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Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een 
provinciebrede samenwerkingsvorm 
waarin gemeenten, de provincie, de 
terreinbeherende organisaties, de 
waterschappen en de waterwinbedrijven 
participeren. Door de inzet van 
professionals op het gebied van 
toezicht en handhaving en door actieve 
netwerkopbouw wordt gepoogd de kwaliteit 
van het buitengebied in Noord-Brabant 
te bewaken en te verbeteren. Gestreefd 
wordt naar een schoner en veiliger 
buitengebied waarin de biodiversiteit 
wordt gewaarborgd. Om de naleving 
van de buitengebiedregels te bevorderen 
en risico’s te beperken werkt SSiB nauw 
samen met haar deelnemers, overige 
handhavingspartners én bewoners en 
bezoekers van het buitengebied. Het 
netwerk is de spil: samen sterk door gerichte 
handhaving! 

In het Uitvoeringsprogramma SSiB 2019 
zijn de beoogde werkzaamheden over het 
jaar 2019 beschreven. Dit jaarverslag is 
een integrale rapportage over de resultaten 
van SSiB in 2019. Daar waar sprake is van 
SSiB 3.0, dan is dat inclusief SSiB 2.0. 

1
Ter ondersteuning van de 
operationele aansturing 
van SSiB, is het Kernteam 
SSiB 3.0 gevormd.

Inleiding

2.1 De doorlopende opdracht (SSiB 2.0)
De samenwerkingsvorm SSiB 2.0 wordt 
gefinancierd door gemeenten, provincie, 
waterschappen, waterwinbedrijven en de 
terreinbeheerders. 

In het Meerjarenprogramma SSiB 2017-
2020 (SSiB 2.0) worden prioriteiten en 
werkzaamheden genoemd:
• Dumpen, verbranden en lozen van afval
• Wildcrossen
• Stroperij 

Wat het handhavingsteam SSiB verder doet: 
•  Opbouwen van het buitengebiedsnetwerk 

en samenwerken met de partners.
• Faciliteren kennisopbouw en -uitwisseling.
•  Vastleggen meldingen, klachten en 

signalen over misstanden, opvolgen 
hiervan en terugkoppelen melder.

•  Analyseren meldingen en patronen en 
hotspots vastleggen ten behoeve van 
gerichte interventie.

• 24/7 bereikbaar en inzetbaar zijn.

Naast de speerpunten zal SSiB ook acteren 
wanneer andere buitengebiedsdelicten 
worden gemeld of geconstateerd. Denk 
daarbij aan: 
• Vernieling van flora of fauna
• Illegale vellingen/houtkap
•  Illegale lozingen van afvalwater of mest 

op oppervlaktewater of op de bodem

•  Vernietiging, beschadiging of 
verstoring nesten, broedplaatsen en 
voortplantingslocaties

• Verstoring dassenburchten
• Hennepvelden in de natuur

Sommige van de overtredingen vallen onder 
de bevoegdheid van organen die niet bij SSiB 
zijn aangesloten. Bij dat soort overtredingen 
zal SSiB constateringen overdragen. 

2.2 Integrale verantwoording SSiB 3.0
Voor de versterking van toezicht en hand-
having in 2019 in het Natuurnetwerk Noord-
Brabant zijn de volgende doelen gesteld:
•  Sterke vermindering van dumpingen van 

afval in natuur- en buitengebied.
•  Sterke vermindering van overtredingen 

van gedragsregels in natuurgebieden 
(loslopende honden, wildcrossen, 
verstoring wild, stroperij, ongeoorloofde 
activiteiten buiten wegen en paden).

•  Sterke vermindering van onveilige situatie 
voor recreanten, toezichthouders en 
handhavers.

In dit verslag is gerapporteerd over 
de integrale opdracht aan SSiB zijn 
de SSiB 2.0 en de versterking. Samen 
vormen ze SSiB 3.0. 

2
De opdracht SSiB 3.0
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3.1 Stuurgroep SSiB 3.0
In 2018 en begin 2019 is een 
integrale Stuurgroep SSiB 3.0 gevormd. 
Vertegenwoordigers van de provincie, 
de Brabantse waterschappen, de 
waterwinbedrijven, de terreinbeheerders 
en de politie namen deel in de stuurgroep. 
De drie omgevingsdiensten participeerden 
namens de gemeenten. De ODBN was 
daarnaast in de rol van opdrachtnemer 
vertegenwoordigd.

3.2 Kernteam SSiB 3.0
Ter ondersteuning van de operationele 
aansturing van SSiB, voor de monitoring 
van de afgesproken resultaatverplichtingen 
en ter voorbereiding van de 
stuurgroepvergaderingen is het Kernteam 
SSiB 3.0 gevormd. In het kernteam 
neemt een vertegenwoordiger van de 
terreinbeheerders deel. Daarnaast zijn 
de teamleider, de coördinatoren en 
accountmanager SSiB betrokken en de 
disciplines financiën, communicatie en 
beleidsadvies.

3.3 Handhavingsteam SSiB 3.0
Begin 2019 waren 7 boa’s (6 fte) in dienst 
bij SSiB. In de eerste helft van het jaar is 
dat – als invulling van de impulsgelden 
– uitgebreid met 9 boa’s (8,1 fte). Door 
verloop in het jaar zijn er nu in totaal 13 
boa’s actief. Doordat de jaarlijkse kosten 
stijgen en de bijdrage door minder partners 
(fusiegemeenten) is afgenomen, zijn er 
onvoldoende middelen om hier direct op in 
te spelen. Voor 2020 wordt gestreefd naar 
een volledige bezetting van de benodigde 
14,1 fte.

3

“Ik vind het mooi om 
te constateren dat het 
aantal gezamenlijke 
handhavingsacties een 
grote vlucht heeft genomen 
door de forse uitbreiding 
van het aantal boa’s.”

Rob van Gerwen
Provincie Noord-Brabant

Organisatie

4.1  Wervingscampagne en bemensing 
handhavingsteam 

In het Plan van aanpak ‘Versterking toezicht 
en handhaving in Natuurnetwerk Noord-
Brabant 2019-2020’ was opgenomen 
dat één van de eerste acties het op sterkte 
brengen van het SSiB-team moest zijn. Deze 
actie is conform de opdracht uitgevoerd 
in het eerste kwartaal van 2019. De 
opdracht voor werving lag bij de ODBN, 
de werkgever van het team SSiB. Voor 
deze werving zijn de netwerken van 
alle SSiB-partners gebruikt en de TBO’s 
betrokken. In de eerste helft van 2019 is 
de wervingscampagne gestart en afgerond 
en zijn de 9 nieuwe boa’s gecontracteerd. 
De nieuwe boa’s hebben in beginsel een 
tijdelijk dienstverband voor de periode van 
2 jaar gekregen. 

4.2 Inrichting backoffice 
In het Plan van aanpak SSiB 3.0 (oktober 
2018) is verder aangegeven dat de 
backoffice van SSiB dient te worden 
uitgebreid. Er moest extra capaciteit 
geworven worden voor de aansturing 
van het uitgebreide team, voor het maken 
van een SSiB-uitvoeringsprogramma 
en planning, voor het opstellen van 
beleidsdocumenten, voor het genereren 
van managementinformatie en jaarlijkse 
rapportages, voor accountmanagement en 
voor communicatie. In de eerste helft van 

2019 is de coördinatiefunctie ingevuld. 
Twee coördinatoren zijn aangesteld die 
deels fungeren als coördinator en deels 
uitvoering geven aan de taken in het 
buitengebied. Voordeel van deze constructie 
is dat de coördinatoren de aansluiting 
met het veldwerk behouden. Verder is de 
versterking van de backoffice gerealiseerd 
door het intern werven van capaciteit 
voor accountmanagement, financiën, 
communicatie en beleidsadvies.

4.3 Inwerkprogramma
Op 1 april 2019 zijn de 9 nieuwe 
medewerkers gestart met hun 
inwerkingsprogramma. 
In de eerste twee maanden (mei en juni) 
besteedden zij relatief veel tijd aan:
•  Het autoriseren in nieuwe systemen en 

ermee leren werken.
•  Het leren kennen van de interne 

organisatie en de externe organisaties 
waarmee zij gaan samenwerken.

