Evaluatie 2016 en kwartaal 1 2017
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1. WIE ZIJN WE
Brabants Buitengebied: schoner en veiliger
Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebreed programma, dat door de inzet van een netwerk
van professionals op het gebied van toezicht en handhaving, bijdraagt aan het verbeteren van de
kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant. Missie is om het buitengebied schoner en veiliger
te maken en te houden.
Om het naleefgedrag te bevorderen en risico’s te beheersen werkt SSiB nauw samen met haar
deelnemers, overige handhavingspartners, overheden én bewoners en bezoekers van het
buitengebied. Samen sterk!

2. WAAR STAAN WE; TERUGBLIK OP 2016
Sinds januari 2016 is SSiB Brabantbreed in alle gemeenten actief en hebben we een nieuwe
werkmethodiek met een jaarkalender geïntroduceerd. Het is goed om te kijken wat we hebben
gerealiseerd.
We bespreken achtereenvolgens de bestuurlijke ontwikkelingen , de resultaten van het
belevingsonderzoek, berichten in de media, de bedrijfsvoering en de operationele resultaten per
regio (zie bijlage).
Door het onderzoeksbureau van de gemeente Tilburg is een belevingsonderzoek onder alle SSiBdeelnemers uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen vindt u in deze evaluatie. We hebben op de
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meest kansrijke verbeterpunten acties gezet, die ook in deze evaluatie staan vermeld. Het
onderzoeksrapport zelf vindt u integraal in de bijlagen.
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2.1

Bestuurlijke ontwikkelingen


Vanaf 20 januari 2016 zijn alle 64 Brabantse gemeenten (met uitzondering van Boekel)
aangesloten bij SSiB. Hiermee is Brabantbreed een bestuurlijk commitment bereikt om
vanuit de speerpunten van SSiB bij te dragen aan een schoner en veiliger buitengebied.
Er is nu een groot netwerk ontstaan van 75 partners in Noord-Brabant. Naast de provincie en
gemeenten nemen deel:
 Staatsbosbeheer
 Politie Oost-Brabant
 Natuurmonumenten
 Politie Zeeland en WestBrabant
 Brabants Landschap
 Brabant Water
 Waterschap De Dommel
 Evides
 Waterschap Brabantse Delta
 Waterschap Aa en Maas
Door de mogelijkheid om lokale accenten te benoemen, is de ‘couleur locale’ behouden.



In december 2016 zijn alle deelnemers akkoord gegaan met het meerjarig
uitvoeringsprogramma SSiB 2017 – 2020, waardoor de continuïteit van SSiB verder versterkt
is. In het najaar van 2017 beslist het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden– en
West-Brabant of zij ook na 1 januari 2018 verder gaan met SSiB. Om de bestuurders hierbij
beter te informeren, is hen in het voorjaar van 2017 de kans geboden met een SSiBjeepsurveillance mee te gaan en zo in de praktijk te zien wat de meerwaarde van SSiB voor
hen is als deelnemer.



In 2016 hebben we twee nieuwe deelnemers mogen verwelkomen; Brabant Water en
Evides. Inmiddels heeft Brabant Water besloten om na het succesvol verlopen ‘proef-jaar’ de
deelname aan SSiB te continueren voor nog eens drie jaren.



Samen met de provincie Noord-Brabant is een concept Groen Convenant opgesteld. Het
convenant maakt het onder andere mogelijk voor de politie om strafrechtelijke informatie uit
te wisselen met het bestuur van gemeenten en de boa’s van de partners machtigen om op
elkaars grondgebied te opereren. Op 18 mei 2017 is het convenant symbolisch ondertekend
op ons netwerksymposium. De individuele bevoegde gezagen dienen dit nog te
bekrachtingen. Onder het convenant ‘’hangt’ het handhavingsprogramma wildcrossen. Op
ons symposium is een demo verzorgd hoe in de praktijk een integrale handhavingsactie
wordt uitgevoerd, door het speciaal hiervoor door SSiB opgericht expert team wildcrossen.



SSiB heeft het initiatief genomen om in samenwerking met het Brabants Landschap en de
provincie Noord-Brabant een netwerksymposium te organiseren. Op 25 mei 2016 heeft dat
symposium plaatsgevonden. Er waren 140 deelnemers, 10 workshops, 5 sprekers, mediaaandacht en netwerkkansen. Samen Sterk in Brabant (SSiB) is daarmee zowel bestuurlijk als
operationeel op de kaart gezet. Vanwege het succes van het symposium vond op 18 mei
2017 de tweede editie plaats bij Staatsbosbeheer in Heeze. We ontvingen 200 gasten.
Inmiddels heeft zich al een gegadigde gemeld die in 2018 gastheer zal zijn voor ons
symposium.



Deelnemers aan het woord; hoe ervaren onze opdrachtgevers de resultaten, dienstverlening
van en communicatie over SSiB? Op verzoek van de voorzitter van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant is in mei 2017 een Brabant breed belevingsonderzoek uitgevoerd.
Om dit onderzoek onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord te laten uitvoeren is aan
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de afdeling Onderzoek en Statistiek van de de gemeente Tilburg gevraagd om dit onderzoek
uit te voeren. De gemeente heeft hierin toegestemd en besloten dit onderzoek om niet uit te
voeren. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het belevingsonderzoek.


Bestuurlijk rondje tijdens SSiB-jeep-survailance, voorjaar 2017.
In het najaar van 2017 besluit het algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant of zij ook na 1 januari 2018 deelnemer wil blijven. SSiB heeft bestuurders die
deel uitmaken van het algemeen bestuur en de betrokken ambtelijk adviseurs in de
gelegenheid gesteld mee te gaan op surveillance in een SSiB-jeep. Hiermee kunnen ze
eigenstandig een goed beeld vormen van het uitvoerend werk van SSiB.
Veel bestuurders en adviseurs hebben hier gebruik van gemaakt. Uit de reacties valt op te
maken dat de bestuurders onder de indruk waren van de veelheid aan overtredingen in het
buitengebied en het effect daarvan op de natuur. Ook de problematiek van de grensstreek
versterkte het besef dat samenwerking in de handhaving en het toezicht juist in het
buitengebied hard nodig is en dat SSiB hier een nuttige rol in vervult.
Over het algemeen staan de bestuurders positief ten opzichte van SSiB en de mogelijkheid
om mee te gaan met de jeepsurveillance heeft hieraan bijgedragen. Feedback was er ook; de
handhaving moet beter, evenals de terugkoppeling over werkwijze en de bereikte resultaten.
Ook kan de werkorganisatie efficiënter worden ingericht volgens de bestuurders. We zijn blij
met deze eerlijke en open terugkoppeling en gaan hiermee aan de slag.

2.2 Resultaten belevingsonderzoek onder alle 75 deelnemers aan SSiB;


Actieplan verbetermaatregelen;
Om de meest opvallende en meest kansrijke verbeterpunten aan te pakken is een kort
actieplan opgesteld. Per categorie zijn verbeterpunten en maatregelen vermeld, waar onze
deelnemers aandacht voor vragen. Hieraan wordt de komende maanden verder invulling
gegeven.

De verbeterpunten worden onderverdeeld in volgende groepen:
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In de bijlage is het onderzoeksrapport integraal weergegeven.
A. Netwerk(bijeenkomsten)
 Het symposium wordt zeer gewaardeerd en wordt ook in 2018 gecontinueerd. Waar
mogelijk gaan we inzetten op meer regiobijeenkomsten om ook op kleinere schaal
de verbinding te versterken. Het multidisciplinaire karakter van de bijeenkomsten
gaan we ook versterken, zodat meer organisaties elkaar kunnen ontmoeten.
Mogelijk gaan we met ons Brabant brede symposium ook de relatie leggen met
omliggende landen, waardoor het een internationaal karakter kan krijgen en ook
aandacht vraagt voor de specifieke grensproblematiek.


Netwerken kunnen ook virtueel aangelegd en versterkt worden. In samenwerking
met Brabantse Particuliere Grondeigenaren (BPG) gaan we enkele pilots starten om
lokale netwerk-apps te implementeren waarbinnen allerlei soorten gebruikers van
het buitengebied met elkaar in verbinding staan en elkaar kunnen informeren of
vragen stellen.
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Waar mogelijk gaan we de contacten met de SSiB-partner politie intensiveren. Ook
gelet op de signalen die we meer en meer oppikken van illegaliteit in het
buitengebied, die soms ook een relatie heeft met ondermijning.

