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Kennisnemen van 
Het Convenant Groene Handhaving en het Interventie-Arrangement Wildcrossen. 
 
Inleiding 
Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht verzoekt de gemeente Goirle om deelnemer te worden van 
het Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant en in te stemmen met het Interventie-
arrangement Wildcrossen. Deze documenten zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen de 
provincie Noord-Brabant, Samen Sterk in Brabant (SSiB) en Staatsbosbeheer. In deze notitie 
informeren wij over het besluit van het college om dit convenant te ondertekenen en in te stemmen 
met het interventie-arrangement. Dit gebeurt onder voorbehoud van de inzet van gemeentelijke 
capaciteit als de uitgevoerde handhavingsacties niet tot de vastgestelde speerpunten behoren. 
 
Informatie 
Het convenant biedt een ‘kapstok’ op basis waarvan handhavingsvraagstukken in het buitengebied 
door middel van programma’s worden aangepakt. Hierbij worden de volgende speerpunten 
gehanteerd:  

• dumpen, verbranden en lozen van afval 

• wildcrossen 

• stroperij 
Deze speerpunten komen overeen met de prioritering in het Handhavingsbeleid gemeente Goirle 
2018-2019. 
 
Het convenant maakt effectievere en efficiëntere inzet 'groene' boa's mogelijk 
Het convenant maakt effectievere en efficiëntere inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren in 
domein II (boa’s milieu, welzijn en infrastructuur)  mogelijk, omdat hierin geregeld wordt dat deze 
boa's  op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Dat was 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). Dit maakt dat in 
principe alle boa's in Noord-Brabant inzetbaar zijn binnen de gemeente Goirle. Bij projecten en op 
piekmomenten kan er voor en met elkaar toezicht worden gehouden en handhavend worden 
opgetreden, ook bij handhavingsacties die de gemeentegrenzen overschrijden.  
 
Met het Interventie-arrangement wordt de aanpak van wildcrossen geregeld 
Het eerste speerpunt dat wordt aangepakt is de aanpak van wildcrossen. Wildcrossen veroorzaakt in 
Noord-Brabant al jarenlang 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 
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natuur. Door in te stemmen met het Interventie-arrangement Wildcrossen, spreken we als gemeente 
de intentie uit om hier onze bijdrage te leveren aan de aanpak hiervan.  
 
Convenant niet eerder ondertekend door knelpunten in de samenwerking met SSiB  
In 2011 heeft het college besloten deel te nemen aan het handhavingssamenwerkingsproject Samen 
Sterk in het Buitengebied (SsiB), een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Gedurende deze 
samenwerking heeft er slechts summiere terugkoppeling naar de gemeente plaatsgevonden over de 
uitgevoerde werkzaamheden, zijn er te weinig controles uitgevoerd in Goirle en is ingezet op relatief 
minder urgente thema's.  
 
In de afgelopen periode, sinds het aanbieden van het convenant in april 2017, hebben op 
verschillende niveaus gesprekken plaatsgevonden met partijen betrokkenen bij SSiB, onder andere 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Inmiddels is 
er een evaluatie over 2016 uitgevoerd en is het team van SSiB gewijzigd, waardoor er sinds mei van 
dit jaar nieuwe boa's in heel Noord-Brabant actief zijn. Tegelijkertijd is ook de werkwijze aangepast. 
Ons inziens geeft dit vertrouwen in een nieuwe start, wat maakt dat het convenant nu ondertekend 
is. Dit alles met het voorbehoud dat de gemeente Goirle geen medewerking verleent als de acties 
van SSiB niet binnen de genoemde handhavingsprioriteiten vallen. 
 
Vervolg 
De ingezette samenwerking wordt gecontinueerd met als toevoeging dat de groene boa's uit heel 
Noord-Brabant handhavend mogen optreden in Goirle. De door het Team Wildcrossen vastgestelde 
overtredingen zullen bestuursrechtelijk worden opgevolgd en gehandhaafd door hiervoor een last 
onder dwangsom op te leggen als daarbij gemeentelijke regels worden overtreden. 
 
Communicatie 
Het convenant is door de meeste partijen ondertekend en hierover heeft al communicatie 
plaatsgevonden. 
 
Bijlagen 

1. Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant 
2. Interventie-arrangement Wildcrossen 
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