Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Domein II Milieu, welzijn en Infrastructuur

Provincie Noord-Brabant
Wat is een Boa, wat mag en kan deze?
De bevoegdheden (zowel in taak als geweldsmiddelen)
die een Boa heeft kunnen verschillend zijn ook al behoren
deze Boa's tot hetzelfde domein. Er zijn veel verschillende
instanties die Boa's in dienst hebben, deze instanties
voeren ook verschillende taken uit. Daardoor kan en mag
niet iedere (groene) Boa hetzelfde in het buitengebied.
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De 6 domeinen
De taken van Boa's zijn ingedeeld in domei
nen. De functies en opsporingsbevoegdheden
zijn per domein verschillen
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DOMEIN 2

WETGEVING.
Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
26 wetten in domein II, voor 4 daarvan is de
provincie het bevoegd gezag.
* Provinciale verordeningen
* Waterwet
* Wet hygiëne en veiligheid Badinrichtingen (WhVBZ)
* Wet op de Economische Delicten (WeD)
(o.a. Wet natuurbescherming, Wabo)

BEVOEGDHEDEN/GEWELDSMIDDELEN
Vastgelegd in het aanwijzigingsbesluit:
De geweldsmiddelen (Handboeien, Wapenstok Pepperspray,
vuurwapen, diensthond) die een Boa krijgt toegewezen zijn
vastgelegd in het aanwijzingsbesluit. Het is aan de werkgever
om te bepalen of geweldsmiddelen noodzakelijk zijn.
De toezichthouder (Politie/OM) toetst deze noodzaak en
bepaald of deze ook daadwerkelijk worden toegekend.
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Openbare
ruimte

WAT IS EEN BOA?
Een Boa is een ambtenaar met opsporings
bevoegdheid deze is niet altijd in dienst
van de overheid maar staat wel onder
toezicht van politie en OM. Wat een Boa
mag en kan hangt af van de wetgeving
waarvoor de werkgever van de Boa
bevoegd is en het werkgebied waarin de
Boa werkzaam is.

Milieu, welzijn en
infrastructuur
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OGEN EN OREN

De Boa heeft een signalerende functie voor andere Boa's en
de Politie. Waarnemingen worden onderling gedeeld middels
een mutatie of proces-verbaal van bevindingen.
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De Boa is bevoegd binnen het werkgebied
van de werkgever; gemeente, provincie,
terrein beherende organisaties, particuliere
grondbezitters.
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CONVENANT GROENE
HANDHAVING NOORD-BRABANT
Het Convenant groene handhaving maakt het mogelijk
dat Boa's van verschillende organisaties op elkaars
werkgebied met elkaar kunnen samenwerken.
Hoe er wordt samengewerkt en welke handhavings- en
geweldsmiddelen daarbij eventueel worden ingezet,
moet in een programma worden vastgelegd en met
Politie en OM worden afgestemd.
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