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Ons kenmerk

Geachte heer Boon,

C2273631/4805499
Uw kenmerk

Bij brief van 8 december 2020, ingekomen op 8 december 2020, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.J.A. (Rob) van Gerwen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 45 43

1. Is het college het met de PVV eens dat er op dit moment nog niet hard
genoeg wordt opgetreden tegen illegaal wildcrossen in Brabant? Zo nee,
waarom niet?

Email

Antwoord: Nee. We zijn van mening dat er behoorlijk wordt opgetreden. Zo is
het aantal proces-verbalen tegen wildcrossers de afgelopen jaren gestegen en
zien we bijvoorbeeld, dat er weinig tot geen recidive voorkomt bij staande
gehouden wildcrossers. Dit komt vooral door gezamenlijke acties en een
speciaal arrangement dat we met het Openbaar Ministerie hebben ontwikkeld.
Dat arrangement houdt in dat er hogere boetes en een strafblad worden
uitgedeeld dan anders het geval zou zijn. Ook zijn we preventief in gesprek met
motorbonden om hun leden te wijzen op de consequenties. Dat neemt echter
niet weg, dat we niet overal 24/7 aanwezig kunnen zijn en niet alle gebieden
geschikt zijn om bijvoorbeeld een veilige fuik te plaatsen. Daarbij helpen de
omstandigheden dit jaar niet mee. We zien de drukte in de natuurgebieden
toenemen. Ook lijken mensen een uitlaatklep te zoeken. De aanpak van
wildcrossen is en blijft prioriteit en we blijven hier volop op inzetten.

-

2. Is het college het tevens met de PVV eens dat de provincie, die toch niet voor
niets een gedeputeerde Veiligheid kent, meer de regierol dient op te pakken om
betrokken partijen als politie, boswachters en boa’s samen te brengen en te
faciliteren bij de aanpak van wildcrossen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, deze regierol pakken we ook op. Door onder meer het creëren
van het groene convenant voor samenwerking tussen BOA’s over de
werkgeversgrenzen heen en door het opzetten en doorontwikkelen van het
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arrangement wildcrossen.
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3. In een memo van 15 juni jl. over ‘Afhandeling moties en toezeggingen Samen
Sterk in Brabant (SSiB)’ schrijft de gedeputeerde het volgende: “Er is echter tijd
nodig om tot een nieuw plan van aanpak SSiB te komen. Daarom heb ik in
afwachting van definitieve besluitvorming in Provinciale Staten, toch alvast het
initiatief genomen om met de partners te starten met het plan van aanpak voor
SSiB 2021-2023. Hierbij betrekken we de resultaten uit 2019 en de momenteel
lopende analyses en onderzoeken. Deze analyses en onderzoeken moeten
leiden tot een beter beeld van de problematiek en tot beter meetbare
indicatoren. Ook is het de bedoeling dat SSiB op basis van deze indicatoren
nog een slag kan slaan in het gerichter optreden tegen bepaalde fenomenen als
stroperij, zoals nu ook succesvol plaatsvindt tegen wildcrossen. Dit plan zal ook
ten grondslag liggen aan de nieuwe aanvraag voor en provinciale subsidie voor
de continuering van de provinciale versterkingsimpuls. Dit plan volgt dit najaar.
In dit plan kunnen we u concreet aangeven wat SSiB gaat doen in deze periode
en met welke middelen zij dit gaat doen (M102-2019)”
a. Kan het college concreet aangeven waarom het optreden tegen wildcrossen
hier als succesvol wordt bestempeld?
b. Het plan van aanpak SSiB 2021-2023 zou volgens de memo in het najaar
van dit jaar gereed zijn. Kan het college aangeven wanneer PS dit plan
kunnen verwachten?
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Antwoord: Ad a. hiervoor verwijzen wij u naar de beantwoording van vraag 1.
Ad b. We verwachten in januari 2021 de opdracht SSiB 2021-2023 aan u toe
te sturen.

4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar technische innovaties die
minder inzet van opsporingsdiensten vragen, zoals drones die kunnen assisteren
bij achtervolgen en het houden van toezicht, en kan het college tevens
aangeven of er financiële redenen zijn waarom er van deze innovatieve
hulpmiddelen nog geen gebruik wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, deze technologische innovaties worden al toegepast en het is
onze insteek daar ook de komende jaren mee door te gaan en te zoeken naar
efficiënte en effectieve nieuwe methoden of hulpmiddelen. Op dit moment loopt
er een pilot met bodycams voor BOA’s en is onlangs ook een drone
aangeschaft, waarvoor twee BOA’s zijn opgeleid.

5. Is het college tegelijkertijd bereid om zich samen met gemeenten zoveel
mogelijk in te spannen om legale motorcrossterreinen zoveel mogelijk te
behouden of goede alternatieve locaties te bieden, zodat goedwillende
motorcrossers hun sport kunnen blijven uitoefenen en de natuurgebieden ontlast
worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete stappen is GS bereid
hierin te nemen?
Antwoord: PS heeft haar beleid ten aanzien van motorcrossterreinen vastgelegd
in de Interim omgevingsverordening (IOV). Hierin is een beperkte mogelijkheid
tot het realiseren van nieuwe of uitbreiden van bestaande motorcrossterreinen
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opgenomen onder stringente voorwaarden en alleen op daarvoor geschikte
locaties. Dit beleid was ook opgenomen onder de Verordening Ruimte, de
voorloper van de IOV.
Verder ligt de eerste verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening
bij de gemeente en daarmee ook voor eventuele initiatieven op dit gebied.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om het gesprek met gemeenten te voeren mits
wordt voldaan aan de IOV.
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Onderstaand de artikelen die in de IOV zijn opgenomen met betrekking tot
lawaaisporten.
Artikel 3.45: De provincie streeft naar de opheffing van lawaaisportterreinen in
het Landelijk gebied. Hoofdregel is daarom dat er geen
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden voor lawaaisport. Als de vestiging
plaatsvindt direct aansluitend op een bedrijventerrein kan hierop een
uitzondering worden gemaakt als hierdoor het functioneren van het terrein niet
wordt belemmerd.
Artikel 3.72: De provincie streeft naar de opheffing van lawaaisportterreinen in
het Landelijk gebied. Hoofdregel is daarom dat er geen
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden voor lawaaisport. In gemengd
landelijk gebied kan een beperkte uitbreiding mogelijk worden gemaakt als dat
bezien vanuit de omgeving inpasbaar is.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

M.J. van den Dries,
programmamanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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