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Kernpunten uit de Nota Toezicht en handhaving 

• Toezicht houden richt zich op het stimuleren van de naleving van wetten, voorschriften 
en afspraken, zodat het niet tot overtredingen komt. Handhavend optreden vindt plaats 
bij constatering van een overtreding en bestaat uit het opleggen van een maatregel of 
straf. Gezien het belang dat AGV hecht aan het voorkómen van overtredingen, legt AGV 
het zwaartepunt bij het houden van toezicht.  

• Inzicht in doel en werking van de regels leidt tot naleving. 

• De prioriteiten bij het toezicht houden en handhaven en de prioriteringsmethodiek staan 
beschreven in het Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving 2010-2015. De 
prioriteiten worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Het risico is het product 
van het naleefgedrag en de mogelijke effecten bij overtreding (risico = kans x effect).  

• Indien bij toezicht blijkt dat een bepaalde activiteit wettelijk gezien wel mogelijk is, 
maar de vergunning daarvoor niet aanwezig is of de aangetroffen activiteit onvoldoende 
afdekt, gaat AGV na of deze situatie of handeling alsnog kan worden gelegaliseerd. De 
mogelijkheid om alsnog een ontvankelijke aanvraag in te dienen stelt de initiatiefnemer 
niet vrij van strafvervolging voor het illegaal uitvoeren van deze activiteit. 

• AGV gaat over tot handhavend optreden als een wet, wettelijke regeling of 
vergunningvoorschrift wordt overtreden, legalisatie niet mogelijk is en gedogen geen 
optie is.  

• Gedogen is uitsluitend aan de orde bij overgang- of overmachtsituaties en is altijd 
tijdelijk. In die gevallen maakt AGV in een gedoogbeschikking de voorwaarden kenbaar 
waaraan de overtreder moet voldoen. Op de gedoogbeschikking is het toezichts- en 
handhavingsregime van AGV onverkort van toepassing. 

• De benadering bij een overtreding bestaat in beginsel uit twee stappen:  
1: waarschuwing; 2: handhavend optreden. Bij ernstige overtredingen kiest AGV voor 
direct handhavend optreden; daarvan is sprake als de overtreding onomkeerbaar is, bij 
herhaling wordt gepleegd (recidive), of met opzet plaats vindt. 

• Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op het voorkomen of beëindigen van 
overtredingen, het ongedaan maken van opgetreden schade en dus op herstel van de 
gewenste toestand; AGV geeft bij de handhaving van regelgeving daarom voorrang aan 
de bestuursrechtelijke handhaving ten opzichte van de strafrechtelijke sancties, maar 
past deze laatste middelen indien nodig toe. 

• Bij het inzetten van de handhavingsmiddelen wijst AGV de overtreder op de 
mogelijkheden van bezwaar en beroep.
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1  Waarom toezicht houden en handhaven 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 1 is voor zijn beheergebied uitvoerder van de waterwetgeving 

van de Europese, nationale en provinciale overheid. Specifiek voor het eigen beheergebied stelt AGV 

aanvullend daarop de eigen regels en verordeningen.  

Toezicht houden en handhaven zijn voor het waterschap de instrumenten waarmee het de naleving van 

deze wetten en regels kan stimuleren en waar nodig kan afdwingen2. Daarmee dragen toezicht en 

handhaving rechtsreeks bij aan de realisatie van de primaire taken van het waterschap: de 

bescherming tegen hoogwater, zorg voor voldoende en schoon water en de bevordering van een vlot en 

veilig scheepvaartverkeer. 

Door toezicht te houden en handhavend op te treden neemt AGV ook zijn rol als overheid die recht 

doet: het sanctioneert degenen die de regelgeving overtreden en het beschermt de belangen van 

mensen die door de overtreding (dreigen te) worden geschaad. 

Niet-optreden tegen illegale situaties werkt niet-naleving in de hand. Consequente inzet van toezicht en 

handhaving bevordert dat mensen de regels serieus nemen, niet alleen voor het water, maar ook in het 

algemeen.  

Door de naleving van wetten en regels te bevorderen wil AGV het mogelijk maken dat iedereen blijvend 

kan genieten van voldoende, schoon en veilig (oppervlakte)water  

 

2  Doel en doelgroep van de nota 
 

De Nota Toezicht en handhaving 2011-2015 laat zien hoe Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 

toezicht houdt en handhavend optreedt bij alle activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 

waterhuishouding in zijn gebied.  

De nota is bedoeld voor:  

• iedereen die in AGV-gebied woont, werkt, recreëert of op een andere manier verblijft en wil 

weten wat hij van AGV als toezichthouder en handhaver kan verwachten,  

• management en medewerkers van Waternet als uitvoeringsorganisatie van AGV 

• samenwerkingspartners in de handhaving: provincies, gemeenten, milieudiensten, Openbaar 

Ministerie en de nVWA3. 

De nota heeft als doel dat al deze betrokkenen weten: 

• op welke wettelijke en beleidskaders AGV zijn toezichts- en handhavingsbeleid baseert; 

• welke instrumenten AGV voor toezicht en handhaving inzet; 

                                                
1 De officiële naam is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. AGV heeft bij de provincie een wijziging 

aangevraagd van de naam in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij het uitkomen van deze nota in 2011 was de 

naamswijziging nog niet officieel bekrachtigd. 
2 Daar waar in deze nota AGV staat genoemd, wordt gedoeld op de opdrachtgeversrol van waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht voor het toezicht houden en handhaven. Waternet voert deze taak uit. 
3 nVWA staat voor de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, waarin o.a. de Algemene Inspectiedienst (AID) in is 

opgegaan 
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• hoe AGV deze instrumenten toepast. 

Het algemene beleid van het waterschap is te vinden in het Waterbeheerplan AGV.  

In het Meerjarenprogramma Toezicht en handhaving wordt nader ingegaan op de onderscheiden 

activiteiten waar het toezicht en de handhaving zich op richt en de prioritering daarbij. In dit 

meerjarenprogramma komen ook de projecten aan de orde die AGV uitvoert in het kader van de 

regionale samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. 

 

3 Bestuur en organisatie 

3.1 Bestuur 

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een van de 25 Nederlandse waterschappen. Het zorgt in zijn 

beheergebied voor veiligheid achter de dijken, voor voldoende en schoon oppervlaktewater en voor vlot 

en veilig vaarverkeer. Het heeft hiertoe een aantal instrumenten tot zijn beschikking. 

Toezicht en handhaving zijn twee van de instrumenten om deze waterbeheertaken uit te kunnen 

voeren. Het waterschap heeft deze instrumenten als bevoegd gezag toegewezen gekregen voor het 

toezicht op de naleving van de wetten en regelingen voor het waterbeheer en voor de bestuurlijke en 

strafrechtelijke handhaving daarvan. De belangrijkste zijn de Waterwet en zijn besluiten, de 

Waterschapswet, de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (deels), de Scheepvaartverkeerswet, 

het Binnenvaartpolitieregelement en de eigen AGV-verordening, ofwel de Keur.  

