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Onderwerp 
Convenant Groene Handhaving NoordBrabant en interventiearrangement Wildcrossen 

Steenbergen; 23 mei 2017 

Aan de Raad, 

Op 16 mei 2017 hebben wij besloten het Convenant Groene handhaving NoordBrabant en Interventie

arrangement Wildcrossen vast te stellen. Met deze mededeling informeren wij u over onze overwegingen 
voor deze besluiten. 

Het Convenant Groene handhaving NoordBrabant maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter met 
elkaar samen te werken. Het Convenant regelt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op 
eikaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk 
omdat het optreden van boa's wettelijk gezien beperkt is tot het grondgebied of beheersgebied van de 
eigen werkgever (gemeente, waterschap, terreinbeheerder). Natuurgebieden van verschillende eigenaren 
liggen echter aaneengesloten en overtreders houden geen rekening met eigendoms en 
gemeentegrenzen. Omdat boa's hier wel rekening mee moeten houden, komen ze in situaties terecht 
waarbij doorpakken op heterdaad of hulp bieden bij acties lastig wordt. Dit kan ondervangen worden door 
in een convenant af te spreken onder welke voorwaarden groene boa's op eikaars grondgebied mogen 
optreden. Hierdoor kan de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boainzet worden 
vergroot. 

De samenwerking vindt plaats volgens de methode van Programmatisch handhaven. Dit betekent een 
integrale en afgestemde aanpak van toezicht en handhaving op basis van een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Het resultaat van de afspraken wordt vastgelegd in een Programma. Het Convenant 
is daarmee een 'kapstok' op basis waarvan handhavingsvraagstukken in het 'Groene domein' via over 
een te komen Programma's worden aangepakt. 

Het eerste vraagstuk waarover een Programma is gemaakt betreft de aanpak van het Wildcrossen. 
Wildcrossen veroorzaakt In NoordBrabant al langjarig overlast en leidt tot irritatie bij de burgers. Het gaat 
dan om de herrie en de onveilige situaties die wildcrossers veroorzaken. Verder veroorzaken wildcrossers 
schade aan de natuur. Voor de aanpak van het wildcrossen is binnen het Werkprogramma 2017  2020 
van Samen Sterk in Brabant (SSiB) een programma Wildcrossen opgesteld. Op basis hiervan is een 
Team van wildcrossexperts (boa's en politie) samengesteld. Door dit team is een handreiking voor 
handhavingsacties wildcrossen opgesteld. In deze handreiking staan de afspraken over het optreden bij 
handhavingsacties, zodat deze slim en veilig voor alle betrokkenen kunnen worden uitgevoerd. Door als 
samenwerkende partijen het Interventiearrangement Wildcrossen vast te stellen spreken we de intentie 
uit om als gemeente onze bijdrage te leveren aan de aanpak van het wildcrossen. Dit betekent dat we 
door het Team Wildcrossen vastgestelde overtredingen bestuursrechtelijk zullen handhaven, dat we waar 
mogelijk medewerking zullen verlenen bij de organisatie van evenementen en dat we over de Brabantse 
aanpak zullen communiceren. 



Voor een goed begrip is het van belang te vermelden dat dit besluit geen betrekking heeft op onze eigen 
boa's die voor domein I zijn aangesteld. Onze boa's houden zich vooral bezig met de aanpak van veel 
voorkomende overtredingen in de openbare ruimte. Dit Convenant heeft betrekking op de domein II boa's. 
De aanduiding domein II verwijst naar de taken die boa's op het gebied van natuur, milieu en fysieke 
leefomgeving hebben. 

Onze overwegingen om het Convenant groene handhaving Noord-Brabant en het Interventie
arrangement Wildcrossen vast te stellen zijn: 

a. Door de voorgestelde vorm van samenwerking zijn er in de provincie op het terrein van de groene 
handhaving meer toezichthouders en handhavers beschikbaar waardoor voor acties in het kader 
van toezicht en handhaving efficiënter en effectiever kunnen verlopen. 

b. Daarnaast neemt de effectiviteit buiten toe omdat een overtreder aangesproken kan worden 
terwijl dat nu (nog) niet het geval is. 

c. Door de gezamenlijke aanpak van het wildcrossen zal de overlast en schade aan de natuur 
worden teruggedrongen. 

d. Door de samenwerking zal er een kwaliteitsslag gemaakt worden omdat kennis en ervaring 
efficiënter worden uitgewisseld. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

M.J.P 
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