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Onderwerp

1. Toezichthouders afdeling VTH en
2. Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg

Voorstel

1. De medewerkers/toezichthouders van het team Toezicht en Handhaving van de
afdeling VTH, de teamleider, de stagiaires Stadstoezicht en de ingehuurde
medewerkers/toezichthouders bij Stadstoezicht aan te wijzen als toezichthouder
conform bijgevoegd aanwijzingsbeslu it.

2. a. In te stemmen met deelname aan het Bevoegdheidsconvenant Handhaving in
de natuur in de Provincie Limburg en

b. de boa's Domein I en II, die in dienst zijn van de convenantpaftners, aan te
wijzen als toezichthouder conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.

Inleiding

Toezichthouders afdeling WH :

Nu oefent elke toezichthouder van het team Toezicht en Handhaving van de afdeling VTH
toezicht uit over een beperkt aantal regelingen. De behoefte bestaat voor de mogelijkheid
van (rechtsgeldig) toezicht over alle regelingen van VTH.

Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg:
De boa's van elke gemeente zijn wat hun bevoegdheden betreft ten aanzien van lokale
verordeningen beperkt tot het grondgebied van de gemeente, waarvoor zij werken. Voor
een betere handhaving in de natuur blijkt er in de praktijk behoefte aan de bevoegdheid
tot handhaving van boa's ook in andere gemeenten. Genoemd bevoegdheidsconvenant
biedt de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien.
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Beoogd effect/doel

Toezichthouders afdeling VTH :

Het doelvan de verruimde aanwijzing als toezichthouder is een integraler en efficiënter
toezicht op de nalcvlng van de nader aangegeven regelingen, wd¿rvan lret toezicht bij de
afdeling VTH is ondergebracht.

Met de algemenere aanwijzing wordt breder, integraler naar situaties gekeken. Ook wordt
voorkomen dat, wanneer een toezichthouder tijdens de uitvoering van zijn
toezichthoudende taken iets constateert, waarover hij eigenlijk niet bevoegd is (omdat de

aanwijzing als toezichthouder voor de specifieke regeling ontbreekt), hij een collega, die
wel bevoegd toezichthouder is (omdat hij wel specifiek daarvoor is aangewezen) er bij
moet roepen.

Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburo:
Beoogd doel van deelname aan het convenant is een voor alle deelnemende paftijen
efficiëntere handhaving van de regelgeving, die de belangen van de natuur behartigt.
Zowel individueel, per gemeente, als gemeenschappelijk, met meerdere gemeenten.

Argumenten

In beide gevallen gaat het om verbetering van het toezicht en de handhaving van de

betreffende regelgeving door de beperkingen te verhelpen, die de toezichthouders
momenteel tegenkomen in hun toezichthoudende taken. Beperkingen qua regeling, ad 1,

dan wel qua grondgebied, ad 2.

Kanttekeningen en risico's

Toezichthouders afdeling WH :

Het aantal regelingen, waarvoor de medewerkers als toezichthouder worden aangewezen
is zeer ruim. Een deel van het werk als toezichthouder op al die regelingen zal een

toezichthoLlder vanuit zijn specialistische kennis van de betreffende regelgeving kunnen
doen. Het overige zal gedaan worden vanuit een meer generalistische kennis van de

betreffende regelgeving. Daarbij blijft ondersteuning door een meer specialistische
medewerker mogelijk.

Ten aanzien van <Je stagiaires zal op een zorgvuldige wijze moeten worden omgegaan met
de vraag voor welke toezichthoudende taken zij feitelijk zullen worden ingezet.

Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburo:
Wanneer onze gemeente niet meedoet aan het convenant en de handhaving in de

natuur/het buitengebicd bij onze buurgemeenten beter wordt, omdat zij wel meedoen aan
het convenant, bestaat het risico dat overtredingen van de betreffende regelgeving
verplaatst worden naar onze gemeente (waterbedeffect)'

Financiële, personele en Juridische gevolgen

Toezichthouders afdelino VTH :

. Financiële: n.v.t.

. Personele: de medewerkers krijgen er taken bii; namelijk toezicht op regels,
waarover zij voorheen geen toezichthoudende taak/bevoegdheid hadden. Qua
rechtspositie heeft dit geen consequenties.

. luridische: door de aanwijzing kan er voortaan door meer medewerkers op
rechtsgeldige wijze toezicht worden uitgeoefend'
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Bevoegdheidsconvenant Handhavino in de natuur in de Provincie Limburg:
. Financiële: nadere financiële afspraken vallen buiten het convenant. Elke

convenantpartner draagt zijn eigen kosten. Er kunnen echter door betrokken
partijen voor een specifieke inzet aanvullende afspraken worden gemaakt.

. Personele: het werkgebied/grondgebied van de boa's wordt vergroot. Qua
rechtspositie heeft dit geen consequenties.

. Juridische: het convenant is getoetst door de juridische afdeling van de provincie
Limburg en diverse partners en het is akkoord bevonden.

Duurzaamheid

Voorzover het bij de betreffende regelgeving handelt om het aspect duurzaamheid, zal dit
voorstel ter verbetering van het toezicht op die regelgeving ook in het belang van die
duurzaamheid zijn.

Uitvoering/evaluatie

Toezichthouders afdeling VTH én Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de
Provincie Limburo:
Voor beide aanwijzingsbesluiten geldt dat zij in werking treden na bekendmaking.

Bevoeodheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg:
Het convenant is in werking getreden per 1 februari 2019. Het heeft een looptijd van één
jaar. Uitgegaan wordt van jaarlijkse stilzwijgende verlenging.
Een deelnemende partij kan zich terugtrekken. Schriftelijke opzegging met een termijn
van twee maanden is dan nodig. Met het oog daarop is er voor 1 december 2019 een
gemeentelijke evaluatie.

Com mu nicatie/ participatie

Via persberichten van het Team Communicatie zal er aandacht besteed worden aan beide
onderdelen van dit voorstel.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alwin Snijders, teamleider Toezicht en Handhaving, afdeling VTH

Extern

n.v.t.

Bijlagen:

Besluit aanwijzing toezichthouders van het team Toezicht en Handhaving.
Bevoegdheidsconvenant handhaving in de natuur in de provincie Limburg.
Instemmingsverklaring deelname Bevoegdheidsconvenant handhaving in de
natuur in de provincie Limburg.
Besluit aanwijzing toezichthouders buitengewoon opsporingsambtenaren van de
deelnemende partners aan het Bevoegdheidsconvenant handhaving in de natuur in
de provincie Limburg.
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