
 

 

Openbaar Ministerie 

 
Functioneel Parket 
 Handhavingseenheid Zwolle 

 

 

 

Bij de beantwoording de 

datum en ons kenmerk 

vermelden. 

Wilt U slechts één zaak in 

uw brief behandelen. 

  

  

 

 

Geacht bestuur,  

 

Als Officier van Justitie in milieuzaken word ik regelmatig geconfronteerd met allerhande geluiden 

uit het veld. Een van de geluiden die ik hoor en hoorde is  

dat er enkele gemeenten in Drenthe zijn die sturen op boa inzet vanuit de RUD. Vanuit mijn positie 

is dat een punt die mij zeer boeit en mijn bovengemiddelde aandacht heeft. Dat maakt dat ik wat 

bronnen heb geraadpleegd (en wat navraag  

heb gedaan), een daarvan was de agenda en bijbehorende stukken van het AB /  

DB van de RUD. Bijgevoegde brief stond geagendeerd op een vergadering van het  

AB / DB van de RUD eerder dit jaar.  Ik lees in die brief, door mij opgevraagd bij de RUD,  dat daar 

een duidelijk niet mis te verstaan standpunt wordt ingenomen  

over de boa inzet als het gaat om milieuzaken.  

 

Ik wijs u er op dat de inzet van de boa in milieuzaken een bevoegdheid is die  

niet aan de colleges van B en W is. Binnen alle gemeenten in Drenthe is immers  

de zogenaamde Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) bekrachtigd en geïmplementeerd. Dat 

brengt met zich dat de beslissing over de boa inzet in geval  

van een overtreding op basis daarvan een kwestie is van overleg tussen toezicht en strafrecht 

binnen de RUD. De boa coördinator van de RUD (en daar achter de  

Officier van Justitie) heeft daar een  rol in. Overigens kan ik u melden dat de boa coördinator en de 

Officier van Justitie nadrukkelijk sturen op de boa inzet, gekeken wordt daarbij naar het 

vermeende strafbare feit in kwestie maar ook naar de beschikbare capaciteit bij de RUD. Deze 

afweging, deze sturing, wordt gedaan  

voor het totale RUD werkgebied. Dit om enige uniformiteit binnen het totale werkgebied van de 

RUD te waarborgen. 
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Functioneel Parket Zwolle 

 

 

Op de wijze zoals verwoord in de brief in de bijlage wordt ingegaan tegen de  

lijn die is vastgelegd in de LHS, het binnen het RUD gebied vastgesteld beleid  

wordt dan doorkruist door individuele gemeenten,  het lokale bestuur gaat  

zogezegd direct bovenop de handhaving zitten en bovendien gebruikt het lokale bestuur een 

bevoegdheid die niet aan haar is toebedeeld op basis van de LHS.   

Het lokale bestuur gaat zo handelend feitelijk als een soort Officier van Justitie opereren doordat 

het de inzet bepaalt van het strafrecht in milieuzaken.  

Dat gaat in tegen staatsrechtelijke opvattingen aangaande de scheiding  

der machten.  

 

Ik ga er overigens van uit dat dit alles niet de bedoeling is geweest van het  

lokale bestuur in kwestie. Uiteraard heb ik me bij het betrokken lokale bestuur vervoegd en ga vast 

van hen horen. Daarnaast en verneem graag het standpunt  

van het DB en het AB van de RUD over dit onderwerp, er van uit gaande dat  

deze in de brief verwoorde opvatting ook door andere gemeenten (zie begin  

van deze mail) wordt gedeeld. Ik zou het waarderen als ik uw standpunt  

aangaande boa inzet in februari 2022 van uw bestuur zou mogen vernemen. 

 

 

Hoogachtend. 

 

De Officier van Justitie 

 

Mr Siebren Buist 

 

Functioneel Parket HHE Zwolle 

 

Wegens corona-maatregelen en thuiswerken is deze brief niet ondertekend. 

