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Onderwerp

Handhaving en toezicht Brabants buitengebied
Datum

17 december 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2255953/4622811
Uw kenmerk

Bij brief van 5 december 2019, ingekomen op 6 december 2019, heeft u
namens de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.J.A. (Rob) van Gerwen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 45 43

1. Bent u bekend met het bericht Zware kritiek op functioneren Samen Sterk in
Brabant: Toezicht in buitengebied is ‘lachertje’ in het Brabants Dagblad d.d. 4
december jl.1?

Email

Antwoord: Ja.

-

2. Deelt u het beeld dat handhaving en toezicht in het Brabantse buitengebied
tekort schieten en criminelen er vrij spel hebben? Indien ja, wat zijn hiervan
volgens u de oorzaken?
Antwoord: Nee, dit beeld delen wij niet. Er wordt zichtbaar werk gemaakt
van toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. De samenwerking
tussen partners in het buitengebied wordt steeds beter. Wij merken echter wel
de gevolgen van het capaciteitstekort bij de politie voor de mogelijkheden die
er zijn om te handhaven op de zware vormen van milieucriminaliteit in het
buitengebied. Met SSiB proberen we wel enigszins bij te springen –met
goede resultaten– maar zij zijn geen vervanging voor de politie in het
buitengebied.

3. Wat is uw indruk van SSiB? In hoeverre is de organisatie voldoende
toegerust om haar taken, waaronder de aanpak van wildcrossen, stroperij en
drugsafvaldumpingen, te kunnen uitvoeren?
Antwoord: Wij hebben de indruk dat SSiB voldoende is toegerust om hun
taken te kunnen uitvoeren maar er zijn nog verbeterpunten. Zoals betere
informatiepositie door het gebruik van één gezamenlijk informatiesysteem, het
Boa registratiesysteem (BRS).

rvgerwen@brabant.nl
Bijlage(n)
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4. Kunt u nader ingaan op de signalen dat de aansturing en financiële situatie
bij SSiB evenals de 24-uurs aanwezigheid van buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) in het buitengebied onder druk staan?
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Antwoord: Wij krijgen geen signalen vanuit SSiB dat de aansturing onder
druk staat. Om te garanderen dat er een 24-uurs aanwezigheid is, is er een
piket-regeling voor de bereikbaarheid. Daarnaast is in het
uitvoeringsprogramma rekening gehouden dat circa 30% van de beschikbare
uren buiten kantooruren wordt ingezet.

5. Kunt u de organisatiecultuur binnen de SSiB nader duiden? Hoe wordt
bijvoorbeeld omgegaan met verbetersignalen van binnen en buiten de
organisatie? Wordt de "klokkenluidersregeling" gevolgd?
Antwoord: SSiB geeft aan dat integrale acties met de partners worden
geëvalueerd en dat verbeteringen worden doorgevoerd in de daarop
volgende acties. Signalen van binnen en buiten worden door hen verzameld
en op de agenda van het teamoverleg geplaatst. Het is volgens SSiB de
cultuur dat zaken aan de orde worden gesteld, gemeld of gevraagd.
Daarvoor is ruimte in het teamoverleg of een op een met een collega of de
leidinggevende. Overigens worden zaken ook direct met de partners
besproken als dat nodig is. Daarnaast heeft de ODBN en daarmee ook SSiB
een klokkenluidersregeling.

6. Hoe beoordeelt u de samenwerking tussen boa’s in het veld, de politie en
andere partners?
Antwoord: Dit beoordelen wij als wisselend. Wij ontvangen positieve signalen
van de terrein beherende organisaties en de gemeenten waarmee wordt
samengewerkt. Zo zien we steeds meer initiatieven voor gezamenlijke acties
met hen. De samenwerking met de politie bij gezamenlijke acties wisselt. In
Oost-Brabant wordt bijvoorbeeld samengewerkt aan acties tegen wildcrossen
en in West-Brabant niet. Wel is er in West-Brabant een gezamenlijke
grensactie geweest met de Vlaamse instanties, waarbij de politie en boa’s
samen zijn opgetrokken. Verder is de politie niet zelf betrokken bij
gezamenlijke acties en is dit beperkt tot informatievoorziening en
noodassistentie.

7. Hoe is het gat in de begroting en de daaruit voortkomende onderbezetting
ontstaan?
Antwoord: SSiB geeft aan dat in 2019 een tekort is ontstaan van 219.600,voor SSiB 2.0 (basis). Dit is met name ontstaan, doordat er van het begin af
aan niet geïndexeerd is (de hoogte van de bijdrage is al eerder vastgesteld)
en er in die periode gemeenten gefuseerd zijn, waardoor het aantal
bijdragen minder werd. Daarnaast zijn de uitgaven groter geworden, door de
kosten van verdere professionalisering. In het afgelopen jaar zijn er 2
handhavers vertrokken. Door hier geen invulling aan te geven, vangt SSiB
voor nu het tekort grotendeels op.
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Dit is een tijdelijke situatie die in 2020 zal voortbestaan. We zijn echter nog
wel in gesprek over de mogelijkheden voor 2020. SSiB wil dit recht trekken
met het voorstel voor de continuering van SSiB en de bijbehorende verhoogde
bijdrage per 2021 en verder, zodat de capaciteit weer conform het plan voor
de basis wordt ingevuld. Op dit moment ligt de vraag onder meer voor bij de
algemene besturen van de omgevingsdiensten en individueel bij de andere
partners. De gevraagde capaciteit vanuit de provinciale impulsgelden wordt
volledig geleverd met de inzet van 9 handhavers.
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8. Bent u bereid op korte termijn met SSiB en de verschillende partners in
gesprek te gaan om tot oplossingen te komen die SSiB in staat stelt voor
honderd procent te doen waarvoor zij is opgericht, namelijk de veiligheid op
het Brabantse platteland helpen vergroten? Welke maatregelen kunnen
daartoe worden opgenomen?
Antwoord: We zijn voortdurend met SSiB en andere partijen in gesprek om te
kijken hoe we een zo effectief en efficiënt mogelijk toezicht in het
buitengebied kunnen organiseren. SSiB is voornamelijk opgericht om de
kwaliteit van het buitengebied te verbeteren door het vergroten van de
pakkans bij overtredingen. Daarmee leveren de boa’s ook een bijdrage aan
het vergroten van de veiligheid op het Brabantse platteland. Beoogd was dat
door de oprichting van SSiB, de samenwerking tussen de vele
verantwoordelijke instanties voor de handhaving in het buitengebied versterkt
zou worden.
Zie verder het antwoord op vraag 3.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

3/3