B. Toezicht en handhaving in het veld
In afstemming met de provincie wordt op dit moment bekeken hoe we met SSiB verder kunnen
doorontwikkelen. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij aanbevelingen uit recent verschenen
onderzoeksrapporten en publicaties, waaronder het rapport ‘Ondertussen in het Buitengebied’. Het
lijkt voor de hand te liggen een verbinding te gaan maken met de aanpak van Ondermijning, met
name in het buitengebied en hiervoor de kwaliteit van het toezicht en de handhaving verder te
verberen. De oog- en oor functie willen we versterken door met meer partners en ook intensiever
contact te gaan onderhouden. Relevante informatie wordt verzameld, uitgewisseld en geanalyseerd
waardoor gerichte acties mogelijk zijn.
C. Centraal meldpunt en opvolging van signalen
 We gaan, in samenwerking met de provincie, Brabant breed het BRS (Boa Registratie
Systeem) en TRS (Toezicht Registratie Systeem) uitrollen en in overleg met onze
deelnemers en overige stakeholders bekijken wie hierbij wil aansluiten. Mogelijk kan
namens de opsteller van processen-verbaal een Omgevingsdienst de backoffice
functie gaan vervullen bij het verwerken van processen verbaal, bestuurlijke
strafbeschikkingen milieu (BSB-M) en afhandelen van klachten en vragen.
Op deze wijze wordt het eenvoudiger signalen, observaties en waarschuwingen vast
te leggen, te analyseren en onderling met andere boa’s en toezichthouders te delen,
managementrapportages te maken en meer informatie gestuurd te gaan handhaven.
De informatiepositie van SSiB wordt versterkt en het wordt ook eenvoudiger om aan
deelnemers terug te koppelen welke resultaten zijn bereikt.


Ook het plannen van acties en het beter richten van het toezicht en de handhaving
wordt geografisch gezien versterkt als we beter zicht krijgen waar de overtredingen
zich voordoen, tegen welke wetgeving en of er samenhang is tussen de
overtredingen.



De deelnemers hebben ook aangegeven dat er behoefte is aan meer voorlichting
over wat wel en niet mag in het buitengebied. Voorlichting hierover kan op
verschillende manieren worden geïntensiveerd, bijvoorbeeld via onze website
www.odbn.nl/ssib, bij informatiebijeenkomsten of in bilaterale contacten. Ook willen
we meer bekendheid geven aan de overige communicatiemiddelen van SSiB, zoals
Twitter en de SSiB-nieuwsflits.

D. Communicatie naar deelnemers
De respondenten geven aan graag goed geinformeerd te worden over resultaten en ook vooraf in
kennis gesteld te worden over geplande acties op hun grondgebied.
 Integrale acties gaan we vaker vermelden in lokale media en op websites van
partners en deelnemers in SSiB.
 Draaiboeken van actiedagen worden nu ook al standaard aangeboden aan betrokken
deelnemers. Bekeken wordt hoe dit proces van informeren nog verder
geoptimaliseerd kan worden.
 De website van SSiB en de SSiB-nieuwsflits gaan we opnieuw bekijken en mogelijk
ook verder optimaliseren.
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Mogelijk gaan we contacten met deelnemers op vaste momenten in het jaar
inplannen, op bestuurlijk, management en operationeel niveau.

E. Terugmelden resultaten
Deelnemers geven aan dat hier verbetermogelijkheden liggen. We gaan bij de actiedagen bekijken of
we in de draaiboeken een vast onderdeel kunnen krijgen van het terugmelden van resultaten en dit
vooraf met de betrokken deelnemers inplannen. Zo wordt het niet (onbewust) over het hoofd gezien
en zijn alle betrokkenen achteraf niet verrast over de acties of de resultaten die in de lokale krant
staan vermeld. Nadruk zal dan minder gaan liggen op aantallen pv’s etc, maar meer op de aanpak
van de actie, de samenwerking en wat dit heeft opgeleverd in zichtbaarheid en oog-en oor functie in
het buitengebied.
F. Integrale handhavingsdagen
De deelnemers zijn tevreden over deze dagen, waarbij meerdere stakeholders samen optrekken met
inzet van ieders kennis en bevoegdheid. Zo treedt de overheid.nl krachtig en met gesloten front op.
Het terugmelden van resultaten blijft aandachtspunt.
G. Processen verbaal
Opvallend hierbij is dat de deelnemers aangeven hieraan niet de grootste prioriteit te willen geven.
Waar mogelijk benutten we het instrument van het repressief toezicht om het gewenste
naleefgedrag te krijgen.
H. Overige
Er wordt aandacht gevraagd om bij integrale acties nog meer van elkaars bevoegdheden gebruik te
maken. Dit pakken we op door de voorbereiding verder te verbeteren en in de draaiboeken nog
centraler te stellen wat we op de actiedag willen bereiken, welke maatregelen dit vergt en wie
hiervoor de meest effectieve bevoegdheden heeft.

2.3 Berichten in de Media
Diverse publicaties naar aanleiding van integrale handhavingsacties in regionale kranten en Omroep
Brabant. Bovendien heeft ons netwerksymposium op 18 mei jongsleden het NOS journaal van 20.00
uur gehaald. Hierbij is de demo aanpak wildcrossen uitvoerig aan bod gekomen. Hier gaat een sterke
preventieve werking van uit.

2.4 Bedrijfsvoering
In de operationele SSiB-regio’s is gewerkt binnen de voor 2016 gereserveerde budgetten. In totaal
was voor SSiB een budget beschikbaar van € 755,500,-. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een hoger
inkomstenniveau (€ 769.000,-) en ook en hoger uitgavenniveau, waarbij door de ODBN meer uren in
SSiB is geïnvesteerd dan voorzien. Extra (structurele) inkomsten zijn gegenereerd door twee
waterbedrijven toe te voegen aan het inmiddels grote aantal deelnemers aan SSiB (75). Een
verkennend gesprek is gevoerd met hoofd handhaving van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, dat
vooralsnog niet heeft geleid tot deelname in SSiB.
Zoals in de bestuurlijke resultaten is vermeld, is ook een nieuwe traditie ontstaan; ons
netwerksymposium Ontmoeting in het Groen, dat door onze deelnemers is omarmd en nu al moeilijk
is weg te denken.
Het veiligstellen van continuïteit in SSiB heeft grote voorrang gekregen, omdat we geloven in de
kracht en de noodzaak van SSiB, om een veilig en schoon buitengebied te bevorderen. Dit heeft veel
inzet in uren van onder andere de projectleiding gevraagd.
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Verder is gerealiseerd:
Businesscase studie Boa Registratie Systeem (BRS) opgeleverd aan opdrachtgever provincie
Noord-Brabant.
Aanvraag portofoons voor SSiB-regiohandhavers door politiechef Oost Brabant (gehonoreerd
april 2016). Inmiddels beschikken onze regiohandhavers over portofoons.
Brabant breed hebben we in gang gezet dat onze regiohandhavers gaan beschikken over
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handboeien, pepperspray en de wapenstok.
De eerste gerealiseerde en bestuurlijk vastgestelde SSiB-uitvoeringskalender 2016 is een feit.
Er is een breed draagvlak gecreëerd voor deze aanpak bij alle SSiB-partners. Spoorboekje
voor de toekomst voor sturing en verantwoording aan deelnemers.
Secretarisrol vanuit SSiB ingevuld op verzoek van voorzitter Bestuurlijk Overleg Wildcrossen
(Borgingsoverleg).
De projectorganisatie SSiB verder uitgelijnd en de SSiB-regiohandhavers nu vanuit de
Omgevingsdienst Brabant Noord aangestuurd voor heel Noord-Brabant.
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3. BIJLAGEN
3.1 Operationele resultaten

Algemeen
 We werken Brabant breed in drie SSiB-regio’s nauw samen.
 Er is in iedere SSiB-regio een klantenkaart per deelnemer ontwikkeld, waarin
contactpersonen, afspraken en contactmomenten per deelnemer worden opgenomen. Dit is
inclusief lokale accenten die SSiB oppakt. Dit versterkt de deelnemergerichtheid bij onze
regiohandhavers.

3.2 Brabant Noord






Het toezicht en de integrale acties hebben geleid tot 168
processen-verbaal door de boa’s van SSiB en de partners,
waarvan 30 bestuurlijke strafbeschikkingen Milieu opgemaakt
door de boa SSiB. Daarmee is een stevig signaal afgegeven aan
overtreders in het buitengebied. We verwachten daarmee de
pakkansbeleving te hebben vergroot. Ook onze frequente
aanwezigheid in het buitengebied zal daar aan bijdragen.
 Door de boa’s zijn 910 waarnemingen en constateringen
gedaan, die zijn gemeld bij onze partners en deels door hen zelf
zijn afgehandeld
 Er zijn circa 800 surveillances, vaak samen met partners
uitgevoerd in de regio Brabant-Noord, al dan niet gecombineerd met een handhavingsactie.
Er zijn diverse integrale acties door de medewerkers van SSiB opgezet en uitgevoerd. SSiB
heeft ook aan acties meegedaan die door andere partners zijn opgezet.
Draaiboeken zijn herzien, surveillances uitgevoerd met en zonder de partners, inclusief
signaaltoezicht.
Er zijn presentaties verzorgd bij WBE’s /IVN en andere belangengroepen.
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Er is veel inzet gepleegd om experteams aanpak wildcrossen op te richten, draaiboeken te
maken en een instructie voor veilig werken bij staande houdingen. Inmiddels is dat proces
nagenoeg afgerond.