AGV heeft vanuit die bevoegd-gezagpositie in beginsel een plicht tot handhaving als iemand iets doet of 

nalaat dat in strijd is met een wettelijk voorschrift uit deze wet- en regelgeving. AGV heeft tot op 

zekere hoogte ruimte om te bepalen hoe en wanneer het zijn handhavings-bevoegdheden inzet. Dit 

heet discretionaire bevoegdheid.  

 

Zie Bijlage 2 voor een overzicht van het gebied waar AGV bevoegd is voor de uitvoering van zijn 

wettelijke taken. 

 

3.2 Organisatie 

 

De uitvoering van de toezichts- en handhavingstaak heeft AGV ondergebracht bij de afdeling 

Handhaving van Waternet. Waternet is de gezamenlijke uitvoerende dienst van de gemeente 

Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze nota gaat over de toezichts- en 

handhavingstaken die Waternet uitvoert in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Handhavingsteam 

Voor de behandeling van meer complexe handhavingssituaties heeft Waternet een handhavingsteam 

ingesteld. Het team bestaat uit een handhaver, een vergunningverlener en een jurist, eventueel 

aangevuld met andere disciplines. Het bereidt besluiten voor over het in te zetten 

handhavingsinstrument, zwaarte van de sancties en over gedoogsituaties of legalisaties. In 

strafrechtelijke kwesties doet de betreffende handhaver zelf deze besluitvoorbereiding. Het 

handhavingsteam rapporteert aan het MT van Handhaving over de voortgang en de resultaten van de 

handhavingstrajecten. 

Bestuursrapportage 

Waternet rapporteert via de bestaande bestuursrapportage over de resultaten van de toezichts- en 

handhavingspraktijk. 
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Positie van de afdeling Handhaving in de organisatie 

In figuur 1 zijn andere disciplines en taken genoemd waarmee Waternet de AGV-doelen realiseert. Elk 

van deze instrumenten heeft zijn weerslag op het water en zijn gebruikers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afdeling Handhaving functioneert vaak als ogen en oren van de organisatie. Het neemt waar wat de 

consequenties zijn van de stappen die met elk van die andere instrumenten worden gezet. Toezicht en 

handhaving is als proces daarom niet alleen het sluitstuk van elk van deze activiteiten, maar vormt ook 

een belangrijke input voor nieuw beleid en uitvoeringsmaatregelen of aanpassing daarvan. 

 

4 Begripsomschrijving en reikwijdte toezicht en handhaving 

Toezicht en handhaving zijn alle overheidshandelingen die bijdragen aan naleving van wettelijke 

voorschriften.  

Hoewel handhaving vaak wordt gebruikt als de overkoepelende term voor alle toezichts- en 

handhavingsactiviteiten maakt AGV onderscheidt tussen deze twee begrippen: 

Toezicht houden bestaat uit het controleren of de aangetroffen situatie overeenkomt met de wettelijk 

voorgeschreven situatie en het inzetten van preventieve middelen zodat het niet tot overtredingen 

komt. 

Handhavend optreden vindt plaats bij het constateren van een overtreding. AGV neemt dan 

maatregelen om de overtreding ongedaan te (laten) maken en laat tegen de overtreder eventueel 

strafvervolging instellen door een rechter.  

AGV hecht veel belang aan het voorkómen van overtredingen. Daarom ligt het zwaartepunt bij de 

inspanningen van de afdeling Handhaving bij het houden van toezicht.  

De taakvelden van Handhaving en de activiteiten waar zij zich op richten staan beschreven in het 

Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving 2010-2015. Hierin is tevens aangegeven welke prioriteit 

aan elk van deze activiteiten wordt toegekend. De activiteiten èn hun prioriteiten worden jaarlijks 

geactualiseerd.  

Fig 1. Toezicht en handhaving is sluitstuk van andere beleids- en uitvoeringsprocessen,  

maar levert ook input hiervoor 
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5 Toezicht  

Toezicht bestaat uit:  

-  het verzamelen van informatie over de naleving van wettelijke voorschriften, met gebruikmaking 

van wettelijk toegekende bevoegdheden; 

-  het beoordelen van die informatie: hoe verhoudt de aangetroffen situatie zich tot de wettelijk 

voorgeschreven situatie; 

-  het bevorderen van naleving door inzet van stimulerende, d.w.z. niet-dwingende middelen. Daartoe 

worden gerekend voorlichting en communicatie, controles, bedrijfsbezoeken en surveillances.  

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze instrumenten. 

5.1 Communicatie en voorlichting 

 

Het Waterbeheerplan AGV 2010-2015 stelt aan een goede communicatie de volgende voorwaarden: 

• Communicatie moet open en interactief zijn 

• Er moet maximaal gebruik worden gemaakt van kennis uit het veld 

• De benadering moet dienstbaar, flexibel en deskundig zijn 

 

Inzicht in doel en werking van de regels leidt tot naleving 

Communicatie en voorlichting zijn vooral gericht op het vergroten bij de doelgroep van het inzicht in 

nut en doel van de wetten en regels voor het waterbeheer. Hierdoor gaat men de redelijkheid ervan 

inzien. De acceptatie van de regels en van de overheid die deze regels oplegt en controleert wordt 

daardoor groter. De ervaring leert dat daardoor een groot deel van de mogelijke overtreders zich 

alsnog en vaak blijvend houdt aan geldende regelgeving.  

Voorwaarde voor een effectieve informatieoverdracht is dat de medewerkers een uitstekende kennis 

aan de dag leggen van enerzijds de waterhuishouding in het gebied en anderzijds van de wet- en 

regelgeving die daarop van toepassing is. Alle medewerkers hebben daartoe een basisdeskundigheid op 

deze terreinen. Daarnaast weten medewerkers bij hun collega’s binnen of buiten de afdeling voldoende 

specialistische kennis op te halen als er zich specifieke vragen aandienen.  

Een andere belangrijke voorwaarde is dat het communiceren en voorlichten aansluit op het niveau en 

de beleving van de doelgroep. Kennis van en ervaring met de doelgroep is dus belangrijk.  

Het informeren van potentiële overtreders over persoonlijke nadelen (al dan niet in geld uitgedrukt) bij 

overtreding van de regels doet de naleving verder toenemen. 

 

Communicatiemiddelen 

Het informeren van individuele personen, bedrijven of instanties of van doelgroepen kan op 

verschillende manieren plaatsvinden: 

-  bij controlebezoeken en surveillances,  

-  telefonisch, in schriftelijke correspondentie en e-mail,  

-  via voorlichtingsmateriaal: folders, nieuwsbrieven, aankondigingsbrieven, 

-  door middel van publieke borden,  

-  via de websites van AGV- en Waternet  

-  advertenties of persberichten in/voor plaatselijke bladen.  

