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Onderwerp: Implementatie en uitvoering Landelijke Handhaving Strategie 

Nummer: Bestuursstukken\2000 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

14-12-2015 

BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja  

20-1-2016 

AB: Ja 

3-2-2016 

 

Opsteller:  

Bert Jager, 0598-693752 

Schoon Water 

Opdrachtgever: 

Jan van der Laan 

Portefeuillehouder:  

Hilbrand Sinnema 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Waterschap Noorderzijlvest Afstemming handhavingsbeleid voor een eenduidige handhaving in 

de provincie Groningen. 

Samenvatting: 

De Landelijke Handhaving Strategie (LHS) is ondertekend door alle handhavingsorganisaties. Deze 

LHS geeft een interventiematrix waarin staat hoe op te treden bij verschillende overtredingen en 

overtreders. Met de notitie volgt ook Hunze en Aa´s deze strategie. 

 

Een aanpassing ten opzichte van de huidige handhavingsstrategie (beleidsnota `Stromend (Afval) 

water`, 2010) is dat de LHS wordt toegepast op alle wettelijke taken van het waterschap waarin 

handhaving een rol heeft. 

 

Naast de tussentijdse aanpassing van de uitvoering van deze wettelijke taak, ontvangt u in 2016 een 

evaluatie van de handhavingsactiviteiten. Deze evaluatie is de basis voor een voorstel hoe 

handhaving in de toekomst zo effectief mogelijk in te gaan zetten.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB Voorstel: 

Instemmen met de notitie Implementatie en uitvoering van de Landelijke Handhaving Strategie. 

 

Bijlage: Ja 

- Implementatie en uitvoering van de Landelijke Handhaving Strategie. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Korte inhoud 

 

De aanleiding voor deze notitie is de verplichte implementatie van de Landelijke Handhaving Strategie 

(LHS) door alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke organisaties. De LHS beoogt eenzelfde 

handhavingsactie bij vergelijkbare gevallen te bereiken. Uitgangspunten voor de in te zetten 

handhavingsactie zijn: wat is het effect van de overtreding en hoe is het gedrag van de overtreder. In 

de bijgevoegde implementatienotitie staat hoe Hunze en Aa’s uitvoering gaat geven aan deze 

Landelijke Handhaving Strategie.  

 

De LHS vervangt onze huidige handhavingsstrategie (drie stappen) die bestaat uit ambtelijke 

aanmaning, bestuurlijke voorwaarschuwing en dwangsom/bestuursdwang. In de handhavingsstrategie 

werd ook al rekening gehouden met het effect en het gedrag van de overtreder. Echter hoe de 

afweging tot een interventie tot stand kwam was niet transparant en werd niet eenduidig toegepast. 

Dat wordt opgelost met de digitale applicatie gebaseerd op de LHS en de bijbehorende matrixen. 

 

De LHS wordt breder toegepast dan alleen voor waterkwaliteitstaken. Ook voor de keur gaan we 

gebruik maken van deze systematiek. Zo gaan we op een uniforme wijze invulling geven aan onze 

wettelijke hoofdtaak.  

 

In 2016 ontvangt u een evaluatie van de handhaving. Deze evaluatie is de basis voor een voorstel hoe 

handhaving in de toekomst zo effectief mogelijk in te gaan zetten.  

 

 

Voorstel  

 

Instemmen met de notitie Implementatie en uitvoering van de Landelijke Handhaving Strategie. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


