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Kennisnemen van
De afspraken zoals deze zijn gemaakt met de Brabantse terreinbeherende
organisaties (tbo’s) ter uitwerking van Motie 38A betreffende de versterking van
toezicht en handhaving in de Brabantse natuurgebieden. De tbo’s staan een
nadrukkelijke versterking van Samen Sterk in Brabant (SSiB) voor. Voor deze
versterking zijn drie sporen benoemd:
 Spoor 1: Versterken capaciteit bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s)
 Spoor 2: Versterking coördinerende rol SSiB
 Spoor 3: Innovatie, communicatie en materiële uitrusting
Aanleiding
In de vergadering Provinciale Staten van 20 april 2018 is besloten om een
bedrag van € 2.720.000,- in de begroting 2019 te reserveren ten behoeve van
de impuls voor toezicht in de voor publiek opengestelde natuurgebieden. Het
bedrag is beschikbaar voor een periode van twee jaar (2019 en 2020).
Provinciale Staten hebben verder besloten dat de bijdrage uit de algemene
middelen dient te worden gefinancierd en niet ten laste van het natuurbudget
mag gaan.
Bevoegdheid
Kennisnemen van de beoogde aanpak rond de versterking van het toezicht in
het buitengebied vanuit uw controlerende rol.
Voor de structurele versterking van toezicht en handhaving is met name de
verbinding met het InterBestuurlijk Programma (IBP) relevant. Daarin is, bij het
onderdeel Vitaal Platteland, opgenomen: “om van het landelijk gebied te kunnen
blijven genieten is het van belang dat alle betrokken actoren zorg dragen voor
een goed toezicht in het landelijke gebied”. De inzet van provincies is dat
andere overheden en met name het rijk hun verantwoordelijkheid nemen en
voldoende handhavingscapaciteit en aanvullende financiering beschikbaar
stellen. Op rijksniveau gaat het dan vooral om de inzet van voldoende
politiecapaciteit en een adequate strafrechtelijke vervolging door justitie.
Gelet op het belang voor de provincie Noord-Brabant hebben wij hierin een
actieve rol genomen.
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1. De versterking moet leiden tot een vermindering van dumpingen en andere
overtredingen en een veiliger buitengebied.
De terreinbeherende organisaties hebben zich ten doel gesteld om het aantal
dumpingen in het buitengebied sterk te verminderen. Ook andere overtredingen
zoals loslopende honden, wildcrossen, verstoring van wild, stroperij moeten sterk
worden verminderd zodat er een veiliger buitengebied ontstaat voor recreanten,
toezichthouders en handhavers.

2. Een centrale inzet van de middelen is effectiever dan verdeling per hectare.
In samenspraak en op verzoek van de Brabantse terreinbeheerders wordt de
€ 2.720.000,- niet onder hen verdeeld op basis van een toeslag per hectare
maar centraal ingezet. Daarmee wordt versnippering voorkomen en wordt
toegewerkt naar één Brabantbrede handhavingsorganisatie.

3. Samen Sterk in Brabant is daarvoor de aangewezen organisatie.
In Brabant bestaat SSiB al waarin overheden en terreinbeheerders samenwerken
bij het toezicht en de handhaving in het buitengebied. De extra middelen zijn
specifiek bedoeld voor de versterking van toezicht en handhaving in de voor
publiek opengestelde natuurgebieden.
Door de extra middelen te koppelen aan SSiB wordt de bestaande operationele
samenwerking tussen partners in het Natuurnetwerk Brabant en het SSiB-verband
verder versterkt.

4. De drie-sporen-aanpak zorgt voor een evenwichtige aanpak.
Overtredingen in het buitengebied zijn lastig aan te pakken en alleen
handhavingscapaciteit toevoegen lost het probleem onvoldoende op. Belangrijk
is o.a. dat goed wordt samengewerkt, ook binnen elkaars terreinen, dat
thematische acties worden gecoördineerd, dat maximaal aangesloten bij de
lokale problematiek en signaleringsnetwerken en dat meldingen worden
opgevolgd en teruggekoppeld. Tenslotte kan de effectiviteit worden verhoogd
door nieuwe innovatieve hulpmiddelen en goede materiële ondersteuning. Met
een evenwichtige inzet van de beschikbare middelen (globaal 75% voor extra
BOA-capaciteit waarmee de huidige formatie van 6 fte kan worden uitgebreid
met 8 fte, 15% voor coördinatie SSiB en 10% voor innovatie, communicatie en
materiële uitrusting) bij deze drie-sporen-aanpak wordt maximale zichtbaarheid
en effectiviteit beoogd.

5. Er wordt ingezet op een verbeterde registratie.
Om goed zicht te krijgen op de omvang van de problematiek is een goede en
uniforme registratie nodig. Inzet is dat alle groene Boa’s toegang krijgen tot het
Boa Registratie Systeem (BRS). Als innovatie zal daarbij ook de koppeling naar
de registratiesystemen bij de politie worden onderzocht. Dit om tot een uniforme
registratie, monitoring en evaluatie binnen de strafrechtketen te komen.
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Consequenties
De uitvoering zal worden ondergebracht bij de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN) die de werkgever is van SSiB. Door de ODBN zal dit najaar
een begrotingssubsidie worden aangevraagd. Dit zal gebeuren op basis van
een plan van aanpak met een sluitende begroting voor de jaren 2019 en 2020.
Daarin dienen de genoemde drie sporen voor de versterking van toezicht en
handhaving te zijn uitgewerkt met instemming van de tbo’s.
Een in te stellen Stuurgroep op managementniveau bestaande uit tbo’s, politie,
provincie en ODBN bewaakt de uitvoering en een rechtvaardige verdeling van
de inzet, volgt de uitvoering en stuurt deze waar nodig bij en rapporteert
jaarlijks over de resultaten.
Communicatie
De aanpak is ontwikkeld samen met alle betrokken partners.
In de looptijd van de versterking toezicht en handhaving Natuurnetwerk Brabant
zullen uw Staten drie keer worden geïnformeerd (zomer 2019, januari 2020 en
zomer 2020.
Vervolg
De impuls voor toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied heeft een
beperkte duur (2019 en 2020). Medio 2020 wordt de aanpak geëvalueerd en
gekeken of en zo ja hoe vervolg nodig is en hoe dat georganiseerd moet
worden.
Bijlagen
-

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

Opdrachtgever: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61, hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer A.F.J. Teunissen, (073) 680 81 80,
ateunissen@brabant.nl.
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