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SAMENWERKINGSAFSPRAKEN  

• OPENBAAR MINISTERIE / FUNCTIONEEL PARKET MILIEU 
AMSTERDAM 

• DE PROVINCIE UTRECHT 

1. Deze afspraken zijn een invulling van het arrangement dat het Openbaar Ministerie en 
de Provincie Utrecht hebben gesloten over de strafrechtelijke handhaving 

 
2. Deze afspraken zijn geen inbreuk op de wettelijke verplichtingen van beide 

organisaties. In geval van strijdigheid gaan de wettelijke verplichtingen vóór de hierin 
vastgelegde afspraken. 

 

Prioriteiten 
 
Jaarlijks worden door het OM en de Provincie Utrecht afspraken gemaakt over de inzet van strafrecht 
bij de reguliere handhavingstaken en de voor dat jaar benoemde speerpunten en/of projecten. De 
Politie Milieudienst wordt hierbij betrokken. Deze afspraken zijn zodanig concreet dat 
opsporingsambtenaren in de praktijk hun keuzes hierop kunnen baseren. Voor 2009 en 2010 worden 
eenmalig prioriteiten vastgesteld.  
 

Capaciteit 
 
De provincie zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit en kwaliteit is om de genoemde overtredingen 
daadwerkelijk op te pakken. Het Openbaar Ministerie zorgt ervoor dat er voldoende capaciteit is om 
de aangeboden processen-verbaal daadwerkelijk af te handelen. Jaarlijks wordt een afspraak gemaakt 
over het minimaal en maximaal aantal aan te leveren processenverbaal. Tot op heden maakt de 
provincie ongeveer 35 processen-verbaal op jaarbasis op. Dit worden er voor 2009 (tweede helft 2009) 
minimaal 40 en maximaal 80 stuks. Voor 2010 is het minimum 100 stuks en het maximum 200 stuks. 
De verdeling hiervan is ongeveer 25% naar het parket in het arrondissement Utrecht en 75% naar het 
Functioneel parket Milieu in Amsterdam. 
 

Kwaliteit 
 
De provincie zorgt ervoor dat de processen-verbaal voldoen aan de kwaliteitseisen1 van het OM, zodat 
vervolging mogelijk is. Hiertoe worden processen-verbaal zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Ook 
wordt een boacoördinator aangesteld die de kwaliteit bewaakt en wordt er op gestuurd dat de Boa’s 
regelmatig gebruik maken van hun bevoegdheid. Zo bouwen zij voldoende ervaring op om kwalitatief 
goede p.v.’s te kunnen opmaken. 
 
1 De aan een proces-verbaal  te stellen wettelijke, administratieve en technische eisen zijn ter illustatie  
 bijgevoegd. Bron: officieel studiemateriaal NIVOO Uitgeverij Maartensdijk.   
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Het OM signaleert knelpunten in de kwaliteit en stuurt processen-verbaal zonodig direct retour voor 
verbetering en/of aanvulling 
 

Registratie 
 
De provincie registreert en bewaart p.v.’s op een wijze die overeenkomt met de geldende 
privacywetgeving. Concreet betekent dit dat alleen boa’s toegang hebben tot fysieke en digitale 
systemen. 
 

Afhandeling 
 
Het Openbaar Ministerie zorgt voor de vervolging van de ingediende p.v.’s. Als zaken worden 
geseponeerd, dan wordt de provinciale boacoördinator hierover geïnformeerd. Zonodig wordt door de 
provincie de kwaliteit verbeterd of het betreffende beleid nader geanalyseerd. 
 

Grootschalige onderzoeken 
 
De provincie beperkt zich in de strafrechtelijke handhaving tot de eenvoudige zaken, waarin de 
bewijslast eenvoudig te leveren is. Bij grootschalige onderzoeken wordt in overleg met het Openbaar 
Ministerie samengewerkt met de Politie Milieudienst. Op verzoek van de Officier van Justitie kan een 
Boa worden toegevoegd aan een opsporingsonderzoek dat onder leiding staat van de politie. De OVJ 
overlegt hierover met het management van de afdeling Handhaving van de provincie. 
 

Communicatie intern (tussen OM en provincie) 
 
Het Openbaar Ministerie en de provincie overleggen halfjaarlijks over de wederzijdse uitvoering van 
de gemaakte afspraken. Knelpunten en andere relevante onderwerpen worden in dit overleg 
besproken.  
 

Communicatie extern 
 
Communicatie naar de pers of  naar andere externe partijen over strafrechtelijke zaken mag alleen met 
toestemming van het OM. Wel kan de provincie rechtstreeks communiceren naar doelgroepen of pers 
over de strafrechtelijke handhaving (bijvoorbeeld projecten), maar niet op zaaksniveau. 
 
Evaluatie 
 
Jaarlijks wordt de samenwerking door OM en provincie geëvalueerd. Belangrijk aandachtspunt is of 
het strafrecht voldoende effectief wordt ingezet. Doel van het arrangement is om het naleefgedrag  te 
verbeteren en zo het aantal overtredingen terug te dringen. De hoogte van de opgelegde straf en de 
communicatie hierover zijn belangrijk. Tevens worden speerpunten voor het nieuwe jaar bepaald. 
 