Waar mogelijk en passend worden teksten ondersteund met beelden in de vorm van foto’s, tekeningen 

en ander beeldmateriaal. 
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Heldere taal 

Goede communicatie betekent ook dat in elk van deze informatiemiddelen heldere en aansprekende 

taal wordt gebruikt. Dit geldt ook voor voorschriften in ontheffingen, gedoogbesluiten, vergunningen en 

voor de overwegingen in deze beschikkingen. Vanwege de juridische status van deze documenten is het 

wel belangrijk dat zaken nauwkeurig en eenduidig worden beschreven en daardoor juridisch goed zijn 

afgedekt. Desondanks blijft het taalgebruik helder en begrijpelijk. Wanneer het gaat om complexere 

beschikkingen krijgt de houder bij ontvangst een mondelinge toelichting op de inhoud van de 

documenten. 

 

Herkenbaar 

In de persoonlijke contacten speelt behalve de inhoudelijke informatie ook de non-verbale 

communicatie en presentatie een rol. Dat betekent dat medewerkers van Handhaving als zodanig 

herkenbaar zijn in de uitoefening van hun functie.   

5.2 Controle 

 

Een controle is een onderzoek bij een bedrijf, instantie of persoon om na te gaan of deze de geldende 

regelgeving, voorschriften en afspraken naleeft. Het betreft de wet- en regelgeving van de nationale en 

provinciale overheid op het gebied van bescherming tegen hoogwater, zorg voor voldoende en schoon 

water en de bevordering van een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Maar het gaat ook om de naleving 

van alle beschikkingen (officiële besluiten) en regelingen die het waterschap afkondigt: vergunningen, 

ontheffingen, toestemmingsbrieven, gedoogbesluiten en de Keur.  

5.2.1 Controleregime algemeen 

Controle kan op verschillende manieren plaats vinden: 

-  administratief: logboeken nakijken, vaarbewijs-check, etc. ,  

-  visueel: op aanwezigheid en onderhoudsstaat van voorzieningen, installaties, opslag stoffen, etc.   

-  door meten en bemonsteren: bij controle op lozingen en onttrekkingen, veldmetingen bij de aanleg 

van (bouw)werken, kabel- & leidingtracé’s, nutsvoorzieningen 

-  systeemgericht toezicht, zoals toezicht op het management van bedrijven inzake (water-)milieuzorg 

/ Compliance Management Systeem (CMS) 

 

Controle mèt of zonder aankondiging 

Elke controle kan worden voorafgegaan door een communicatiestap. De handhaver deelt dan mee dat 

er een controle plaats gaat vinden of er wordt gericht een afspraak gemaakt. Dit bevordert dat er een 

vertegenwoordiger van de te controleren activiteit aanwezig is en in de gelegenheid is de inrichting of 

situatie te laten zien en informatie te geven. 

Tijdens surveillances kunnen controles zonder vooraankondiging tot controle van een 

activiteit/installatie overgaan. Nautische controles vinden vaak op deze manier plaats.  

Ook wanneer er aanleiding is te veronderstellen dat een vooraankondiging of afspraak leidt tot het 

verbergen van ongewenste situaties, kunnen controles onaangekondigd plaats vinden.  

 

Rapportage 

De handhaver legt de resultaten van de controle of van een groep van controles vast in een 

informatiesysteem. Hij rapporteert de gecontroleerde persoon of instantie hierover schriftelijk. 

Nautische controles worden in enkele gevallen direct mondeling toegelicht, bijvoorbeeld bij het staande 

houden van snelheidsovertreders. Dan volgt geen schriftelijke rapportage achteraf. 
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Vervolg 

De uitkomst van een controle bepaalt een volgende stap.  

Als er goede naleving is, d.w.z. de inrichting of de situatie voldoet aan de voorschriften, en het betreft 

een eenmalige en eenvoudige activiteit, wordt de controle voor die activiteit daarmee afgerond. Indien 

de betreffende activiteit blijft bestaan, dan wordt een volgende controle gepland, conform de daarvoor 

geldende controlefrequentie.  

Als er geen naleving is en er dus een overtreding wordt geconstateerd, wordt het repressieve traject 

gestart. AGV gaat dan handhavend optreden (zie hfs 7) 

 

Controlefrequentie op basis van prioritering 

Met welke frequentie de controles worden uitgevoerd volgt uit de prioritering. In het Meerjarenplan 

Handhaving en Toezicht 2010-2015 staat beschreven hoe de prioritering plaats vindt en welke prioriteit 

elke activiteit krijgt bij toezicht en handhaving.  

Activiteiten met grote nadelige effecten voor mens en/of de waterhuishouding en een slechte naleving 

krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Hoe minder groot de nadelige effecten of hoe beter de naleving is, 

hoe lager de prioriteit. De controlefrequentie wordt hier op afgestemd. Geen enkele activiteit met een 

potentieel risico valt echter geheel buiten de aandacht van het controleregime. 

 

Reguliere controle 

De reguliere controle bestaat uit het op gezette tijden controleren van een activiteit op de naleving van 

de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Uitzondering is de eenmalige of kortdurende 

onttrekking, lozing of werk, die bij gebleken goede naleving slechts eenmaal wordt gecontroleerd. 

De controlefrequentie volgt uit de jaarlijkse prioriteringssessie en wordt vastgelegd in het jaarplan. De 

controlefrequentie is echter geen vaststaand gegeven. Als de handhaver vaststelt dat de initiatiefnemer 

de wet- en regelgeving goed naleeft, dan kan hij in overleg met zijn teamleider besluiten tot een lagere 

controlefrequentie. Ook de initiatiefnemer zelf kan verzoeken om een lagere controlefrequentie. Bij 

voortdurende slechte naleving kan juist besloten worden een hogere controlefrequentie aan te houden. 

 

Projectmatige controle 

Controles van een bepaalde activiteit (of een aspect daarvan) kunnen als project worden uitgevoerd, 

dat wil zeggen met een duidelijk begin en eind. Deze zijn vaak seizoensgebonden. 

Meest in het oog springende projectcontrole is de schouw, de jaarlijkse inspectie in het najaar van 

watergangen op de onderhoudseisen uit de Keur. Doel is te bepalen of de watergangen zich in de juiste 

staat bevinden en vooral of er geen belemmeringen zijn in de aan- en afvoer van water. Zonodig 

worden eigenaren gemaand, en nogmaals gecontroleerd, om de eventueel benodigde onderhouds- of 

herstelmaatregelen te nemen. Om te bepalen of watergangen op de vereiste diepte zijn kan een 

diepteschouw worden afgekondigd, al dan niet gecombineerd met de reguliere schouw.  

Ook de controle op het uitrijden van mest en de jaarlijkse handhavingsestafette met de 

handhavingspartners zijn voorbeelden van controleprojecten. 

