgedaan 

met de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) in plaats van strafrechtelijk ‘tik proces-

verbaal’. Voor OZHZ- groen heeft dit vooral gevolgen voor art 20 Natuurbeschermingswet; 

het verbod op het betreden van een gebied met toegangsbeperking. Dan hoeft geen volledig 

verbaal meer uitgewerkt te worden; tenzij een verdachte in verzet gaat. In de plaats daarvan 

kunnen de gegevens online gestuurd worden aan het CJIB, die een acceptgiro stuurt. Er 

wordt aan gewerkt om dit proces te laten lopen via het Boaregistratiesysteem. Dan hoeven 

de groene inspecteurs de gegevens nog maar één keer in te voeren. De inning gebeurt door 

het CJIB. Aanvankelijk leek het er op dat de bevoegdheid alleen aan de directeuren van de 

Rud ’s zou worden gegeven. GS krijgen de bevoegdheid echter ook, zolang nog geen Rud is 

gevormd (en sommige provincies laten de groene handhavers vooralsnog bij de provincie).  

B&W krijgen de bevoegdheid niet. Particuliere groene Boa’s (ZHL, Natuurmonumenten e.a.) 

moeten een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een Rud; voor groen in Zuid-Holland 

is dat dus met OZHZ. Waardoor de regierol van OZHZ voor toezicht en handhaving groene 

wetten wordt versterkt. 

 

In 2012 is OZHZ gestart met gebruik van de BSBm. OZHZ heeft t/m oktober 28 van de 100 

BSBm’s (landelijk) aangeleverd bij het CJIB. Voor het overige waren dat vooral keurfeiten; 

dus feiten uit de Keur van de waterschappen (zie de grafiek van het CJIB hierna; Wtw en Wtb 

zijn resp Waterwet en Waterbesluit. Ffw, Bw en Nbw wijzen voor zich.).  
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7.5 Relatie OZHZ met andere Rud’s  

In de loop van 2010 is door GS bepaald dat de groene taken geconcentreerd uitgevoerd worden. 

Vergunningverlening bij Rud Haaglanden, T&H bij OZHZ. Groen beleid blijft bij de provincie, afdeling 

Water en Groen. Met andere woorden, OZHZ is ook actief in de regio’s van de andere Rud’s in Zuid-

Holland.  

 

Dat vereist nadere uitwerking van de bevoegdheidsverdeling. 

1.) Op dit moment bepaalt in feite de aanvrager van een omgevingsvergunning of hij de groene 

wetten wil laten aanhaken, of dat hij separaat een ‘groene’ vergunning aanvraagt. Na het in werking 

treden van een nieuwe Wet Natuurbescherming (omstreeks 2014) wordt het verplicht om aan te 

haken. Naar schatting > 80 % van alle groene vergunningen en ontheffingen zal aanhaken (bouw, 

sloop, aanleg, evenement). Dan zijn er drie mogelijkheden; 

- GS zijn bevoegd gezag. Mandaat voor T&H omgevingsvergunning bij de desbetreffende 

Rud. 

- B&W zijn bevoegd gezag en hebben T&H belegd bij de Rud.  

- B&W zijn bevoegd en voeren T&H op de omgevingsvergunning zélf uit.  

In de eerste twee gevallen wordt voorzien door sluitende afspraken van de directeuren Rud’s over 

afstemming toezicht groen en het mandaat voor bestuursrechtelijk optreden t.a.v. de groene 

paragraaf. In het laatste geval, dus de gemeente die T&H op de omgevingsvergunning zelf doet, 

zullen met de afzonderlijke gemeenten afspraken vastgelegd moeten worden, of, liever nog, in een 

standaardprocedure (protocol) worden opgenomen. Het gaat dan om vragen als; wie doet het 

toezicht op de groene paragraaf, wie neemt het initiatief voor afstemming toezicht, wie is 

contactpersoon, wat te doen met verslaglegging, wie bepaalt wat er in een brief wordt opgenomen, 

wie treedt bestuursrechtelijk op. 

 

Ad 2.) OZHZ treedt op als regisseur voor T&H groene wetten in de 23 Natura 2000-gebieden in 

Zuid-Holland. OZHZ doet T&H op door GS verleende Nbwet-vergunningen voor activiteiten 

waarvoor geen omgevingsvergunning verleend wordt (naar verwachting < 20 % van de verleende 

vergunningen).  