•  Wegwijs worden in Brabant en in de 
gebieden van de TBO’s.

•  Het leren kennen van de netwerkpartners 
en daarmee de eerste contacten leggen.

4
Voorbereidende en 
algemene werkzaamheden
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4.4 Communicatie
De eerste jaren is de communicatie over 
en voor SSiB vooral gericht geweest op 
het genereren van bekendheid over wie 
we zijn en wat we doen. De bezoekers 
en volgers op de socialmedia-kanalen 
Facebook en Twitter blijven groeien. 
Ook blijft SSiB interessant voor de media 
om over te schrijven. In 2019 is er een 
professionaliseringsslag gemaakt. 

Online
Er is in 2019 een start gemaakt met het 
maken van een eigen website voor SSiB. 
De domeinnaam www.SSiBbrabant.nl is 
geclaimd en in 2020 gaat de website live.
Er is een nieuwsbriefsysteem ontwikkeld 
van waaruit SSiB zelf nieuwsbrieven kan 
generen en verzenden naar haar partners, 
in de juiste huisstijl.

Offline
De huisstijl van SSiB is aangepast waarbij 
Samen Sterk in Brabant en de slogan 
‘handhavingsteam buitengebied’ op alle 
middelen een plek heeft gekregen. Om 
snel inzichtelijk te maken wat SSiB doet, in 
welk werkgebied en met hoeveel mensen 
is er een infographic gemaakt die dit in 
één oogopslag laat zien. Ook zijn alle 
boa’s uitgerust met kaartjes waarop de 
contactgegevens staan waar men een 
melding kan maken over misstanden in het 
buitengebied.

4.5 Opleiding en middelen
Alle verplichte trainingen in het kader van 
bevoegdheden, dragen bewapening en 
veiligheid zijn gevolgd. Daarnaast zijn 
een aantal trainingen, bijvoorbeeld groene 
wetgeving, gevolgd. Gedurende het jaar 
is gewerkt aan een meer gestructureerd 
opleidingsplan voor 2020. Dat is gereed.

4.6 Innovatie
In de subsidiebeschikking voor de 
versterking van SSiB 3.0 is opgenomen 
dat in de periode van 1 januari 2019 
tot en met 31 december 2020 drie 
innovatieve projecten worden geselecteerd 
en uitgevoerd. In de stuurgroep van 31 
oktober 2019 zijn de volgende projecten 
voorgesteld en besloten:
•  Toezicht en handhaving door SSiB met 

gebruik van innovatieve camera’s.
•  Deelname SSiB/ODBN aan Experiment 

Narratieven App (trekker Taskforce 
Brabant Zeeland).

•  Toezicht en handhaving door SSiB 
ondersteund door digitale analyse van 
openbare bronnen (internet/sociale 
media).

De voorbereiding van de eerste twee 
projecten was eind 2019 grotendeels 
voltooid. De uitvoering zal begin 2020 
starten. Het derde project wordt in 2020 
opgestart.

5.1 Prioriteiten/speerpunten
SSiB heeft een drietal hoofd-/speerpunten 
geformuleerd die beschreven staan in 
hoofdstuk 2.3 van dit rapport. 

Om inzicht te krijgen in de handhaving 
van SSiB in 2019, zijn de gegevens van 
2019 uit BRS gegenereerd. Hierdoor is een 
beeld verkregen van de inzet van SSiB in 
het buitengebied. Deze gegevens zijn niet 
volledig sluitend.

In totaal zijn er in 2019 door de boa’s 
van SSiB 1751 constateringen/controles 
gedaan/uitgevoerd. Hieruit voortvloeiend 
zijn er 189 waarschuwingen opgemaakt en 
is 352 keer geverbaliseerd. Drie keer heeft 
er een inbeslagname plaatsgevonden. 

Ter vergelijking: in 2018 zijn er 340 
constateringen/controles gedaan/
uitgevoerd, zijn er 11 waarschuwingen 
opgemaakt en is er 78 keer geverbaliseerd.

De hierboven genoemde aantallen, 
constateringen en interventies hebben niet 
alleen betrekking gehad op de speerpunten, 
maar er is ook nadrukkelijk aandacht aan 
plaatselijke of gebiedsgerichte prioriteiten 
gegeven, zoals de handhaving van de 
toegangsbepalingen van de terreinen 
van de TBO’s/gemeenten/particuliere 
grondeigenaren en waterwinbedrijven. 
Ook is er aandacht voor ondermijning en 
milieucriminaliteit. 

5

“Met SSiB als cement 
begint het netwerk van 
toezichthouders in het 
Brabantse steeds meer 
vorm te krijgen en te 
functioneren.”

Lars Koreman
Natuurmonumenten

“Om criminaliteit in het 
buitengebied aan te 
kunnen pakken is het 
gezamenlijk effi ciënt 
kunnen optreden van groot 
belang. De impuls die 
aan SSiB wordt gegeven 
en de samenwerking 
met partners die daaruit 
voortkomt draagt hier in 
belangrijke mate aan bij.”

Arjen Simons
Brabants Landschap

Resultaat uitvoering in 
het buitengebied
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5.1.1. Speerpunt Afval
Onder het speerpunt Afval moet men 
denken aan het dumpen, verbranden en 
lozen van afval. 
Er worden afvaldumpingen gemuteerd in 
BRS op zowel de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) alsmede de Wet 
milieubeheer. 

Er zijn in 2019 door SSiB 606 
controles/constateringen gemuteerd 
inzake afvaldumpingen onder de Wet 
milieubeheer en APV. Dit heeft geleid tot 10 
waarschuwingen en 29 processen-verbaal. 

In het cirkeldiagram hiernaast zijn de 
verschillende soorten aangetroffen afval, 
naar verhouding, weergegeven. 

Veelal heeft onderzoek in het afval, 
zoals het aantreffen van gegevens op 
bijvoorbeeld poststukken, geleid naar een 
vermoedelijke dader. In mindere mate is 
de dader op heterdaad geverbaliseerd. 
Veelal betrof het dus alleen een constatering 
zonder strafrechtelijk gevolg, omdat de 
dader niet meer achterhaalbaar bleek. Op 
plekken waar vaak gedumpt wordt, wordt 
gebruik gemaakt van wildcamera’s, om zo 
de pakkans te verhogen. 

Soorten aangetroffen afval

Overige overtredingen

Verbranden buiten een inrichting

Storten gevaarlijk afval

Afval verbranden 

Tuinafval 

Sloopafval

Huishoudelijk afval

Hennep-afval

Algemeen

Verpakkingsmateriaal 

Overig afval

Banden

109

13

7

17

26

10

86

59

104

11

148

16

5.1.2. Speerpunt Wildcrossen
In Oost-Brabant is een team operationeel 
(het Motorcross expertteam) dat door 
regelmatig handhavingsacties uit te voeren 
poogt de overlast door wildcrossers te 
beperken. Dat team wordt aangestuurd 
vanuit de politie en bemenst door boa’s van 
de TBO’s, gemeenten en SSiB. De aanpak 
in West-Brabant wijkt enigszins af, omdat 
daar gewerkt wordt onder regie van SSiB, 
in klein verband (2 of 3 boa’s) zonder 
gebruik te maken van de fysieke middelen 
die in Oost-Brabant gebruikt worden. 

Onder de APV zijn in BRS 6 
constateringen/controles ingevoerd, zonder 
strafrechtelijke vervolging. 

Onder Wetboek van Strafrecht (hierna 
te noemen WvSr) is in BRS 124 keer 
gemuteerd, onderverdeeld in de 
verschillende typen aangetroffen voertuigen. 
In totaal zijn er 11 waarschuwingen en 38 
processen-verbaal aangezegd. Er zijn niet 
alleen crossmotoren aangetroffen in het 
buitengebied, maar ook andere voertuigen: 
•  Crossmotoren: er zijn 81 controles/

constateringen van motorcrossers 
gedaan. Dit heeft geleid tot 3 
waarschuwingen en 19 processen-
verbaal. Uit BRS is niet te halen hoeveel 
controles hiervan onder de vlag van het 
Motorcross expertteam zijn uitgevoerd.  

