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1. INLEIDING

t.

ESSENTIEEL: EEN WEERBARE OVERHEID
EN EEN WEERBARE SAMENLEVING
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In het Bestuursakkoord 2019-2023 "Kiezen voor
kwaliteit" staan de thema's veiligheid en ondermijning
nadrukkelijker dan voorheen op de provinciale agenda.
Onze ambitie en die van onze partners is dan ook om
in 2030 gezamenlijk de impact van de ondermijnende
criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk
te hebben verkleind. Een weerbare overheid en een
weerbare samenleving zijn essentieel om structureel
tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit
Daarmee voorkomen we dat criminaliteit de
grondbeginselen van onze democratische rechtstaat
ondergraaft.
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URGENTIE: ONDERMIJNENDE
CRIMINALITEIT RAAKT ONS ALLEMAAL
Wat is eigenlijk ondermijnende criminaliteit? Een
exacte definitie is moeilijk te geven, maar ruwweg
is ondermijning de vermenging van de onder- en de
bovenwereld. Het gaat om de sluipende bedreiging van
de integriteit van openbaar bestuur en bedrijfsleven,
bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken,
de innesteling van criminele fenomenen in buurten
en woonwijken en het ontstaan van 'vrijplaatsen'.
Ondermijnende criminaliteit is dan ook een
maatschappelijk probleem dat ons allemaal aangaat.
Praktijkvoorbeelden zijn er te over: misbruik en
misleiding van beroepsgroepen of financieel kwetsbare
personen en bedrijven; de buurman die wiet verbouwt
op zolder, drugslabs in de dagelijkse leefomgeving,
bedreiging van lokale bestuurders, zoals burgemeester
en andere overheidsdienaren, of dumping van giftig
chemisch drugsafval in de natuur. Behalve voor de
rechtsstaat brengen deze activiteiten risico's met zich
mee voor de veiligheid, de volksgezondheid en de
natuur.

Ondermijning
Het woord ondermijning, aldus Hans Boutellier, wordt
in de veiligheidswereld graag gebruikt. Ondermijning
wordt getypeerd als een paraplubegrip met een brede
strekking. Het gaat dan om de mogelijke vervlechting
tussen onder- en bovenwereld en de ondermijning van
het gezag van de overheid en de rechtsstaat door
de georganiseerde criminaliteit. Hij constateert dat
het begrip ondermijning vooral een mobiliserende
werking heeft. Het maakt alert op zaken die je eerder
niet zag. Het vestigt de aandacht op relatief nieuwe
problematische, illegale en regelrecht strafbare
fenomenen, die vanwege hun (financiële) effecten op
de reguliere samenleving om een andere benadering
vragen dan de reguliere aanpak van criminaliteit.
Bron: VNG-essay De andere kant van de medaille;
Prof. Dr. Hans Boutellier, (emeritus hoogleraar Veiligheid
en Veerkracht VU) op persoonlijke titel; oktober 2019.

EÉN OVERHEID
De aanpak van ondermijning is topprioriteit op alle
niveaus, van lokaal tot landelijk. In Brabant bestrijden
we ondermijning samen met partners als de politie, de
Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Een veilig
Brabant en de strijd tegen ondermijning vragen om een
structurele aanpak voor de langere termijn van weerbare
overheden en maatschappelijke partners. Overigens
pakken we deze problematiek niet alleen met repressieve
strategieën aan. Preventie is een belangrijk middel
om te verhinderen dat ondermijnende criminaliteit een
kans krijgt en dat personen, groepen of bedrijven erin
verzeild raken.
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Weerbaarheid
Bedreiging, omkoping en infiltratie zijn enkele
uitingsvormen van beïnvloeding met een crimineel
oogmerk. Ze komen in alle provincies en zowel
bij grote als bij kleine gemeenten voor. Dat blijkt
uit het rapport "Criminele beïnvloeding van het
lokale openbaar bestuur". Dergelijke beïnvloeding
leidt tot ondermijning. Grotere weerbaarheid
van overheid én samenleving hiertegen is
noodzakelijk. Hoe beter overheden, burgers en
maatschappelijke groeperingen zich bewust zijn
van de verschijningsvormen van ondermijning en
de risico's die ermee gepaard gaan, hoe groter
hun weerbaarheid. Zo kun je burgers wijzen op de
gevaren van de productie van hennep of synthetische
drugs in hun leefomgeving. Overheden kunnen
bijvoorbeeld hun eigen ambtelijke organisatie
doorlichten en hun beleid nalopen op risico's voor de
integriteit en ondermijnende criminaliteit.
Het vergroten van weerbaarheid vraagt om
actiegericht aanjagen, het verzorgen van een
dynamisch proces waarin velen meedoen, en
dat vernieuwingen en goede praktijken verspreid
worden. Feitelijk een min of meer permanente
'impulsenstrategie'.
Bron: Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar
bestuur" (ProFacto, I september 2017}.