 

Aspectcontrole 

De aspectcontrole is een controle gericht op één of enkele delen van de wet- en regelgeving. 

Voorbeelden van aspectcontroles zijn een controle die alleen bestaat uit een bemonstering van 

afvalwater en een nautische controle waarbij alleen het vaarbewijs wordt gecontroleerd. 

Overige controles 
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Naast genoemde controles kunnen controles plaats vinden op grond van tijdelijke prioriteiten en 

thema’s, in het kader van samenwerking met handhavingspartners of via een handhavingsverzoek van 

derden. 

Meldingen en incidenten 

Op meldingen van incidenten reageert Handhaving met een controle.   

5.2.2 Controle op vergunningen 

Specifiek voor controles op de naleving van vergunningen zijn nog de volgende vormen van controle 

mogelijk: 

Handhavingstoets 

Een handhaver kan tijdens het vergunningverleningsproces een handhavingstoets uitvoeren. Dit 

gebeurt bij de meer complexe vergunningaanvragen. De handhaver bepaalt dan de toezichts- en 

handhavingsprioriteit en adviseert de vergunningverlener bij het opstellen van goed handhaafbare 

vergunningvoorschriften. 

Opleveringsgesprek 

Bij bepaalde grote of ingewikkelde vergunningen levert de vergunningverlener de vergunning 

persoonlijk af aan de aanvrager. Doel hiervan is de vergunning toe te lichten en eventuele vragen te 

beantwoorden. De vergunningverlener neemt de beoogde handhaver van de vergunning mee naar dit 

gesprek. Vergunningverlener en handhaver besluiten in onderling overleg in welke situaties een 

gezamenlijk opleveringsbezoek nodig of gewenst is. 

Vergunninghouder, vergunningverlener en handhaver lopen bij het opleveringsbezoek de situatie na en 

stellen vast in hoeverre al wordt voldaan aan alle bepalingen. Indien dit niet het geval is worden 

afspraken gemaakt over de wijze en de termijn waarbinnen de vergunninghouder alsnog aan de 

bepalingen zal voldoen. De handhaver legt deze afspraken en andere aandachtspunten vast en stuurt 

het als gespreksverslag toe aan de vergunninghouder. Dit document vormt voor de handhaver en de 

vergunninghouder een leidraad voor de verdere implementatie van de vergunning.  

Hierna volgen op gezette tijden reguliere controles waarvan de frequentie wordt bepaald door de 

prioriteit die aan de activiteit is toegekend. Vergunde activiteiten kunnen ook onderworpen worden aan 

de bij 5.2.1 genoemde projectmatige controle of aspectcontrole. 

5.2.3 Hercontrole 

Hercontrole vindt plaats na het constateren van een overtreding en de daaropvolgende opgelegde 

maatregel. Het valt daarmee onder het handhavingstraject (zie paragraaf 7.2). 

 

5.3 Surveillance 

Surveillance heeft als hoofddoel het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Bij 

surveillance op de weg, in het veld en op het water stelt de surveillant zich zichtbaar en aanspreekbaar 

op. Hij staat open voor contact en geeft waar nodig advies en voorlichting.  

De preventieve werking van surveilleren is in belangrijke mate afhankelijk van: 

1. De waarnemingskans, ofwel de kans dat men bij de surveillance wordt gezien  

2. De pakkans, ofwel de kans dat bij de surveillance een overtreding wordt geconstateerd. 

De handhaver en de potentiële overtreder hebben elk hun eigen beeld van de waarnemingskans en 

pakkans. De preventieve werking van surveilleren is vooral afhankelijk van het gevoel dat daarover 

leeft bij potentiële overtreders. Indien de subjectieve pakkans (lees: het gevoel gezien en gepakt te 
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kunnen worden) toeneemt, is ook de preventieve werking sterker en zal het aantal overtredingen 

dalen. Voorwaarde voor een goede preventieve werking van een surveillance is dat de handhavers als 

zodanig herkenbaar zijn voor degenen voor wie de surveillance is bedoeld. 

Weg-water-lucht 

Surveillance heeft een functie in zowel stedelijk als in landelijk gebied. Surveillance over de weg wordt 

vaak ‘en passant’ meegenomen wanneer handhavers de weg opgaan naar hun controles of andere 

activiteiten in het gebied, maar kan ook als aparte activiteit worden georganiseerd. Welke vorm van 

surveillance wordt ingezet hangt af van de situatie of activiteit die men wil controleren. 

Nevendoelen 

Surveillance speelt ook een rol in de samenwerking met handhavingpartners. Surveillanten kunnen 

zaken waarnemen die op het werkterrein van andere overheden liggen, vooral op het gebied van de 

milieuwetgeving (algemene ogen- en orenfunctie). Ook in het kader van regionale 

samenwerkingsprojecten kunnen surveillances worden uitgevoerd. 

Tenslotte draagt surveillance bij aan de algemene naamsbekendheid van Waternet. 

5.4 Toezicht in opdracht van andere overheden  

In het beheergebied van AGV kunnen overheden (provincies, gemeenten, stadsdelen) AGV vragen het 

toezicht op een bepaalde activiteit namens hen uit te voeren. 

Wabo 

Gemeenten en provincies zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onderdeel van deze vergunning is de toestemming (met 

daaraan verbonden voorwaarden) voor het lozen op het riool, de zogenaamde indirecte lozing. De Wabo 

laat aan het waterschap het recht op toezicht op de indirecte lozingen voor zover zij de goede werking 

van de rioolwaterzuiveringsinstallatie of de kwaliteit van het daarachter gelegen oppervlaktewater 

kunnen bedreigen. Het waterschap kan het bevoegd gezag vervolgens een bindend advies geven om 

over te gaan tot handhaving. De provincie of een gemeente kan AGV ook op eigen initiatief verzoeken 

een inrichting te controleren op naleving van de lozingsaspecten van de Wabo. AGV voert deze 

controles dan uit op kosten van deze opdrachtgever. AGV en de gemeenten en provincies in het 

beheergebied van AGV hebben hun samenwerking bij de uitvoering van de Wabo geformaliseerd in een 

dienstverleningsovereenkomst.  

Bestuursovereenkomsten  

Met de provincies en de daarin liggende gemeenten, waterschappen en regionale rijksdiensten zijn 

bestuursovereenkomsten (BOK’s) getekend over samenwerking in handhaving van de milieuwetgeving. 