•  Quads: er zijn 5 controles/constateringen 
gedaan. Dit heeft geleid tot 2 processen-
verbaal.  

•  Tweewielig voertuig: er zijn 6 controles/
constateringen gedaan. Dit heeft geleid 
tot 1 waarschuwing en 1 proces-verbaal.  

•  Bromfiets: er zijn 18 controles/
constateringen gedaan. Dit heeft geleid 
tot 2 waarschuwingen en 9 processen-
verbaal. 

•  Auto: er zijn 14 controle/constateringen 
gedaan. Dit heeft geleid tot 5 
waarschuwingen en 7 processen-verbaal.  

Het verbaliseren van wildcrossers blijf lastig. 
Zij zijn moeilijk staande te houden; gezien 
de snelheid en de grootte van het voertuig 
kunnen zij makkelijk manoeuvreren in het 
buitengebied en zijn ze de SSiB-boa’s 
vaak ‘te snel af’. Bij grotere of langzamere 
voertuigen zoals quads, brommers en 
auto’s lukt het stilhouden van het voertuig 
makkelijker. Dit is ook terug te zien in 
aantallen interventies. 

In het onderstaande cirkeldiagram zijn de 
verschillende aangetroffen voertuigen, in 
verhouding, weergegeven. 

Auto

Brom�ets

Tweewielig voertuig

Quads

Motorcross

14

18

6

5

81

Met voertuig op verboden grond

“Samenwerking in het 
buitengebied is essentieel 
voor een adequaat 
toezicht, handhaving en 
opsporing. Groene boa’s en 
politiemensen slaan in de 
praktijk de handen ineen!”

Peije de Meij
Politie
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5.1.3. Speerpunt Stroperij 
De aantasting van de biodiversiteit voor 
de inheemse aan het land gebonden 
(terrestrische) natuur heeft vooral betrekking 
op vormen van wildstroperij en het vangen 
en verhandelen van vogels. 

Het toezicht op stroperij beperkt zich tot 
die vormen van stroperij waarbij geen 
sprake is van risico op (vuur)wapengeweld 
tegen de opsporingsambtenaren. SSiB 
pleegt wel inzet ter voorbereiding op een 
actie in samenwerking met de politie. Men 
kan hierbij denken aan het verzamelen 
van gegevens, posten en inzet van 
wildcamera’s. 
Stroperij is vaak tijd- en seizoensgebonden 
(gesloten tijden, perioden van vogeltrek, 
broedseizoenen etc.).

Er is in BRS onder WvSr alsmede de Wet 
natuurbescherming op stroperij gemuteerd. 
Er zijn in 2019 86 controles/constateringen 
gedaan. Hieruit voortvloeiend zijn 5 
waarschuwingen en 10 processen-verbaal 
opgemaakt. 

In het onderstaande figuur een weergave 
van de verschillende overtredingen 
gerelateerd aan stroperij, met daaraan 
gekoppeld de aantallen interventies. 

Goede informatiepositie 
Om stroperij aan te kunnen pakken, is een 
goede informatiepositie essentieel. Het 
verzamelen van informatie kost tijd. Deze 
inzet wordt niet in BRS inzichtelijk gemaakt 
en komt daardoor qua aantallen niet 
cijfermatig terug in de resultaten.  

Overtredingen jacht/stroperij

0 5 10 15 20 25 30

IBN PV WS CT

Hond achter dier 

Melding schot

Eieren rapen/vernielen

Voortplaningsplaatsen verstoren/vernielen

Opzettelijk plukkenen verzamelen

Opettelijk doden en vangen dieren/eieren

Jagen zonder jachtrecht

Jagen na zonsondergang

Jagen niet geoorloofd middel

Jagen nabij voerplek

Jacht controle algemeen

Houtopstanden vellen z. melding

Beheer en schadebestrijding

Plukken paddenstoelen

Grove stroperij

Eenvoudige stroperij

Inbeslagname Proces-verbaal Waarschuwing Controle

Visstroperij
Het vissen zonder vergunning of 
toestemming en het vissen met 
ongeoorloofde middelen en aas of vissen 
op dieren die bescherming genieten (paling) 
valt onder stroperij. In BRS kan niet apart 
gemuteerd worden op visstroperij, maar er 
zit wel degelijk een overlap met visserij en 
stroperij. 

Er zijn in 2019 door SSiB 131 
visserijcontroles of constateringen 
gedaan. Dit heeft geresulteerd in 57 
niet-akkoordcontroles. Hiervoor zijn 10 
schriftelijk waarschuwingen gegeven en 
36 processen-verbaal aangezegd. 24 
processen-verbaal zijn opgemaakt voor 
het niet hebben van een schriftelijke 
toestemming om te vissen. De overige 
processen-verbaal zijn opgemaakt 
inzake gebruik levend aas, nachtvissen, 
vissen nabij een stuw/vispassage. In het 
cirkeldiagram hiernaast een weergave 
van de geconstateerde overtredingen, in 
verhouding weergegeven. 

5.2 Andere misstanden en overtredingen
Naast de bestuurlijke speerpunten 
zoals geformuleerd in het meerjarig 
uitvoeringsprogramma SSiB 2017-2020 
wordt ook nadrukkelijk aandacht aan 
plaatselijke of gebiedsgerichte prioriteiten 
gegeven, zoals de handhaving van de 
toegangsbepalingen van de terreinen van 
de TBO’s/gemeenten, Particuliere Brabantse 
Grondeigenaren (hierna te noemen PBG) en 
waterwinbedrijven. Ook is er aandacht voor 
ondermijning en milieucriminaliteit. SSiB 
heeft daarvoor een belangrijke signalerende 
functie. 

Overige overtredingen

Niet toegestaan vistuig 

Niet op eerste vordering 
tonen toestemming

Vissen nabij stuw/vispassage

Zorgplicht dieren

Vissen levend aas

Nachtvissen

Geen schriftelijke toestemming 
1 of 2 hengels

Geen schriftelijke toestemming 
> 2 hengels

7

1

1

7

1

3

2

32

2

Overtredingen visserij

“Samenwerking over de 
grenzen heen, dit is wat 
Staatsbosbeheer ervaart. 
Hier ligt de kracht voor de 
toekomst we zullen moeten 
samenwerken op welke 
manier dan ook.”

 
Patrick Raats

Staatsbosbeheer Brabant West
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5.2.1 Toegangsbepalingen
Er is in 2019 veel inzet gepleegd op het 
thema toegangsbepalingen. Deze worden 
grotendeels gemuteerd in BRS op artikel 
461 WvSr, maar ook op de APV zijn 
mutaties weggeschreven. In totaal zijn 
er 483 controles/constateringen gedaan 
door SSiB. Hieruit voortvloeiend zijn er 
115 waarschuwingen aangezegd en 
200 processen-verbaal opgemaakt. In 
het onderstaande staafdiagram is een 
overzicht weergegeven van de verschillende 
overtredingen met daaraan gekoppeld de 
aantallen interventies. 

Onder ‘overige’ valt: rook, kook, vuur, 
bevinden in rustgebied, afval achterlaten, 
geen toestemming commerciële activiteit.  

Natura 2000-gebieden 
Toegangsbepalingen gelden ook in Natura 
2000-gebieden. Er zijn 15 controles/
constateringen gedaan en 8 algemene 
controles uitgevoerd. Hieruit voortvloeiend 

zijn 2 processen-verbaal opgemaakt voor 
zich het in het gebied bevinden zonder 
toestemming en handelingen verrichten 
zonder vergunning. 
Dit kan een vertekend beeld geven, 
gezien er veel overtredingen in Natura 
2000-gebieden worden weggeschreven 
onder WvSr toegangsbepalingen. 

5.2.2 Overige overtredingen 
SSiB heeft 22 controles/constateringen 
gedaan inzake vernieling. Men kan hierbij 
denken aan vernieling van bebording, 
bouwwerken, houtopstanden, slagbomen, 
toegangshekken en straatmeubilair. Hier is 
1 keer een proces-verbaal voor opgemaakt. 
De bewijslast hiervan is lastig. Men moet op 
heterdaad de vernieling constateren. 

