RUD Drenthe
Besluit van de directeur van de RUD Drenthe van 23 juni 2014, inhoudende de vaststelling van het beleid
voor toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) (Besluit BSBm-beleid Drenthe 23 juni
2014)
De directeur van de RUD Drenthe
overwegende dat:





dat aan de directeuren van de RUD’s voor de feiten vermeld in hoofdstuk 1 van bijlage II van het
besluit OM-afdoening strafbeschikkingsbevoegdheid is toegekend;
het gewenst is om dit lik-op-stuk instrument ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken;
het gewenst is de BSBm-bevoegdheid op uniforme wijze toe te passen;
het gewenst is om daarbij samen te werken met de handhavingspartners en aansluiting te
zoeken bij het bestaande handhavingsbeleid van de handhavingspartners;

gelet op:
 artikel 257 ba Wetboek van Strafvordering jo. artikel 4.1, artikel 4.2 en artikel 4.3 van het Besluit
OM-afdoening;
 de strafbeschikkingsbevoegdheid geldt voor alle milieufeiten zoals opgenomen in hoofdstuk 1
van bijlage II van het Besluit OM afdoening:
 Een deel van deze milieufeiten betreft overtredingen van wetten waarvan het toezicht en de
handhaving is gemandateerd aan de RUD (grijze spoor);
 Een ander deel betreft overtredingen van wetten waarvan het toezicht en de handhaving niet is
gemandateerd aan de RUD (Flora en faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet,
Ontgrondingenwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de
Waterwet (het groene spoor);
 de ‘Handhavings- en gedoogstrategie fysieke leefomgeving Drenthe’ die voor het grijze spoor is
opgesteld door betrokken handhavingspartners in Drenthe (alle gemeenten, de provincie, de
waterschappen, politie en OM) en waarin is aangegeven wanneer er strafrechtelijk zal worden
opgetreden;
 het ‘Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe’ zoals vastgesteld door
gedeputeerde staten van Drenthe voor toepassing van de BSBm in het groene spoor en waarin is
aangegeven wanneer er strafrechtelijk zal worden opgetreden;
besluit vast te stellen:
het Besluit BSBm-beleid Drenthe
I
Als beleid voor toepassing van de BSBm geldt het beleid zoals vastgelegd in de ‘Handhavings- en
gedoogstrategie fysieke leefomgeving Drenthe’ (juni 2012) en het beleid zoals vastgelegd in
‘Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu in Drenthe’ zoals gepubliceerd in het Provinciaal
blad, 2013, 15.
II
Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit BSBm-beleid Drenthe”.

