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Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
Te besluiten conform het ontwerpbesluit
Over de inhoud van deze brief te overleggen
De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

U wordt verzocht kennis te nemen van de stand van zaken over de regie op de groene handhaving.
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Aanleiding

Op 4 november 2014 hebben wij de ambitie op de regie op de groene handhaving vastgesteld. Hierin
hebben wij aangegeven hoe wij invulling geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer Oost
Nederland in haar onderzoek Kadernota Faunabeleid (maart 2014), Motie 30 bij de Omgevingsvisie
en het IPO-basisniveau. De geïmplementeerde aanbevelingen van de Rekenkamer Oost betreffen het
structureel invullen van de regierol op de groene handhaving, het samenwerken met andere
handhavende partners, het gezamenlijk handhaven, de samenwerking met buurprovincies en de
ondersteuning die wij groene boa’s willen geven. Motie 30 betreft de oproep om actief met gemeenten
en terreinbeheerders de handhaving in het buitengebied te versterken. Het IPO-basisniveau, als
aanvulling op bovenstaand, programmatisch handhaven. Kernwoorden zijn: faciliteren, samenwerken
en programmatisch handhaven.
In augustus is het “bonnen” loket en het Boa-registratiesysteem voor de groene buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) van particuliere werkgevers opengesteld. Zij kunnen nu kosteloos hun
bonnen inleveren en gegevens uitwisselen over overtredingen en criminaliteit. Een belangrijke stap
naar verdere samenwerking met de handhavingspartners en een goede aanleiding om u over de
laatste stand van zaken over de groene handhaving te informeren.
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Bestaand beleid c.q. kader

De provinciale regie op de groene handhaving moet leiden tot een effectievere en efficiëntere
handhaving in het buitengebied en daarmee tot betere bescherming van natuur en landschap en een
veiliger buitengebied voor recreanten. Dit past binnen de doelstelling Zorgvuldig omgaan met natuur
en landschap uit de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap (PS2012-401)
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Argumenten/afwegingen/risico's

Met inachtneming van onze ambitie op de regie op de groene handhaving heeft onze focus het
afgelopen jaar gelegen op faciliteren, samenwerken en programmatisch handhaven. Hieronder
informeren wij u over bovengenoemde belangrijkste onderwerpen van de regie op de groene
handhaving.

Inlichtingen bij: mw. C.G.M. Caerteling, telefoonnummer (026) 359 85 65
e-mailadres: post@gelderland.nl

Faciliteren
Wij hebben het afgelopen jaar de werkgevers van groene boa’s ondersteund en gefaciliteerd door het
inrichten van een loket voor het kosteloos indienen van bonnen en het aanbieden van een
abonnement en opleiding op het Boa registratiesysteem. Hierdoor kunnen de boa’s onderling
gegevens uitwisselen over overtredingen en criminaliteit. Ook geeft dit inzicht in het aantal en type
overtredingen in het buitengebied op provinciaal niveau. Dit loket is in augustus geopend. Inmiddels
hebben veertien werkgevers een abonnement. Ook wordt samen met het Gelders Particulier
Grondbezit onderzocht of er mogelijkheden zijn om een boa-pool in te richten zodat ook kleinere
landgoederen een boa “in kunnen huren”.
Samenwerking
Wij hebben sinds 2013 een overleg- en samenwerkingsstructuur opgezet met politie, OM, private en
publieke werkgevers van de boa’s. De politie heeft daarbij uitgesproken te zoeken naar samenwerking
binnen haar mogelijkheden.
Om samen met gemeenten en terreinbeheerders de handhaving in het buitengebied te versterken is
een eerste schets voor een samenwerkingsverband voor midden en zuid Gelderland gemaakt. Deze
schets wordt op dit moment verder uitgewerkt.
Daarnaast is er geïnvesteerd in samenwerking met omgevingsdiensten, gemeenten en
buurprovincies. Een aantal gezamenlijke handhavingsacties is uitgevoerd.
Programmatisch handhaven
Een aantal handhavende partners, die dat wilden, hebben als pilot voor het Natura2000-gebied
Rijntakken een risicoanalyse uitgevoerd. Het betrof drie bevoegde gezagen en een tiental
handhavende organisaties. De meest risicovolle activiteiten zijn input voor het op te stellen
handhavingsplan. Ook voor een aantal provinciegrensoverschrijdende N2000 gebieden zijn
risicoanalyses uitgevoerd. Het doel hiervan is om met een aantal partijen gezamenlijk te gaan
handhaven.
Signalen uit het veld
Wij horen de volgende signalen over de handhaving in het buitengebied:
-Gebruikers en boa’s ervaren een toenemend gevoel van onveiligheid in natuurgebieden (drugsafval,
stropers, agressie). SBB verdubbelt daarom het aantal uren toezicht. Een duidelijk signaal.
- Het aantal boa’s neemt af en hierdoor ontstaan er plekken in het buitengebied waar weinig tot geen
toezicht plaats vindt.
- De politie trekt zich verder terug uit het buitengebied. De betrokkenheid bij/rol van de politie is na de
reorganisatie nog steeds niet duidelijk/uitgewerkt.
- Lusten en lasten voor boa’s zijn niet in balans: gastheerschap/een veilige en mooie omgeving versus
hoge opleidingskosten en bedreigende situaties.
De rol van de politie in het buitengebied en de hoge opleidingskosten voor de boa’s zijn vooral de
verantwoordelijkheid van het Rijk. Onze rol is regie op de samenwerking waardoor de handhaving
effectiever en efficiënter kan worden georganiseerd en de risico’s kunnen verminderen.
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Financiële consequenties

Geen
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Proces en evaluatie

Voor de rest van 2015 en 2016 zullen wij de werkgevers van de groene boa’s verder ondersteunen en
faciliteren bij hun toezicht en handhaving in het groene buitengebied. Wij zullen bij de partners
inventariseren welke prioriteiten zij hebben, welke daarbij overlap kennen en om samenwerking
vragen. Wij zullen de bestuurlijke besluitvorming hierover bevorderen. De samenwerking met de
politie krijgt extra aandacht. Binnen onze mogelijkheden zullen we opnieuw aandacht vragen voor de
invulling van de operationele regie door de politie in het buitengebied.
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Daarbij kan de politie een belangrijke rol spelen om geconstateerde dumpingen van drugs- en
hennepafval op basis van risicoanalyses te beoordelen op eventuele ondermijning van een
verantwoorde werking van het bestuur in Gelderland. De geconstateerde overtredingen door de
(samenwerkende) handhavende partners kunnen zo input leveren om een beter beeld te krijgen op de
ontwikkelingen en uitwerking van ondermijning en de werking van het openbaar bestuur. Ook kan het
aanleiding geven om vaker de Wet Bibob toe te passen.
Hiermee geven wij verder vorm aan de Gelderse ambitie voor regie op de groene handhaving, de
aanbevelingen van de Rekenkamer Oost, uw motie 30 bij de Omgevingsvisie en het IPO- basisniveau.
Wij zullen u jaarlijks informeren over de stand van zaken.
Arnhem, 13 oktober 2015 - zaaknummer 2014-004139
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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