Inzet van SSiB voor waterschappen:
De regiohandhavers houden tijdens hun surveillances toezicht op illegale activiteiten als
afvaldumpingen, mestopslag bij insteek van sloten en spuitverboden bij watergangen in
stroomgebieden waarvoor de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel het bevoegde gezag zijn.
De waarnemingen worden per waterschap bijgehouden in een Excel lijst en gerapporteerd aan
waterschappen. De collega’s van de waterschappen worden ook betrokken bij de (integrale) acties
SSiB. Meldingen en klachten die bij SSiB worden ingediend en waarvoor het waterschap bevoegd is
worden aan het betreffende waterschap doorgegeven. Met name in het gebied van Aa en Maas zijn
een aantal spuitschades binnen de gemeente Bernheze geconstateerd.
Inzet van SSiB voor Brabant water:
Dit jaar is vooral geïnvesteerd in het leren kennen van de gebieden en de problematiek bij de
behorende gebieden. Met de contactpersoon van Brabant Water zijn al de gebieden bezocht en is
inzicht in de toezichtobjecten verkregen. Dat heeft nog niet geleid tot repressieve acties. Voor het
toezicht van de waterwingebieden in 2017 wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van een boa die
de nodige specialistische ervaring heeft met toezicht binnen waterwingebieden.
Handhavingsacties:


Visstroperij:
Er zijn door het hele jaar diverse handhavingsacties door SSiB of in samenwerking met SSiB
opgezet op het gebied van visserij en visstroperij. Daarbij is aangesloten bij regionaal en
landelijk opgezette handhavingsactie’s en ook controles op overlastlocaties met controleurs
van de visfederatie en collega-boa’s. Het zijn vaak gemeenten of terreinbeherende
organisaties.
Deze acties en surveillances hebben geleid tot 39 processen verbaal.



Wildcrossen
Ook op het gebied van de aanpak van wildcrossen zijn diverse gecoördineerde
handhavingsacties met onze partners opgezet. Deze activiteiten hebben geleid tot 37
processen-verbaal. Vaak gecombineerd voor het wildcrossen en het niet voldoen aan de
regels van de wegenverkeerswetgeving, zoals het ontbreken van de noodzakelijke
voorzieningen op crossmotoren.
Surveillances, integrale handhavingsacties en politieondersteuning op het terrein van
dierenwelzijn, stroperij en vogelvangerij hebben geleid tot zeven processen-verbaal waarvan
vier Bestuurlijke Strafbeschikkingen Milieu.
Surveillances, integrale handhavingsacties en verleende assistenties aan medewerkers
toezicht van de ODBN op het gebied van afval verbranden, het illegaal saneren van asbest,
illegale grondtransporten en het illegaal uitrijden van mest hebben geleid tot 25 processenverbaal. Voor dertien werd een Bestuurlijke Strafbeschikking milieu opgemaakt.

-

Waar liggen verbeterkansen?
Er is door prioriteitstelling te weinig geïnvesteerd in netwerkoverleggen. We proberen de
netwerkoverleggen efficiënter in te richten door met meerdere deelnemers tegelijk te
overleggen.
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-

Opleiding
Regiohandhavers hebben een training gevolgd.

3.3 Zuid-Oost Brabant



Jaarkalender zaken
 ODZOB on tour (5x met bestuurders en managers het
terrein in geweest)
 Verspreiding bestuursrechtelijke aanpak wildcrossen
 Handhavingsactie 15-16 oktober en nachtelijke controle
 Zoektocht naar alternatieven met betrekking tot off the
road rijden, georganiseerde
evenementen/toertochten/aanleg routenetwerk
 Uitbreiding met Brabant Water aan diverse
klankbordgroepen
 Presentaties WBE en belangengroepen
 Mogelijkheden onderzocht met betrekking tot gebruik extra
opsporingstechnieken in samenwerking met sbb
Stimuleren gebruik Buiten Beter app

Handhavingsacties
 Handhavingsactie afval: controle sluitingstijd milieustraat in relatie constateringen
afvaldumpingen.
 8 x motorcross actie in odzob regio waarbij totaal 16 processen-verbaal opgemaakt zijn,
daarnaast is in alle gevallen ook bestuursrechtelijk gehandhaafd.
 1 grootschalige handhavingsactie Brabant breed.
 Actiedag asbest saneringen ism odzob en politie.
Meldingen (voornamelijk afval) gedaan via Buiten Beter app: 51
Inzet van SSiB voor waterschappen:
 Onttrekken oppervlakte water met gierton te Valkenswaard
 Bedrijfsafvalwater in sloot te Veldhoven
 Dempen van sloot in Wintelre
 Huishoudelijke afvalstoffen in kanaal te Aarle-Rixtel (Rijkswaterstaat)
 Onderzoek wildstroperij
 Aangelegde duiker te Soerendonk
 Nieuw geslagen beregeningsput te Casteren
 Vier maal talud bespoten met bestrijdingsmiddel/biocide
 Onttrekken water gierton te Netersel
De gebieden van Brabant Water zijn meegenomen in de surveillance. Daarbij is vooral gelet op
loslopende honden, kappen van bomen, stroperij, crossen en verboden toegang tot het gebied. SSiB
is zichtbaar aanwezig geweest in de gebieden van Brabant Water in de regio Zuid-Oost Brabant.
Daarnaast:
 Melding werkzaamheden Velddoornweg te Eindhoven
 Pv opgemaakt naar aanvang van klacht hondenuitlaatservice
 Melding tent onderzocht in bosperceel Klotputten
 Stroperij aanpak Heibloemdijk Spoordonk
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Melding vernieling mierennesten Vlierden
Achttal waarschuwingen loslopende honden
Twee maal posten met politie in verband met stroperij
Controle camper in Best

Op de thema`s van SSiB heeft de volgende inzet plaatsgevonden (Buiten Beter App meldingen zijn
hier niet in mee genomen):
 Wildstroperij: 32 keer inzet (posten, onderzoek) inclusief roofvogelvervolging en vogelvangst.
Vijf maal PV.
 Wildcrossen: Buiten de handhavingsacties om, is er nog 13 maal PV opgemaakt voor
wildcrossen/4 x 4 rijden in individuele situaties die zich voor deden tijdens bijvoorbeeld een
surveillance.
 Afval: 18 keer onderzoek naar dumpingen/stortingen van huishoudelijk-, hennep-, asbest-,
bouw-, en snoeiafval. Waarvan één PV opgemaakt.
 Overige zaken: 291 constateringen/meldingen/klachten in relatie tot het buitengebied. Te
denken valt aan: geluidsoverlast, stankoverlast, stoken van afval, visserij, dierenwelzijn,
toertochten, advisering, kleinschalig afval, Illegale saneringen en dergelijke.
Casussen ter beeldvorming:
1. WILDCROSSEN
Groep van zes terreinvoertuigen aangetroffen tijdens “wildcrossen” in natuurgebied De Putten in
Borkel en Schaft, gemeente Valkenswaard.
Een opsporingsambtenaar van het Handhavingsteam Buitengebied (ODZOB) constateerde het
voorval tijdens surveillance.
Verboden terrein
De voertuigen bevonden zich op een
plek waar geen enkel pad of weg
aanwezig was. Ze waren uitgerust
met speciale voorzieningen (o.a.
elektrische lier) om door zwaar en
moerassig terrein te rijden dan wel
zichzelf daaruit los te trekken. Het
gebied is enkel op paden en wegen
toegankelijk voor voertuigen in relatie
tot terreinbeheer en/of toezicht op
ingeschaard vee. De plek waar de
illegale “Offroad”activiteiten plaats
vonden, maakte deel uit van het
aangewezen Natura2000 gebied “Dommeldal”.
Vernielingen
Er is behoorlijke schade ontstaan aan vegetatie en bodemstructuur. De bewijsvoering voor verstoring
van de ter plaatse aanwezige inheemse flora en fauna is te omslachtig gebleken. Wel is de gemeente
verzocht om aangifte van vernieling te doen.

2. ILLEGALE AFVALOPSLAG – ILLEGALE KAP – ILLEGAAL DEMPEN WATERGANG
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In het buitengebied van Oirschot werd tijdens surveillance door een opsporingsambtenaar van het
Handhavingsteam Buitengebied de opslag aangetroffen van diverse partijen afval afkomstig van het
rooien van aardappelen. Tegen verspreiding van aardappelziektes dient een dergelijke opslag
doeltreffend te zijn afgedekt met folie. Ter zijde van deze opslag bleek een sloot te zijn gedempt.
Verder werd op dezelfde locatie snoeiafval aangetroffen dat werd herleid naar het illegaal vellen van
een grote inlandse eik.
De gemeente en het waterschap hebben de zaak voor nader onderzoek overgenomen.