 

Ad 3.) OZHZ doet T&H op 

ontheffingen/meldingen soortenbescherming 

(beheer- en schadebestrijding) en vellingen 

van bomen 

 

Dit geeft nog maar eens het belang aan van 

informatiebijeenkomsten in de afzonderlijke 

regio’s. Eerst de betrokken 

(gemeente)ambtenaren informeren en 

aansluitend daaraan goede afspraken 

maken over de rolverdeling. De inzet van 

OZHZ daarbij wordt om de regie op toezicht 

en handhaving groene wetten te verstevigen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Actoren groen in Zuid-Holland 
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Bijlage 2. Risicoanalyse per beheerder Natura 2000-gebied 
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Bijlage 3. Voorbeeld ‘fact-sheet’ voor de Natura 2000-gebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhavingsuitvoeringsprogramma Voordelta 
2013 

 
Deelgebied Beheerder(s) 
Slikken van Voorne ZHL, Gem. Westvoorne, G.Z-H, prov ZH, RWS, KWC 
Hinderplaat/Slufterstrand ZHL, Gem. Westvoorne, prov ZH, RWS, KWC, ZHP 
Bollen van de Ooster/strand Ouddorp Gem. Goeree-Overflakkee, prov ZH, prov Zld, RWS, KWC, ZHP, 

politie 
Middelplaat Gem. Schouwen-Duiveland, prov Zld, prov ZH, RWS, KWC 
Bollen van het Nieuwe Zand Prov Zld, RWS, KWC 

Uitvoering 
 

Acties Voortouw Schatting inzet (u) 
1.  Handhavingplan actualiseren 
2.  Bilateraal afspraken over inzet/maandrooster 
3.  Website online 
4.  Voorlichtingsbijeenkomst kitesurfers ‘De Kous’ 
5.  Bijeenkomst(en) Platform HH Voordelta 
6.  Toezicht op recreatie/snelle motorboten 
7.  Toezicht op kitesurfers/betredingen 
8.  Toezicht op beroepsvisserij 
9.  Evaluatie 2013 

 

1. RPS, OZHZ 
2. OZHZ 
3. Cosly, OZHZ 
4. OZHZ 
5. Allen; org OZHZ 
6. ZHP, prov ZH/Zld, ZHL 
7. ZHL, prov ZH, G.Z-H, ZHP 
8. KWC, NVWA 
9. Kerngroep/OZHZ 
 

80 
40 

120 
24 

200 totaal 
200 
150 
300 
40 

 
Prioriteiten toezicht en handhaving 

 
 

1. Verstoring zeehonden in de zomermaanden met/door snelle motorboten vanaf de Brouwersdam 
(juli/augustus) 

2. Verstoring watervogels/zeehonden door kitesurfers of illegale betreding en loslopende honden bij de 
Slikken van Voorne/Hinderplaat (jaarrond) 

3. Beroepsvisserij (AIS) 
 

Schatting inzet in uren 
 

 handhavingpartners 

Activiteit / project: Toezicht OZHZ Zld ZHL G.Z-H ZHP NVWA KWC Wstv Goe-Ov Sch-Dui

1. Verstoring vanaf 
Brouwersdam  

2. Verstoring op Slikken van 
Voorne  

3. Beroepsvisserij 
 

          

Totaal toezicht (u/jr)           

Uitvoeringskalender 
 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1.    Handhavingplan actualiseren
2.    Bilateraal afspraken over inzet/maandrooster
3.    Website online
4.    Voorlichtingsbijeenkomst kitesurfers ‘De Kous’
5.    Bijeenkomst(en) Platform HH Voordelta
6.    Toezicht op recreatie/snelle motorboten
7.    Toezicht op kitesurfers/betredingen
8.    Toezicht op beroepsvisserij
9.    Evaluatie 2013

Contactgegevens 

Organisatie Contactpersoon Functie e-mail telefoon 
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Bijlage 4 Urenverdeling 2013 
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2013 2014 2015
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 1 'Communicatieinfrastructuur'

Activiteiten
Bespreking en aanscherpen 
communicatieplan (1 sessie)

Verbeteren verwijzingen tussen websites
Onderzoeken mogelijkheden inzet 
bestaande communicatiekanalen

Regulier overleg 

Middelen

Relatiebestand

Format nieuwsbrieven

Website (ondernemers/ handhavers)
Modules vergunningaanvragen op 
website

Brochure 'Vergunningen groenzaken' 

Nieuwsbrief partners

Persberichten
Nieuwsberichten
Fase 2. Advies en diensten onder de 
aandacht

Activiteiten
Presentaties over advies/ producten/ 
kenniscentrum OZHZ

Training 'gebiedsgebonden communicatie'

Middelen

Brochure 'Diensten/ producten OZHZ'
Gadget 'Groenzaken? OZHZ heeft 
antwoorden' 
Aanvullen Raamwerk gebiedsgebonden 
communicatie

Toolkit gebiedsgebonden communicatie
Flyer Natura 2000

Fase 3. Profilering met groentaken

Activiteiten

Voorlichtingsessies 'omgevingswet'
Voorlichtingsessies 'decentralisatie 
groentaken'

