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Aan de Raad, 

Op 10 november 2015 hebben wij besloten de Landelijke Handhavingstrategie vast te stellen en vanaf 1 
januari 2016 te gaan gebruiken als uitvoeringskader voor handhaving van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Met deze brief informeren wij u over onze overwegingen hierbij. 

De overheid stelt regels aan burgers en bedrijven om bepaalde beleidsdoelen te bereiken. Het gaat 
bijvoorbeeld om het realiseren van een veilige samenleving, een beoogde ruimtelijke- of milieukwaliteit of 
de bescherming van natuur, landschap, grondstoffen,e.d. De regels zijn vastgelegd in wetten of 
verordeningen en/of in op maat gemaakte vergunningen of toestemmingen. Regels zijn er om te worden 
nageleefd, als dit niet gebeurt worden de gestelde doelen immers niet bereikt. 
Alle activiteiten van de overheid die er op gericht zijn om tot naleving van de vastgelegde regels te komen 
kunnen we vatten onder het begrip handhaving. 
Handhaving van het omgevingsrecht betreft een overheidstaak. De bevoegde bestuursorganen hebben 
de taak voor de bestuursrechtelijke handhaving te zorgen. De basis hiervoor is een handhavingstrategie. 
Het hebben van een handhavingstrategie is verplicht. 

Ondersteund door het Programma Uitvoering met Ambitie - PUmA - is gewerkt aan een landelijke 
handhavingstrategie. Tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 4 juni 2014 is de eindversie van de 
Landelijke Handhavingstrategie (LHS, versie 1.7) door het IPO en het Openbaar Ministerie aangeboden 
aan de staatssecretaris van Milieu. Daarbij spraken alle betrokken partijen zich uit voor implementatie van 
de LHS. 

Het doel van de LHS is dat landsbreed, het bestuurlijk bevoegd gezag I de omgevingsdiensten, de 
landelijke inspecties, de politie en het OM uitvoering geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend 
interveniëren bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op 
vergelijkbare wijze kiezen en toepassen. 

Onze overwegingen om de LHS vast te stellen zijn: 
» Vaststelling van de LHS draagt bij aan de uitgesproken wens van alle betrokkenen om de 

organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Dit 
omwille van een 'gelijk speelveld' voor natuurlijke of rechtspersonen voor wie een bepaalde norm 
of voorschrift geldt. En ook omwille van een maatschappij die ervan uit mag gaan dat handhavers 
zodanig optreden dat haar rechtsgevoel wordt gerespecteerd en de leefomgeving veilig, schoon 
en gezond blijft. 

» De bestuurlijke risico's bij een niet adequate handhaving van overtredingen zijn groot. Het werken 
conform de LHS geeft een duidelijk kader. 



In 2010 hebben tachtig handhavingpartners, die actief zijn in de provincie Noord-Brabant, afspraken 
gemaakt en ingestemd met de Brabantse Handhavingstrategie "Zó handhaven we in Brabant" (BHS). De 
LHS komt in de plaats van deze Brabantse Handhavingstrategie. 

Invoering van de LHS wordt vanuit het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht ondersteund door een 
Brabantbrede projectgroep. Om omschakeling werkbaar te laten zijn, ook voor de omgevingsdiensten en 
veiligheidsregio's, is het van belang dat alle handhavingpartners in Brabant tegelijkertijd omschakelen van 
de BHS naar de LHS. Daarom hebben we besloten de LHS per 1 januari 2016 te gaan gebruiken zodat er 
voldoende tijd is om het gaan werken conform de LHS voor te bereiden. 

De landelijke handhavingstrategie bevat een concreet stappenplan dat start bij een tijdens het toezicht 
gedane bevinding. De interventiematrix van de landelijke handhavingstrategie helpt handhavers ten 
eerste bij het typeren van de ernst van de bevinding in combinatie met het gedrag van de overtreder. De 
interventiematrix geeft ten tweede houvast bij het bepalen van de (combinatie van) interventie(s) die in de 
betreffende situatie passend is. Niettemin vereist het gebruik van de interventiematrix professionaliteit en 
vakmanschap, die daarom als uitgangspunten in de landelijke handhavingstrategie zijn opgenomen. 
Uitwisseling van kennis, leerervaringen en beste praktijken tussen handhavinginstanties is nodig om 
ervoor te zorgen dat de landelijke handhavingstrategie gaat leven en op dezelfde manier wordt gebruikt. 
De regionale afstemmings- en samenwerkingsoverleggen zullen hier een rol in vervullen, bijvoorbeeld 
door middel van casusbesprekingen. 

Bijlage 
Landelijke Handhavingstrategie versie 1.7. 
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