We zetten als provincie nadrukkelijk een stap omdat
de urgentie van de problematiek breed wordt gevoeld.
Ondermijning van de overheid en de samenleving
vinden we onacceptabel. Ons doel is een weerbaar
Brabant te creëren waarin iedereen zich veilig voelt,
ongeacht wie hij is of waar hij vandaan komt. Dat
kunnen we voor elkaar krijgen als we een front vormen
met Brabantse gemeenten en onze ketenpartners, als
één overheid. Samen met hen bekijken we het probleem
vanuit verschillende invalshoeken. En om samen met hen
tegendruk te kunnen geven aan ondermijning, delen we
met hen kennis, informatie en ervaring. In de verbinding
en het aanjagen van die samenwerking zien wij een rol
voor de provincie Noord-Brabant. Daarvoor leveren wij
nieuwe en extra inzet.

AMBITIE
Samengevat is onze ambitie: "Het faciliteren, aanjagen
en stimuleren van de bestuurlijke en maatschappelijke
weerbaarheid in de strijd tegen de ondermijnende
criminaliteit om de impact hiervan op de samenleving
te verkleinen en de veiligheid van de Brabantse
leefomgeving te vergroten".
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2. VAN BESTUURSAKKOORD
EN TRENDBREUK NAAR ACTIE!
Bij de aanpak van ondermijning werkt de provincie langs drie actielijnen.

ACTIELIJN 1: WEERBARE OVERHEID EN SAMENLEVING
De eerste actielijn is "een weerbare overheid en
samenleving die tegendruk kunnen bieden aan
ondermijnende criminaliteit".
Wij vinden het in de eerste plaats van groot
belang dat we de weerbaarheid en integriteit in de
provinciale organisatie nog steviger verankeren.
De provincie doet dat al door toepassing van
de Wet Bibob. Daarnaast willen we dat de
provincie bij de ontwikkeling van eigen beleid en
instrumenten nog meer dan nu rekening houdt met
(toekomstige) risico's op ondermijnende criminaliteit
(bijvoorbeeld op het gebied van duurzame
energie, infra en mobiliteit, agrofood en leegstand,
bedrijventerreinen, sport en de toepassing van de
Omgevingswet). We stellen een integraal plan op
om onze eigen weerbaarheid en integriteit verder
te versterken.
Ten tweede willen we samen met de TaskforceRIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Informatie
en Expertisecentrum) gemeenten ondersteunen
in het versterken van hun weerbaarheid tegen
ondermijnende criminaliteit. We doen dit aan de
hand van het door de Taskforce-RIEC ontwikkelde
instrument 'piramide naar fitte gemeente'. We
stimuleren, in samenwerking met de Taskforce-RIEC,
kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Verder
stimuleren we gemeenten elkaar in regionaal of
sub-regionaal verband te helpen in de strijd tegen
ondermijning en om hun zelflerend vermogen te
vergroten. Samen met partners organiseren we een
congres voor de publieke sector en organiseren
we de Week van de Weerbaarheid.

Ondersteuning gemeenten
In het rapport 'Ondersteuning (kleinere) gemeenten
bij aanpak ondermijning', dat in opdracht van
het ministerie van BZK is geschreven, wordt
bevestigd dat het bij de kleinere gemeenten
in Nederland vaak ontbreekt aan de expertise
en capaciteit om complexe ondermijnings- en
handhavingsvraagstukken het hoofd te kunnen
bieden. Juridische trajecten met potentieel
hoge kosten schrikken gemeenten bijvoorbeeld
af. Wanneer een gemeente toch besluit tot
handhaving en juridische procedures over te
gaan, komt ze vaak tegenover topadvocaten
te staan. De financiële mogelijkheden van
ondermijnende partijen, zijn meestal groter dan
die van gemeenten, met als gevolg dat gemeenten
procedures verliezen en ondermijners zich nog
onaantastbaarder voelen.
In het rapport staat een aantal concrete
adviezen om gemeenten bij de aanpak van de
problematiek te ondersteunen. In de bijbehorende
Kamerbrief zegt het kabinet integrale aanpak van
ondermijning verder te zullen verkennen.

