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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt de jaarlijkse evaluatie 2017 en een doorkijk 2018 van het programma Samen Sterk in 
Brabant (SSiB). We geven hierin aan wat we voor u gedaan en bereikt hebben ten behoeve van een 
schoon en veilig buitengebied.  
 
Dit document is aangeboden aan alle deelnemers van SSiB en terug te vinden op www.odbn.nl/ssib.  
 

2. WIE ZIJN WE 
 
Brabants Buitengebied: schoner en veiliger 
Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een meerjarig Brabant breed programma, dat door de inzet van een 
netwerk van professionals op het gebied van toezicht en handhaving, bijdraagt aan het verbeteren 
van de kwaliteit én de veiligheid van het buitengebied in Noord-Brabant. 
 
SSiB is een samenwerking van: 

 Omgevingsdienst Brabant Noord 

 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 Provincie Noord-Brabant 

 Alle Brabantse gemeenten 

 Waterschap De Dommel 

 Waterschap AA en Maas 

 Waterschap Brabantse Delta 

 Openbaar ministerie 

 Politie 

 Brabants Landschap 

 Natuurmonumenten 

 Staatsbosbeheer 

 Brabant Water 

 Evides  
 

 
 
 

http://www.odbn.nl/ssib
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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. Om zodoende een stevig netwerk te vormen. Samen sterk! 
 
Drie bestuurlijke speerpunten: 

 



Pagina 5 van 10 
 

3. BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2017 EN 2018 
 
SSiB is in het jaar 2008 gestart en in de loop der jaren uitgegroeid tot een Brabant breed programma 
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid  van het BPO. Vanaf  2017 voeren we een  meerjarig 
uitvoeringsprogramma SSiB 2017 – 2020 uit. Het BPO vormt het bestuurlijk platform waar SSiB één 
van de speerpunten is.  
 
In 2017 en tot en met medio 2018 zijn een aantal noemenswaardige ontwikkelingen te vermelden.  
Eind 2017 hebben alle partners ingestemd met het voorstel om voor 4 jaren gezamenlijk het 
uitvoeringsprogramma SSiB 2017 – 2020 ter hand te nemen en de toezegging te doen hiervoor ook 
jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Een mooi bestuurlijk resultaat. Aan SSiB de uitdaging om 
dit ook waar te maken en het hiermee uitgesproken vertrouwen om te zetten in de gewenste 
resultaten. 

 

 Op 24 mei 2018 vond de derde editie plaats van de Ontmoeting in het Groen. Deze keer bij 
het landgoed Gorp en Rovert, in Goirle. Brabants Particulier Grondbezit was de gastheer. Een 
goed bezocht symposium met circa 250 bezoekers. Natuurmonumenten heeft aangegeven in 
2019 gastheer te willen zijn, waardoor de continuïteit van dit gewaardeerde evenement is 
veiliggesteld. Daarnaast denken we na of de formule van Ontmoeting in het Groen ook 
passend zou zijn op regionale of lokale schaal en of we hier in 2019 al mee kunnen starten. 
Zo denken met we met maatwerk onze deelnemers nog beter te kunnen bedienen en meer 
lokale verbinding te krijgen. 
 

 Het groene convenant is in 2017 en 2018 verder doorontwikkeld, in nauwe samenwerking 
met de terreinbeheerders. Zo is meer aansluiting gevonden bij de nieuwe Wet 
Natuurbescherming, die 1 januari 2017 in werking is getreden. Met de motorbonden zijn de 
wijzigingen doorgesproken en is benoemd welke kaders er zijn, waarbinnen eventueel off 
road ritten kunnen plaatsvinden. 
 

 In 2017 en 2018 zijn positieve contacten gelegd met potentiële nieuwe deelnemers in SSiB, 
zoals Visfederatie, BPG en Waterschap Rivierenland. In 2018 wordt verder verkend of 
deelnemen aan SSiB aan de orde is. 
 

 In april 2018 heeft Provinciale Staten van Noord Brabant een motie aangenomen, waarvan 
de kern is versterking van het toezicht en de handhaving in het buitengebied van de 
Provincie. Aan de terreinbeheerders is de oproep gedaan een uitvoeringsaanpak te 
ontwikkelen, die voor 2 jaar invulling geeft aan de versterking van het toezicht en de 
handhaving. De terreinbeheerders hebben op hun beurt SSiB gevraagd hieraan actief mee te 
schrijven en mee te werken. Deze uitnodiging heeft SSiB inmiddels omgezet in een actief 
lidmaatschap van de werkgroep, die deze uitvoeringsaanpak gaat schrijven. 
 