Alle activiteiten uit de Jaarkalender 2016 zijn uitgewerkt en in concrete acties doorvertaald. Hiervoor
is een monitoringsdocument opgesteld. Dit betekent dat structureel aan alle actiepunten kan worden
gewerkt en dat de voortgang in beeld komt. Tegelijkertijd wordt duidelijk waar de knelpunten zitten
in de uitvoering.


Er is een inhaalslag gepleegd om de gemeentelijke deelnemers (twaalf nieuwe
deelnemers) zo snel mogelijk in het netwerk te betrekken. Tegelijkertijd is
geïnventariseerd welk lokaal aandachtspunt dit jaar centraal moet staan tijdens het
uitvoeren van de surveillancetaak
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Verder:
-

-

-

Zijn op alle prioriteiten vrije veld controles uitgevoerd;
Zijn 28 externe klachten vanuit het registratiesysteem S@men en 49 vanuit het
professionele netwerk aangenomen en afgehandeld;
Is aan een tweetal georganiseerde crossacties deelgenomen, waarbij diverse processen
verbaal zijn opgemaakt;
Is richting een aantal betrokken gemeenten een impuls gegeven om ook
bestuursrechtelijk tegen wildcrossen op te gaan treden;
Is een start gemaakt met het stimuleren van alternatieve routes. Beoordeeld zal worden
of er bestuurlijk draagvlak bestaat voor het vastleggen van ‘legale routes’ die het voor
offroad rijders mogelijk maakt om in onze regio een route te rijden op onverharde
(bos)wegen;
Is een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van een draaiboek voor het
opzetten en uitvoeren van veilige crossacties;
Is informatie verzameld van omgevingsdiensten die ervaring hebben met integrale
(afval)projecten;
Is deelgenomen aan integrale handhavingsactie op woonwagenkamp met betrekking tot
flora - en fauna overtredingen;
Is een innovatieve pilot opgezet met betrekking tot het traceren van (mogelijke) stropers
in kwetsbare gebieden;
Is deelgenomen aan regionale toezichtplatforms buitengebied in Son en Breugel en
Bladel;
Is het netwerk uitgebreid door functionele contacten te leggen met
opsporingsambtenaren en toezichthouders van Rijkswaterstaat en (net over de grens)
België;
Is samen de Vereniging Das en Boom een communicatietraject ingezet naar aanleiding
van meerdere verstoringen van dassenburchten in de regio.
Samen met de politie is in Veldhoven een hennepkwekerij ontmanteld waarbij, na
onderzoek, op het perceel ook nog illegale dierenmedicatie, vangmiddelen, illegale
vogels en een illegale vangkooi met levend aas werd aangetroffen. Dat is allemaal in
beslag genomen voor verder onderzoek. SSiB heeft twee Bestuurlijke Strafbeschikkingen
Milieu opgemaakt voor de overtredingen van de Flora- en Faunawet en de verdachte is
aangehouden.

In Bladel is dit jaar een klankbordgroep opgericht om een platform te creëren waarbinnen de
verschillende stakeholders hun kennis en kunde kunnen bundelen om zodoende dicht bij de bron en
vanuit burgerparticipatie de overlast in buiten- en natuurgebieden gezamenlijk aan te kunnen
pakken. Deelnemers zijn onder andere IVN, Staatsbosbeheer, wandelvereniging, ruitervereniging,
Brabants Landschap, fietsersvereniging, Bosgroep Zuid-Nederland, Vogelwerkgroep,
recreatieondernemers, diverse dorpsraden, Wildbeheereenheid en SSiB.
Binnen de gemeente Bladel is vervolgens één verantwoordelijke medewerker aangesteld voor het
thema overlast in natuurgebieden. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor alle betrokkenen
binnen en buiten de organisatie.
Dit is een goed voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid nemen zoals dat ook in de Jaarkalender
2016 (en de toelichting daarop) is vastgelegd. Het verdient ons inziens breed opvolging.
Inzet regiocoördinatie: in het eerste kwartaal is de handreiking afvaldumpingen in de steigers gezet.
Daarnaast is de Jaarkalender voorzien van een account-, monitorings- en verantwoordingstool. Ook is
de Jaarkalender aan het Opdrachtgeversplatform (OGP) gepresenteerd.
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3.4 Midden- en west Brabant





Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt ten opzichte van de
kalender 2016?
 Contacten met (nieuwe) deelnemers. Netwerk is vergroot.
 Integrale acties zijn door SSiB opgezet en uitgevoerd.
 Gemeenten zijn benaderd en deels bezocht met de SSiBregiohandhavers. De accountmanagers hebben met de
VTH managers van gemeenten over SSiB gesproken.
 Excel lijsten verantwoording 2016 geoptimaliseerd en
periodiek aan de partners verzonden, communicatie over
uitgevoerde acties naar partners en media via onder
andere de SSiB Nieuwsflits.
Ook het zichtbaar aanwezig zijn bij acties was een belangrijk doel om het netwerk te
vergroten en te onderhouden. Overleggen ingepland met de SSiB-regiohandhavers in
verband met bijsturen en er is intensiever contact over het optimaliseren van
rapportageformat en aandacht vragen voor de jaarkalender (=de basis). Verder er op
wijzen contact met gemeente, waterschappen en andere partners zowel voor- als
achteraf belangrijk is.
Er is een klantenkaart ontwikkeld waarin contactpersonen, gegevens boa's SSiB,
afspraken en contactmomenten zijn opgenomen. De jaarkalender inclusief de begroting
zijn begin 2016 aan deelnemers toegezonden. Afspraken per deelnemer wordt op
klantenkaart vermeld. Dit inclusief lokale problemen die door SSiB opgepakt kunnen
worden.

Inzet van SSib voor waterschappen:
 Per waterschap (3) hanteren we een aparte Excel lijst met de uitvoerde activiteiten.
 De collega’s van de waterschappen worden betrokken bij de (integrale) acties SSiB.
 Meldingen en klachten die bij SSiB worden ingediend en waarvoor het waterschap
bevoegd is, worden aan het betreffende waterschap doorgegeven.
Acties:





Op 20 maart jl. is binnen werkgebied Midden en West-Brabant een integrale SSiB actie
met 45 boa’s uitgevoerd;
In de maand juli 2016 zijn in totaal veertien gecombineerde controles uitgevoerd in
koppels van verschillende partners. Het betrof het gebied in en rondom Landgoed
Zoomland in West-Brabant. Afspraak: Zero Tolerance voor alles wat na zonsondergang in
het gebied en/of buiten wegen en paden bevindt. Dit geldt ook voor alle andere
overtredingen. Buiten deze tijden wordt het gebied ook meegenomen in de reguliere
surveillances. Politie heeft ook bikers ingezet die op geregelde tijden hebben
gesurveilleerd;
Op 15 en 16 oktober 2016 is een SSiB actieweekend gehouden binnen het
werkgebied Midden- en West-Brabant. Deze actie is met ongeveer 40 boa’s van de
verschillende partners en politie collega’s uitgevoerd.
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Op 12 november 2016 is in de Zuid Westhoek van Midden- en West-Brabant een
handhavingsactie gehouden. Hierbij waren 20 boa’s van verschillende organisaties bij
betrokken. Er is gelet op de speerpunten vanuit SSiB aangevuld met lokale accenten.
Op 18 november 2016 is door de politie Zeeland/ Midden- en West-Brabant en door
de milieu-taakaccenthouders team Langstraat een actie opgezet. Hier namen ook de
boa’s van SSiB aan deel. Doel van deze controles is het zoeken en vinden van de
verbinding, het opbouwen van een functionerend netwerk en bij incidenten
daadkrachtig op te kunnen treden. Aandachtspunten zijn onder andere speerpunten
van SSIB.

Deelnemers bij de acties SSiB
Gemeenten in Midden- en West-Brabant, Politie Zeeland/ Midden- en WestBrabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants
Landschap, Waterschap Brabantse Delta, Sportvisfederatie Zuidwest Nederland
en enkele boa’s werkzaam voor particuliere grondeigenaren.

