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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Via deze memo wil ik u graag informeren over de uitvoering van moties M1 00a-

Kopie aan

Noord-Brabant

201 9, M102-201 9, M50-2020 en M55-2020 en over de toezeggingen die mijn

College van

voorganger u heeft gedaan bij de Statendag van 28 juni 2019, het

Gedeputeerde Staten

rondvraagmoment van 13 december 2019 en de themabijeenkomst Natuur en

Van

Milieu van 31 januari 2020. Daarnaast ga ik in op de resultaten van 2019 en het
verdere proces richting het nieuwe plan van aanpak SSiB 2021-2023, zoals

Telefoon

aangekondigd in de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant1.
Email

Resultaten 2019

wvpinxteren@brabant.nl

In 2019 is SSiB door de tijdelijke provinciale versterking uitgebreid van zes naar

Bijlage(n)

dertien BOA's. Daarmee heeft SSiB extra slagkracht gekregen en is er ook ruimte
gekomen voor innovatie en analyse. Ik constateer dat de professionaliteit en
mogelijkheden ook zijn toegenomen. Dit merk ik zeker nu we ook te maken hebben
met de handhaving van de Covid-19-maatregelen en het bosbrandgevaar. De
betrokken partners in SSiB-verband, hebben onlangs ook allemaal hun blijk van
waardering uitgesproken voor het werk wat SSiB nu doet. Dit sterkt mij in het geloof
dat we op de goede weg zijn en dat de extra provinciale impuls een behoorlijke
toegevoegde waarde heeft. Dit beeld wordt bevestigd door een vergelijking te
maken tussen 2018 en 201 92.

Aantal controles/constateringen

2018

2019

340

1751

Aantal waarschuwingen

11

189

Aantal processen-verbaal

78

352

Aantal inbeslagnames

0

3

Aantal door SSiB georganiseerde

27

40

handhavingsacties
We zijn er echter nog niet. De vele personele wisselingen en uitbreiding hebben
gezorgd voor een organisatorische uitdaging. Ook zijn er in 2019 en 2020 tijdelijk
nog twee BOA's minder werkzaam op de basisopdracht dan gepland. Dit komt
door het meerjarig uitblijven van indexering van de deelnemerbijdragen en

1 Link naar bestuursopdracht: https://www.brabant.nl/search/zoeksis?q=14%2f20&requiredfields=
2 Van de jaren tot en met 201 7 zijn geen aparte cijfers beschikbaar voor SSiB. Deze zijn gemengd met
andere organisaties, waarvan voor 2018 en 2019 geen gezamenlijke cijfers bekend zijn.
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weggevallen inkomsten als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Daarom zijn er
nu dertien in plaats van vijftien BOA's actief. In de Algemeen Besturen van de
omgevingsdiensten is besloten dit in 2021 recht te trekken. Waar 2019 vooral in het
teken stond van organisatorische uitbreiding en kennismaking van partners en het
werkgebied, zal 2020 meer in het teken staan van pilots, analyse, impactmeting en
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doorontwikkeling. In 2020 wordt daarom volop vervolg gegeven aan de
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professionaliseringsslag.
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Proces plan van aanpak SSiB 2021-2023
Bij het rondvraagmoment op 13 december 2019, is u toegezegd dat wij in overleg
zouden gaan met de partners, om het project SSiB concreter te maken en Provinciale
Staten hierover in 2020 te informeren. Eind 2020 lopen de huidige plannen van
aanpak voor de basis (2017-2020) en de provinciale versterking (2019-2020) af.
Zowel in het bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: ons Brabant, als in de
bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant, heeft het college aangegeven SSiB
ook voor de periode 2021-2023 door te willen zetten. Besluitvorming over de
bestuursopdracht moet echter nog plaatsvinden in Provinciale Staten. Dit is nodig,
zodat de financiering voor de provinciale versterking 2021-2023 rondkomt.
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).

Motie M100a-2019 (aandacht dierenmishandeling en (zware)
criminaliteit)
In uw motie verzoekt u om aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor SSiB om
samen te werken met de Dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum
Dierenmishandeling en daarbij de relatie te leggen tussen dierenmishandeling en
(zware) criminaliteit.
De taak en mogelijkheden van SSiB zijn hierin echter beperkt. De provinciale
opdracht voor SSiB zit vooral op de in het wild levende dieren en niet op de
gehouden dieren. Dat is een rijkstaak, die belegd is bij de NVWA, al dan niet in
samenwerking met betrokken gemeenten (bv. illegale puppyhandel). Wel heeft SSiB
een signaalfunctie en zullen ze te allen tijde aan de juiste instanties hun signalen
doorgeven. Daarvoor onderhouden ze periodiek contact met partijen als de NVWA
en de politie, zodat kennis kan worden gedeeld en dat men weet wat er speelt en
waar ze op moeten letten.
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Motie M50-2020 (Behoud de boa's)
In uw motie roept u het college op voor de begroting van 2021 een plan te maken
voor financiering van tenminste deze bestuursperiode voor continuering en afdoende
toerusting van de zestien Brabantse groene BOA's.
Datum

Zoals beschreven bij het proces plan van aanpak SSiB 2021-2023, zijn wij hier al
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mee gestart. De benodigde middelen hiervoor zijn opgenomen in de
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besluiten. Ik zie uw motie dan ook als een steun in de rug voor dit proces. Bij uw
motie passen wel twee kanttekeningen. De provincie is namelijk niet de enige
opdrachtgever en financier van SSiB en het gaat niet om zestien BOA's. Mijn inzet is
om er naast de verlenging (en indexering) van de provinciale bijdrage, ook op in te
zetten om alle huidig betrokken partijen ook voor de komende periode te verbinden
aan SSiB. Dan kan de financiering van het huidige aantal geplande fte (vijftien
BOA's) voortgezet worden in 2021,2022 en 2023 (inclusief benodigde uitrusting).
Daarbij financiert de provincie ongeveer 70% van de totale SSiB-bijdrage, verdeeld
over de basis en de aanvullende provinciale versterkingsimpuls.