Het betreft het uitwisselen van informatie, het uitoefenen van een signaalfunctie voor elkaar en het 

gezamenlijk oppakken van handhavingsacties. Het betreft: 

-  Bestuursovereenkomst Milieuhandhaving Provincie Noord-Holland, mei 20054 

-  Bestuursovereenkomst Milieuwethandhaving Provincie Utrecht, juni 1999 

 

6 Legalisatie  

Uit het toezicht kan blijken dat een bepaalde activiteit wettelijk gezien wel mogelijk is, maar dat de 

vergunning daarvoor niet aanwezig is of dat de vergunning de aangetroffen situatie of activiteit 

onvoldoende afdekt.  In dat geval gaat AGV na of deze situatie of handeling alsnog kan worden 

                                                
4 De Bestuursovereenkomst Milieuhandhaving Provincie Noord-Holland liep af in juli 2011; bij het uitkomen van deze 

nota werkten de Noord-Hollandse handhavingspartners aan een vervolg op deze overkomst. 
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gelegaliseerd, dat wil zeggen in overeenstemming kan worden gebracht met de wet- en regelgeving. 

Hierbij kan eventueel worden geanticipeerd op nieuwe regelgeving die op korte termijn gaat worden 

ingevoerd. Het handhavingsteam brengt bij complexe situaties hierover advies uit. 

Voorwaarde voor legalisatie is dat de overtreder een vergunning voor zijn activiteit (of een aanpassing 

van zijn vergunning) aanvraagt. Vooruitlopend op de mogelijke vergunning zal Handhaving namens 

AGV een gedoogbesluit moeten nemen. Dat geldt ook voor de situatie dat de overtreder wel een 

ontvankelijke aanvraag voor een vergunning of ontheffing heeft lopen, maar al is gestart met zijn 

activiteit zonder dat de vergunning daadwerkelijk is verleend.  

Ook wanneer niet-aangemelde meldingsplichtige activiteiten worden aangetroffen wordt een kans tot 

legalisatie geboden. 

Het alsnog indienen van een aanvraag voor een vergunning (of aanpassing daarop) of het doen van een 

melding wordt gebonden aan een termijn. 

Dat een initiatiefnemer de kans krijgt zijn activiteit alsnog te laten legaliseren stelt hem niet vrij van 

strafvervolging voor het zonder (de juiste) vergunning, dus illegaal uitvoeren van deze activiteit. 

 

7 Handhaving 

AGV gaat over tot handhavend optreden als een wet, wettelijke regeling of vergunningvoorschrift wordt 

overtreden, legalisatie van de overtreding niet mogelijk is en gedogen (zie 7.4.5) geen optie is. Dat 

betekent dat AGV dwingende middelen inzet om de overtreding ongedaan te (laten) maken en/of de 

overtreder een straf laat opleggen door de rechter. Hierna wordt kortweg gesproken over “handhaving” 

of “handhavend optreden”. 

AGV stelt dat het als handhavende overheid alleen dan effectief is en kan rekenen op maatschappelijk 

draagvlak als het zich bij de handhaving houdt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

zoals het gelijkheidsbeginsel, verbod van misbruik van bevoegdheden en evenredige belangenafweging. 

7.1 Betrokken partijen 

AGV stemt zijn handhavingsbeleid en de uitvoering daarvan af op:    

a. doelgroepen waarop de handhaving betrekking heeft.  

De individuele burger, de agrarische sector en de industrie vragen elk om een eigen benadering. De 

algemene uitgangspunten blijven echter voor elk van deze individuen of doelgroepen van kracht. 

Branche- of belangenorganisaties vormen een goede ingang voor het ontwikkelen van draagvlak voor 

het handhavingsbeleid voor specifieke doelgroepen. Dat maakt de handhaving effectiever en er zijn 

minder bezwarenprocedures. 

b. handhavingpartners 

AGV is een van de handhavende overheden in de regio naast gemeenten, provincies, Rijk en het 

Openbaar Ministerie (OM). Eenduidigheid in aanpak van alle bevoegde gezagen versterkt de effectiviteit 

en het aanzien van het handhavingproces. Waar mogelijk kunnen handhavingpartners elkaar 

ondersteunen in handhavingtrajecten. In elk geval kunnen zij een ogen- en orenfunctie voor elkaar 

vervullen. 

c. de maatschappij 

De maatschappij verwacht van overheden dat zij effectief optreden tegen overtreders van de wet, 

vooral als het gaat om de thema’s veiligheid, gezondheid en milieu. De wet- en regelgeving waarvoor 

AGV bevoegd gezag is heeft met deze thema’s te maken.   



 

Nota Toezicht en handhaving Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

 

 14 

 
 

AGV stelt zich als opgave om bij het handhaven recht te doen aan de algemene uitgangspunten voor 

repressieve handhaving en tegelijkertijd rekening te houden met de individuele omstandigheden van de 

overtreder en de verschillende en soms tegengestelde belangen van andere betrokken partijen.  

7.2 Algemene benadering 

In zijn algemeenheid mag worden verondersteld dat de regels bij het overgrote deel van doelgroepen 

waarop de handhaving betrekking heeft, bekend zijn. Het handhavingsbeleid is daarop afgestemd. De 

benadering van de overtreder vindt daarom in beginsel plaats in twee stappen: 1: waarschuwing; 2: 

handhavend optreden. 

Bij ernstige overtredingen kiest AGV voor direct handhaven, ofwel handhaven zonder voorafgaande 

waarschuwing. Een overtreding wordt als ernstig aangemerkt als hij onomkeerbaar is, bij herhaling 

wordt gepleegd (recidive), of met opzet plaatsvindt. 

Bij elke handhavingsmaatregel levert AGV maatwerk. Dat wil zeggen dat de maatregel in goede 

verhouding staat tot de overtreding en afgestemd is op de overtreder. Dit leidt tot het meest duurzame 

resultaat. 

Een handhavingsmaatregel wordt altijd gevolgd door een hercontrole. De handhaver controleert dan of 

de overtreder zijn activiteit weer in overeenstemming heeft gebracht met de voor hem geldende wet- 

en regelgeving. Zo niet, dan volgen nieuwe handhavingsmaatregelen. 

Handhavend optreden wordt verricht door functionarissen die als handhaver herkenbaar zijn.  

7.3 Keuze in handhavingsmiddel 

Bestuursrecht, strafrecht of privaatrecht? 

Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen zijn gericht op het voorkomen of beëindigen van overtredingen, het 

ongedaan maken van opgetreden schade en dus op herstel van de gewenste toestand. 

Strafrechtelijke sancties zijn bedoeld als ‘tik op de vingers’ zodat herhaling van de overtreding wordt 

voorkomen en daarnaast als genoegdoening aan de maatschappij. Ook bevordert het dat mensen zich 

in het algemeen aan de regels houden. 

Privaatrechtelijke middelen zet AGV niet in als bestuursorgaan maar als rechtspersoon.  AGV treedt dan 

bijvoorbeeld op als eigenaar van grond of installaties.  

AGV geeft als bestuursorgaan bij de handhaving van regelgeving voorrang aan de bestuursrechtelijke 

handhaving. Hiermee wordt immers de gepleegde inbreuk op de veiligheid of het (water)milieu direct 

aangepakt. De strafrechtelijke aanpak wordt achter de hand gehouden. Voor handhavingsdoeleinden 

maakt AGV nauwelijks gebruik van privaatrechtelijke middelen. 