Bron: Staf Depla: 'Ondersteuning (kleinere)
gemeenten bij aanpak ondermijning'. In opdracht
van het ministerie BZK, op 18 oktober 2019 naar
de Tweede Kamer gestuurd.

Regisseur
Integraal (netwerkend)
Inrichten van de organisatie
(Actieplan ondermijning)
—^ Beperkte infrastructuur
en organisatie
Acute hulp (EHBO)
Naar analogie van de piramide van Maslov zijn de
ontwikkelstadia te onderscheiden van de aanpak van
ondermijning door gemeenten.
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Deze actielijn richt zich verder op 'een
geïnformeerde en weerbare samenleving die
tegendruk kan bieden aan ondermijnende
criminaliteit'. In deze actielijn werken we aan
maatschappelijke bewustwording bij verschillende
doelgroepen en branches in de Brabantse
samenleving en sporen wij hen aan ondermijning
actief te bestrijden. Een weerbare overheid en
een weerbare samenleving hebben elkaar nodig
in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
We proberen te voorkomen dat ondernemers
schade lijden door ondermijnende criminaliteit
door de (mede)oprichting van een Platform Veilig
Ondernemen. Aan de agenda en activiteiten van
dit platform geeft de provincie mede richting.
Brabantbreed voeren we het dataonderzoek
'voorspellende indicatoren op bedrijventerreinen'

uit. Verder intensiveren we de samenwerking met
de provincie Gelderland en de Taskforce-RIEC
rondom het onderwerp bedrijventerreinen.
Deze actielijn biedt mogelijkheden om
verbindingen te leggen met onder meer sport,
leegstand, vitale vakantieparken, sociale
aspecten van ondermijning en digitalisering.
Wij participeren- passend bij de provinciale
doelstellingen - in relevante projecten.
Tot slot stellen wij hier voor rekening te houden met
financiële ruimte om bij te kunnen dragen aan zich
aandienende urgente en onvoorziene casuïstiek,
acute (juridische) problemen of bijzondere
omstandigheden.

ACTIELIJN 2: VEILIGER BUITENGEBIED
De tweede actielijn richt zich op 'een veiliger
buitengebied'. Brabant heeft een groot
buitengebied: circa 4000 km2 voor ruim
2,5 miljoen Brabanders. De provincie en
samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant
(SSiB) hebben er beide belang bij om dat
buitengebied schoner en vooral veiliger te maken.
Daarom continueren we de provinciale
intensivering van deze netwerksamenwerking
en zetten ons in om de organisatie verder te
professionaliseren. Ook voert SSiB pilots uit,

zoals cameratoezicht met behulp van een drone.
Onze bijzondere aandacht heeft het thema
Vitale Vakantieparken. We werken met zes
pilotgemeenten aan vitale vakantieparken. Ook
delen we de ervaringen, knelpunten en succesvolle
strategieën van deze huidige zes pilotgemeenten
met andere gemeenten en provincies via
bijvoorbeeld leerkringen. We verkennen hoe
we gemeenten bij hun integrale aanpak van
vakantieparken kunnen ondersteunen
(Motie M22-2018).

ACTIELIJN 3: KENNISONTWIKKELING, KENNISDELING

a

EN ONDERZOEK
In de derde actielijn stimuleren we
kennisontwikkeling, kennisdeling en onderzoek op
het gebied van ondermijnende criminaliteit.
We organiseren symposia en seminars, samen met
partners, zoals de gemeenten, de Taskforce-RIEC en
andere experts en branchegroepen.