Inzake de controle op het waterverkeer zijn 
er 5 constateringen/controles uitgevoerd. 
Deze hadden betrekking op het negeren 
van het aanmeerverbod of het overschrijden 
van de toegestane vaarsnelheid. 

Overtredingen toegangsbepalingen
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Voor de laatst genoemde overtreding zijn 2 
processen-verbaal opgemaakt. 

In het buitengebied gelden ook de 
regels van het wegverkeer. Men kan hier 
denken aan een geslotenverklaring voor 
voertuigen, het parkeren voor een in-/uitrit 
zodat hulpdiensten het gebied niet meer 
in kunnen. In 2019 zijn er 66 controles/
constateringen gedaan die geresulteerd 
hebben in 23 waarschuwingen en 24 
processen-verbaal.
 
In het onderstaande staafdiagram zijn de 
overtredingen weergegeven met daaraan 
gekoppeld het aantal interventies per 
overtreding. De overtredingen hebben 
betrekking op zowel bromfietsen, 
tweewielige voertuigen en vierwielige 
voertuigen. 

In 2019 heeft SSiB 4 constateringen/
controles uitgevoerd waarbij er sprake was 
van overlast door jeugd. Hiervoor is 2 keer 
een waarschuwing aangezegd. 
Er zijn 13 vuurwerk constateringen/
controles gedaan. Grotendeels had dit 
betrekking op het afsteken van vuurwerk 
buiten de toegestane tijd. Hiervoor zijn 12 
processen-verbaal opgemaakt. 13 keer 
is door SSiB een zwerver of zijn/haar 
verblijfplaats aangetroffen waarbij er niet 
geïntervenieerd is. In 2019 is er 2 keer 
brandstichting geconstateerd en 8 keer 
diefstal waarvoor 3 waarschuwingen zijn 
opgemaakt. Er is 2 keer een waarschuwing 
opgemaakt voor het niet bij zich hebben 
van een identificatiebewijs. 
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Door SSiB is er 1 keer een vermoedelijke 
overtreding geconstateerd van het 
gebruik van bestrijdingsmiddel inzake 
onzorgvuldig handelen met schade. Er 
zijn 5 kadavers aangetroffen die onjuist 
waren aangeboden. Hiervoor is 1 keer 
een waarschuwing aangezegd en 2 
keer proces-verbaal opgemaakt. Voor de 
waterschappen/waterwinbedrijven zijn 7 
controles/constateringen gedaan. 1 keer 
is een waarschuwing aangezegd. Deze 
constateringen hadden te maken met: 
• Water brengen in of onttrekken aan
•  Gewasbeschermingsmiddelen gebruiken 

50 cm van insteek
•  Niet voorkomen dat opslag in 

oppervlaktewater komt
•  Vervuiling oppervlaktewater zonder werk
•  Verontreiniging algemeen 

waterwingebied

Waterwinbedrijven beheren ook 
gebieden waar toegangsbepalingen 
gelden. Controles en interventies hierop 
kunnen in BRS weggeschreven worden 
op toegangsbepaleningen WvSr. 
Hierdoor kunnen de aantallen controles in 
waterwingebieden in BRS niet inzichtelijk 
gemaakt worden en dit kan een vertekend 
beeld opleveren van de inzet van SSiB 
in de gebieden van waterschappen en 
waterwinbedrijven.  

Er zijn 2 controles/constateringen gedaan 
in verband met asbest. Beiden gevallen 
betrof het asbest dat niet binnen 2 weken 
werd afgevoerd of werd bewerkt. 

Er is 8 keer geconstateerd dat een 
grondtransport plaatsvond zonder melding 
of erkenning en 7 keer geconstateerd dat er 
mestopslag/-gebruik niet voldeed of dat er 
zuiveringsslib werd gebruikt bij groente en 
fruit voor rauwe consumptie.  

Inzake grond/water/mest/
bestrijdingsmiddelen is vaak niet zelf 
door SSiB geïntervenieerd. Gezien de 
complexiteit van de wetgeving is dit 
doorgemeld naar de bevoegde instanties 
zoals gemeenten, waterschappen, de 
NVWA, de omgevingsdiensten etc. SSiB 
heeft voor deze onderwerpen grotendeels 
een signalerende functie.  

SSiB heeft 12 constateringen/controles 
gedaan inzake de Opiumwet, grotendeels 
in samenwerking met de politie. In 
het onderstaand cirkeldiagram zijn 
de geconstateerde overtredingen, in 
verhouding, weergegeven. 

Dat SSiB niet geïntervenieerd heeft op dit 
thema, heeft betrekking op het feit dat de 
SSiB-boa geen bevoegdheden onttrekt uit 
de Opiumwet. Vernieling en beschadiging 
van natuur door hennepplantages en/of 
lekkende vaten XTC-afval, is wel voor conto 
van SSiB maar zal op een ander onderwerp 
in BRS worden weggeschreven. 

5.2.3 Ondermijning en milieucriminaliteit  
Naast de bestuurlijke speerpunten, 
zoals geformuleerd in het meerjarig 
uitvoeringsprogramma SSiB 2018-
2020, wordt ook aandacht besteed aan 
ondermijning en milieucriminaliteit. SSiB 
heeft daarvoor een belangrijke signalerende 
functie. Deze informatie wordt gedeeld 
met onze netwerkpartners, met name met 
de politie en taskforce. Dit zijn zaken 
waar SSiB een rol heeft als informatiedeler 
en deze dus niet zelfstandig afhandelt. 
Daardoor komt dit qua aantallen niet 
cijfermatig terug in de resultaten.  
Door SSiB is 10 keer een aandacht 
vestiging vastgelegd. Dit betrof een pand, 
gebouw, persoon of voertuig. 22 keer is 
een verdachte situatie in het buitengebied 
doorgegeven aan de politie. 

5.3 Resultaten per regio
Gegevens uit BRS kunnen alleen op persoon 
gegenereerd worden. Gezien de personele 
verschuivingen die in 2019 hebben 
plaatsgevonden kan data-analyse uit BRS 
mogelijk een vertekend beeld opleveren 
over de inzet van SSiB per regio. 

5.4 Gecoördineerde acties met partners
De boa’s van SSiB initiëren zelf 
handhavingsdagen of thematisch 
gecoördineerde acties. Zij doen dat 
planmatig op basis van een risicoanalyse. 
Vanuit SSiB worden er een aantal regionale 
handhavingsacties per jaar georganiseerd. 
Deze acties kunnen verschillen qua thema, 
maar hebben meestal wel raakvlakken 
met de drie Brabant-brede speerpunten: 
stroperij, afval en wildcross. 

Deze acties worden het jaar rond 
gehouden, rekening houdend wat er in 
die bepaalde tijd van het jaar actueel is. 
Bij internationale grensacties worden de 
collega’s uit België betrokken bij de acties. 
Dit zijn zowel groene handhavers als 
medewerkers van de Belgische politie.

In heel Brabant zijn er in 2019 40 grotere 
en kleine handhavingsacties georganiseerd 
door SSiB. Ter vergelijking: in 2018 zijn er 
27 handhavingsacties georganiseerd. 

Een aantal voorbeelden van acties zijn:
•  Handhavingsacties met deelnemende 

gemeenten
•  Onderzoeken naar hennepkwekerijen in 

samenwerking met de politie
•  Meerdere postacties op stroperij in de 

avonduren en nacht
•  Meerdere postacties in de avonduren 

inzake afvaldumpingen
•  Deelname aan meerdere 

handhavingsdagen Biesbosch onder 
regie van SBB

•  Deelname aan handhavingsactie onder 
regie van Natuurmonumenten 

•  Meerdere kleine handhavingsactie 
in samenwerking met gemeenten en 
Brabants Landschap 

• Natura 2000: toegangsbepalingen
•  Deelname Trivium-actie onder regie van 

de politie (grensgebied)
•  Deelname postactie crossende buggy’s 

onder regie van SBB
• Georganiseerde crossactie SSIB
•  Postactie en camera’s in verband met 

strikken
• Handhavingsactie honden 
• Internationale grensactie

SSiB betrekt zoveel mogelijk 
netwerkpartners bij hun handhavingsacties. 
Dit kunnen boa’s van de betrokken 
gemeenten zijn, alsmede de boa’s van de 
terreinbeherende organisaties. Vaak sluit de 
politie ook aan bij deze handhavingsacties. 

