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Onderwerp

Schriftelijke vragen van de PVV over stropers aanpakken
Datum

22 januari 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Boon en heer van Hattem,

C2238028/4462834
Uw kenmerk

-

Bij brief van 28 december 2018, ingekomen op 4 januari 2019, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.F.J. (Arno) Teunissen
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 81 80
Email

1. Heeft dit college kennisgenomen van de arrestatie van twee stropers in het
buitengebied van Veldhoven?

ateunissen@brabant.nl

Antwoord: Ja

-

2. Volgens het bericht van de politie was bij deze arrestatie sprake van
nauwe samenwerking tussen BOA’s en de politie. Kan het college aangeven
of hier sprake was van bij de SSiB betrokken BOA’s? Deelt het college de
conclusie van de PVV-fractie dat deze gezamenlijke actie aantoont dat
intensieve samenwerking tussen politie en BOA’s effectief is? Is het college
derhalve bereid om de samenwerking bij toezicht en handhaving in het
buitengebied tussen de SSiB en de politie verder te versterken, te intensiveren
en met alle benodigde middelen proactief te ondersteunen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord: Ja, de aanhouding van de stropers is op basis van een goede
samenwerking tussen BOA’s en politie tot stand gekomen. In deze
samenwerking waren BOA’s van een gemeente en het Handhavingsteam van
SSiB betrokken.
Zoals wij u met de Statenmededeling van 23 oktober 2018 hebben
geïnformeerd, zijn wij bereid de samenwerking tussen politie en SSiB verder te
versterken conform de daarin genoemde aanpak en met de daarin genoemde
middelen. Op 11 december 2018 hebben we besloten tot het verlenen van
de begrotingssubsidie voor het Project ‘Versterking Toezicht en Handhaving in
Natuurnetwerk Noord-Brabant’, 2019 - 2020.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd
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3. De ODBN stelt over wildstroperij: “De mogelijkheden van SSiB om dit aan
te pakken zijn gering.”
Deelt dit college de mening van de PVV en vele boswachters dat de pakkans
van stropers veel te laag is? Zo nee, waarom niet? Is dit college, gelet op de
rol van de SSiB bij de aanpak van stroperij, bereid om maatregelen te nemen
om de mogelijkheden voor SSiB om stroperij aan te pakken te verbeteren? Zo
nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee, de pakkans van stropers is inderdaad niet groot maar wij
delen niet de mening dat deze veel te laag is. De omvang van stroperij is niet
bekend en laat zich ook moeilijk in beeld brengen. Verder achten wij de
aanpak van deze vorm van wildstroperij een handhavingsactiviteit die in
nauwe samenwerking tussen de ‘groene BOA’s’ en de politie tot stand moet
komen. De ‘groene BOA’s’ kunnen in de voorbereiding van de actie de politie
in positie brengen om op het juiste moment aanhoudingen te verrichten. Als
zodanig heeft dit ook met succes bij de aanhouding van de twee stropers in
Veldhoven plaatsgevonden.
Ook bij de begeleiding van het strafrechtelijke traject spelen de ‘groene
BOA’s’ een belangrijke rol omdat zij de hiervoor benodigde specifieke
expertise op het gebied van wildstroperij in relatie tot de overtredingen van
de natuurwetgeving, inbrengen.

4. Deelt dit college, vanuit haar betrokkenheid bij de uitvoering van de Wet
natuurbeheer en daarmee het faunabeheer, de mening van de PVV dat de
straffen, voornamelijk boetes en taakstraffen , die stropers opgelegd krijgen
veel te laag zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Het opleggen van straffen en het bepalen van de strafmaat is de
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en de rechter. Als college
gaan wij hier niet over. In de wet zijn de maximale strafhoogten vastgelegd.

5. Kan het college aangeven in hoeverre zij het faunabeheer handhaafbaar
acht als de straffen op stroperij veel te laag zijn? Is dit college vanuit haar rol
als uitvoerder van het faunabeheer bereid om met de minister van Justitie en
Veiligheid in gesprek te gaan en te verzoeken om de straffen op stroperij fors
te verhogen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, het faunabeheer staat los van de strafmaat die door het
Openbaar Ministerie en de rechter wordt gehanteerd en opgelegd in
strafrechtelijke zaken omtrent wildstroperij. Zie ook het antwoord op vraag 4.

6. De vigerende provinciale Nota Faunabeheer van 18 april 2017 stelt (p.
22): “In verband met de verbreding van de taken door de Wet
natuurbescherming wordt in 2017 de toezichtsmethodiek door de ODBN
herzien. De invulling van het zogenoemde ‘vrije veld toezicht’ zal daarbij
verder worden ontwikkeld, in aanvulling op de oog- en oorfunctie van het
netwerk Samen sterk in Brabant (Ssib) waarin diverse handhavingspartners in
het buitengebied zijn verenigd.” Kan GS aangeven welke concrete stappen
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sindsdien zijn ondernomen om het toezicht te verbeteren, waaronder het ‘vrije
veld toezicht’? Kan GS daarbij specifiek aangeven in hoeverre in dit kader
aandacht wordt geschonken aan het aanpakken van stroperij?
Antwoord: Eind 2017 en begin 2018 zijn de mogelijkheden voor een effectief
toezicht op faunabeheer en schadebestrijding tegen het licht gehouden en in
de eerste helft van 2018 in de praktijk getoetst, waaronder ook het
veldtoezicht op dit beheer. Dit heeft geleid tot een herijkte aanpak voor
toezicht via meerdere sporen, waarin naast de risico-gerichte controle op
ontheffingen ook plaats is voor een aantal dagen veldtoezicht. Verder wordt
hierbij ingezet op de versterking van het netwerk en verbinding maken en
onderhouden met de Faunabeheereenheid (FBE) en de Brabantse
Wildbeheereenheden (WBE).
De aanpak van wildstroperij valt buiten de toezichtsopgave zoals opgenomen
in de nota Faunabeheer. Bedoeld toezicht richt zich op schadebestrijding en
fauna- en populatiebeheer. De aanpak van wildstroperij wordt door de
‘groene BOA’s’ in samenwerking met de politie gedaan.
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7. 7. Is dit college bereid om te onderzoeken wat in de faciliterende rol
mogelijk is om stroperij in het buitengebied effectiever te bestrijden? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Ja, vanuit onze coördinerende rol op het terrein van VTH
Omgevingsrecht waartoe ook de groene handhaving behoort, zullen wij in
samenspraak met de partners in natuur- en buitengebied nagaan of en hoe wij
de effectiviteit van het tegengaan van wildstroperij kunnen verhogen. Deze
actie zullen wij koppelen aan het Project ‘Versterking Toezicht en Handhaving
in Natuurnetwerk Noord-Brabant’, 2019 - 2020. In dit project werken
namelijk alle relevante handhavingspartners samen. Het resultaat hiervan
zullen wij terugkoppelen conform de in de Statenmededeling toegezegde
communicatie momenten.

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
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