Daarnaast nemen we als partner deel aan
de ontwikkeling van een Centrum voor
Ondermijningsstudies in onze provincie.
De beoogde opbrengst van dit centrum is meer
kennis over ondermijnende criminaliteit (onder
andere ten behoeve van evidence based policy),
meer kennis over kansrijke interventies (koppeling
van wetenschap en praktijk) en intensievere
samenwerking met Brabantse kennisinstellingen.
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3. DE PROVINCIALE ROL
Er is de afgelopen jaren in Brabant veel geïnvesteerd
in het versterken van de weerbaarheid van overheid en
samenleving. Door krachtenbundeling op het relatief
drukke speelveld van ketenpartners in de strijd tegen
ondermijning functioneert er nu een robuuste TaskforceRIEC Brabant-Zeeland die uniek is in Nederland. Wij
zetten in deze bestuursperiode dan ook onze bijdrage
aan de Taskforce-RIEC voort. Het is belangrijk dat voor
de partners de rol van de provincie duidelijk is in dit
drukke speelveld. Onze partners mogen rekenen op een
warme betrokkenheid en commitment op de thema's
waar de provincie een toegevoegde waarde heeft of zelf
verantwoordelijkheid draagt.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een
hulpstructuur voor het netwerk van ketenpartners.
Het doel ervan is ondermijning en de daaraan
verbonden criminaliteit georganiseerd en integraal
aan te pakken. Ketenpartners zijn onder meer politie,
justitie, gemeenten, belastingdienst en provincie.
De Taskforce-RIEC organiseert integrale operationele
acties. Daarnaast voert de Taskforce-RIEC een groot
aantal projecten uit op het gebied van bestuurlijke
en maatschappelijke weerbaarheid, smart overheid,
innovaties en kennisdeling.

Drie prioriteiten
De Taskforce-RIEC beschikt over ongeveer 135 fte.
Een deel hiervan is werkzaam in de programmalijn
bestuurlijke weerbaarheid. Daarbij heeft de TaskforceRIEC drie prioriteiten.
1. De eerste prioriteit is de programmatische
aanpak van ondermijning van gemeenten.
Geïnvesteerd wordt in integriteit, Veilige Publieke

2.

\

.

3.

Taak en vergroting van de awareness bij
gemeenten en beide provincies.
De tweede prioriteit betreft het verbeteren van de
informatiepositie van de gemeenten. Zij krijgen
bijvoorbeeld ondersteuning bij het oprichten van
lokale overleggen en knooppunten
De derde prioriteit is om de interventiekracht
en juridische expertise bij de gemeenten te
versterken. Zo krijgen ze ondersteuning op het
gebied van Bibob en bij (complexe) juridische
vraagstukken.

Piramide fitte gemeenten
Interessante 'gesprekstool' bij het versterken van
de weerbare overheid is de door de TaskforceRIEC ontwikkelde 'piramide naar fitte gemeenten'.
Naar analogie van de piramide van Maslow zijn
diverse stadia te onderscheiden in de ontwikkeling
die gemeenten doormaken in hun aanpak van
ondermijning. Zo pakken gemeenten ondermijning
in de eerste fasen vaak niet gericht en reactief aan.
De focus van gemeenten heeft de afgelopen paar
jaar vooral op deze eerste twee fasen gelegen. In
latere fasen zijn zij steeds meer zelf regisseur in de
aanpak, hebben ze hun informatiepositie beter op
orde en zijn ze in toenemende mate weerbaar tegen
ondermijning. De Taskforce-RIEC wil graag samen met
de provincie optrekken op dit gebied.
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ROLDUIDING: WAT DOEN WE NIET?
Een bepalende factor voor een succesvolle aanpak is dat
de partners elkaar niet voor de voeten lopen. Daarom is
het goed te vermelden 'waar wij als provincie niet van
zijn', namelijk:
^ Wij treden niet in de taken en
verantwoordelijkheden van gemeenten,
burgemeesters en colleges van B&W.
^ Wij acteren niet binnen de driehoek van
burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de
politie.
^ Wij begeven ons niet op het speelveld van andere
organisaties en instanties belast met de opsporing
en vervolging, zoals Belastingdienst, FIOD, NVWA
(meldingen en aanpak dierenmishandeling,
misstanden dierenwelzijn; motie M100a-2019),
etc.

