
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Mevrouw Zwart 
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Geachte mevrouw Zwart, 
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Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 
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IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

21 juni 2022 

Ons kenmerk 

C2299860/5093947 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.J.A. (Rob) van Gerwen 

Telefoon 

(06) 52 79 45 43 

Email 

rvgerwen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van april 2022 heeft u namens de VVD fractie technische vragen over 

de Perspectiefnota 2023 gesteld, over SSiB. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 
Toelichting bij de beantwoording 
Bij de bespreking van de perspectiefnota was het jaarverslag SSiB 2021 nog 
niet bekend en konden we uw technische vragen nog niet beantwoorden. Het 
jaarverslag SSiB 2021 is ons inmiddels aangeboden en bieden we u apart aan 
met een statenmededeling. Hieronder beantwoorden we uw gestelde technische 
vragen. In de stuurgroep SSiB is een balans gezocht tussen het detailniveau van 
registratie en rapportage door SSiB en het zoveel mogelijk buiten laten zijn van 
de boa’s. Vanwege deze afweging, zijn niet alle gevraagde gegevens op het 
niveau van de gevraagde uitsplitsing beschikbaar. We hebben ons met SSiB 
ingespannen toch een zo goed mogelijk beeld te geven.  
 
Vragen 

a. Hoeveel groene boa’s werkten de laatste vijf jaar bij SSiB? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per fulltime / parttime) 

Antwoord: Hieronder zijn voor de jaren 2017 t/m 2021 zowel de aantallen 
boa’s als het aantal fte weergegeven. Dit is conform de opdracht. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal 

boa’s 

6 6 13 13 15 

Aantal 

fte 

5,4 5,4 13 13 14,1 

 
b. Hoeveel zijn er dat in 2022 en 2023? 

Antwoord: Evenals in 2021, is voor 2022 en 2023 voorzien in 15 boa’s, die 
samen 14,1 fte vormen. Dit is conform de opdracht. 
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c. Welke opleidingen hebben de boa’s van de SSiB de laatste 5 jaar 

gevolgd en wat heeft dat gekost? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per 
opleiding) 

Antwoord: Hieronder worden de totaalbedragen genoemd per jaar, met een 
toelichting van de genoten opleidingen in het betreffende jaar.  
 

 Opleidingen Kosten 

2021 o.a. Regeling Toetsing 

Geweldsbeheersing opleiding (RTGB) en 

trainingen, Her- en bijscholing domein II, 

Praktijkopleiding Groen). 

€  

82.473,00 

2020 o.a. RTGB, Praktijkopleiding Groen, 

drone flight training 

€  

50.000,00 

2019 RTGB, Training Wet-Natuurbescherming €  

34.222,00 

2018 RTGB, Bijscholing domein II €  

10.070,00 

2017   
 

d. Welke opleidingen zijn dat voor 2022 en wat kost dat? 
Antwoord: De begrote uitgaven voor 2022 zijn € 62.422,00. Hierin zit de 
jaarlijkse opleiding RTGB. 
 

e. Hoeveel heeft de uitrusting voor groene boa’s de laatste 5 jaar gekost? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per ‘item’ 
(bijv. wapenstok, handboeien, drones, auto, nachtkijker etc.) 

Antwoord: De standaarduitrusting van de SSiB boa’s (portofoon, wapenstok, 
pepperspray, handboeien) is kosteloos. Deze uitrusting wordt door de politie 
verstrekt. De kosten van overige middelen (drone, camera’s) zijn niet apart te 
herleiden op de begroting, maar maken onderdeel uit van diverse 
begrotingsposten als innovatie.   

 
f. Hoeveel is dat voor 2022? 

Antwoord: de standaarduitrusting van de SSiB boa’s (portofoon, wapenstok, 
pepperspray, handboeien) is ook komend jaar naar verwachting kosteloos. De 
uitrusting wordt ook dan door de politie verstrekt. Enkel voor de portofoons loopt 
het gesprek nog, met als doel dat ook komend jaar geen kosten in rekening 
gebracht worden. 
 

g. Hoeveel controles hebben de groene boa’s van de SSiB de laatste 5 
jaar geconstateerd en geregistreerd? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per thema 
(bijv. loslopende honden, wildcrossen, stroperij (en van wat dan, vissen, 
vogels, paddenstoelen), afvaldumpingen, buiten de paden lopen etc) 

Antwoord: Hieronder worden de aantallen processen-verbaal en 
waarschuwingen weergegeven, zoals ze door SSiB zijn gerapporteerd. Over 
2017 zijn de gegevens niet beschikbaar en voor 2018 enkel op het 
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totaalniveau. Vanaf 2019 is door de stuurgroep SSiB de keuze gemaakt om het 
op het abstractieniveau van de speerpunten te rapporteren en zo de 
administratieve last voor SSiB te beperken.  