Aantre�en XTC-afval

Aantre�en hennepplantage 

Aantre�en harddrugs

Assistentie politie bij aantre�en 
softdrugs/posten hennepplantage 
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5.4.1 Motorcross expertteam
SSiB participeert in het Motorcross 
expertteam (MET) van de politie. In 
september 2017 is de politie-eenheid Oost 
Brabant dit expertteam gestart. Het doel 
van dit team is om door strafrechtelijke 
handhaving de overlast van gemotoriseerd 
verkeer in natuurgebieden te reduceren. In 
2019 zijn er 24 Motorcross expertteam-
acties geweest en gemiddeld was 42% van 
de deelnemers tijdens de acties afkomstig 
uit SSiB. Het streven is om ongeveer 24 
acties per jaar te organiseren. Bij ongeveer 
40% van de acties heeft het MET succes en 
worden er wildcrossers stilgehouden. 

Wanneer wildcrossers worden stilgehouden 
in een Natura 2000-gebied, of stiltegebied 
wordt dit door de SSiB-boa vastgelegd en 
is het de taak van de ODBN om zorgen 
voor het bestuursrechtelijk aanschrijven 
van betreffende motorcrossers. Dit 
bestuursrechtelijk traject loopt naast 
de strafrechtelijke afdoening van de 
motorcrossers. De strafrechtelijke procedure 
ligt onder verantwoording van de politie. 
Tot nu toe zijn er geen recidive gevallen 
van stilhoudingen. In West-Brabant is het 
MET niet actief, daar organiseert SSiB 
zelfstandig acties tegen motorcrossers in het 
buitengebied. 

SSiB zorgt mede voor de voorbereiding 
van de crossactie, door een zorgvuldig 
uitgekozen locatie te vinden waarvan met 
enige zekerheid gesteld kan worden dat er 
op het moment van de actie daadwerkelijk 
motoren in het gebied zullen rondrijden. 
Hiervoor worden met enige regelmaat 
wildcamera’s ingezet. 

5.5  Opvolging signalen, meldingen en 
klachten Buitengebied

Via het meldingssysteem s@men van 
de ODBN worden meldingen op naam 
gezet van een van de boa’s van SSiB. Na 
kantooruren loopt dit via het Milieu Klachten 
Centrale (MKC). De medewerker van de 
MKC zal een SSiB medewerker telefonisch 
op de hoogte stellen van de binnengekomen 
melding. Degene die die week piket heeft, 
maakt een inschatting of de melding direct 
moet worden opgepakt. De MKC zet 
binnengekomen meldingen in s@men. 

In 2019 heeft SSiB 642 meldingen 
ontvangen aangaande overtredingen 
in het buitengebied, geselecteerd op de 
speerpunten van SSiB. 
•  387 meldingen inzake afval/

verontreinigingen 
•  41 meldingen inzake afvaldumpingen
•  26 meldingen gerelateerd aan stroperij 
•  149 meldingen van motorcrossers

In het cirkeldiagram op de volgende 
pagina is een weergave te zien van 
binnengekomen meldingen gerelateerd aan 
de speerpunten van SSiB, in verhouding 
weergegeven. 

Naast de ‘speerpunt’-meldingen neemt SSiB 
ook andere, buitengebied-gerelateerde 
meldingen in behandeling. Dit betrof 23 
meldingen aantasting beschermde dier of 
plant, 4 meldingen illegale houtkap en 12 
meldingen schieten, explosie, vuurwerk. 

Onder het thema ‘afval, afvaldumping 
en verontreiniging’ werden de volgende 
soorten afvalmeldingen uit s@men 
gegenereerd: dumpingen, lozingen, 
kadavers, vaten, asbest, huisraad, grofvuil, 
elektrische apparatuur, bouw en sloopafval, 
witgoed, auto’s, caravans, autobanden, 
wietafval, jerrycans, stoken groenafval, 
tuinafval, inventaris wietkwekerij, 
afgewerkte olie, kleding. 

Onder het thema ‘stroperij’ werden 
de volgende beschrijvingen uit s@men 
gegenereerd: 
horen van schoten, visstroperij (aantreffen 
netten etc.), verdachte personen in het bos, 
zien dat dieren geschoten worden, vinden 

van patronen, jagers gezien, aantreffen 
voerplekken, aantreffen slachtafval, 
paddenstoelplukkers, aantreffen dood wild, 
aantreffen slachtafval. 

Onder het thema ‘motorcross’ werden  
de volgende beschrijvingen uit  
s@men gegenereerd: geluidsoverlast, 
auto’s in natuurgebied, motorcrossers in 
natuurgebied, tourritten. 

Onder het thema ‘melding aantasting 
beschermde dier of plant’ werden  
de volgende beschrijvingen uit  
s@men gegenereerd: kappen bomen 
tijdens broedseizoen, verwijderen 
houtwallen, vinden van dode dieren, 
roofvogelvervolging, illegaal kamperen, 
mest lozen in sloot, hangjeugd, vuur stoken, 
vervuiling slootwater. 

5.5.1 Meldingen uit eigen netwerk
Naast het oppakken van meldingen vanuit 
de ODBN (MKC en s@men) krijgen boa’s 
van SSiB ook signalen door uit het eigen 
netwerk. Dit kunnen collega-boa’s van 
gemeenten of TBO’s zijn, toezichthouders, 
medewerkers van de politie, recreanten en 
andere gebruikers/omwonenden van het 
Brabantse buitengebied. Deze meldingen 
worden niet apart geregistreerd en er zijn 
daardoor ook geen gegevens bekend van 
aantallen meldingen uit eigen netwerk. 

Mits niet anoniem gemeld, zal de melder te 
allen tijden door een boa van SSiB worden 
teruggebeld en/of gemaild. Dit verhoogt de 
meldbereidheid en vaak kan de melder de 
nodige aanvullende informatie verstrekken. 
De SSiB-boa maakt zelf de inschatting of 
er geacteerd moet worden op betreffende 
melding, en/of deze gemuteerd moet 
worden in BRS.Meldingen van motorcrossers

Meldingen gerelateerd aan stroperij

Meldingen inzake afvaldumpingen

Meldingen inzake afval/
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6.1 Beschrijving gerealiseerde resultaten
Samen Sterk in Brabant heeft alles te maken 
met een goed netwerk en dit onderhouden. 
Om hun netwerk te vergroten namen 
de boa’s deel aan een tweetal groots 
opgezette netwerkbijeenkomsten, te weten, 
‘Ontmoeting in het Groen’, georganiseerd 
door SSiB met ieder jaar een nieuwe 
gastheer/-vrouw. En de ‘Blauw/groen’-
casusdag, die in 2019 voor het eerst 
georganiseerd werd door SSiB. De Blauw/
groen-casusdag werd in de jaren daarvoor 
georganiseerd door de politie. 

Er is in 2019 een ruime verdubbeling 
geweest van het aantal netwerkcontacten. 
In 2019 zijn er meer dan 2000 
netwerkcontacten geweest. Dit getal is 
niet helemaal specifiek te benoemen. Ook 
een telefoontje, app berichtje of mailtje 
met een partner is al een netwerkcontact. 
De ruime verdubbeling van het aantal 
netwerkcontacten ten opzichte van 2018 
heeft te maken dat in april SSiB 3.0 
begonnen is. 

6.2  Meerwaarde van de samenwerking 
per type partner

De boa’s gaan met regelmaat aan tafel met 
onze partners in netwerkoverleggen waar 
alle partners hun inbreng kunnen hebben. 
Deze netwerkcontacten kunnen divers 
zijn, van wat grotere regio-overleggen tot 
op de koffie gaan bij een partner om één 
op één de problematiek in een bepaalde 
regio te bespreken. Ook aanschuiven 
bij diverse overleggen, het geven van 
lezingen en presentaties en het verzorgen 
van netwerkdagen, valt binnen de taken 
van de SSiB’ers. Deze netwerkmomenten 
worden niet vastgelegd en zodoende niet 
in aantallen weergegeven. Daarnaast zijn 
er verschillende app-groepen aangemaakt, 
waarin de netwerkpartners onderling 
informatie uitwisselen en ad-hoc acties 
inplannen. 

