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Wat was de aanleiding?

Vraagstuk: 

Hoe zou het zijn als we straks onder Omgevingswet een verzoek tot handhaving 

ontvangen, waarbij meerdere bevoegd gezagen met elkaar moeten samenwerken en 

de bevoegdheden delen?  

Naar aanleiding hiervan hebben we het proces van een interbestuurlijk 

handhavingsverzoek doorlopen.



Werkplaats toezicht en handhaving

• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (trekker werkplaats)

• Rijkswaterstaat  

• Gemeente Diemen

• Gemeente Zaanstad

• Provincie Noord-Holland 

• Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied 

• BECIS DIOR (procesbegeleider werkplaats)

3 sessies 

Onder begeleiding van Becis hebben we geoefend in een digitale werkomgeving (Miro) hoe het proces 

eruit ziet als er een handhavingsverzoek wordt ingediend. Vervolgens hebben we de processtappen aan 

de hand van vragen verder uitgediept. 

https://miro.com/


Casus

Op een bedrijfsterrein wordt een nieuw bedrijfspand met parkeerkelder gerealiseerd 

(gemeente). Tevens wordt een open bodemenergie systeem (Provincie) aangebracht. Voor de 

bouwwerkzaamheden moet een grondwateronttrekking (Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier) plaatsvinden om de bouwkuip droog te houden. 

Lozing van het grondwater vindt plaats op het oppervlaktewater (Rijkswaterstaat). Dit raakt 

meerdere bevoegd gezagen. 

Het handhavingsverzoek is bij de gemeente binnen gekomen. De agrariër vertrouwt de lozing op 

het oppervlaktewater niet en heeft last van trillingen tijdens de bouw. 

Hoe zorg je dat je zo’n verzoek gezamenlijk goed afhandelt?
Hoe betrek je je ketenpartners?
Wanneer deel je de informatie? 

Wie betrek je actief en wie informeer je alleen?
Wie neemt de coördinatierol/regierol T&H?



Afbeelding van proces 



Wat hebben we geleerd en kunnen we anderen meegeven?

• Regievoeren  één centraal punt;

• Afhandelingstermijn / urgentie bepalen en op basis van kwaliteit toezichthouden;

• Waar kan iets samen en waar niet  vraagt afstemming en kennis van elkaar;

• Werkproces afstemmen op samenwerkingsafspraken;

• Informeer jezelf goed welke partners betrokken moeten worden;

• Startoverleg gezamenlijk voeren  hiermee creëer je een goede basis en kan je 

afspraken maken over het verloop van het traject;

• Juridische mogelijkheden voor behandeldiensten bij T&H  in de mandaatregeling 

afspraken maken over toezicht. 



Hoe nu verder? 

 De resultaten van de werkplaats zijn inmiddels in de andere 

regionale werkgroepen in Noord Holland gedeeld.

 Samenwerkingsafspraken goed onder de loep nemen en herzien 

waar nodig is.

 Geen energie zetten op het gelijktrekken van alle werkprocessen, 

wel werken naar gedeelde principes van handelen een platvorm 

vormen. 



Onze ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie

• Bepaal wie regie voert en communiceer daarover;

• Zorg dat je elkaar goed kent/netwerk bijhouden;

• Zorg dat de rollen helder zijn en je elkaars belang kent; 

• Zorg voor goede toegang tot de stukken (OD/gemeenten); 

• Bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor de archivering; 

• Ga casussen/onderwerpen oefenen met je ketenpartners.



Tips over organiseren van werkplaats 

• Zorg voor een duidelijke vraagstelling;

• Zorg voor iemand wie verstand van zaken heeft;

• Zorg voor een proces begeleider;

• Zorg voor iemand wie de deelnemers kan prikkelen;

• Gebruik Miro (digitaal). 


