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Ondergetekenden:

1. Provincie Zuid-Holland, gevestigd Zuid-Hollandplein 1

 te Den Haag, te dezen op grond van artikel 176

Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

gedeputeerde drs. J.N. Baljeu, gemachtigd door haar

Commissaris van de Koning, uitvoering gevend

aan het besluit van Gedeputeerde Staten

d.d. ....................., hierna te noemen: “de provincie”;

2. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gevestigd

Raadhuisplein 1 te Bodegraven, te dezen op

grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig

vertegenwoordigd door haar burgemeester

mr. C. van der Kamp, uitvoering gevend aan

het besluit van burgemeester en wethouders

d.d. ....................., hierna te noemen: “de gemeente”;

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”;

Overwegende:

I. Dat de Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag in

het kader van de Scheepvaartverkeerswet belast

zijn met de veilige en vlotte verkeers-afwikkeling

op de Oude Rijn onder andere voor zover deze

is gelegen op het grondgebied van de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk;

II. Dat de provincie momenteel zeven mede-

werkers heeft die zijn aangewezen als buiten-

gewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein

II Milieu, Welzijn en Infrastructuur welke zijn

belast met onder andere de strafrechtelijke

handhaving op basis van onder andere de

Scheepvaartverkeerswet;

III. Dat burgemeester en wethouders binnen hun

grondgebied verantwoordelijk zijn voor onder

andere toezicht op naleving en handhaving van

de gemeentelijke regelgeving, alsmede door de

Provinciale Staten zijn aangewezen bij besluit

van 20 februari 1992, nr. 2h als bevoegd gezag

in het kader van de Scheepvaartverkeerswet

voor de Reeuwijkse Plassen;

IV. Dat burgemeester en wethouders vanuit

die hoedanigheid de beschikking hebben

over buitengewone opsporingsambtenaren,

werkzaam in domein II Milieu, Welzijn en

Infrastructuur, welke eveneens zijn belast met

de strafrechtelijke handhaving op basis van

de Scheepvaartverkeerswet;

V. Dat partijen tijdens het recreatieseizoen (de periode

van 1 april tot 1 november) beiden actief zijn op

en rond het water in de gemeente waarbij de

provincie de verantwoordelijkheid heeft voor

de strafrechtelijke handhaving op de Oude Rijn en

de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor

de strafrechtelijke handhaving in de overige

openbare ruimte;

VI. Dat de provincie vanwege haar grote werkgebied

en de beperkte personele capaciteit onvoldoende

aanwezig kan zijn op het in de gemeente gelegen

deel van de Oude Rijn;

VII. Dat dit gebrek aan strafrechtelijke hand-

having ervoor zorgt dat op de Oude Rijn in

de gemeente regelmatig overlast ontstaat

als gevolg van overtredingen van het

Binnenvaartpolitiereglement;

VIII. Dat bovendien tijdens het plaatsvinden van

evenementen op de Oude Rijn de gemeentelijke

BOA’s niet kunnen optreden tegen overtreding

van genoemde regelgeving omdat zij daartoe

niet bevoegd zijn;

IX. Dat deze overlast verminderd kan worden en

het niet bevoegd zijn van de gemeentelijke BOA’s

opgeheven kan worden door hen in te zetten bij

en bevoegd te maken voor de strafrechtelijke

handhaving op de Oude Rijn, voor zover deze ligt

binnen het grondgebied van de gemeente;

X. De gemeente heeft aangeboden om, zonder

verrekening van eventuele kosten, deze taak

op zich te nemen;

XI. Dat partijen de afspraken over deze samen-

werking willen vastleggen in dit convenant.

Convenant Samenwerking nautische handhaving

Provincie Zuid-Holland Bodegraven-Reeuwijk Functioneel Parket Politie 2/4



Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Aanwijzing BOA’s

Met ondertekening van dit convenant wijzen

Gedeputeerde Staten de buitengewone opsporings-

ambtenaren, werkzaam in domein II en in dienst van

de gemeente, aan als ambtenaren die mede belast

zijn met de opsporing van de bij of krachtens de

Scheepvaartverkeerswet strafbaar gestelde feiten

op de Oude Rijn tussen hectometerpaal 20,5 en

hectometerpaal 28,8, vallend onder het taakveld

genoemd in artikel 3 van dit convenant.

Artikel 2 Operationele capaciteit

1. De gemeente kan op eigen initiatief gebruik maken

van haar opsporingsbevoegdheden en strafrechtelijk

handhaven op basis van de Scheepvaartverkeerswet

zodra overtredingen op de Oude Rijn worden

geconstateerd.

2. De provincie kan de gemeente vragen om assistentie

met betrekking tot de handhaving, zonder

verplichting tot levering.

Artikel 3 Taakveld

Het taakveld beperkt zich tot de naleving van

het Binnenvaartpolitiereglement alsmede verkeers-

besluiten die door de provincie zijn genomen op grond

van de Scheepvaartverkeerswet.

Artikel 4 Geen onderlinge verrekening

Voor de inzet van medewerkers van de gemeente

op de Oude Rijn vindt geen verrekening van de

gemaakte kosten plaats.

Artikel 5 Afstemming

Over de afstemming van de inzet en de werkwijze vindt

aan het begin van het vaarseizoen overleg plaats. Na

afloop van het vaarseizoen wordt de inzet geëvalueerd.

Artikel 6 Werktijden

De inzet vindt plaats binnen de werktijden van

de medewerkers van de gemeente.

Artikel 7 Organisatorische formaliteiten

De gemeente verwerkt processen-verbaal zelf via

de Transactiemodule van het Centraal Justitieel

Incassobureau.

Artikel 8 Ingang en beëindiging samenwerking

1. De samenwerking gaat in met ingang van 1 april 2020

en eindigt op 31 maart 2021.

2. In het vierde kwartaal van 2020 wordt de samen-

werking door de partijen geëvalueerd.

3. Indien partijen het convenant willen wijzigen,

wordt een gewijzigde versie van het convenant

in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld en

ondertekend.

4. Indien geen wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt

het convenant stilzwijgend telkens voor één jaar

verlengd.

5. Beide partijen kunnen de samenwerking opzeggen,

met een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 9 Verwerking gegevens

De gegevensverstrekking en -verwerking vinden plaats

volgens de geldende regels in het kader van

de privacywetgeving.

Artikel 10 Klachtenregeling

De behandeling van klachten over het optreden van

medewerkers van de gemeente op grondgebied van

de provincie ligt bij het gemeentebestuur.

De behandeling van klachten vindt plaats met

inachtneming van hoofdstuk 9 van de Algemene

wet bestuursrecht en artikel 42 van het Besluit

buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 11 Toepassingsbereik

Dit convenant is van toepassing op de Oude Rijn

in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tussen

hectometerpaal 20,5 en hectometerpaal 28,8.

Den Haag, d.d. ….........….

Gedeputeerde Water van

de provincie Zuid-Holland, 

drs. J.N. Baljeu.

Bodegraven , d.d. ….........….

Burgemeester van de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk,

mr. C. van der Kamp.

Ondertekening:

Den Haag, d.d. ….........….

De toezichthouder, hoofdofficier

van Jusitie van het Functioneel

Parket namens deze,

Den Haag, d.d. ….........….

De direct toezichthouder,

korpschef van de politie

Den Haag namens deze,

R. Meulmeester.

Voor gezien en akkoord:
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