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Aan Provinciale Staten,  
 

1. Inleiding 
De provincie maakt bij de uitoefening van haar handhavingstaken gebruik van zowel 
bestuursrechtelijke als strafrechtelijke instrumenten. Om bij de handhaving van de Wet milieubeheer 
effectiever te kunnen optreden leeft de wens om de inzet van het strafrechtelijk instrument (verder) te 
intensiveren. Ook het Openbaar Ministerie (OM) wil voortaan haar capaciteit effectiever en efficiënter 
inzetten op de belangrijkste handhavingsproblemen binnen de provincie. De ervaring van het OM met 
andere landelijke en provinciale overheden leert, dat een handhavingsarrangement hiervoor een goed 
instrument is. 
 
Tot op heden werkt het OM met de provincie samen op basis van een in 2006 met 39 andere  
handhavingspartners ondertekende provinciebrede Intentieverklaring handhavingssamenwerking. 
Maar landelijk is het voor het OM minder praktisch om partij te zijn bij 12 (veelal inhoudelijk 
verschillende) provinciale samenwerkingsovereenkomsten. Die diversiteit strookt ook niet met de 
gewenste eenheid van het OM-optreden. Met een landsbreed uniform handhavingsarrangement wordt 
aan dit diversiteitsprobleem het hoofd geboden.  
 
2.         Doel en meerwaarde van een Handhavingsarrangement 
Doel van het arrangement is het vergroten van het zicht/de greep op risicovolle vormen van 
overtredingen op het terrein van de fysieke leefomgeving waar de provincie bevoegd gezag voor is. 
Het arrangement zelf (de ‘schil’ van het document) bevat afspraken op hoofdlijnen. De bijlage bestaat 
uit concrete samenwerkingsafspraken. Zo komt er vanaf medio 2009 méér gegarandeerde capaciteit bij 
het OM vrij om door de provincie ingediende p.v.’s ook daadwerkelijk af te kunnen wikkelen (tot 
maximaal 200 stuks in 2010). Provinciale p.v.’s worden  waar mogelijk gestandaardiseerd. 
 
3.  Andere pluspunten 
Het handhavingsarrangement levert het OM en de provincie daarnaast nog andere voordelen op: 

− Het toezicht richt zich voortaan méér op problemen met grote risico’s en op 
hoofdrolspelers die voor niet-naleving verantwoordelijk zijn; 

− Handhavingscapaciteit en deskundigheid van OM en provincie worden efficiënter en 
effectiever ingezet; 

− Geen extra kosten voor de provincie. 
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4.  Jaarlijkse evaluatie 
De op basis van het handhavingsarrangement gemaakte afspraken zijn geen inbreuk op wettelijke 
verplichtingen van OM en provincie. In geval van strijdigheid gaan de wettelijke verplichtingen vóór 
de in het arrangement vastgelegde afspraken. Jaarlijks wordt de samenwerking tussen het OM en de 
provincie geëvalueerd. Op basis van de evaluatieresultaten worden speerpunten voor het nieuwe jaar 
bepaald.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