In het kader van de zaakgerichte aanpak bij complexe handhavingszaken wordt soms gekozen voor een 

aanpak op twee fronten, waarbij zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk wordt opgetreden. Het 

handhavingsteam (zie 3.2) van Waternet adviseert hierin. 

7.4 Bestuursrechtelijke handhaving 

De algemene bepalingen over bestuurlijke sancties staan geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet 

bestuursrecht en de Waterschapswet.  

De keuze van het sanctiemiddel hangt af van: 

• de zwaarte van de geconstateerde overtreding en het nadelige effect van de overtreding;  

• of het een duurovertreding of slechts een eenmalige overtreding is.  

• of de overtreder bij machte is zelf de geconstateerde overtreding te beëindigen; 
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• het handhavingsverleden van de overtreder (recidive). 

 

De in te zetten bestuursrechtelijke sanctiemiddelen zijn: 

7.4.1 Waarschuwing/aanmaning 

De repressieve handhaving start in beginsel met een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. 

Afhankelijk van de situatie dient de overtreder de overtreding direct te beëindigen of krijgt hij de 

gelegenheid om dit binnen een bepaalde termijn te doen. Bij ernstige of spoedeisende gevallen wordt 

deze fase overgeslagen. 

Van een waarschuwing krijgt de overtreder een schriftelijke bevestiging, behalve wanneer die plaats 

vinden bij staandehoudingen in geval van nautische overtredingen (bijv. bij snelheidsovertredingen). 

Indien de overtreder na het verstrijken van de gestelde termijn niets of onvoldoende heeft ondernomen 

om de illegale situatie te beëindigen, maakt AGV een keuze uit een van de volgende maatregelen. 

7.4.2 Last onder dwangsom 

AGV kan ervoor kiezen de overtreder te dwingen de overtreding op te heffen door het opleggen van een 

last onder dwangsom. De last bestaat uit de verplichting om de overtreding binnen een bepaalde 

termijn te beëindigen. De dwangsom is het geldbedrag dat wordt gevorderd voor elke keer dat de 

overtreding na de gestelde termijn wordt geconstateerd.  

AGV kan de dwangsom ook inzetten voor het afdwingen van het voldoen aan een wettelijk verplichte 

melding (zoals die van het Besluit glastuinbouw); 

De dwangsom kan niet geheel preventief worden opgelegd. Het moet heel waarschijnlijk zijn dat de 

overtreding ook daadwerkelijk gepleegd gaat worden. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid moet het 

waterschap in de last onder dwangsom duidelijk omschrijven welk wettelijk voorschrift wordt of dreigt 

te worden overschreden. 

Voor spoedeisende situaties is een last onder dwangsom niet geschikt. Bij een last onder dwangsom 

kan de overtreder er immers voor kiezen de overtreding niet ongedaan te maken en de dwangsom te 

betalen. Nadat de last onder dwangsom is uitgewerkt kan de overtreding dan blijven bestaan.  

Invorderingsbeschikking 

Als na het opleggen van een last onder dwangsom de dwangsommen niet zijn voldaan dient het bestuur 

een beslissing te nemen over de invordering van de verbeurde dwangsommen. Dat gebeurt in de 

invorderingsbeschikking. Indien er al een bezwaar loopt tegen de last onder dwangsom, dan wordt dat 

bezwaar tevens geacht gericht te zijn tegen de invorderingsbeschikking. Is er inmiddels een procedure 

bij de rechtbank, dan wordt in die fase de invorderingsbeschikking besproken. 

7.4.3 Last onder bestuursdwang  

Bij meer spoedeisende situaties of wanneer het opleggen van een last onder dwangsom niet tot het 

gewenste resultaat leidt, wordt last onder bestuursdwang toegepast: het opleggen aan de overtreder 

van de last (verplichting) om de overtreding ongedaan te maken en de eventuele schade te herstellen; 

wanneer de overtreder deze verplichting niet nakomt binnen de daartoe gestelde termijn, maakt het 

bestuursorgaan zelf de overtreding en de eventuele schade ongedaan.  

Kostenverhaalbeschikking 

In de last onder bestuursdwang moet worden aangegeven dat het bestuur de kosten zal verhalen op de 

overtreder. Vervolgens moet in de kostenverhaalbeschikking worden aangegeven wat die kosten zijn 

(specificatie) en dat het bestuur de kosten daadwerkelijk op de overtreder zal verhalen.  
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Bestuursdwang kan ook worden toegepast indien (nog) niet duidelijk is wie de overtreder is. De last 

onder bestuursdwang kan in dat geval worden gericht aan rechthebbenden op het gebruik van de zaak. 

Een eventuele aanvrager van de beschikking om bestuursdwang krijgt deze ter informatie toegezonden. 

Ook voor de last onder bestuursdwang geldt dat deze niet geheel preventief kan worden toegepast en 

dat het dus heel waarschijnlijk moet zijn dat de overtreding ook daadwerkelijk plaats zal vinden. 

Het is niet mogelijk om tegelijk een last onder dwangsom op te leggen en last onder bestuursdwang toe 

te passen. 

Spoedeisende bestuursdwang 

In bepaalde situaties is het noodzakelijk dat direct wordt opgetreden en dat het bestuursorgaan de 

overtreding beëindigt zonder de overtreder eerst in de gelegenheid te stellen dit zelf te doen. Dan is 

sprake van spoedeisende bestuursdwang. Een voorbeeld is het afdammen van sloten bij een brand in 

een chemisch bedrijf om te voorkomen dat verontreinigingen zich met het bluswater verspreiden. 

 

Bijzondere vorm van Last onder bestuursdwang: Procedure Wrakkenwet 

Een toezichthouder kan vaststellen dat een onbemand vaartuig, een overblijfsel van een vaartuig of andere 

voorwerpen in openbare wateren gevaar, hinder of andere problemen gaan geven. Dat is het geval 

wanneer het is gestrand, gezonken of aan de grond geraakt, of is vastgeraakt op of in waterkeringen of 

andere waterstaatswerken. AGV kan in deze gevallen ertoe overgaan het object op te ruimen. 

Eerst wordt geprobeerd te achterhalen wie de schipper (of diens vertegenwoordiger) van het vaartuig/wrak 

is. Als dat bekend is, krijgt deze een aankondiging van het opruimen van het vaartuig/wrak. Indien de 

schipper niet kan worden achterhaald wordt de bekendmaking van de opruiming op het wrak geplakt of 

duidelijk leesbaar op de kant geplaatst. Tevens wordt een advertentie geplaatst in een nieuwsblad. 

Zodra het besluit is genomen dat opruiming noodzakelijk is en dat besluit is meegedeeld op de manier zoals 

dat in de Wrakkenwet is voorgeschreven, is het verboden zonder toestemming van de beheerder (AGV) 

zich toegang tot het wrak te verschaffen, het wrak mee te nemen, te verplaatsen, of voorwerpen of zaken 

van het vaartuig/voorwerp te verwijderen. 