Resultaten (processen verbaal):
 Actie 20 maart 2016
45x PV’s voor uiteenlopende feiten in buitengebied. Uitgereikt door politie, Natuurterrein
organisaties, boa’s van Sportvisfederatie Zuid-West Nederland en SSiB.
 Actie 15 en 16 oktober 2016:
24 x loslopende honden in bosgebied
5 x MTB-ers buiten de aangegeven route
1 x Bestuurlijke strafbeschikking milieu voor het stoken van afval
7 x overtreding visserijwet
2 x gemotoriseerd verkeer in natuurgebied
2 x overtreding flora- en faunawet
2 x rijden in gesloten verklaring voor al het verkeer
 Actie 12 november 2016 (ZuidWesthoek):
9 x PV’s waarvan 3 keer voor illegaal vissen zonder vergunning
2 x loslopende honden
4 x betreden verboden gebied.
 Actie 18 november 2016 (Politie Langstraat):
5 x PV’s waarvan 1keer voor illegaal vissen zonder vergunning
4 x betreden verboden gebied.
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De aantallen PV’s zijn opgebracht door alle deelnemende partijen tijdens acties van SSiB, politie en
de tijdens de surveillance met en zonder de partners over heel 2016.
Meldingen en klachten SSiB 2016:
 In het klachtensysteem van de OMWB (s@men) worden alle klachten en meldingen voor
de speerpunten SSiB: afval, illegaal motorcrossen en stroperij afzonderlijk ingeboekt. In
2016 zijn voor het werkgebied van de OMWB in totaal 104 klachten/meldingen SSiB
ingediend.
- Afval (drugsafval) 54
- Illegaal motorcrossen 17
- Stroperij/Flora en Fauna 29
- Lozingen/bodem 4
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Samenvatting
Samen Sterk in Brabant is een provinciebreed handhavingsprogramma, waarbij de Omgevingsdienst Brabant Noord de
bestuurlijke coördinatie verzorgt en de projectleiding levert. Op speciaal verzoek van de voorzitter van de Omgevingsdienst
Midden – en West Brabant, heeft team Informatie- en Kenniscentrum van de gemeente Tilburg in mei 2017 een
belevingsonderzoek (via e-mail met link naar de digitale vragenlijst) uitgevoerd onder de ambtelijke adviseurs van de
bestuurders die zitting hebben in het algemeen bestuur van de Omgevingsdiensten en de overige deelnemers in SSiB. In
totaal zijn 72 organisaties aangeschreven. In totaal is de vragenlijst 38 keer (helemaal) ingevuld. De netto respons is 38, dat is
53%. Dit onderzoek vormt een integraal onderdeel van de evaluatie van de dienstverlening door SSiB over het jaar 2016.
De 3 speerpunten van het Samen Sterk in Brabant (SSiB)
Iedereen vindt het speerpunt dumpen, verbranden, lozen van afval belangrijk. Tweederde vindt de andere 2 speerpunten
wildcrossen en stroperij belangrijk. De zaken als toezicht en handhaving buitengebied, samenwerking met andere
organisaties, gezamenlijke acties, opvolging van signalen en het vormen van een groot Brabants netwerk van toezicht en
handhaving vindt (bijna) iedereen belangrijk. Rond een derde vindt het aantal processen-verbaal belangrijk.

Bijna tweederde heeft minder dan maandelijks te maken met Samen Sterk in Brabant. Een derde heeft minimaal maandelijks
met SSiB te maken. 2 respondenten hebben (nog) niet te maken met SSiB en voor hen was dit het einde van de vragenlijst. De
resterende vragen zijn door maximaal 36 respondenten ingevuld.
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied (RHTB) van SSiB
Het rapportcijfer voor het RHTB in het algemeen is het hoogst met 6,2. De samenwerking in het RHTB krijgt een 6,0. Het
slechtst scoort de communicatie rond het RHTB met een 5,5.
Het RHTB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en voor de meesten is dat belangrijk.
De stellingen over het Regionaal handhavingsteam Buitengebied
De meesten zijn het eens met de stellingen dat het RHTB expertise heeft op het gebied van afval, stropen en illegaal crossen.
Minder dan een kwart is het ermee oneens. Rond tweederde vindt dat het RHTB goede praktische ondersteuning geeft.
Driekwart of meer vindt dat het RHTB goed bereikbaar is, meldingen en signalen goed oppakt en goed optreedt na eigen
constateringen. Ruim de helft vindt dat het RHTB breed genoeg is samengesteld en dat gezorgd wordt voor een goede
terugkoppeling aan de melder. Iets meer dan de helft vindt dat het RHTB aanwezig is als het nodig is. Maar een derde vindt
dat het RHTB goed zichtbaar is.
Iets minder dan de helft is het eens met de stelling dat het RHTB overtredingen voorkomt. De andere stellingen krijgen wel
een meerderheid maar het is minder dan twee derde. Dat geldt voor het zorgen voor goed toezicht, goede handhaving, dat
het RHTB voldoende bevoegdheden heeft, dat het RHTB gecoördineerde integrale acties initieert en organiseert.
Bijna tweederde vindt dat het RHTB de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt. De helft vindt dat het RHTB de
netwerken van de diverse partijen verbindt, kennis en kunde bij elkaar brangt en een informatieknooppunt vormt. Iets
minder dan de helft vindt dat het RHTB zorgt voor goede onderlinge kennisuitwisseling. Een derde is het eens met de stelling
dat het RHTB een spin in het web is bij de aanpak van problemen.
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Tweederde of meer vindt dat men met de komst van het RHTB flexibeler is in het optreden richting overtreders, dat er beter
gezamenlijke acties en regionale acties kunnen worden ondernomen. Ruim de helft vindt dat aard en omvang van
zaken/problemen beter in beeld komen, dat er slagvaardiger wordt opgetreden richting overtreders, dat zaken/problemen
sneller worden gesignaleerd en dat problemen effectiever worden aangepakt. Iets meer dan de helft vindt dat de problemen
sneller worden aangepakt en dat snel omvangrijke acties worden opgezet.
De communicatie van SSIB en de communicatiemiddelen
Voor de communicatie van het SSiB geeft men een 5,9.
Het netwerk Symposium 2017 van 18 mei 'Ontmoeting in het Groen' is bij iedereen bekend. Iets minder dan de helft kent het
Symposium 2016 en maar een klein deel kent de jeepsurveillance 2017.Van degenen die Symposium 2016 kennen (14) heeft
de helft het symposium bezocht. Van degenen die het netwerk Symposium 2017 kennen (31) heeft iets meer dan de helft het
symposium al bezocht of gaat het nog doen. Van degenen die het symposium 2016 en/of het netwerk Symosium 2017 (10)
hebben bezocht is bijna iedereen het eens met de stelling dat het netwerk Symposium ervoor zorgt dat men elkaar leert
kennen, men van elkaar leert en de organisaties elkaar kunnen vinden.
Van degenen die de jeepsurveillance 2017 kennen (4) heeft niemand het gedaan en niemand gaat het doen.
Iets minder dan een derde is niet bekend met persberichten van de acties vooraf. Bijna een kwart kent de website niet. Van
degenen die de communicatiemiddelen wel kunnen is twee derde tot drie kwart tevreden over de persberichten vooraf en
achteraf, de nieuwsflitsen en de website.
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Inleiding
De heer Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de Omgevingsdienst Midden – en West Brabant, heeft
gevraagd een kortlopend belevingsonderzoek uit te (laten) voeren onder de ambtelijk adviseurs van de bestuurders, die
zitting hebben in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst. Het is belangrijk hoe de deelnemers in SSiB de uitvoering
van het meerjarenprogramma SSiB ervaren en welke beelden zij daarbij hebben, ook t.a.v. mogelijke verbeterpunten in de
bedrijfsvoering. Bij dit onderzoek worden alle deelnemers aan SSiB betrokken.
De onderzoeksresultaten vormen een integraal onderdeel van de evaluatie van de dienstverlening door SSiB over het jaar
2016. Team Informatie- en Kenniscentrum van de gemeente Tilburg heeft het onderzoek uitgevoerd. De veldwerkperiode van
de vragenlijst liep van maandag 8 mei 2017 tot en met zondag 28 mei 2017. Aan de ambtelijk adviseurs is een e-mail
verstuurd met daarin de link naar de vragenlijst. In totaal gaat het om 72 unieke organisaties. Sommigen werken voor
meerdere gemeenten.
De gemeente Woudrichum heeft de vragenlijst niet ingevuld omdat ze in 2016 niet hebben deelgenomen. In totaal is de
vragenlijst 41 keer ingevuld. 3 respondenten (gemeenten) hebben echter maar maximaal 3 vragen ingevuld en zijn in het
onderzoek niet verder meegenomen. De netto respons is 38, dat is 53%.
Responsoverzicht bruto.
Gemeente uit OMWB
Gemeente uit ODZOB
Gemeente uit ODBN
Provincie
Politie
Waterschap
Brabants Landschap
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Evides
Brabant Water
Totaal

Aantal verstuurde e-mails
25
20
18
1
2
1
1
1
1
1
1
72

Aantal ingevulde vragenlijsten
14
10
9
0
1
1
1
1
1
1
0
38

% respons

56
50
50
0
50
100
100
100
100
100
0
53

Als basisgegeven is bekend voor welke periode men zich heeft gecommiteerd aan Samen Sterk in Brabant. Van de
aangeschrevenen heeft 65,3% zich gecommitteerd voor de periode 2017-2020 en 34,7% alleen nog voor 2017.In de respons
zien we dezelfde verhouding terug. Alleen de gemeenten die onder OMWB vallen hebben zich voor alleen 2017
gecomitteerd.
Verdeling aangeschreven

%

Verdeling in respons

%

Alleen nog voor 2017
Voor de periode 2017-2010
Totaal

25
47
72

34,7
65,3
100,0

14
24
38

36,8
63,2
100,0

Belevingsonderzoek Samen Sterk in Brabant 2017

Team IKC gemeente Tilburg

5

Hoofdstuk 1
1.1

Achtergrondkenmerken

Bij welke organisatie bent u werkzaam?