In 2019 is de start gemaakt met de 
voorbereidingen om begin 2020 regio-
overleggen te organiseren. Zodat naast 
de ‘Ontmoeting in het groen’-dag en de 
‘Blauw/groen’-casusdag alle partners 
de gelegenheid krijgen om in 2020 een 
overleg bij te wonen. Bij het uitkomen van 
dit jaarverslag heeft er in iedere regio een 
overleg plaats gevonden. 

6
Opzetten en uitbreiden 
handhavingsnetwerk

De meerwaarde van samenwerking per 
type partner zit hem vooral in het delen 
van elkaars specifieke kennis en het 
‘kruisbestuiven’ hiervan. Hiermee wordt 
bedoeld dat terreinbeherende organisaties 
(TBO’s) specifieke gebiedskennis hebben. 

Ze weten wat er in hun gebied speelt 
met betrekking tot onder andere overlast 
en criminaliteit. Ze beschikken ook over 
specifieke flora- en fauna-kennis over ‘hun’ 
gebied. De kruisbestuiving zit hem onder 
andere in het feit dat de kennis van SSiB 
over de Wet natuurbescherming en de 
bestuurlijke aanpak (onder andere via 
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu) in 
combinatie met de kennis van de TBO, 
zoals voornoemd, elkaar zo wederzijds 
versterkt (‘bestuift’). 

Ditzelfde geldt voor de waterschappen. 
Hun kennisoverdracht aan SSiB over 
onder andere beregening, waterputten, 
verontreiniging oppervlaktewateren 
(onder andere het herkennen van gebruik 
bestrijdingsmiddelen dicht bij sloten) 
hebben de SSiB’ers met andere ogen leren 
kijken. Hierdoor zijn er meldingen gedaan 
bij de waterschappen over mogelijke 
overtredingen. 

De NVWA en Sportvisserij Zuidwest 
Nederland hebben specifieke kennis op het 
gebied van beroepsvisserij en visstroperij. 
Door met hen diensten en specifieke acties 
te draaien is ook op dit vlak de kennis 
vergroot. 

Gemeentelijke boa’s participeren regelmatig 
in gecoördineerde handhavingsacties. 
Zij weten wat er in hun gemeente speelt 
en waar de ‘pijn’-locaties zich bevinden. 
Ook het beleid van de gemeente voor een 
bepaald gebied is van waarde voor SSiB 
om te weten. Op het gebied van de APV 
zijn boa’s sterk onderlegd en ook vanuit hun 
toezichthouderrol zijn ze van meerwaarde 
geweest. 

Het netwerk binnen de politieorganisatie 
is vergroot. De politie doet mee met acties 
en weet SSiB steeds beter te vinden; 
onder andere dat we als oor- en oog-
functie dienen. Maar ook op het gebied 
van milieucriminaliteit, ondermijning, 
hennepplantages, drugsdumpingen etc. 

Ook allerlei andere verenigingen en 
stichtingen, zoals bijvoorbeeld de 
Dassenwerkgroep, versterken het netwerk. 
Zij hebben ook hun specifieke kennis 
en bijdrage aan de natuur waar SSiB 
dankbaar gebruik van maakt indien nodig. 

Recreanten, zoals vogelspotters, ruiters, 
wandelaars, mountainbikers zien en horen 
veel. Doordat SSiB ook deze contacten 
aanhaalt vergroot het zijn kennis. 

Nieuwe contacten: Naast de ‘bestaande’ 
bekende netwerkpartners was er in 
2019 een flinke uitbreiding van het 
handhavingsnetwerk. Door gecoördineerde 
handhavingsacties zijn er nieuwe contacten 
gelegd met het natuurnetwerk van België. 
Er zijn contacten ontstaan met de provincie 
Limburg vanuit hun interesse over SSiB 
en Limburg wil onderzoeken voor een 
opzet SSiL (Samen Sterk in Limburg). 
Met de provincie Gelderland zijn vanuit 
provinciegrens-problematiek contacten 
ontstaan. Met de provincie Zeeland 
(RUD Zeeland) zijn nieuwe contacten 
aangehaald. Nauwere banden zijn gelegd 
met de provincie Zuid-Holland, met name 
door het visserij-Krammer-Volkerak-project 
vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Holland.

De provincie ondersteunt onder andere 
met het groene convenant, wat van 
grote bijdrage is voor een betere 
samenwerking.
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7.1 Financiële verantwoording
In onderstaand schema zijn de financiën van 
zowel SSiB 2.0 als SSiB 3.0 opgenomen. 
De financiën van SSiB 2.0 en SSiB 3.0 zijn 
gescheiden van elkaar, omdat SSiB 3.0 
wordt gefinancierd door een subsidie van 
de provincie Noord-Brabant en hierover een 
aparte verantwoording dient plaats te vinden.
In onderstaande tabel is voor SSiB 2.0 op 
te maken dat € 83.410 minder kosten zijn 
gemaakt dan begroot. Om de kosten en baten 
van SSiB 2.0 (dus niet de versterkingsimpuls 
van de provincie) in balans te brengen, is 
de formatie in de tweede helft van 2019 
teruggebracht van 6.0 fte naar 4.5 fte. 
Ondanks deze maatregel is voor SSiB 2.0 in 
2019 € 119.000 meer uitgegeven dan dat 
de ODBN aan inkomsten heeft ontvangen. 
Zonder deze maatregel gaat het om +/- 
€ 200.000. Met onze partners zijn we in 
2019 in gesprek gegaan over hun financiële 
bijdrage voor na 2020. Dit krijgt in 2020 een 
vervolg. Indien het voorstel voor continuering 
na 2020 wordt overgenomen dan gaan we 
weer terug naar 6 boa’s.

Voor SSiB 3.0 is ten opzicht van de begroting 
€ 176.700 minder uitgegeven. Dit wordt 
enerzijds veroorzaakt doordat de boa’s niet 
het gehele jaar in dienst zijn geweest voor de 
ODBN en doordat de uitgaven voor spoor 
3 (innovatie, communicatie en materiele 
uitrusting) met name plaatsvinden in 2020. 
Voor 2019 was hier een budget geraamd van 
€ 100.000. De ODBN heeft de verplichting 
om het restant budget van 2019 á € 176.700 
uit te geven in 2020. Dit bedrag wordt 
gelabeld op de balans van de ODBN, zodat 
dit budget voor 2020 beschikbaar is. 

7.2 Opdracht impactanalyse
In de begrotingssubsidie is opgenomen dat 
het rendement van de versterking van SSiB 
in 2019 en 2020 door een onafhankelijke 
externe partij in beeld gebracht zal worden. 
Hiertoe wordt een impactanalyse uitgevoerd. 
In januari 2020 zal de opdrachtgever de 
opdracht voor een extern bureau nader 
formuleren. Direct daarna zal de ODBN de 
opdracht uitzetten.

7

Samen Sterk in Brabant Bedragen x €1 Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil
Samen sterk in Brabant 2.0 incl. overhead 954.510 862.100 83.410
Samen sterk in Brabant 3.0 incl. overhead 1.335.200 1.158.500 176.700
Totaal lasten 2.280.710 2.020.600 260.110
Samen sterk in Brabant 2.0 743.000 743.000 0
Samen sterk in Brabant 3.0 1.335.200 1.335.200 0
Totaal baten 2.078.200 2.078.200 0
Saldo -202.510 57.600 -260.110

Bedrijfsvoering

8.1 Cijfers PV’s, BsBM en interventie
De boa’s werken in het landelijke BOA 
Registratie Systeem (BRS). De boa’s zijn 
hiervoor opgeleid en geautoriseerd. In 
BRS worden de rapportages, acties, 
mutaties, processen-verbaal, bekeuringen en 
bestuurlijke strafbeschikkingen in verwerkt. 

Mutaties/dagrapporten
In 2019 zijn er in BRS totaal 1751 
incidenten geregistreerd. 

