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de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

 

 

 

 

 

 

Assen, 14 juni 2022  

Ons kenmerk 24/4.1/2022000893 

Behandeld door team Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Onderwerp: Ondertekening boa-convenant “Groene handhaving” 

 

 

Geachte voorzitter/leden, 

 

De provincie heeft de wettelijk taak om de samenwerking in het natuurtoezicht  

te coördineren. Er zijn binnen Drenthe meerdere organisaties die zich bezighou-

den met natuurtoezicht. Naast de provincie zijn dat de terreinbeherende organi-

saties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Drents Landschap), Hengelsport-

federatie Groningen Drenthe, gemeente Assen, Politie, OM en particuliere land-

goederen.  

 

Om de veiligheid in het natuurgebied te versterken werken veel partijen samen 

bij toezicht en handhaving. Ook boa’s spelen daar een belangrijke rol. De ‘groene 

boa’s’ houden toezicht in ‘hun’ natuurgebieden, handhaven daar onder meer de 

Wet natuurbescherming en vervullen een oor- en oogfunctie voor de politie.  

 

Een boa mag uitsluitend optreden op het grondgebied van zijn eigen werkgever. 

Wanneer een overtreder dit grondgebied verlaat, mag de boa niet meer optre-

den. Praktische samenwerking, doorpakken bij een 'heterdaad' of hulp bieden bij 

noodsituaties is dan meestal niet mogelijk.  

 

Boa-convenant 

Om het samenwerken tussen groene boa’s te verbeteren is op 4 juli 2016 het sa-

menwerkingsconvenant “Groene Handhaving” ondertekend. Het convenant is 

ondertekend door de 15- boa-werkgevers, de direct toezichthouder politie 

Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie. Dit convenant verbreedt het for-

mele toezicht van boa’s, zodat zij in geval van samenwerking ook op het grond-

gebied van de samenwerkende partners kunnen controleren en handhaven. Het 

convenant had een looptijd van drie jaar. Bij het ondertekenen van het conve-

nant is afgesproken deze in 2019 te evalueren.  
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De evaluatie heeft plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het convenant goed werkt 

en dat de partijen de samenwerking willen continueren. Omdat er nieuwe afspra-

ken moesten worden gemaakt met alle convenantpartners over de inhoud van 

het convenant, is eind 2019 de looptijd van het convenant tijdelijk met twee jaar 

verlengd.  

 

Er is nu in samenwerking met alle partners een nieuw convenant opgesteld. In 

het nieuwe convenant worden de bestaande afspraken met alle convenantpart-

ners voortgezet. Dit keer heeft het convenant echter geen einddatum en is de in-

houd in overeenstemming gebracht met de laatste wet- en regelgeving. Het con-

venant gaat zorgen voor een voortzetting van de samenwerking. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

 

 

 

 , voorzitter   , secretaris 

 

 