Ad hoc advies aan kernteams gebieden
Workshops 'Best practices 
gebiedsprocessen'

Middelen
Voorlichtingsmap (decentralisatie 
groentaken/ nieuwe omgevingswet)

Infomercial

Online banners

Speurtochten

Groennieuwsbrief
Magazine 'Best practices 
gebiedsprocessen' (eenmalig)                       

Bijlage 5 Planning communicatie 
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Bijlage 6 Big-8 voor groene wetten 
TEKSTKADER 1 ‐ Voorgeschreven planning & control cyclus Wabo onder provinciale regie  
Handhavingsbeleid (artikel 7.2 BOR)  
‐ Bestuursorganen stellen handhavingsbeleid vast in één of meer documenten met doelen en activiteiten om die doelen 
te bereiken en zorgen voor monitoring en op grond daarvan – indien nodig – voor bijsturing van hun handhavingsbeleid 
(planning & control cyclus). Bestuursorganen zorgen voorts voor onderlinge afstemming van hun handhavingsbeleid en 
voor afstemming van hun handhavingsbeleid met het beleid van organen die belast zijn met strafrechtelijke 
handhaving.  
‐ Bestuursorganen baseren hun handhavingsbeleid op een analyse van de nalevingsproblemen (kans en gevolg/effect) 
die zich kunnen voordoen.  
 
‐ Het handhavingsbeleid bevat een prioriteitenstelling m.b.t. uit te voeren activiteiten en een methodiek om te bepalen 
of de in het beleid gestelde doelen worden bereikt.  
 
‐ Het handhavingsbeleid geeft inzicht in de strategie van bestuursorganen m.b.t.:  
o De wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend (wijze van voorbereiden en controleren, frequentie van routinematig 
onderzoek, wijze van controleren van zakelijke gegevens en bescheiden)  
o De rapportage van de bevindingen van de toezichthouders en het vervolg dat daaraan gegeven wordt  
o De wijze waarop bestuurlijke sancties en termijnen worden gehanteerd en de wijze waarop afstemming met de 
strafrechtelijke handhaving plaatsvindt, mede in relatie tot de aard van de overtedingen  
o De wijze waarop wordt omgegaan met eigen overtredingen of overtredingen van andere overheidsorganen  
 
‐ Het handhavingsbeleid geeft inzicht in de afspraken die bestuursorganen hebben gemaakt met andere betrokken 
bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving over samenwerking bij en 
afstemming van activiteiten/werkzaamheden (o.a. informatie‐uitwisseling).  
 
Uitvoeringsprogramma (artikel 7.3 BOR)  
‐ Bestuursorganen werken het handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma met voorgenomen activiteiten voor 
het komende jaar, uitgaande van de in het handhavingsbeleid opgenomen doelen en prioriteiten.  
 
‐ Bestuursorganen stemmen hun uitvoeringsprogramma af met andere betrokken bestuursorganen en de organen die 
belast zijn met strafrechtelijke handhaving.  
 
Uitvoeringsorganisatie (artikel 7.4 BOR)  
‐ Bestuursorganen richten hun organisatie zodanig in dat een adequate en behoorlijke uitvoering van het 
handhavingsbeleid en het uitvoeringsprogramma gewaarborgd is. Bestuursorganen dragen er in ieder geval zorg voor 
dat:  
o De personeelsformatie wordt vastgelegd.  

o Functies gescheiden zijn (vergunningverlening versus toezicht en handhaving).  
o Toezichthouders wisselende inrichtingen controleren.  
o De organisatie buiten gebruikelijke kantooruren bereikbaar en beschikbaar is.  
 
Middelen (artikel 7.5 BOR)  
‐ Bestuursorganen maken de voor beleid en uitvoering benodigde menskracht en middelen inzichtelijk en waarborgen 
die in de begroting. De berekeningswijze is inzichtelijk.  
 
Monitoring (artikel 7.6 BOR)  
‐ Bestuursorganen bewaken met een geautomatiseerd systeem de resultaten en de voortgang van de uitvoering van het 
uitvoeringsprogramma en het bereiken van de in het handhavingsbeleid gestelde doelen.  
 
Rapportage (artikel 7.7 BOR)  
‐ Bestuursorganen rapporteren periodiek over: het bereiken van de in het handhavingsbeleid gestelde doelen, de 
uitvoering van de in het handhavingsbeleid opgenomen activiteiten in relatie tot de prioriteitenstelling en over de 
uitvoering van de afspraken tot samenwerking en afstemming met andere bestuursorganen en organen die de 
strafrechtelijke handhaving verzorgen.  
 

‐ Bestuursorganen evalueren jaarlijks of de in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in 

hoeverre dat heeft bijgedragen aan het bereiken van de in het handhavingsbeleid gestelde doelen.  
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