
Beroepsprofiel AD Integrale Handhaving Omgevingsrecht 
Een AD-IHO afgestudeerde heeft de kwalificaties voor het niveau van een beginnend 
beroepsbeoefenaar. De functies op AD-IHO niveau worden vervuld binnen alle vier kleursporen van 
de fysieke leefomgeving: milieu (grijs), natuur & landschap (groen), waterbeheer (blauw), 
ruimtelijke ordening, bouw en veiligheid (rood). Onderstaande functies zijn in eerste instantie 
gebaseerd op vacatureomschrijvingen in het weekblad Binnenlands Bestuur en internetsites als 
werken bij de overheid en van Ecojob. Naar aanleiding van de consultaties van het werkveld zijn de 

functieomschrijvingen enigszins bijgesteld en aangevuld. 

 

De volgende functies kunnen worden onderscheiden: 

- milieukundig medewerker handhaving 
- juridisch medewerker handhaving 
- toezichthouder met taakaccent milieu, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, 

landelijke gebieden, etc. 
- integrale handhaver omgevingsrecht 
- (adjunct) inspecteur omgevingsrecht/milieurecht 
- inspectie ondersteunend medewerker (IOM-er) 
- controleur natuur, flora en fauna 

 

Deze functies worden vervuld bij gemeenten, provincies, regionale milieudiensten en 

waterschappen, maar ook bij rijksinspectiediensten. 

 

Beroepswerkzaamheden 

De werkzaamheden die in de genoemde functies worden verricht kenmerken zich met name door 
een integrale en brede aanpak van de handhavingstaak. Ook hier zijn in eerste instantie 

vacatureomschrijvingen in Binnenlands Bestuur en internetsites als bron gebruikt. Naar aanleiding 
van de consultaties van het werkveld zijn de functieomschrijvingen enigszins bijgesteld en 

aangevuld. 

De beroepswerkzaamheden zijn als volgt aan te duiden: 

 

Handhavingsuitvoering: 

- signaleert problemen in de fysieke leefomgeving al dan niet als gevolg van overtreding van 
wet- en regelgeving 

- inventariseert en analyseert omgevingseffecten als gevolg van overtredingen 
- voert een actorenanalyse uit (mogelijke overtreders, afwenteling van 

verantwoordelijkheden, deskundigen ter advisering, handhavingspartners, 

normadressant(en) 
- stelt prioriteiten vast op basis van een uitgevoerde risicoanalyse 
- houdt integrale controles bij bedrijven met een complexe handhavings-problematiek 

(meerdere wettelijke regelingen, overlappende c.q. tegenstrijdige regelgeving, meerdere 
bevoegde gezagen of overdrachtsmomenten in bevoegd gezag) 

- verricht preventief en repressief toezicht 

- toetst ontwerpvergunningen en (bouw- of sanerings)bestekken op handhaafbaarheid 
- beoordeelt milieutechnische onderzoeken (o.m. bemonsteringsstrategie, analyseresultaten 

en conclusies daaruit) en draagt zorg voor een mogelijk vervolgtraject 
- beoordeelt bedrijfsmilieuplannen, milieujaarverslagen en milieuregistraties 
- beoordeelt (water)bodemsaneringen, grondverzet, verwijdering van afval, bouw en sloop 

van objecten of veiligheidsmaatregelen op correcte uitvoering 
- maakt bestuursrapporten op naar aanleiding van overtredingen 

- treedt op als buitengewoon opsporingsambtenaar 
- adviseert het bevoegd gezag over bestuursrechtelijk optreden en levert daarvoor alle 

noodzakelijke gegevens en argumenten aan 
- levert voor de handhavende instantie een bijdrage in bezwaar- en beroepsprocedures inzake 

handhavingsbesluiten 

 



Handhavingsmanagement: 

- ontwerpt beleidsadviezen over juridische zaken 
- draagt bij aan opzet, uitvoering en evaluatie van handhavingsprojecten  
- adviseert over en voert overleg met de doelgroepen, overheidsinstanties en overige 

belanghebbenden 
- draagt bij aan voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het handhavingsbeleid 
- monitoort handhavingsprestaties 

 

Handhavingscommunicatie: 

- informeert over geldende wet- en regelgeving (voorlichting) 
- maakt afspraken met overtreders over naleving 
- confronteert overtreders met de gevolgen van de overtreding 
- communiceert met bedrijven/overtreders om preventie te bevorderen 
- adviseert en stimuleert bedrijfsinterne milieuzorg 

- werkt samen met andere handhavende instanties 
- spreekt anderen aan op hun bijdrage aan de handhaving 

- behandelt klachten en meldingen t.a.v. de fysieke leefomgeving 
- voert signaaltoezicht uit 

is een goede netwerker, d.w.z. onderhoudt regelmatige contacten met handhavings-partners in de 
regio en zorgt voor een effectieve en efficiënte informatie-uitwisseling 