Het grootste deel van de respondenten is werkzaam bij een gemeente. Bij de aangeschrevenen is dat vergelijkbaar met
87,5%.

Gemeente
Provincie
Politie
Waterschap
Brabants Landschap
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Evides
Brabant Water
Totaal
1.2

Aantal

%

33
0
1
1
1
1
0
1
0
38

86,8
0
2,6
2,6
2,6
2,6
0
2,6
0
100

Onder welke omgevingsdienst valt uw gemeente?

Van degenen die werkzaam zijn bij een gemeente valt ruim een kwart onder de ODBN, iets minder dan een derde onder de
ODZOB en de grootste groep valt onder de OMWB. Deze verdeling wijkt maar een klein beetje af van de verdeling van de
aangeschreven gemeenten. De gemeenten uit de ODZOB en de ODBN hebben net wat minder aan het onderzoek
deelgenomen en de gemeenten uit de OMWB net wat meer.

OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)
Totaal
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%

14
10
9
33

42,4
30,3
27,3
100
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Hoofdstuk 2
2.1

Samen Sterk in Brabant

Inleiding

SSiB heeft 3 speerpunten in haar uitvoeringsprogramma.
a.
Dumpen, verbranden, lozen van afval (huis- en bedrijfsafval), asbest en drugsresten.
b.
Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Stilte- en Natura 2000-gebieden.
c.
Stroperij (van wild, vogels en vissen), vernielen of plukken van (beschermde) planten, aantasten van natuur
en dierenwelzijn en overige overtredingen van de Flora- en faunawet.
2.2

Hoe belangrijk zijn de 3 speerpunten voor uw organisatie?

Iedereen vindt het speerpunt dumpen, verbranden, lozen van afval belangrijk. Voor de speerpunten wildcrossen en stroperij
geldt dat rond een derde het onbelangrijk vindt.
heel belangrijk belangrijk

dumpen, verbranden, lozen van afval
wildcrossen
stroperij

23
6
5

onbelangrijk

heel onbelangrijk

Totaal

0
11
11

0
1
2

37
37
37

14
19
19

* 1 maal niet ingevuld

2.3

Hoe belangrijk zijn onderstaande zaken voor uw organisatie?

Rond een derde vindt het aantal processen-verbaal belangrijk. Voor de andere zaken geldt dat (bijna) iedereen ze belangrijk
vindt. Het gaat om toezicht en handhaving buitengebied, samenwerking met andere organisaties, gezamenlijke acties,
opvolgingvan signalen en het vormen van een groot Brabants netwerk van toezicht en handhaving.

toezicht en handhaving buitengebied
samenwerking met andere organisaties
gezamenlijke acties *
aantal processen-verbaal
opvolging van signalen*
vormen van een groot Brabants netwerk van toezicht en handhaving

heel belangrijk

belangrijk

onbelangrijk

heel onbelangrijk

Totaal

20
19
7
1
12
11

17
19
26
12
24
24

1
0
3
25
0
3

0
0
0
0
0
0

38
38
36
38
36
38

* 2 maal niet ingevuld

2.4

Hoe vaak heeft uw organisatie te maken met Samen Sterk in Brabant?

Bijna tweederde heeft minder dan maandelijks te maken met Samen Sterk in Brabant. Een derde heeft minimaal maandelijks
met SSiB te maken.

dagelijks
wekelijks
maandelijks
minder dan maandelijks
(nog) niet met SSiB te maken (beëindig vragenlijst)
Totaal

Aantal

%

1
5
7
23
2
38

2,6
13,2
18,4
60,5
5,3
100

2 respondenten hebben (nog) niet te maken met SSiB en voor hen was dit het einde van de vragenlijst. De volgende vragen in
het onderzoek zijn dan ook door maximaal 36 respondenten ingevuld.
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Hoofdstuk 3
3.1

Het Regionaal handhavingsteam Buitengebied (RHTB) van SSiB

Wat is het rapportcijfer van uw organisatie voor het RHTB?

Het rapportcijfer voor het RHTB in het algemeen krijgt het hoogste rapportcijfer met een 6,2. De samenwerking in het RHTB
krijgt een 6,0. Het slechtst scoort de communicatie rond het RHTB met een 5,5.
Gemiddeld rapportcijfer

6,2
6,0
5,5

het RHTB in het algemeen
de samenwerking in het RHTB
de communicatie rond het RHTB

3.2

Hoe belangrijk is de beschikbaarheid van het RHTB?

Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Voor de meesten is
dat belangrijk.
Aantal

%

9
24
3
0
36

25,0
66,7
8,3
0
100

heel belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
heel onbelangrijk
Totaal

3.3

In hoeverre bent u het eens met de stellingen over het RHTB?

De meesten zijn het eens met de stellingen dat het RHTB expertise heeft op het gebied van afval, stropen en illegaal crossen.
Minder dan een kwart is het ermee oneens. Rond tweederde vindt dat het RHTB goede praktische ondersteuning geeft, een
derde vindt van niet.
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
heeft expertise op het gebied van afval
heeft expertise op het gebied van stropen
heeft expertise op het gebied van illegaal crossen
geeft goede praktische ondersteuning

Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

3
6
6
0

22
21
22
19

7
5
4
10

0
0
0
2

32
32
32
31

* De vraag is 4-5 keer niet ingevuld

Driekwart of meer vindt dat het RHTB goed bereikbaar is, meldingen en signalen goed oppakt en goed optreedt na eigen
constateringen. Ruim de helft vindt dat het RHTB breed genoeg is samengesteld en dat gezorgd wordt voor een goede
terugkoppeling aan de melder. Iets meer dan de helft vindt dat het RHTB aanwezig is als het nodig is. Maar een derde vindt
dat het RHTB goed zichtbaar is.
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
is goed zichtbaar
is aanwezig als het nodig is
is goed bereikbaar (app, telefoon e.d.)
pakt meldingen en signalen goed op
zorgt voor goede terugkoppeling aan de melder
treedt goed op na eigen constateringen
is breed genoeg samengesteld

Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

0
0
3
3
2
2
1

10
17
24
21
17
21
17

20
14
3
6
11
7
12

2
1
1
1
1
1
0

32
32
31
31
31
31
30

* De vraag is 4-6 keer niet ingevuld

Belevingsonderzoek Samen Sterk in Brabant 2017

Team IKC gemeente Tilburg

8

Iets minder dan de helft is het eens met de stelling dat het RHTB overtredingen voorkomt. De andere stellingen krijgen wel
een meerderheid maar het is minder dan twee derde. Dat geldt voor het zorgen voor goed toezicht, goede handhaving, dat
het RHTB voldoende bevoegdheden heeft, dat het RHTB gecoördineerde integrale acties initieert en organiseert.
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

0
0
0
0
3
2

18
16
14
21
15
17

10
11
16
11
11
10

1
1
1
0
1
1

29
28
31
32
30
30

zorgt voor goed toezicht
zorgt voor goede handhaving
voorkomt overtredingen
heeft voldoende bevoegdheden
initieert gecoördineerde integrale acties
organiseert gecoördineerde integrale acties
* De vraag is 4-8 keer niet ingevuld

Bijna tweederde vindt dat het RHTB de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt. De helft vindt dat het RHTB de
netwerken van de diverse partijen verbindt, kennis en kunde bij elkaar brengt en een informatieknooppunt vormt. Iets
minder dan de helft vindt dat het RHTB zorgt voor goede onderlinge kennisuitwisseling. Een derde is het eens met de stelling
dat het RHTB een spin in het web is bij de aanpak van problemen.
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

1
3
1
3
2
2

9
15
13
11
11
11

16
9
13
13
10
15

3
1
1
0
3
0

29
28
28
27
26
28

is een spin in het web bij de aanpak van problemen
versterkt de samenwerking tussen alle betrokken partijen
verbindt de netwerken van diverse partijen
brengt kennis en kunde bij elkaar
vormt een informatieknooppunt (centraal beheerde informatie)
zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling
* De vraag is 7-10 keer niet ingevuld

