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Onderwerp

Beantwoording Statenvragen
Datum

16 juli 2019
Ons kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

C2248216/4551238
Uw kenmerk

Bij brief van 28 juni 2019, ingekomen op 1 juli 2019, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.H.M. (Jochem) Spoorendonk

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 29 26 60 40

1.
Deelt dit college de mening van de PVV dat het vorige college te weinig
heeft gedaan om de veiligheid in het Brabantse buitengebied te vergroten? Zo
ja, wat gaat dit college meer doen om de veiligheid te vergroten? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Nee, in de vorige bestuursperiode zijn er stappen gezet in de
aanpak van de veiligheid in het Brabantse buitengebied. In het kader van
versterking van Natuurgebieden is door een motie van Provinciale Staten 2,7
miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra toezichthouders, de coördinatie met
andere handhavingspartners en voor de inzet van innovatieve toepassingen. De
coördinatie daarvan ligt bij Samen Sterk in Brabant. Daarnaast zijn campagnes
gevoerd tegen afval- en drugsdumpingen, en is ingezet op meer samenwerking
met andere overheden. Voor het nieuwe college vormt veiligheid in het
Brabantse buitengebied één van de speerpunten. Dit uit zich onder andere in de
benoeming van een nieuwe gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid.
Daarnaast biedt het nieuwe bestuur houvast door de eerder genoemde extra
middelen voor intensivering toezicht natuurgebieden gedurende de gehele
bestuursperiode beschikbaar te stellen.

2.
Is dit college bereid om samen met haar partners in het buitengebied te
onderzoeken in welke gebieden van het Brabantse buitengebied de inzet van
cameratoezicht haalbaar is en kan bijdragen aan preventieve en repressieve
aanpak van drugsafval? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, het college is bezig om samen met partners te kijken welke wijze
het beste bijdraagt aan het voorkomen van dumpen van (drugs)afval tot aan de
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repressieve aanpak van de verschillende vormen van criminaliteit in het
buitengebied. Zoals ook eerder gemeld is de inzet van cameratoezicht een optie
hierbij. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen.

Datum

16 juli 2019
Ons kenmerk

C2248216/4551238

3.
Deelt dit college de mening van de PVV dat camera’s met slimme
software de veiligheid in het Brabantse buitengebied kunnen vergroten,
bijvoorbeeld wanneer deze door toezichthouders flexibel en/of mobiel kunnen
worden ingezet? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Er vinden op dit moment op diverse plekken proeven plaats met
innovatieve hulpmiddelen (zoals drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s,
geluidssensors etc). Wij volgen met belangstelling de uitkomsten hiervan en
kijken welke instrumenten het beste werken bij de doelstelling die we hebben.
Verder nemen we eventuele lessen mee in de vervolgstappen die door
bijvoorbeeld SSiB en haar handhavingspartners gezet worden bij de uitwerking
van deze innovatieplannen.

4.
Is dit college bereid om, samen met het budget wat gereserveerd wordt
voor Vervolgaanpak ‘Naar een weerbare overheid in het buitengebied¹’ (zie
Statenmededeling 24 oktober jl.), budget te reserveren om terreinbeherende
organisaties, omgevingsdiensten en SSiB in staat te stellen om waar nodig
flexibele/mobiele camera’s met slimme software tijdens controles in te zetten? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord: Dit college gaat de komende periode bekijken hoe we hier stappen
in kunnen zetten. Het is nu nog niet duidelijk of flexibele camera-inzet
daadwerkelijk effectief is, ook is niet duidelijk of het kan i.v.m. de privacyaspecten. Er is al budget beschikbaar voor het ontwikkelen van innovatieve
toepassingen bij SSiB. Mogelijk dat camera-inzet hierbij ook tot de opties
behoort. In het najaar wordt de inhoud hiervan verder door de betreffende
omgevingsdienst uitgewerkt. Mocht uit het onderzoek blijken dat het budget
ontoereikend is, dan kijken we alsnog wat er nodig is om dit mogelijk te maken.
Hierop komen we onder meer terug bij de bestuursopdracht veiligheid.
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