Naar een Weerbare Overheid in het Buitengebied
Een vervolgaanpak langs drie actielijnen:
1 Kracht van partners
Aan de basis staat de één overheidsgedachte. Het openbaar bestuur dient als één
blok samen te werken en op te treden. Aansluiten bij bestaande projecten en
initiatieven ter ondersteuning van ketenpartners verdient de voorkeur boven een
regierol boven de partners. Waar nodig en desgevraagd kan de provincie uiteraard
ook een regierol vervullen.






Leg en onderhoud via de ambtelijk projectleider een actieve verbinding met
(activiteiten van) de VBG, de Taskforce, het RIEC en andere overheidspartners
Participeer in de door de VBG te organiseren (vier) regiobijeenkomsten over
ondermijning in het buitengebied
Organiseer een ‘casusoverleg’ met ketenpartners (vergelijkbaar met de
zogenoemde ‘saliebijeenkomsten’ van het RIEC)
Laat het thema ondermijning in het buitengebied meespelen in rol van
provincie als opdrachtgever van de Omgevingsdiensten
Intensiveer de samenwerking (bestuurlijk en ambtelijk) met omliggende
provincies

2 Weerbaarheid en integriteit
Het begint met awareness, zonder awareness ben je bij voorbaat ineffectief. We
kunnen pas een weerbare overheid zijn als we ons bewust zijn van de aanwezigheid
en verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit. Ook de eigen defensie moet
op orde zijn. Integriteit van overheidspersoneel vormt daarom een essentieel
onderdeel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.








Inventariseer bestaand potentieel aan oog & oor-functie binnen de eigen
organisatie en netwerkpartners (zoals de terrein beherende organisaties en
belangenorganisaties zoals de ZLTO)
Organiseer - in samenwerking met het RIEC - awareness-trainingen voor
bestuurders en medewerkers (anders kijken, van zicht naar inzicht)
Laat een Quickscan uitvoeren door het RIEC om daarmee zicht te krijgen op
de eigen bestuurlijke weerbaarheid en informatiepositie (provinciale
Quickscan is al gestart en wordt in november 2017 afgerond met de
oplevering van een rapportage met aanbevelingen)
Identificeer integriteitsrisicio’s en kwetsbaarheden (functies, situaties) en geef
gerichte integriteitstrainingen
Het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid (burgers, branches en
gebieden weerbaar maken tegen ondermijning) vormt een belangrijke
programmalijn van de Taskforce en draagt in belangrijke mate bij aan de
preventie tegen ondermijning. Onderzoek hoe de provincie hierbij kan
ondersteunen

3 Eigen beleidskracht
Het in beeld krijgen van de mogelijkheden van de provincie bij de aanpak van
ondermijnende criminaliteit in het buitengebied is geen kwestie van een druk op de
knop. De uitdaging ligt erin te gaan ontdekken hoe we met de inzet van provinciaal
beleid tegendruk kunnen opbouwen tegen ondermijnende criminaliteit in het
buitengebied.











Screen de (52) provincieopgaven op raakvlakken met het thema
ondermijnende criminaliteit (breng in beeld en formuleer
handelingsperspectief)
Zorg dat - bij intensivering van beleid - de eigen uitvoeringscapaciteit
(kwantitatief en kwalitatief) op orde is
Onderzoek de mogelijkheid voor een centraal provinciaal loket ondermijning
(een front office) voor meldingen, signalen en informatie-uitwisseling eigen
medewerkers en ketenpartners
Continueer, versterk en bundel waar mogelijk de bestaande programma’s;
Samen sterk in Brabant, Samen tegen Dumpen en Brabantse Aanpak
Leegstand
Implementeer de aanbevelingen van de visitatiecommissie die de uitvoering
van de Wet Bibob door de provincie Noord-Brabant evalueerde
Onderzoek op welke wijze de provincie kan ondersteunen bij een integrale
aanpak van ‘kwetsbare‘ recreatieparken
Onderzoek hoe provinciale regelgeving (bijvoorbeeld verordening ruimte) kan
worden ingezet om ondermijning in het buitengebied tegen te gaan. Betrek
daarbij ook de uitgangspunten van de toekomstige Omgevingswet en de
Omgevingsvisie

Het college van GS merkt ‘leegstand in het buitengebied’ en ‘recreatieparken’ als
prioritaire projecten aan.
Randvoorwaardelijk voor een vervolgaanpak:







Bestuurlijk portefeuillehouder
Ambtelijk projectleider (ambassadeur en aanjager, zichtbaar aanspreekpunt
voor eigen organisatie en ketenpartners, verbinder tussen provincie en
ketenpartners)
Commitment op alle niveaus in organisatie
Brede aanpak dwars door de beleidsdirecties heen
Zie rol provincie ruimer dan louter vanuit de wettelijke taken