De helft of meer is het eens met stellingen dat door de komst van het RHTB een aantal zaken beter gaan. Tweederde of meer
vindt dat men nu flexibeler is in het optreden richting overtreders, dat er beter gezamenlijke acties en regionale acties
kunnen worden ondernomen. Ruim de helft vindt dat aard en omvang van zaken/problemen beter in beeld komen, dat er
slagvaardiger wordt opgetreden richting overtreders, dat zaken/problemen sneller worden gesignaleerd en dat problemen
effectiever worden aangepakt. Iets meer dan de helft vindt dat de problemen sneller worden aangepakt en dat snel
omvangrijke acties worden opgezet.
Met de komst van het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
zijn we slagvaardiger richting overtreders
zijn we flexibeler in ons optreden richting overtreders
worden zaken/problemen sneller gesignaleerd
komen aard en omvang van zaken/problemen beter in beeld
worden de problemen sneller aangepakt
worden de problemen effectiever aangepakt
worden snel omvangrijke acties opgezet
kunnen we beter gezamenlijk acties ondernemen
kunnen we beter regionaal acties ondernemen

Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

1
1
2
4
1
1
1
3
2

16
19
15
12
14
15
14
16
19

10
7
9
11
12
9
11
8
5

1
1
2
1
1
1
2
1
1

28
28
28
28
28
26
28
28
27

* De vraag is 8-10 keer niet ingevuld
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Hoofdstuk 4
4.1

Communicatie van Samen Sterk in Brabant

Welk rapportcifjer geeft uw organisatie voor de communicatie van SSiB?

Voor de communicatie van het SSiB geeft men een 5,9.
Gemiddeld rapportcijfer
Communicatie van SSiB
4.2

5,9

Welke van de volgende activiteiten van het SSiB kent u?

Iedereen die de vraag heeft ingevuld kent het netwerk Symposium 2017 van 18 mei 'Ontmoeting in het Groen'. Iets minder
dan de helft kent het Symposium 2016 en maar een klein deel kent de jeepsurveillance 2017.
Aantal

% van de respondenten

14
31
4

45,2
100
12,9

Symposium 2016
netwerk Symposium 2017 18 mei 'Ontmoeting in het Groen'
jeepsurveillance 2017
* 7 maal niet ingevuld

4.3

Heeft u het Symposium 2016 bezocht?

Van degenen die aan hebben gegeven het Symposium 2016 te kennen (14) heeft de helft het symposium bezocht.

Ja
nee
Totaal

4.4

Aantal

%

7
7
14

50
50
100

Heeft u het netwerk Symposium 2017 bezocht of gaat u het nog bezoeken?

Degenen die aan hebben gegeven het netwerk Symposium 2017 te kennen (31) is gevraagd of ze het ook hebben bezocht of
dat ze dat nog gaan doen. Dit onderzoek is namelijk gestart voor de datum van het symposium. Iets minder dan de helft heeft
het symposium niet bezocht en gaat het ook niet bezoeken. Iets meer dan de helft heeft het al bezocht of gaat het doen.

ja, heb ik bezocht
heb ik nog niet bezocht, maar dat ga ik doen
heb ik niet bezocht en ga ik ook niet bezoeken
Totaal

4.5

Aantal

%

3
13
15
31

9,7
41,9
48,4
100

Heeft u de jeepsurveillande 2017 gedaan of gaat u dat nog doen?

Van degenen die aan hebben gegeven de jeepsurveillande 2017 te kennen (4) heeft niemand het gedaan en niemand gaat
het doen.

ja, heb ik gedaan
heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik doen
heb ik niet gedaan en ga ik ook niet doen
Totaal
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%

0
0
4
4

0
0
100
100
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4.6

Een paar stellingen over het netwerk Symposium

Aan degenen die aan hebben gegeven het symposium 2016 te hebben bezocht en/of het netwerk Symosium 2017 (10) zijn
een paar stellingen voorgelegd. Bijna iedereen is het eens met de stelling dat het netwerk Symposium ervoor zorgt dat men
elkaar leert kennen, men van elkaar leert en de organisaties elkaar kunnen vinden.
Het netwerk Symposium zorgt ervoor dat:
Helemaal eens

eens

oneens

Helemaal oneens

Totaal

3
2
2

7
6
7

0
1
1

0
0
0

10
9
10

men elkaar leert kennen
men van elkaar leert *
de organisaties elkaar kunnen vinden
* 1 maal niet ingevuld

4.7

Hoe tevreden bent u over de volgende communicatiemiddelen van Samen Sterk in Brabant?

Iets minder dan een derde is niet bekend met persberichten van de acties vooraf. Bijna een kwart kent de website niet. Van
degenen die de communicatiemiddelen wel kunnen is twee derde tot drie kwart tevreden over de persberichten vooraf en
achteraf, de nieuwsflitsen en de website.
heel tevreden

tevreden

ontevreden

heel ontevreden

0
3
1
1

17
16
11
17

6
6
6
5

0
0
0
0

website meerjarenprogramma (www.odbn.nl/ssib)
nieuwsflitsen
persberichten acties vooraf
persberichten acties achteraf

niet mee bekend Totaal

7
4
10
5

30
29
28
28

* 6-8 maal niet ingevuld

4.8

Opmerkingen en/of suggesties voor Samen Sterk in Brabant

Aan het einde van de vragenlijst kon men nog opmerkingen en/of suggesties geven voor Samen Sterk in Brabant. Daar is 13
maal gebruik van gemaakt. De reacties staan in onderstaande tabel. 5 daarvan geven aan dat men graag een categorie weet
niet/geen mening had gehad omdat dat het geval is. Van deze 5 respondenten geeft er 1 aan dat de vragenlijst daardoor
positiever ingevuld is dan men is, maar ook 1 respondent geeft aan dat het daarom negatiever ingevuld is dan men is.
aantal
aandachtspunten: - verbeter de samenwerking met partners. - afstemmen uitvoeringsprogramma's. monitoring en evaluatie (delen successen) alle opmerkingen zijn gebaseerd op een korte termijn van samenwerking dus wellicht niet echt realistisch.
bij gezamenlijke acties zou er meer gebruik gemaakt kunnen worden van elkaars bevoegdheden, door
gemixte koppels het gebied in te sturen. Meer coördinatie hierop en gedegen planning zijn hierbij belangrijk.
Ik ben wel bekend met regionaal handhavingsteam in samenwerking met politie, maar bij Gemeente Tilburg
werken geen groene BOA's vandaar ook niet alle vragen kunnen beantwoorden.
DIverse vragen met "eens" beantwoord die eigenlijk de optie "nvt/onbekend" zouden moeten hebben dus het
beeld is niet helemaal juist of gestoeld op een enkele ervaring. Dit schetst volgens mij daardoor een té positief
beeld.
Een betere samenwerking met domein II boa's en meer informatie uitwisseling.
Enkele vragen laten geen ruimte voor 'ik weet het niet', omdat je er niet mee te maken hebt gehad. Daardoor
word ik gedwongen tot een niet altijd even passend antwoord...
Het lijkt erop of er binnen de drie speerpunten het minst aandacht wordt besteed aan de afvalproblematiek.
Dit onderwerp is onze gemeente een aanzienlijk probleem. Veel aandacht op dit punt is daarom gewenst.
Ik heb bij expertise over afval "oneens" ingevuld, omdat ik een tijd geleden een rekening kreeg van de ODBN
voor een actie naar aanleiding van een melding over drugsafval. Ik was in de veronderstelling dat SSiB
dergelijke meldingen oppakte, maar de ODBN vertelde mij dat deze meldingen worden doorgestuurd naar de
klachtendienst, omdat SSiB niet beschikt over de benodigde kennis over drugsafval.
Ik heb veelal oneens gescoord. Dit heeft o.m. te maken met het feit dat mij de informatie ontbreekt om tot
een score "eens" te kunnen komen. Feit is dat als mij de informatie ontbreekt dit ook geen goede zaak is. De
vraag is wie heeft wel goed zicht op met name de activiteiten van het RHT
ontbreken kader "niet bekend"of "geen mening
Op signalen van gemeenten sneller beter reageren. Tegemoet komen aan de wens van gemeenten om bij
concrete verzoeken over te gaan tot handhaving. Beloften waar maken. Opvolgen van meldingen van burgers.
We hebben geen of nauwelijks ervaringen met SSiB, de contacten zijn minimaal. In de antwoorden op uw
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1
1
1
1
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vragen ontbrak deze mogelijkheid, jammer. Nut en noodzaak voor onze gemeente nog niet aangetoond. De
problemen van zwerfafval ed worden door eigen dienst opgepakt. Wildcrossen en stroperij spelen in onze
gemeente niet of nauwelijks. We hebben voldoende eigen BOA's en toezichthouders en goede afstemming
met politie. Wij zien - naast de al bestaande structuren - geen toegevoegde meerwaarde in een provinciaal
netwerk van SSiB.
Werkendam heeft nog niet veel ervaring met SSIB c.q. SSIB heeft nog niet veel concreets voor onze gemeente
betekend. was daardoor lastig de enquete in te vullen. ik heb vaak 'oneens' aangestipt terwijl ik er nog geen
mening over heb. Dat zal 'het resultaat negatief beinvloeden, maar dat krijg je als de enquete geen ruimte
laat voor nuancering.
Totaal
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Bijlage 1