Bestuurlijke zorgen: 

o De toenemende overlast (milieucriminaliteit en ondermijning) in het buitengebied 
van Brabant krijgt maatschappelijk en bestuurlijk meer aandacht. De zorg voor een 
schoon en veilig buitengebied wordt in Brabant steeds breder gezien en erkend. 

o Daarmee gepaard gaat de zorg om de veiligheid van de mensen die het SSiB-
programma uitvoeren (boswachters, toezichthouders en SSiB BOA’s). Hun veiligheid 
moet blijvend gegarandeerd worden. 
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4. ORGANISATIE IN ONTWIKKELING  
 
In december 2017 hebben de directies van de Brabantse Omgevingsdiensten besloten om de 
uitvoering van SSiB volledig te beleggen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit met als doel een 
efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering te realiseren.  
 
Op basis van dit besluit is een implementatieplan opgesteld en zijn nieuwe SSiB-boa’s geworven. 
Mede omdat enkele boa’s met pensioen zijn gegaan of een andere werkkring hebben gevonden. Per 
1 mei 2018 is het SSiB-team weer op volle sterkte. Dit SSiB- team wordt ondersteund door een klein 
faciliterend team voor operationele coördinatie, communicatie, accountmanagement en personele 
begeleiding. 
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5. NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDEN EN OPERATIONELE RESULTATEN 

5.1 Noodzakelijke randvoorwaarden  

Er is veel vertrouwen in de toekomst. De enorme opkomst van de  laatste ontmoeting in ‘t Groen  
van 24 mei jl.  laat zien dat er veel belangstelling is onder  groene Boa’s  en hun organisaties om met 
elkaar samen te werken. De groene handhaving staat stevig op de kaart. 

 
In 2017 hebben wij zoveel als mogelijk de regionale Boa-overleggen door laten gaan. Deze 
overleggen vormen immers de basis van de groene samenwerking in de regio’s.  

 
Om goed te kunnen samen werken is het essentieel dat de Boa’s op een vertrouwde manier 
informatie met elkaar kunnen delen. Daarom is er ook in 2017 veel inzet geweest om het Boa 
Registratiesysteem voor de Boa’s toegankelijk te krijgen. Voor de Boa’s van SSiB is dat inmiddels 
gelukt. De ODBN heeft zich in 2018 aangesloten bij het Boa Registratie Systeem, mogelijk kunnen wij 
later onze partners daarin ook gaan faciliteren. Dit zal de groene Boa samenwerking nog verder 
verbeteren. 

 
Als gevolg van veranderende wetgeving blijven we  investeren in opleiding  en training van met name 
de Wet Natuurbescherming. Verder volgen de Boa’s uiteraard de verplichte her- en bijscholing en 
zullen zij vanwege het gebruik van lichte bewapening ook de  verplichte IBT-training volgen. 

5.2 Operationele  resultaten  

De werkzaamheden van SSiB richten zich op:  

 Vrije veld controles (24/7) 

 Signaalopvolging 

 Gerichte integrale acties 

 Netwerken 
 
De handhavingsacties op de 3 bestuurlijke speerpunten in 2017 waren: 

 
(Vis)stroperij 
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 handhavingsacties en ook controles op 
overlastlocaties met controleurs van de visfederatie en 
collega-boa’s, vaak van gemeenten of terreinbeherende 
organisaties. 
 
Deze acties en surveillances hebben ook in 2017 geleid tot 
de nodige processen-verbaal. Een aantal gerichte acties 
tegen stroperij met vangkooien hebben geleid tot processen 
verbaal vanwege het vangen van vogels en het pogen vangen van klein wild. 
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Wildcrossen 
Op het gebied van de aanpak van wildcrossen is in 2017 veel 
tijd geïnvesteerd in het opzetten en trainen van een 
expertteam Wildcrossen. Met dit expertteam is  een veilige  
en effectieve methode ontwikkeld om crossmotoren 
staande te kunnen houden.  