AGV kan vervolgens overgaan tot het bergen/opruimen van het wrak en desgewenst afmeren/opslaan in 

een daartoe ingerichte bewaarhaven. Het kan daarbij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het 

noodzakelijk gevolg was van het bergen/opruimen. 

Als de eigenaar zich na het bergen van het wrak bij AGV meldt kan hij het wrak na aantonen van het 

eigenaarschap overgedragen krijgen, als tevens is voldaan aan de kosten die nodig waren voor het 

bergen/opruimen van het wrak. 

Mocht zich geen belanghebbende melden als eigenaar van het wrak, dan is de beheerder bevoegd het 

geborgen wrak/vaartuig te verkopen. 

 
Toepassingsbeschikking 

Degenen die zijn benadeeld door de overtreding kunnen het bestuursorgaan vragen om een 

toepassingsbeschikking. Zij vragen het bestuursorgaan dan om de bestuursdwang daadwerkelijk toe te 

passen. 

7.4.4 Geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning 

In de Waterwet (art. 8.4) is een grondslag opgenomen voor het intrekken van een watervergunning.  

Dit artikel bepaalt dat een vergunning kan worden ingetrokken: 

-  als er in strijd met de vergunning of de daaraan verbonden voorschriften wordt gehandeld, 
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-  als de wettelijke voorschriften voor de vergunde handeling niet worden nageleefd, 

-  als de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Indien een of meer van deze zaken aan de orde zijn rapporteert de handhaver, eventueel na 

raadpleging van het handhavingsteam, hierover aan Vergunningverlening die de intrekking van de 

vergunning verzorgt.  Voordat de vergunning daadwerkelijk wordt ingetrokken moet de 

vergunninghouder een redelijke termijn worden geboden voor herstel. 

Intrekken van de vergunning hoeft er niet toe te leiden dat de overtreding ook daadwerkelijk wordt 

beëindigd. Om de overtreding te beëindigen moet het bevoegde gezag vaak alsnog andere 

handhavingsinstrumenten inzetten.  

7.4.5 Gedogen 

Van gedogen is sprake als een bevoegd bestuursorgaan bij een geconstateerde overtreding willens en 

wetens afziet van handhaving. Gedogen vindt uitsluitend tijdelijk plaats bij overgang- of 

overmachtsituaties of vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving of beleid. In deze situaties zou 

consequent handhaven ineffectief zijn of zelfs contraproductief werken.  

In een gedoogbeschikking maakt AGV de voorwaarden kenbaar waaraan de overtreder in de  

gedoogsituatie moet voldoen. Dat gebeurt alleen indien is voldaan aan een aantal voorwaarden:  

1. gedogen gebeurt met een schriftelijke beschikking met daaraan verbonden voorwaarden. Op de 

gedoogbeschikking is het toezichts- en handhavingsregime van AGV onverkort van toepassing.  

2. wordt toegepast bij overmachtsituaties of vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving of beleid; 

3. indien gedogen vooruitloopt op vergunningverlening dient er een ontvankelijke 

vergunningsaanvraag te zijn ingediend; gedogen staat dan ten dienste van het legalisatiespoor; 

4. er vindt indien relevant afstemming plaats tussen betrokken overheden en met het Openbaar 

Ministerie en de politie; 

5. ook bij gedoogbeschikkingen dient een procedure ingevolge de Awb te worden doorlopen (afdeling 

4.1.2 van de Awb).  

Het streven van AGV is de illegale situaties die passief worden gedoogd (d.w.z. waarop geen enkele 

vorm van regulering of sanctionering volgt) geheel uit te faseren. Dit zal gebeuren volgens de 

prioriteringsmethodiek uit het Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving. 

Het kan voorkomen dat een illegale situatie gedurende langere tijd ongemoeid is gelaten. Reden kan 

zijn dat de illegale situatie niet is opgemerkt. Dit kan bij de overtreder de verwachting wekken dat de 

situatie is geaccepteerd. Het vertrouwensbeginsel maakt optreden dan weliswaar moeilijker, maar niet 

onmogelijk. AGV moet in dat geval zijn handhavende optreden goed motiveren en de overtreder een 

actievere begeleiding geven bij het toewerken naar een legale situatie. Dit kan door de overtreder meer 

tijd te geven om de illegale situatie te beëindigen, mee te zoeken naar een alternatief of de 

handhavingsmaatregelen te faseren.  

7.5 Strafrechtelijke handhaving 

Van strafrechtelijke handhaving is sprake als strafvervolging wordt ingesteld na het opmaken van een 

procesverbaal. Indien strafrechtelijk wordt opgetreden dan zal de handhaver dat altijd duidelijk kenbaar 

moeten maken aan de overtreder. Een strafrechtelijke sanctie kan bestaan uit bijvoorbeeld het 

opleggen van een boete of een gevangenisstraf door een rechter. De sanctie is bedoeld als vergelding 

richting overtreder voor de schade die hij heeft aangericht, om herhaling van de overtreding door de 

overtreder zelf te voorkomen en als waarschuwingssignaal voor potentiële andere plegers van de 

overtreding. 
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7.5.1 Strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie 

Het toepassen van strafrechtelijke sancties gebeurt in beginsel door het Openbaar Ministerie. Het 

Openbaar Ministerie (OM) stelt strafvervolging in tegen een verdachte aan de hand van een door de 

politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal. De verdachte wordt bij 

veroordeling dader. Ook voor de tenuitvoerbrenging van de straf is het Openbaar Ministerie (OM) 

verantwoordelijk. De opbrengsten van boetes gaan naar het rijk. 

Voor de afwikkeling en vervolging van ingediende processen verbaal is het waterschap afhankelijk van 

het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie (OM). Het draagt hiervoor ook de kosten.  

Strafrechtelijke handhaving is in beginsel weliswaar gericht op bestraffing van de overtreder, maar door 

toepassing van de Wet op de economische delicten (Wed) kan het strafrecht ook worden ingezet voor 

bijvoorbeeld herstel en compensatie van de aan het milieu toegebrachte schade.    

7.5.2 Bestuurlijke strafbeschikking 

Om te bevorderen dat het OM zijn aandacht volledig kan richten op de (middel)zware milieucriminaliteit 

is het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking ingevoerd (ingangsdatum 1 januari 2012). Het 

OM laat bij kleinere milieudelicten de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen over aan het bestuur 

van een publiekrechtelijke instantie, waaronder het waterschap. Dit bestuur treedt hiermee in het 

strafrecht. In essentie gaat het om een boetebevoegdheid voor het bestuur. De buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) van het desbetreffende bestuur legt de bestuurlijke strafbeschikking op 

zonder tussenkomst van de rechter. De inkomsten van de uitgeschreven strafbeschikkingen komen ten 

goede aan het ministerie van Justitie.  