Begeleidende e-mail en herinnering

Begeleidende e-mail

Beste Collega,
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van de dienstverlening door Samen Sterk in Brabant (SSiB)
over het jaar 2016. Belangrijk daarbij is ook hoe de deelnemers in SSiB de uitvoering van het meerjarenprogramma SSiB
ervaren en welke beelden zij daarbij hebben, ook t.a.v. mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering.
Daarom wordt dit onderzoek uitgevoerd onder de ambtelijk adviseurs van de bestuurders die zitting hebben in het algemeen
bestuur van de Omgevingsdienst. Bij dit onderzoek worden alle deelnemers aan SSiB betrokken.
De gemeente Tilburg voert het onderzoek uit.
Deelname aan het onderzoek kost U ongeveer 10 minuten van uw tijd. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 28
mei. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Mocht u niet de juiste persoon zijn om aan dit onderzoek deel te nemen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de vragenlijst door te
sturen aan diegene in uw organisatie die goed zicht heeft op SSiB? De vragenlijst werkt met een unieke link en kan daarom
maar 1 keer worden ingevuld.
>> Klik hier voor de vragenlijst
Naar verwachting kunnen we de onderzoeksresultaten, die een integraal onderdeel gaan vormen van de evaluatie 2016, in
juli 2017 beschikbaar stellen aan onze deelnemers.
Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
M.W.M. (Maarten) Peters
Provinciaal Projectleider Samen Sterk in Brabant (S.S.i.B.)
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Herinnering

Beste Collega,
Zo'n twee weken geleden hebben we u gevraagd de enquête in te vullen over Samen Sterk in Brabant (SSiB). Wij willen deze
enquête nogmaals onder de aandacht brengen. Deelname aan het onderzoek kost U ongeveer 10 minuten van uw tijd. U
kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 28 mei. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
>> Klik hier voor de vragenlijst
Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
M.W.M. (Maarten) Peters
Provinciaal Projectleider Samen Sterk in Brabant (S.S.i.B.)
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Bijlage 2

Vragenlijst Samen Sterk in Brabant (SSiB)

Algemeen
Bij welke organisatie bent u werkzaam?
Gemeente

[[1].[Onder welke Omgevingsdienst valt uw gemeente? ]

Provincie
Politie
Waterschap
Brabants Landschap
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Evides
Brabant Water
1 Onder welke omgevingsdienst valt uw gemeente?
OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)

Samen Sterk in Brabant
SSiB heeft 3 speerpunten in haar uitvoeringsprogramma.
a. Dumpen, verbranden, lozen van afval (huis- en bedrijfsafval), asbest en drugsresten.
b. Crossen met motoren en quads in bos- en natuurgebieden, waaronder Stilte- en Natura 2000-gebieden.
c. Stroperij (van wild, vogels en vissen), vernielen of plukken van (beschermde) planten, aantasten van natuur
en dierenwelzijn en overige overtredingen van de Flora- en faunawet.
Hoe belangrijk zijn deze 3 speerpunten voor uw organisatie?
heel
belangrijk

belangrijk

heel
onbelangrijk onbelangrijk

dumpen, verbranden, lozen van afval
wildcrossen
stroperij
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Hoe belangrijk vindt u onderstaande zaken voor uw organisatie?
heel
belangrijk

belangrijk

heel
onbelangrijk onbelangrijk

toezicht en handhaving buitengebied
samenwerking met andere organisaties
gezamenlijke acties
aantal processen-verbaal
opvolging van signalen
vormen van een groot Brabants netwerk van toezicht en
handhaving
Hoe vaak heeft uw organisatie te maken met Samen Sterk in Brabant?
dagelijks
wekelijks
maandelijks
minder dan maandelijks
(nog) niet met SSiB te maken

Beëindig vragenlijst

Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied (RHTB) van SSiB
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied (RHTB) van het SSiB bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
die erop toezien dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en zij treden op bij overtredingen. Dit team wordt in de
vragenlijst vaak afgekort als RHTB.
Wat is het rapportcijfer van uw organisatie voor:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

het RHTB in het algemeen
de samenwerking in het RHTB
de communicatie rond het RHTB
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Hoe belangrijk is
dit voor u?
heel belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
heel onbelangrijk

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
helemaal
eens

eens

oneens

helemaal
oneens

heeft expertise op het gebied van afval
heeft expertise op het gebied van stropen
heeft expertise op het gebied van illegaal crossen
geeft goede praktische ondersteuning
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In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
helemaal
eens

eens

oneens

helemaal
oneens

is goed zichtbaar
is aanwezig als het nodig is
is goed bereikbaar (app, telefoon e.d.)
pakt meldingen en signalen goed op
zorgt voor goede terugkoppeling aan de melder
treedt goed op na eigen constateringen
is breed genoeg samengesteld
In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
helemaal
eens

eens

oneens

helemaal
oneens

zorgt voor goed toezicht
zorgt voor goede handhaving
voorkomt overtredingen
heeft voldoende bevoegdheden
initieert gecoördineerde integrale acties
organiseert gecoördineerde integrale acties
In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
helemaal
helemaal
eens
eens oneens oneens
is een spin in het web bij de aanpak van problemen
versterkt de samenwerking tussen alle betrokken partijen
verbindt de netwerken van diverse partijen
brengt kennis en kunde bij elkaar
vormt een informatieknooppunt (centraal beheerde informatie)
zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling
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In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?
Met de komst van het Regionaal Handhavingsteam Buitengebied:
helemaal
helemaal
eens
eens oneens oneens
zijn we slagvaardiger richting overtreders
zijn we flexibeler in ons optreden richting overtreders
worden zaken/problemen sneller gesignaleerd
komen aard en omvang van zaken/problemen beter in beeld
worden de problemen sneller aangepakt
worden de problemen effectiever aangepakt
worden snel omvangrijke acties opgezet
kunnen we beter gezamenlijk acties ondernemen
kunnen we beter regionaal acties ondernemen

Communicatie van Samen Sterk in Brabant
Welk rapportcijfer geeft uw organisatie voor de communicatie van SSiB?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SSiB organiseert verschillende activiteiten. Welke van de volgende activiteiten kent u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Symposium 2016
netwerk Symposium 2017 18 mei 'Ontmoeting in het Groen'
jeepsurveillance 2017

Als v14(1) gelijk is aan 1

[2 Heeft u het Symposium 2016 bezocht?]

2 Heeft u het Symposium 2016 bezocht?
ja
nee

Als v14(2) gelijk is aan 1
bezoeken?]

[3 Heeft u het netwerk Symposium 2017 18 mei 'Ontmoeting in het Groen' bezocht of gaat u het

3 Heeft u het netwerk Symposium 2017 18 mei 'Ontmoeting in het Groen' bezocht of gaat u het bezoeken?
ja, heb ik bezocht
heb ik nog niet bezocht, maar dat ga ik
doen
heb ik niet bezocht en ga ik ook niet bezoeken

Als v14(3) gelijk is aan 1

[4[Heeft u de jeepsurveillance 2017 gedaan of gaat u dat nog doen?]

4 Heeft u de jeepsurveillance 2017 gedaan of gaat u dat nog doen?
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ja, heb ik gedaan
heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik
doen
heb ik niet gedaan en ga ik ook niet doen
Als v15 gelijk is aan 1
OF v16 gelijk is aan 1

[5 Stellingen netwerk Symposium].

5 Het netwerk Symposium zorgt ervoor dat:
helemaal
eens

mee eens

oneens

helemaal
oneens

men elkaar leert kennen
men van elkaar leert
de organisaties elkaar kunnen vinden

Hoe tevreden bent u over de volgende communicatiemiddelen van Samen Sterk in Brabant?
heel
tevreden

heel
niet mee
tevreden ontevreden ontevreden bekend

website meerjarenprogramma (www.odbn.nl/ssib)
nieuwsflitsen
persberichten acties vooraf
persberichten acties achteraf
Als u nog opmerkingen en/of suggesties heeft voor Samen Sterk in Brabant dan kun u die hieronder noteren.

Dit waren de vragen. Bedankt voor uw medewerking!
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