Motie M55-2020 (Onderzoek technologische innovaties toezicht
buitengebied)
In uw motie vraagt u om te rapporteren over de vorderingen in de gesprekken met
partners over de aanpak van dumpingen (tevens motie M102-2019) en een update
over de vorderingen met technologische innovaties en op afstand bestuurbare
voertuigen.
In de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant en bij de beantwoording van de
vragen van Statenleden Van Kessel en Logister (D66)3, gaan we al verder in op de
acties en voortgang ten aanzien van de aanpak van (drugs)afvaldumpingen. In
aanvulling daarop kan ik u melden dat de drie pilots voor technologische innovatie
van toezicht en handhaving door SSiB inmiddels allemaal lopen. Daarbij gaat het
om:
-

cameratoezicht: twee BOA's zijn uitgerust met bodycams en de BOA's
hebben de beschikking gekregen over slimme camera's. De mogelijkheden
en meerwaarde van toezicht met een drone zijn onderzocht. Dit zou een
forse financiële en juridische operatie worden, met een nog niet
aangetoonde meerwaarde. Daarom is voorlopig gekozen om in de
bodycams en slimme camera's te voorzien. Ook zijn we nog met een
gemeente in gesprek over de mogelijkheid een gebied in te richten met
onder meer cameratoezicht.

-

narratieven: twee BOA's en een toezichthouder van de ODBN houden in
een speciale app meer signalen bij dan enkel de aantekeningen in het BOA
Registratie Systeem (BRS). Daarmee wordt gekeken wat het oplevert als de
BOA's meer signalen registreren en delen dan enkel de overtredingen en
hoe zich dit verhoudt tot de extra benodigde administratieve inspanning.

3 Beantwoording Vragen Statenleden Van Kessel en Logister (D66):
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/statenvragen-enantwoordenZdownload?qvH1403293
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-

internetrecherche: er is iemand aan de slag bij de ODBN om via de analyse
van openbare bronnen te kijken of preventief en gericht opgetreden kan
worden.

Toezeggingen
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Bij de Statendag van 28 juni 2019, heeft mijn voorganger u toegezegd nader te
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informeren over een pilot van de politie met de inzet van drones. Hierover kan ik

Documentnummer

zeggen dat vanwege diverse oorzaken er enorme vertraging van deze pilot in West-
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Brabant heeft opgetreden en dat indien er weer een (door)start is u hierover
geïnformeerd wordt.
Bij het rondvraagmoment op 13 december 2019, heeft mijn voorganger u
toegezegd te informeren over de uitkomst van een overleg met de politie over
capaciteitsproblemen bij handhaving in het buitengebied (naar verwachting voorjaar
2020). Begin 2020 heeft dit gesprek met de politie plaatsgevonden. Hieruit zijn
onder meer de volgende afspraken gekomen:
-

Politie en SSIB intensiveren het contact op operationeel niveau. Men moet
elkaar nog beter leren kennen, informatie delen en elkaar zoveel mogelijk
(planmatig) betrekken bij acties. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze
hoe (nood)assistentie beter kan worden geborgd.

-

Via gemeenten wordt actie ondernomen om de problematiek van het
buitengebied nadrukkelijker op de agenda te krijgen in de lokale driehoek.

-

Tot slot is geconstateerd dat de zes regionale uitvoeringsplannen, die in het
kader van de provinciale versterking zijn opgesteld, een goede basis
vormen voor de regionale partners, om de samenwerking in het veld continu
te bespreken.

Tijdens de themabijeenkomst Natuur en Milieu op 31 januari 2020, heeft mijn
voorganger u toegezegd bij het team van BOA's na te gaan of er nadere behoefte
is aan training.
In het jaarverslag SSiB 2019 geeft SSiB aan dat alle geplande opleidingen in 2019
zijn gevolgd. Er staan voor 2020 nog enkele vervolgopleidingen op de planning.
BOA's zijn verplicht voor de instandhouding van hun bevoegdheden en het gebruik
van hun uitrusting, periodieke trainingen te volgen. Alle BOA's zijn ook getraind om
te gaan met de specifieke registratiesystemen (BRS) en overige
samenwerkingsafspraken die we in SSiB-verband hebben gemaakt. Aanvullend
daarop hebben ze in 2019 een training inzicht in ondermijnende activiteiten gehad
en zijn ze door partners als de waterschappen en NVWA getraind in het herkennen
van signalen, die ze aan die partijen kunnen doorgeven voor verdere actie.
Met vriendelijke groet,
W.F.C. van Pinxteren
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