 
h. Hoeveel heterdaadjes hebben de groene boa’s van de SSIB de laatste 

5 jaar geconstateerd en geregistreerd? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per thema 
(bijv. loslopende honden, wildcrossen, stroperij (en van wat dan, vissen, 
vogels, paddenstoelen), afvaldumpingen, buiten de paden lopen etc) 

Antwoord: Het aantal en de aard van heterdaadjes wordt niet apart 
gerapporteerd. Deze maken onderdeel uit van de onder de beantwoording van 
vraag g genoemde cijfers. 

 
i. Hoeveel aanhoudingen hebben de groene boa’s van de SSIB de laatste 

5 jaar verricht? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per thema) 

Antwoord: Het aantal en de aard van aanhoudingen wordt niet gerapporteerd. 
 

j. Hoeveel schriftelijke waarschuwingen hebben de groene boa’s van de 
SSIB de laatste 5 jaar opgemaakt? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per thema; 
loslopende honden, wildcrossen, stroperij (en van wat dan, vissen, 
vogels, paddestoelen), afvaldumpingen, buiten de paden lopen etc) 

k. Hoeveel processen-verbaal hebben de groene boa’s van de SSIB de 
laatste 5 jaar opgemaakt? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per thema 
(bijv loslopende honden, wildcrossen, stroperij (en van wat dan, vissen, 
vogels, paddestoelen), afvaldumpingen, buiten de paden lopen etc) 

Antwoord op vragen j en k: Zie voor deze aantallen de tabel bij de 
beantwoording van vraag g. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

(Afval)dumpingen 
- Aantal pv’s 
- Aantal waarschuwingen 

   

27 

10 

 

38 

12 

 

12 

97 

Wildcrossen 
- Aantal pv’s 
- Aantal waarschuwingen 

   

34 

105 

 

78 

41 

 

41 

26 

(Vis)stroperij 
- Aantal pv’s 
- Aantal waarschuwingen 

   

39 

69 

 

68 

14 

 

14 

71 

Toegangsbepalingen 
- Aantal pv’s 
- Aantal waarschuwingen 

   

200 

295 

 

116 

188 

 

282 

274 

Totaal  
- Aantal pv’s 

Aantal waarschuwingen 

 

 

 

78 

11 
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l. In hoeveel gevallen heeft dat daadwerkelijk geleid tot een boete? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

Antwoord: De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB). Wij hebben geen zicht op het aantal betaalde boetes. 

 
m. Hoe vaak hebben de groene boa’s van de SSIB de laatste 5 jaar een 

last onder dwangsom opgelegd. 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

n. Hoe vaak hebben de groene boa’s van de SSIB de laatste 5 jaar 
bestuursdwang opgelegd? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

o. Hoeveel bestuurlijke boetes hebben de groene boa’s van de SSIB de 
laatste 5 jaar opgelegd? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

p. In hoeveel gevallen heeft dat geleid tot betaling van de bestuurlijke 
boete? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

Antwoord op vragen m t/m p: BOA’s maken een proces-verbaal op van de 
overtreding en dragen hun dossier vervolgens over aan het betreffende bevoegd 
gezag danwel het Openbaar Ministerie, voor verdere bestuursrechtelijke of 
strafrechtelijke handhaving. Gegevens daarover zijn niet bij SSiB/ODBN 
bekend.  

 
q. Hoe vaak heeft de SSIB iets in beslag genomen de laatste 5 jaar en 

waar ging dat dan om? 
(Graag gespecificeerd per jaar (2017 tot en met 2021) en per ‘object’) 

Antwoord: Er vinden inderdaad inbeslagnames plaats. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om materialen die gebruikt worden voor (vis)stroperij. Exacte 
aantallen worden niet gerapporteerd. 

 
r. Hoe vaak heeft de SSIB de laatste 5 jaar een handhavingsactie 

georganiseerd? 
(Graag gespecificeerd per jaar en per thema) 

Antwoord: Het aantal en de aard van handhavingsacties is in de loop der jaren 
niet eenduidig geregistreerd, waardoor een goede vergelijking niet mogelijk is. 
Om toch een beeld te geven, geven we inzicht in de data zoals ze wel 
gerapporteerd zijn. Deze zijn dus niet volledig en bevatten bijvoorbeeld niet de 
gezamenlijke acties waaraan SSiB als deelnemer meedoet. Los van de eigen 
acties, stimuleert SSiB ook de partners om gezamenlijke acties op te zetten.  
 

 Handhavingsacties georganiseerd door 

SSiB 

2017  Niet bekend 

2018  7 acties gericht op wildcrossen 
 6 acties gericht op Natura 2000 

gebieden 
 14 acties gericht op stroperij, 

dumpingen en toegangsbepalingen 

2019  40 acties totaal 

2020  90 acties gericht op wildcrossen (incl. 
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acties onder leiding van Motorcross 
expertteam (MET) o.l.v. politie) 

 86 acties algemeen in Natura 2000-
gebieden 

2021  7 acties gericht op het broedseizoen  
 29 acties gericht op wildcrossen (excl. 

acties MET) 
 80 acties algemeen 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

R.J.A. van Gerwen 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