 
Het team staat onder leiding van de politie en wordt 
bemenst  met getrainde groene Boa’s uit het netwerk. Met 
het team zijn reeds enkele succesvolle acties gehouden, 
waarbij bestuurs- en strafrechtelijk wordt opgetreden. De basis voor dit optreden en het kunnen 
delen van informatie,  is het groene convenant, dat door een groot deel van de partners is 
ondertekend. Helaas hebben we de acties tijdelijk op moeten schorten, omdat er wat onduidelijkheid 
was over de status van het convenant. Inmiddels is dit opgelost. We verwachten de acties op zeer 
korte termijn te kunnen hervatten. 
 
Afval 
Ook op het thema afval is in 2017 de nodige inzet geweest. 
Niet alleen tijdens surveillances, maar ook gedurende  acties 
is er veel aandacht voor dit thema geweest. Het storten van 
drugsafval (met name van XTC- afval)  neemt behoorlijk toe, 
waardoor het veiligheidsgevoel in het buitengebied meer en 
meer onder druk komt.  

 
Vooral het storten van XTC-afval heeft een crimineel 
karakter en leidt  vaak tot  enorme milieu-en financiële 
schade voor gedupeerde grondeigenaren. Tijdens ons 
toezicht letten wij dan ook  extra op verdachte voertuigen 
en informeren wij onze partners daar waar wij kunnen, om zo te komen tot een goed 
informatienetwerk, waardoor de pakkans van daders wordt vergroot. 

5.3 Samengevat 

Vrije veldcontroles, onderzoek, signaalopvolging en de integrale acties hebben in 2017 in totaal 
geleid tot 276 processen-verbaal. Deze werden of  door de boa’s van SSiB of via  de partners 
opgemaakt. Daarnaast werden er 32 bestuurlijke strafbeschikkingen Milieu (BSBM) opgemaakt door 
de boa’s  SSiB. De BSBM is vooral uitgeschreven voor het storten en verbranden van (bedrijfs)afval, in 
of op de bodem. Hierbij kunnen de transactiekosten oplopen tot € 6000,- , afhankelijk van de 
hoeveelheid. Asbestovertredingen kunnen oplopen tot € 1.500,- . Boetes voor loslopende honden,  
waardoor dieren worden opgejaagd, bedragen € 500,- . Vellen van houtopstanden zonder melding 
kan oplopen tot € 2000,- .  
 
Deze overtredingen waren van uiteenlopende aard zoals: 

 Het verbranden en storten van afval; 

 Stroperij; 

 Het spuiten van landbouwgif; 

 Illegale visserij en visstroperij; 

 Het los laten lopen van honden in kwetsbare natuurgebieden; 

 Wildcrossen; 

 Mountainbiken in natuurgebieden, waar dat niet is toegestaan; 

 Het betreden van gesloten kwetsbare  gebieden; 

 Overtredingen meststoffenwetgeving; 

 Overtredingen Besluit Bodemkwaliteit. 
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 Door de boa’s zijn circa 850 waarnemingen en constateringen gedaan, die zijn gemeld bij 
onze partners en deels door hen zelf zijn afgehandeld. 

 Er zijn circa 1500 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.  

 Er zijn ook in 2017 presentaties verzorgd bij WBE’s /IVN en andere belangengroepen en de 
landelijke dag van de BOA. 

 Er is weer veel inzet gepleegd om het expertteam aanpak wildcrossen te professionaliseren, 
te trainen, draaiboeken te maken en een instructie op te stellen, inmiddels is dat proces 
afgerond. 
  

We verwachten daarmee weer een stevig signaal te hebben afgegeven aan overtreders in het 
buitengebied en de pakkansbeleving te hebben verstevigd. Ook onze frequente aanwezigheid in het 
buitengebied zal daar zaker aan bijdragen. 
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6. COLOFON 

 
Voor meer informatie: 

 Kijkt u op www.odbn.nl/ssib 

 Abonneert u zich op de SSiB Nieuwsflits via www.odbn.nl/ssib 

 Volgt u ons op Facebook.com/SSiBBrabant 

 Volgt u ons op Twitter.com/ssibbrabant 
 
 
 
  

http://www.odbn.nl/ssib
http://www.odbn.nl/ssib
https://www.facebook.com/SSiBBrabant/
https://twitter.com/ssibbrabant