 

CC  aan: Provincie Drenthe 

                RUD 
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20 juli 2021

Bijlagejnj

RUD DRENTHE
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VERZONDEN 2 3 JUL 2021
gemeente lynaarlo

Onderwerp: Reactie op voorjaarsrapportage: aanpassing opdracht

Geachte heer Otter,

Op 5 juli 2021 ontvingen wij de definitieve voorjaarsrapportage voor onze gemeente. Daarin doet de 
RUDD verslag van de werkzaamheden die zij voor ons heeft uitgevoerd. In de rapportage en de bijlage 
staat ook dat een overschrijding van het jaarprogramma wordt verwacht én er wordt gevraagd om een 
standpunt in te nemen over het geven van extra opdrachten. In deze brief geven wij u ons besluit 
hierover.

Aanpassing opdracht/jaarprogramma 
Rationeel uitvoeren RGT
Gelet op de prognose geven wij u hierbij per direct de opdracht om het risico gestuurde toezicht rationeel 
op te pakken. Dat betekent dat we alleen inzet op de grootste risico’s verwachten. Inzet moet maximaal 
gericht zijn op het blijven binnen de beschikbare bijdrage van Tynaarlo. We gaan eind september/begin 
oktober bekijken of de cijfers aanleiding geven om het reguliere toezicht weer te normaliseren. Dit 
betekent dat de Boa inzet ook beperkt wordt. We begrijpen dat dit geen wenselijke beslissing is. Het is op 
dit moment echter het enige onderwerp waar wij op kunnen sturen.

Werkafspraak klachtenafhandeling
Voor wat betreft de klachtenafhandeling willen we dat met de accounthouder wordt besproken welke inzet 
op een klacht mag worden gepleegd.

Afhandeling sloopmeldingen
Op dit moment willen we nog geen wijziging doorvoeren in de afhandeling van de sloopmeldingen. Het is 
echter mogelijk dat we in het lopende jaar besluiten om, een deel van, de sloopmeldingen zelf af te 
handelen. U krijgt dan een afschrift van de afgehandelde sloopmeldingen. Het toezicht laten we echter bij 
de RUDD

Meerwerk/extra opdrachten
In de bijlage bij de rapportage geeft u inzicht in een aantal onderwerpen die wel spelen in Drenthe, maar 
die niet zijn opgenomen in het jaarprogramma. U vraagt ons om hierover een standpunt in te nemen.

Voor wat betreft het opstellen van een Drenthe breed VTH-beleid, stemmen wij in met het geven van een 
(extra) opdracht. Het onderwerp komt ook nadrukkelijk terug in de evaluatie. Wij onderschrijven het 
belang om, waar het kan, te komen tot een uniforme beleidslijn. De opdracht hiervoor is al uitgezet en 
moet volgens ons geen vertraging oplopen.
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De andere onderwerpen die zijn genoemd spelen in Tynaario volgens ons op dit moment niet. We gaan 
hier op dit moment dan ook niet vooraf mee instemmen. Mocht er een opdracht vanuit ons komen op één 
van deze onderwerpen, dan kunt u dat bestempelen als een extra opdracht voor dat specifieke project.

Opmerkingen
In de voorbespreking van de eerste versie van de rapportage hebben we gevraagd om een totaal 
overzicht te geven van de verwachte over- en onderschrijdingen op de verschillende onderwerpen. Die is 
er helaas niet gekomen. We missen dus een totaaloverzicht. Dat betekent dat we onze keus moeten 
maken op basis van halve informatie. We kunnen echter niet langer wachten met het nemen van een 
besluit.

Bovendien is bij de prognose uitgegaan van een overschrijding van 888 uur op het onderwerp 
risicogericht toezicht, terwijl u in het begeleidend schrijven aangeeft dat daar geen overschrijding 
verwacht wordt.

Voor de 8-maandsrapportage vragen we u dan ook om wel een totaaloverzicht te maken.

Daarnaast zien we dat we in juli een beslissing moeten nemen op basis van cijfers uit april. We gaan 
graag met deelnemers en RUDD in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen versnellen, zonder dat dit 
leidt tot extra werk voor de collega’s van de RUDD.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC 
gemeentesecretaris a.i.
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