Integrale wijkaanpak
Om ondermijnende criminaliteit aan te pakken is
naast repressie ook preventief beleid essentieel.
Belangrijk onderdeel van preventie is een integrale
wijkaanpak in steden. Deze aanpak moet voorkomen
dat kwetsbare personen en jongeren afglijden in
criminaliteit, armoede en schuldenproblematiek
tegengaan en sociale structuren verstevigen. Dit
onderdeel heeft bij het rijk, de B5-gemeenten en
de Taskforce-RIEC grote prioriteit. Wij zien hier
voor de provincie op dit moment geen directe rol of
toegevoegde waarde.

De commissaris van de Koning heeft de afgelopen
jaren een belangrijke rol gespeeld bij het aanjagen
van de discussie over de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Daarmee fungeert hij als zichtbaar
ambassadeur van een weerbare overheid. Hij zal ook in
de toekomst, vanuit de wettelijke taak van de CdK,
nauw betrokken blijven bij het veiligheidsdomein.

ROLDUIDING PROVINCIE
Stakeholders beschrijven onze kernkwaliteiten als:
'vanouds sterk in het fysieke domein', 'gezaghebbende
autoriteit (met andere bestuurlijke en ambtelijke tafels)
die nieuwe verbindingen kan leggen, allianties kan
versterken en daardoor in staat is lange termijneffecten
te bewerkstelligen'. Vanuit deze rolopvatting wil de
provincie bijdragen door:

^ Gemeenten te versterken in hun weerbaarheid
tegen de georganiseerde criminaliteit;
^ Samenwerking te faciliteren en te stimuleren;
en partners te verbinden;
• Kennis en informatie te delen en innovaties aan
te jagen;
• Beleidsmatige en bestuurlijke instrumenten in
te zetten (bijvoorbeeld Bibob, vitaal en veilig
buitengebied, tegengaan leegstand, aanpak vitale
vakantieparken);
^ Financiële capaciteit in te zetten voor het
realiseren van de provinciale beleidsdoelen.
Vanuit onze bestuurlijke legitimiteit en wettelijke taken,
schakelen wij als midden-bestuur in allerlei ambtelijke
en bestuurlijke netwerken, ook richting de gemeenten.
Door samen op te trekken met de Taskforce-RIEC en
de gemeenten kan de provincie vanuit deze positie
van aanvullende waarde zijn in de strijd tegen de
ondermijnende criminaliteit. Bij de bestrijding van
ondermijnende criminaliteit zit de meerwaarde van de
provincie erin dat zij als extra 'ambassadeur' nieuwe
bruggen kan slaan of het gesprek kan aangaan over
het vergroten van ieders weerbaarheid. Daarbij kan
het perspectief van de provincie extra stimulans geven
aan de regionale samenwerking. Bovendien kan zij
stimuleren dat goede voorbeelden uit andere regio's of
uit het land worden geïmplementeerd in (andere) regio's
in Brabant.
Op het veiligheidsterrein is de provincie een relatief
nieuwe speler. We merken dat onze ketenpartners
enthousiast zijn over onze stap. Zij zien ons als een
extra bondgenoot in de strijd tegen de ondermijnende
criminaliteit vanuit onze eigen autoriteit en beleidskracht
als middenbestuur. Omdat we relatief nieuw zijn op
dit terrein, hebben we tijd nodig om, met de partners,
onze rol en aanvullende waarde concreet te maken.
De aanpak van ondermijning is voortdurend in
beweging. Dit vraagt van ons bij de uitvoering van deze
bestuursopdracht dat wij voortdurend meebewegen met
de ontwikkelingen.
De essentie is dat we als één overheid acteren tegen de
ondermijnende criminaliteit. Dit alles doen we tegen de
achtergrond van een digitale wereld in ontwikkeling,
snelle technologische veranderingen en een complexe
financiële wereld. Daarbij komen nog de barrières waar
de overheid tegenaan loopt in de (privacy) wet- en
regelgeving. Kortom, het is nodig dat de overheid zich
beter organiseert tegen ondermijnende criminaliteit.

Bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant”

| 8

4. BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN,
RESULTAAT EN ACTIES
WAAR STAAT BRABANT OVER VIER JAAR?
Onze ambitie is om in 2030 de impact van de
ondermijnende criminaliteit op de Brabantse
samenleving samen met onze partners aanzienlijk te
hebben verkleind. We verwachten dat aan het eind
van deze bestuursperiode weerbaarheid en veiligheid
in onze eigen organisatie nog steviger zijn verankerd.
Gemeenten zijn zich dan, verwachten wij, mede door
onze bijdrage nog bewuster van hun rol op het gebied
van veiligheid en de bestrijding van ondermijning en
handelen daarnaar. Zij hebben dan hun 'dijken, zo
veel mogelijk op gelijke hoogte 'gebracht. Tussen de
ketenpartners is een nog sterkere verbinding tot stand
gebracht. Het besef in de samenleving is gegroeid
dat dit niet de wereld is waarin wij willen leven. De
vitaliteit van een aantal recreatieparken is verbeterd.
Door nieuwe data- en detectietechnieken is de pakkans
vergroot. Tot slot hebben we een veiliger buitengebied.
Hiernaast staan de activiteiten beschreven waarmee wij
bovenstaande doelen willen bereiken.

ACTIELIJNEN: WAT GEBEURT
ER AL?
1. Bibob-toetsing en interne trainingen
weerbaarheid å integriteit;
2. Financiering Taskforce-RIEC-Brabant-Zeeland;
3. Buitengebied:
^ SSiB: dertien BOA's (inclusief de
versterking 2019/2020) zijn belast
met toezicht en handhaving van wet- en
regelgeving op het gebied van milieu en
natuur
• kwetsbare recreatieparken: zes pilots
• uitvoering subsidieregeling
drugsafvaldumpingen, maar gaat naar
IPO (BIJ12);
4. Ondersteuning in complexe casuïstiek,
bijvoorbeeld Hermenzeil en Fort Oranje
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5. OVERZICHT ACTIVITEITEN
Hieronder treft u per actielijn een overzicht aan van de voorgenomen activiteiten. Als relatief nieuwe speler in dit
veld hebben we tijd nodig om met onze partners onze rol uit te werken. Omdat het thema veiligheid en ondermijning
voortdurend in beweging is, verwachten we dat we zullen moeten meebewegen met de ontwikkelingen. Dat geldt
dus ook voor de nieuwe rol van de provincie op dit vlak. Het is in dit verband ook goed te vermelden dat wij in
dit veld een relatief kleine speler zijn met beperkte personele en financiële capaciteit zonder operationele taken en
bevoegdheden.

ACTIELIJN 1: EEN WEERBARE OVERHEID EN SAMENLEVING
DIE TEGENDRUK KUNNEN BIEDEN AAN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
^ We stellen een verbeterplan op en voeren dit uit om de weerbaarheid, veiligheid en integriteit van de
eigen organisatie verder te versterken. Onderdeel hiervan zijn de verdere voortzetting van trainingen
weerbaarheid en integriteit voor (nieuwe) medewerkers, het opzetten van een centraal (virtueel)
meldpunt signalering vermoedens van ondermijning en het borgen van een veilige uitoefening van de
publieke taak.
^ Ook gaan we inzetten op het tegengaan van risico's op ondermijning bij de uitvoering van provinciale
taken.
^ Om onze integriteit te beschermen en te voorkomen dat de eigen organisatie ongewild strafbare
activiteiten faciliteert, passen wij onverminderd de Wet Bibob toe op interne processen bij (eigen)
subsidies, overheidsopdrachten en omgevingsvergunningen voor bouw en milieu. Het Bibob-team zet
graag kennis en kunde in om de deskundigheid bij anderen te vergroten.

^ Samen met de Taskforce-RIEC stimuleren we de gemeenten verbeterplannen te maken om hun
weerbaarheid, veiligheid en integriteit te vergroten. De gesprekken hierover voeren we aan de hand van
de 'weerbaarheidspiramide'. Deze geeft aan hoe fit een gemeente is in het bieden van tegendruk aan
ondermijning.
^ Waar gewenst organiseren we samen met de Taskforce-RIEC ondersteuning aan gemeenten om deze
plannen uit te voeren.
^ We organiseren samen met partners de Week van de Weerbaarheid.

^ De samenwerking met Taskforce-RIEC verstevigen wij door gezamenlijk op te trekken bij projecten in
actielijnen van deze bestuursopdracht.

^ Een Platform Veilig Ondernemen (PVO) wordt opgericht dat is gekoppeld aan de Taskforce-RIEC.
Het Platform zal zich richten op ondermijning, cybercrime, winkeldiefstal, overvallen en afpersing.