Met de bestuurlijke strafbeschikking kan snel een tik op de vingers worden uitgedeeld. De procedure 

voor het opleggen van de boete is immers aanmerkelijk korter dan waneer het OM de zaak zou 

behandelen. Deze snelheid van handelen draagt bij aan de verhoging van het naleefgedrag.  

Voor dit doel is een lijst opgesteld van feiten die onder de reikwijdte van de bestuurlijke 

strafbeschikking kunnen worden gebracht. Deze lijst bevat een feitencluster Water.  

Wanneer een BOA van een waterschap na het constateren van een overtreding een bestuurlijke 

strafbeschikking oplegt, maakt hij daarvoor een verkort proces-verbaal (PV) op. De inning verloopt via 

het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) van het ministerie van Justitie. Als de overtreder niet 

betaalt handelt het OM dit verder af. Rechtsbescherming tegen een opgelegd PV bestaat uit de 

mogelijkheid verzet aan te tekenen bij het OM. In dat geval moet door de BOA alsnog een uitgebreid PV 

worden opgemaakt. Ervaringscijfers geven aan dat dit in maximaal 5% het geval zal zijn. 

7.6 Privaatrechtelijke middelen 

 

Gebruik maken van het privaatrecht vindt plaats op basis van het Burgerlijk Wetboek. Het is aan de 

orde wanneer er een onrechtmatige daad tegen AGV als rechtspersoon is gepleegd, wanneer een met 

AGV afgesloten overeenkomst niet wordt nagekomen of wanneer AGV als eigenaar optreedt tegen een 

illegale situatie.  

Privaatrechtelijke instrumenten zet AGV niet in vanuit zijn positie als bestuursorgaan. AGV handelt in 

deze situaties als elke andere (rechts)persoon die juridische stappen onderneemt als hij onrechtmatig 

wordt behandeld.  

Bij het zetten van privaatrechtelijke stappen moet rekening worden gehouden met een lange en dure 

procedure waarvan de uitkomst vaak moeilijk is in te schatten. Een kort geding biedt weliswaar uitzicht 

op een snelle uitspraak, maar dan moet de spoedeisendheid en een voldoende concreet belang eerst 

worden aangetoond (art. 254, Wetboek burgerlijke rechtsvordering). 
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Om het onderscheid in zijn positie als bevoegd-gezag en zijn positie als rechtspersoon duidelijk te 

houden voert de afdeling Handhaving geen activiteiten uit ter bevordering van het verloop van de 

privaatrechtelijke stappen en procedures van AGV.  

Voor het beleid ten aanzien van eigendommen voor AGV gelden de richtlijnen onroerende zaken. 

7.7 Handhaving bij andere overheidsinstanties en bij Waternet  

AGV heeft naast een toezichthoudende en handhavende taak tevens een uitvoerende taak. In zijn 

opdracht voert Waternet allerlei ingrepen uit, zoals dijkverbeteringen, baggerwerkzaamheden of andere 

activiteiten in, aan of op het water. Veel van deze werkzaamheden en activiteiten vallen onder de 

werkingssfeer van de wet- en regelgeving waarvoor AGV tevens bevoegd gezag is. AGV moet dus ook 

de werkzaamheden van zijn eigen uitvoerende dienst handhaven. Ook collega-overheden (provincie, 

gemeenten) voeren werkzaamheden uit of ontwikkelen activiteiten op gebieden waarvoor AGV het 

handhavende bevoegde gezag is.  

Het beleid van AGV is dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Het toepassen van maatwerk in de 

handhaving betekent in geen geval dat coulanter wordt opgetreden naar overheidsdiensten dan naar 

andere partijen. De voorbeeldfunctie van overheden bij de naleving van weten en regels is voor AGV 

een belangrijke aanleiding om juist zeer alert te zijn bij toezicht en handhaving van activiteiten van de 

eigen dienst en die van collega-overheden. 

7.8 Bezwaar en beroep 

Bij het inzetten van elk van de genoemde handhavingsmiddelen wijst AGV de overtreder steeds op de 

mogelijkheden van bezwaar en beroep. Dit geldt niet voor de waarschuwingsbrief. 
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Overzicht van afspraken, procedures, protocollen en werkinstructies bij de afdeling 
Handhaving   

De documenten zijn te vinden op Inception, het documentenbeheerssysteem van de afdeling 

Handhaving 

 

Landelijk vastgestelde protocollen/werkinstructies: 

-  Kwaliteitscriteria voor een adequaat handhavingsproces  

-  Handhaving Uitvoerings Methode (HUM) 

-  Gedragscode Flora en Faunawet 

-  Afspraken Landelijke Milieuestafette  

Afspraken AGV – externe partners m.b.t. handhaving:  

-  Bestuursovereenkomsten met de provincies Noord-Holland en Utrecht en inliggende gemeenten, 

regionale rijksdiensten buurwaterschappen en Openbaar ministerie.  

-  Dienstverleningsovereenkomsten Handhaving Waterproef 

-  Dienstverleningsovereenkomsten over het toezicht op de indirecte lozingen 

Afspraken afdelingen Handhaving – Vergunningverlening: 

De afdelingen Handhaving en Vergunningverlening hebben afspraken vastgelegd over: 

-  De handhaafbaarheidstoets bij de prioritaire bedrijven en grote werken 

-  De opleveringscontroles bij prioritaire bedrijven en grote werken 

-  De legalisatietoets 

-  Afwijken van vergunningsvoorschriften 

-  Verzoek tot gedogen 

-  Inhoudelijke beoordeling rapportages 

-  Meldingen 

-  Handleiding INTWIS Vergunningverlening en Handhaving 

Interne plannen, procedures, protocollen en werkinstructies afdeling Handhaving: 

-  Meerjarenprogramma Toezicht en Handhaving 2010-2015 

-  Jaarplan Handhaving 

-  Jaarplannen Teams Handhaving 

-  Planning 2580 (klachten en calamiteiten) 

-  Ondermandateringen op basis van Mandaatbesluit AGV 

-  Handhavingsstrategie Woonboten 

-  Afspraken toezichtsplan 

-  Werkinstructie Toezicht  

-  Werkinstructie verslaglegging 

-  Protocol melding incident 

-  Protocol Contramonster 

-  Protocol omgaan met agressie 

-  Protocol informatie-uitwisseling 

-  Protocol gekoeld transport 

-  Richtlijn Rouleren handhavers 

-  Handleiding LGR (Landelijk Grondwater Register) 

-  Werkinstructie post 

-  Werkinstructie administratie Vergunningen en Handhaving voor het Team Niet-Inrichtingen 

-  Verzoek tot intrekking vergunning 
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-  Bevoegdheden BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) 

-  Handhaving eigen dienst  
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Beheergebied Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

 


