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ADVIES
1. Het algemeen integraal aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: BOA) uit te breiden met
Wet Milieubeheer, Woningwet, Havenverordening, Scheepvaartverkeerswet en de Winkeltijdenverordening.

B en W Adviesnota
Samenvatting
Het aanvullen van het integraal aanwijzingsbesluit met Wet Milieubeheer, Woningwet, Havenverordening,
Scheepvaartverkeerswet en de Winkeltijdenverordening en zodat de BOA’s bevoegd zijn hierop te
controleren en indien noodzakelijk, bestuursrechtelijk te handhaven.

Beoogd resultaat
Naast de bestaande bevoegdheid, bevoegdheid te creëren voor de Havenverordening, de
Scheepvaartverkeerswet, de Woningwet, de Winkeltijdenverordening en Wet Milieubeheer.

Argumenten
1. Door het aanwijzingsbesluit vast te stellen voldoen we aan de wettelijke grondslag om toezicht te
houden op het gebied van Wet Milieubeheer, Woningwet, Havenverordening, Scheepvaartverkeerswet en
de Winkeltijdenverordening.
De Woningwet, Winkeltijdenverordening en Wet Milieubeheer waren in het verleden onderdeel van de
bevoegdheden van de BOA’s. Met deze aanvulling vallen deze wetten en verordening opnieuw onder de
bevoegdheden van de BOA’s. Deze bevoegdheden zijn ook deels noodzakelijk om de controles in het
kader van de noodverordening goed uit te kunnen voeren.
In de haven van Wanssum en op en aan de wateren van Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren zijn
meerdere malen overtredingen geconstateerd. Nu is de intentie geuit om hier te gaan controleren en
indien noodzakelijk te gaan handhaven.
Het aanwijzen van de BOA’s als toezichthouder in het kader van de Havenverordening en de
Scheepvaartverkeerswet, geeft de BOA’s meer bevoegdheden hier te controleren en naast de
strafrechtelijke handhaving ook bestuursrechtelijk te handhaven.

Risico’s
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Communicatie
Het aanwijzingsbesluit zal worden gepubliceerd via www.overheid.nl.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

Personele/organisatorische gevolgen
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Rechtmatigheid
Door de vaststelling van dit aanwijzingsbesluit voldoen we aan de wettelijke kaders zoals eerdergenoemd.

Fatale termijnen
Niet van toepassing.

Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.
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Bijlagen
Aanwijzingsbesluit

Naslagwerk
Niet van toepassing
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Aanwijzingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray,
gelezen het voorstel van 2 november 2020
Gelet op het bepaalde in:


Hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;



Artikel 5.10 lid 3 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht;



Artikel 18.4 lid 3 van de Wet Milieubeheer;



Artikel 4.3 Havenverordening;



Artikel 34 leden 1 en 2 jo. 32 lid 1 Scheepvaartverkeerswet.



Artikel 6 Winkeltijdenverordening

en overwegende dat:
1. een buitengewoon opsporingsambtenaar tevens als toezichthouder aangewezen kan worden;
2. bij de aanvraag van de werkgever tot aanstelling onder meer een bewijs van de titel van
opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd.
Besluit:
Gedurende de periode van aanstelling,
I.

de medewerkers benoemd onder 1 in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar aan te
wijzen, aanvullend aan het algemeen Integraal aanwijzingsbesluit buitengewoon
opsporingsambtenaren van 29 juni 2020, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene
wet bestuursrecht, belast met het toezicht op of krachtens de:


Wet milieubeheer;



Woningwet;



Havenverordening;



Scheepvaartverkeerswet;



Winkeltijdenverordening.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.
Venray, 2 november 2020
Burgemeester,

Secretaris,

