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Een overheidsorganisatie die als primaire BASIStaak heeft om het toezicht, de handhaving en 
vergunningverlening uit te voeren op milieugebied (VTH-milieutaken). 

Daarnaast biedt ze een breder dienstenpakket aan ter verbetering van de kwaliteit in de leefomgeving: 

Team erfgoed: monumenten, welstand, archeologie, ruimtelijke ordening.

De ODZOB is de uitvoerende dienst van de deelnemers aan de GR.

Omgevingsdienst (Odzob)



Bodem, water geluid, lucht, geur, Wabo-taken

(bouw/reclame/inritten/kappen/sloopmeldingen), archeologie, erfgoed / monumenten, 

welstand, externe veiligheid, ruimtelijke ordening, communicatie, natuur (flora- & 

faunaregelgeving). 

Meerwaarde

Bundeling van expertise, schaalvoordelen, gemeentegrens overschrijdend, e.d.

Door consensus en draagvlak wordt uniformiteit en daarmee efficiency verkregen.

Werkwijze Team Erfgoed en Ruimte

- Aantal personen

- Kwaliteitscriteria

- Samenwerking met partijen

Verzoektaken



• Constatering illegale sloopwerkzaamheden; 

• Volledig historisch interieur

• exterieur 

• Gemeente legt bouw stil; handhaving 

• Vraagt Omgevingsdienst en Erfgoedinspectie om advies;

• Verkoop pand

• Maart 2018 gemeente doet aangifte bij de Politie;

• Signalen dat Politie niet weet wat ze er mee aan moeten.

• Omgevingsdienst (Boa) neemt zaak over van de Politie (Juni). 

Horen verdachten: eigenaar/aannemer (notaris/makelaar)

CASUS schets



Historische situatie



Huidige situatie



Onomkeerbare situatie

Doorbreken van trend sloop cultureel erfgoed; signaal gedragsverandering

Mogelijk sprake van ondermijning

anders

Waarom deze keuze



Geen / weinig relevante jurisprudentie en kennis

Capaciteit (bij Politie, OM, Gemeente) 

Geen proces/procedure 

Geen ervaring/praktijkcasussen bekend

Politie: onbekend met Erfgoed

Proces Verbaal opstellen: oa. verwijzen naar juiste wetgeving 

Informatie 

Berekening van economisch verkregen voordeel en schade (verzekering; bureau?)

Waar lopen we tegenaan en leerpunten



Lef nodig, doorzettingsvermogen en doorpakken 

Genoeg is genoeg (niet te soft)

Weg en Uitkomst onbekend 

Positieve Samenwerking 

Structureel overleg

Meldpunt van overtredingen (App: www.buitenbeter.nl) 

Proces opstellen 

Jurisprudentie  

OD rol (spin in net met oa. RIEK/OM/Gemeenten/Inspectie) 

- (netwerk) notoire overtreders

Omgevingsdienst (ODZOB) ervaring op (Wabo-taken; Erfgoed)

Politie lijkt niet de juiste organisatie

Niet alleen gedragsverandering (bestuursrecht) maar ook strafmaat

Constateringen 



Waarom veelal geen actie mbt handhaving (afh. beleid/geen kennis/ geen nut, anders) ?

Is bekend hoeveel handhavingszaken er spelen bij de gemeente ?

Hoe maken we aangifte en strafrechterlijke vervolging makkelijker ? 

Hoe kijken jullie aan tegen deze casus en wat kunnen we leren van deze casus ?

Tips en Tricks ?

De Omgevingsdienst ziet en wil een rol pakken ? 

Vraagstellingen