^ We starten het dataonderzoek 'voorspellende indicatoren op bedrijventerreinen'. We intensiveren
de samenwerking met de provincie Gelderland en de Taskforce-RIEC rondom het onderwerp
bedrijventerreinen.

^ Samen met Taskforce-RIEC voeren we een verkenning uit naar de mogelijkheden tot
landsgrensoverschrijdende samenwerking en de mogelijke provinciale rol daarin. (Motie M102-2019)
Het vervolg bepalen we aan de hand van deze verkenning.
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^ We ondersteunen de totstandkoming van een Riskfactory in Brabant. De Riskfactory is een
educatiecentrum waar basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 veiligheidsbewust worden gemaakt door
realistische scenario's aan den lijve te ondervinden. Scenario's die zijn ontwikkeld in al bestaande
Riskfactories in Twente en Limburg gaan bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, wat te doen bij brand,
groepsdruk/ondermijning. (Motie M112-2019)

^ Indien passend bij onze rol, participeren we in projecten die zijn opgestart door Taskforce- RIEC om
awareness in de samenleving te vergroten, waaronder het thema sport.

ACTIELIJN 2: EEN VEILIGER BUITENGEBIED
• Wij werken samen met de gemeenten, recreatieondernemers en vele andere betrokkenen aan vitale,
veilige en uitnodigende recreatieparken in het kader van de 'landelijke actieagenda vakantieparken'.
• We delen de ervaringen, knelpunten en succesvolle strategieën van de huidige zes pilotgemeenten met
andere gemeenten en provincies.
• We verkennen hoe we gemeenten bij hun integrale aanpak vakantieparken kunnen ondersteunen.
(Motie M22-2018)
^ Wij zien toe op de uitvoering van de opdrachten SSiB 2018-2020 (basis) en de provinciale impuls
2019-2020 (versterking). Daarnaast hebben wij er samen met SSiB voor gezorgd dat er een door alle
partners gedragen plan van aanpak SSiB 2021-2023 ligt en wordt uitgevoerd. Er is dan niet langer
sprake van meerdere opdrachten met een eigen plan van aanpak en governance, maar van één plan
van aanpak, waar deelopdrachten in worden geïntegreerd.

^ We zetten in op innovatie en informatie gestuurd handhaven. Zo worden in 2020 drie pilots uitgevoerd,
waaronder cameratoezicht met behulp van een drone.
^ We bevorderen dat de informatievoorziening wordt verbeterd. Dat doen we onder andere door
betrokken partners beter en meer gebruik te laten maken van het Boa-registratiesysteem (BRS). Het doel
is dat medewerkers bij SSiB informatie gestuurd kunnen werken en daarbij worden ondersteund met
innovatieve hulpmiddelen.

• Samen met SSIB verkennen wij de mogelijkheden tot grensoverschrijdende handhaving in de
grensgebieden van Noord-Brabant en Vlaanderen. Wij streven naar afspraken hierover tussen
Nederland en Vlaanderen, die de boa's houvast en rugdekking bieden. (Motie M102-2019)

• Wij blijven binnen de bestaande wettelijke kaders en verantwoordelijkheden toezien op capaciteit,
bevoegdheden en uitrusting van handhavers. (Motie M102-2019)

^ In overleg met de partners van 'samen tegen dumpen' bezien we welke reële aanvullende aanpak
tegen drugsafvaldumpingen voorstelbaar is. We geven uitvoering aan de subsidieregeling
drugsafvaldumpingen, waarbij de uitvoering in 2021 naar het IPO (BIJ12) gaat. Vergoeding voor
particuliere eigenaren is 100^), voor gemeenten 50^). (Motie M102-2019)

^ Dit voorjaar zullen wij de Staten informeren over de activiteiten naar aanleiding van motie 100a-2019:
aandacht voor dierenmishandeling en zware criminaliteit, voor zover wij daartoe bevoegd zijn.
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"Samen sterk in Brabant"
Samen sterk in Brabant (SSIB) is een provinciebrede,
actieve netwerkorganisatie die professionals
inzet op het gebied van toezicht, handhaving en
netwerken en daarmee bijdraagt aan het schoner
en veiliger maken van het buitengebied in NoordBrabant. De samenwerkende netwerkpartners
zijn: de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten
in Brabant, de Brabantse omgevingsdiensten, de
Brabantse terreinbeherende organisaties, de drie
Brabantse Waterschappen, de waterwinbedrijven
Brabant Water en Evides en de politie-eenheden
Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant. Het
netwerk is organisatorisch ondergebracht bij de
Omgevingsdienst Brabant-Noord.
Bestuurlijk bepaalde prioriteiten zijn, samengevat:
de aanpak van afvaldumpingen, wild crossen en
stroperij. Daarnaast wordt uitdrukkelijk aandacht
besteed aan het signaleren van allerlei vormen van
criminaliteit. SSIB heeft daarvoor een belangrijke
zogeheten oog- en oor functie. SSIB deelt deze
informatie met de netwerkpartners, waaronder politie
en Taskforce-RIEC.