Processen-verbaal/waarschuwingen
In 2019 zijn er totaal 189 waarschuwingen 
en 352 processen-verbaal opgemaakt. 

Deze cijfers zijn volledig weergegeven per 
subgroep in de bijlage. Dit behoeft enige 
toelichting. 

Controles sportvisserij: (128 keer) Tijdens de 
surveillance in het buiten- en natuurgebied 
komen de SSiB’ers geregeld vissers tegen 
die aan de kant van het water zitten te 
vissen. Vaak wordt dit meegenomen in de 
controle op het gebied van visstroperij. 
Vandaar dat relatieve hoge aantal controles 
van 128 op binnenvisserij sport. 

Wetboek van Strafrecht: (530 keer) Dit heeft 
vooral te maken dat de toegangsbepalingen 
(bordjes bij de ingangen van de TBO-
gebieden) opgehangen zijn aan artikel 461 
van het Wetboek van Strafrecht. Wanneer 
iemand zich bijvoorbeeld buiten de wegen 
en paden bevindt of zijn hond los laat lopen 
worden er processen-verbaal geschreven op 
grond van dit artikel.
Maar ook 81 keer met een crossmotor in het 
natuurgebied crossen valt hier onder. 

Milieu: (648 keer) Dit getal is mede hoog 
vanwege de aangetroffen afvaldumpingen. 

Wet natuurbescherming (WNB): (106 keer) 
Hier valt onder andere stroperij onder, waar 
vooral ook de focus op zit. 

8
Cijfers
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8.2 Bijlage
A) In deze bijlage worden gedetailleerd de 
cijfers weergegeven uit het BOA Registratie 
Systeem (BRS). Dit overzicht is opgedeeld in 
verschillende categorieën. 

Waarbij de volgende afkortingen staan 
voor de volgende categorieën: 

CT: controle 
WS: waarschuwing 
PV: Proces-verbaal
IB: inbeslagname

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

APV 55 6 4 0

Afval 2 0 0 0

Andere categorieën dan 
huishoudelijk afval aanbieden 1 0 0 0

huishoudelijk afval aanbieden 
anders dan voorgeschreven 1 0 0 0

Branden 2 1 1 0

In strijd met APV 2 1 1 0

Crossen 6 0 0 0

In strijd met APV 6 0 0 0

Hond 8 2 2 0

Algemene overlast honden 1 0 0 0

Controle naleving aangewezen 
honden 1 0 0 0

Loslopend binnen bebouwde kom
2 0 1 0

Loslopend waar niet toegstaan
2 0 1 0

Zonder halsband, idenficatiemerk 
of penning 2 2 0 0

Kap verordening 1 0 1 0

Zonder vergunning bomen vellen of 
kappen 1 0 1 0

Metaal detector 1 0 0 0

Zonder vergunning B&W 1 0 0 0

Model vliegtuigen 1 0 0 0

Verboden te vliegen 1 0 0 0

Natuur gebied 19 0 0 0

Als voetganger buiten wegen en 
aangegeven paden 1 0 0 0

Handelingen houtopstand 1 0 0 0

Verbranden snoeihout 17 0 0 0

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Overige verordening 
zaak 3 0 0 0

Organiseren  evenement met/
zonder vergunning B&W 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0

Plaatsen van reclameborden 1 0 0 0

Overlast dieren 1 0 0 0

Buiten bebouwde kom 1 0 0 0

Overlast jeugd 4 2 0 0

In bosgebied 3 2 0 0

Op hangplekken 1 0 0 0

Parkeer excessen 2 0 0 0

Defect voertuig op de weg park., 
langer dan termijn 1 0 0 0

Voertuigwrak op de weg 1 0 0 0

Recreatie en 
recreatie gebieden 2 0 0 0

Illegaal kamperen 1 0 0 0

In gebied verblijven anders dan 
voor dagrecreatie 1 0 0 0

Verordening 
openbaar vaarwater 1 0 0 0

Dreggen of magneetvissen 1 0 0 0

Vierwielig 
motorvoertuig 1 0 0 0

Rijden in niet-toegestaan gebied 1 0 0 0

Vuurwerk 1 1 0 0

Bij zich/voorhanden hebben 1 1 0 0
Bestrijdings middelen 1 0 0 0

Toegelaten middel 1 0 0 0

Onzorgvuldig handelen met schade 1 0 0 0
GWD 7 1 2 0

Alle dieren 1 0 0 0

Overgedragen aan 
dierenambulance 1 0 0 0

Gehouden dieren 1 0 0 0

Hulpverlening 1 0 0 0

Kadaver landbouw-
huisdieren 5 1 2 0

Aantreffen 3 1 1 0
Onjuist aanbieden 2 0 1 0

Keur(Waterschap) 1 0 0 0

Zonder water-
vergunning 1 0 0 0

Water brengen in of ontrekken aan 
waterlichaam 1 0 0 0
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Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Milieu 648 12 40 0

Afval 606 10 27 0

Ander afval in speciaal geplaatste 
afvalbak 1 0 0 0

Doorzoeken 1 0 0 0

Dumpen afgewerkte olie 3 0 0 0

Dumpen autowrak 3 0 0 0

Dumpen banden motorvoertuig
16 0 0 0

Dumpen bromfiets 1 0 0 0

Dumpen bruin goed 2 0 0 0

Dumpen caravan 4 0 0 0

Dumpen fiets 2 0 0 0

Dumpen mestafval 5 0 0 0

Dumpen overige afval 148 2 0 0

Dumpen verpakkingsmateriaal 11 0 2 0

Dumpen witgoed 3 0 0 0

Onjuist aanbieden 8 0 0 0

Storten aangewezen afvalstoffen 
zonder ontheffing 2 0 0 0

Storten algemeen 104 0 3 0

Storten asbest 9 0 0 0

Storten folders/drukwerk 2 1 0 0

Storten gevaarlijk afval 7 0 0 0

Storten hennepafval 59 0 0 0

Storten huish. afval 86 0 7 0

Storten overige afval 50 1 1 0

Storten puin 10 0 2 0

Storten slachtafval 7 0 0 0

Storten sloopafval 10 0 0 0

Storten tuinafval 26 0 0 0

Straatafval niet in afvalbak 4 2 2 0

Verbranden buiten een inrichting
13 2 8 0

Verbranden van afvalstoffen in 
inrichting: < 5m3 1 1 0 0

Verbranden zonder 
bodembescherming 4 1 2 0

Zwerfvuil 4 0 0 0

Asbest 2 0 0 0

Asbesthoudend materiaal niet 
binnen 2 weken afvoer 1 0 0 0

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Bewerken van asbest of 
asbesthoudende producten 1 0 0 0

Bedrijfsafval 1 0 0 0

Onjuiste gegevens in 
begeleidingsbrief 1 0 0 0

Bodem 1 0 0 0

Werkzaamheden zonder erkenning 1 0 0 0

Geluid 2 0 0 0

Overlast 2 0 0 0

Grond 7 0 0 0

Geen melding 4 0 0 0

Grondtransport 2 0 0 0

Uitvoeren sanering zonder 
erkenning BBK 1 0 0 0

Inrichtingen 2 1 1 0

Niet melden ongewoon 
voorval(geen BRZO) 1 0 1 0

Verbranden van afvalstoffen (hout) 1 1 0 0

Mest 7 0 0 0

Gebruik in natuurgebied 1 0 0 0

Opslag mest 5 0 0 0

Zuiveringsslib bij groente en fruit 
voor rauwe consumptie 1 0 0 0

Ruimtelijke ordening 1 0 0 0

Gevaarlijke/vervallen gebouwen 1 0 0 0

Vuurwerk 13 0 12 0

Afsteken buiten toegestane tijd 12 0 12 0

Overlast 1 0 0 0

Water 5 1 0 0

Gewasbesch. middelen gebruiken 
50 cm van insteek 1 0 0 0

Niet voorkomen dat opslag in 
oppervlaktewater komt 1 0 0 0

Vervuiling oppervlaktewater zonder 
werk (Waterwet) 3 1 0 0

Waterwin gebied 1 0 0 0

Verontreiniging algemeen 1 0 0 0
Opiumwet 12 0 0 0

Assistentie politie 2 0 0 0

Bij aantreffen softdrugs 1 0 0 0

Bij posten hennepplantage 1 0 0 0

Harddrugs 1 0 0 0

Aantreffen harddrugs 1 0 0 0
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Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Hennep plantage 3 0 0 0

