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LSHO: Een introductie



LHS 2014 in vogelvlucht

Stappenplan (de matrix) om uniform uitvoering te geven aan de handhaving en te 

komen tot een optimale toepassing van bestuurs- en/of strafrechtelijke interventies. 

Verplicht voor omgevingsdiensten (basistaken) en daarmee voor hun deelnemers. 

OM en politie hebben zich eraan gecommitteerd. 

Uitgangspunt: Een stelsel van goed uitgeruste handhavingsinstanties met goede 

samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie.
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Doel van de actualisatie

Kader

• Programma ‘Liever een goede buur’ 

• Actieplan aanpak milieucriminaliteit

Doel van de actualisatie

• Aansluiten op de Omgevingswet

• Inpassen ontwikkelingen zoals bestuurlijke boete

• Gebruik maken van inzichten uit zeven jaar toepassing in de praktijk
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Kernteam

• IPO (trekker) / provincies

• Externe jurist en twee onderzoekers

Werkgroep

• Kernteam

• OM en politie

• VNG, UvW, ODNL en ILT (agendalid)
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Kern van de aanpak

• Evaluatie LHS
o Dossierstudie / enquête / interviews

• Voorstellen voor actualisatie
o Toetsing in werksessies stakeholders

• Uitgewerkte tekstvoorstellen LHSO
o Afstemming partijen

o Extra ronde met OM

o Interne goedkeuringsronde

Organisatie actualisatie
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Evaluatie huidige LHS
• Implementatie was een traject van de lange adem

• Effectief en nuttig instrument voor toezichthouders

• Matrix goed werkbaar in de praktijk (en gezien als kern)

• Niveau van uitwerking wordt als kracht en verbeterpunt gezien

• Randvoorwaarden voor goede toepassing staan onder druk
o Wisselwerking bestuursrecht / strafrecht laat te wensen over

o Capaciteit knelt over de gehele linie

o Informatievoorziening hapert
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Kern van de aanpassingen 

Kern van het instrument blijft overeind, focus ligt op actualisatie. 

Brede overeenstemming over aanpassingen:

- nieuwe inleidende tekst met aandacht balans bestuurs- en strafrecht

- modernisering terminologie / begrippen en formuleringen (treffen balans)

- mogelijkheid verbreden werkingssfeer - domeinspecifieke modules

- minimale aanpassingen in criteria om te komen tot interventie

64980-Intern vertrouwelijk 6

LSHO - TOELICHTING



Inhoudsopgave LSHO

1. Inleiding

2. Uitgangspunten en beginselen

3. Visie op een passende interventie

4. Stappenplan

5. Randvoorwaarden voor werken met de LSHO

Bijlagen
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Hoe verder?

Implementatie via het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel.
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