ACTIELIJN 3:
HET STIMULEREN VAN
KENNIS EN ONDERZOEK
OP HET GEBIED VAN
ONDERMIJNENDE
CRIMINALITEIT
^ Wij nemen als partner deel in de
ontwikkeling van een Centrum voor
Ondermijningsstudies (netwerkorganisatie)
en bepalen met de partners (Strategisch
Beraad Ondermijning, gemeente Tilburg en
de Taskforce-RIEC) de onderzoeksagenda.

^ Samen met de Langstraatgemeenten
participeren we in het Langstraatproject
om kennis te genereren voor onder
andere gemeenten en burgemeesters over
praktische handvatten om ondermijning
tegen te gaan.

^ We organiseren 2 conferenties over
weerbare overheid in deze bestuursperiode.
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6. FINANCIËN
De aanpak en activiteiten uit de bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" leidt voor deze bestuursperiode tot
de volgende financiële inzet.

2020

Subsidierelatie Veilig
en weerbaar Brabant:
Taskforce
Subsidierelatie Veilig
en weerbaar Brabant:
SSIB

2021

2022

2023

Totaal
bestuurs
periode

ê 1,23 mln

ê 1,26 mln

ê 1,28 mln

ê 3,77 mln

ê 1,40 mln

ê 1,44 mln

ê 1,49 mln

ê 4,33 mln

Uitvoering actielijnen
(incl. onvoorzien)

*

ê 0,9 mln

ê 1,0 mln

ê 1,0 mln

ê 2,9 mln

OKB Veilig en
weerbaar Brabant

ê 0,2 mln

ê 0,4 mln

ê 0,45 mln

ê 0,45 mln

ê 1,5 mln

Totaal Veilig en
weerbaar Brabant

č 0,2 mln

č 4,0 mln

č 4,1 mln

č 4,2 mln

č 12,5 mln

*) De inzet op de actielijnen voor 2020 wordt gedekt uit de reeds bij het Bestuursakkoord beschikbaar gestelde ê 750.000 voor
veiligheid in 2020.

We stellen voor de financiering voor Taskforce-RIEC Brabant Zeeland en de versterkingsaanpak voor Samen Sterk in
Brabant tijdens deze bestuursperiode voort te zetten in lijn met de huidige bijdragen. Dit leidt voor 2021 t/m 2023
tot een inzet van ê 8,1 miljoen.
Omdat veiligheid een relatief nieuwe taak is van de provincie is er geen Organisatiekostenbudget (OKB) beschikbaar.
We willen met een klein team van 4 fte onze ambities waarmaken op het gebied van weerbare overheid, weerbare
organisatie, weerbare samenleving en veiliger buitengebied. De kosten voor de verhoging van het OKB voor deze
bestuursperiode bedragen ê 1,5 miljoen.
Bij de uitwerking van het bestuursakkoord is voor realisering van de paragraaf veiligheid voor 2020 al twee fte
beschikbaar gesteld. Deze hebben we verrekend in de benodigde capaciteit. Bij de bestuursrapportage medio 2020
zullen wij komen met een voorstel voor prestatie-indicatoren.
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7. EVALUATIE
In het laatste jaar van deze bestuursopdracht zullen we een evaluatie uitvoeren. Naar analogie van de

"Methode Duisenberg/Meenen" doen wij dit graag in samenspraak met vertegenwoordigers uit Provinciale
Staten, van zowel coalitie als niet-coalitiepartijen. Zie motie M102-2019. Graag vernemen wij te zijner tijd vanuit
Provinciale Staten op welke wijze en met welke deelnemers u hier invulling aan wenst te geven.
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