Aantreffen 3 0 0 0

XTC 6 0 0 0

Aantreffen XTC-afval 6 0 0 0
Overige 177 11 32 0

Aandachts vestiging
10 0 0 0

Algemeen 4 0 0 0

Pand of gebouw 1 0 0 0

Persoon 1 0 0 0

Schennispleger 1 0 0 0

Voertuig 3 0 0 0

Aangetroffen 
voorwerpen/ goed

2 0 0 0

Inbeslaggenomen 1 0 0 0

Veiliggesteld 1 0 0 0

Assistentie 
ambulance 1 0 0 0

Ongeval 1 0 0 0

Assistentie politie 1 0 0 0

Algemeen 1 0 0 0

Hulpverlening Burger
2 0 0 0

Bij een ongeval 1 0 0 0

Losgebroken vee 1 0 0 0

Meldingen 5 0 0 0

Geen 5 0 0 0

Openbare orde 1 0 0 0

Bijtende hond 1 0 0 0

Surveillance 119 11 32 0

Watertoezicht (zomer) 2 0 0 0

Algemeen 48 1 0 0

Avond en nacht surveillance 3 0 0 0

Buurtboa, netwerken 1 0 0 0

Controle 
Hondenuitlaatcentrale(HUS) 1 1 0 0

Handhavingsactie, algemeen 49 6 30 0

Handhavingsactie, crossers 4 0 0 0

Handhavingsactie, loslopende 
honden 8 3 2 0

Huisbezoek 1 0 0 0

Toezichtmodel 2 0 0 0

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Verdachte situatie 22 0 0 0

Doorgegeven aan de politie 11 0 0 0

In buitengebied 11 0 0 0

Vluchtelingen 1 0 0 0

Controle 1 0 0 0

Zwerver 13 0 0 0

Aantreffen 1 0 0 0

Aantreffen verblijfplaats 7 0 0 0

Melding aan de politie 1 0 0 0

Overige 3 0 0 0

Overlast 1 0 0 0
Prov. Landschaps-
verordening 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0
Prov. Omgevings-
verordening 4 0 1 0

Stiltegebied 4 0 1 0

Met draaiende motor van 
motirvoertuig/bromfiets 4 0 1 0

Visserijwet 131 10 36 0

Binnenvisserij 
door erkende 
beroepsvissers 1 0 0 0

Controle: geen overtreding 1 0 0 0

Binnenvisserij sport 128 10 36 0

Controle: geen overtreding 71 0 0 0

Geen schriftelijke toestemming > 2 
hengels 2 1 1 0

Geen schriftelijke toestemming met 
1 of 2 hengels 31 7 23 0

Nachtvissen in door minister 
aangewezen wateren 2 0 0 0

Niet op eerste vordering tonen 
schrift. toest. 1 0 1 0

Overige overtredingen 6 0 0 0

Overtreden zorgplicht dieren 1 0 1 0

Overtreding andere voorwaarden
1 0 0 0

Overtreding voorwaarde: 
nachtvissen 2 0 1 0

Vissen met levend aas 3 0 3 0

Vissen nabij stuw/vispassage in 
grote rivieren 7 2 5 0

Voorhanden: 1 of 2 hengels zonder 
schrift. toest. 1 0 1 0
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Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Visstroperij door 
niet erkende 
beroepsvissers 2 0 0 0

Overige overtredingen 1 0 0 0
Voorhanden: niet toegstaan vistuig 

1 0 0 0
W.v.Str. 530 121 201 0

Aanhouding 1 0 0 0

Aanhouding buiten heterdaad 1 0 0 0

Brandstichting 2 0 0 0

Auto 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0

Diefstal 8 3 0 0

Aantreffen goed 1 0 0 0

Hout 3 2 0 0

Overige 4 1 0 0

Eenvoudige stroperij
7 1 0 0

Aandachtsvestiging 5 0 0 0

Overige 2 1 0 0

Grove stroperij 4 0 0 0

Aandachtsvestiging 4 0 0 0

Identiteitsbewijs 2 2 0 0

Geen identificatiebewijs in het bezit
2 2 0 0

Overige 1 0 0 0

Geen 1 0 0 0

Verboden grond 483 115 200 0

Afval achterlaten 1 0 0 0

Algemeen 10 1 5 0

Buiten wegen en paden 56 14 24 0

Geen toestemming/vergunning 
commerciële activiteit

1 0 0 0

Kwetsbaar gebied 4 0 2 0

Met een auto 14 5 7 0

Met een bromfiets 18 2 9 0

Met een crossmotor 81 3 19 0

Met een fiets 5 2 2 0

Met een hond bij zich 22 5 10 0

Met een mountainbike 4 0 3 0

Met een paard 1 0 1 0

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Met een quad 5 0 2 0

Met een snorfiets 1 0 0 0

Met een tent 4 1 1 0

Met loslopende hond 119 33 72 0

Met tweewielig motorvoertuig 6 1 4 0

Overige 12 1 0 0

Paard buiten de ruiterroute 3 1 1 0

Rookt, kookt, vuurtje stookt 3 0 1 0

Rustgebied 2 0 0 0

Sporen crossmotor 7 0 0 0

Vogelbroedgebied 1 1 0 0

Wandelaars 4 0 3 0

Zonder toestemming plukken/
bezitten paddenstoelen 2 0 1 0

Zonsonder- en zonsopgang 97 45 33 0

Vernieling 22 0 1 0

Aandachtsvestiging 2 0 0 0

Bebording 7 0 0 0

Bouwwerk 3 0 0 0

Houtopstand 1 0 0 0

Overige 4 0 1 0

Slagboom 2 0 0 0

Straatmeubilair 1 0 0 0
Toegangshek 2 0 0 0

Waterverkeer 5 0 2 0

Motorboot 2 0 0 0

Het meerverbod negeren 
(verkeersteken A.7) 1 0 0 0

Verdachte situatie 1 0 0 0

Snelle motorboot 2 0 2 0

Overschrijding toegestane snelheid 2 0 2 0

Waterscooter/ Jetski 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0
Wegverkeer 66 23 24 0

Bromfietsen 1 0 0 0

Geslotenverklaring 1 0 0 0

Overige 
verkeerszaken 8 3 3 0

Niet opvolgen aanwijzing gegeven 
door ambtenaar 6 3 3 0

Overige 1 0 0 0

Wild op of bij de rijbaan 1 0 0 0
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Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Tweewielige 
motorvoertuigen 37 17 11 0

Aandachtsvestiging 3 2 0 0

Geen kenteken 1 0 0 0

Geslotenverklaring weg voor 
aangewezen voertuig (bord C1) 5 5 0 0

Gesloten voor alle motorvoertuigen 
(bord C12) 5 0 1 0

Geslotenverklaring 
zonsondergang/-opgang 1 1 0 0

Geslotenverklaring beide richtingen 
C1 15 6 7 0

Kentekenplaat niet (volledig) 
leesbaar 1 0 0 0

Onverzekerd rijden 6 3 3 0

Vierwielige 
motorvoertuigen 20 3 10 0

Aandachtsvestiging 1 0 0 0

Als bestuurder onverzekerd rijden/
staan 1 1 0 0

Bestuurder onder invloed 1 0 0 0

Crossen op de openbare weg 1 0 0 0

Geslotenverklaring vierwielige 
motorvoertuigen 1 0 1 0

Gesloten voor alle motorvoertuigen 
(bord C12) 7 0 6 0

Geslotenverklaring beide richtingen
3 0 3 0

Niet de rijbaan gebruiken 
parkerend 1 0 0 0

Parkeren voor in- of uitrit 2 2 0 0

Toeristisch fietspad (rijdend) 1 0 0 0
Verlaten plaats ongeval 1 0 0 0

Wet Dieren 5 0 1 0

Gebruik levend aas
1 0 1 0

Levende vis, amfibie, reptiel, vogel, 
zoogdier als aas 1 0 1 0

Handelingen met 
dieren 4 0 0 0

Gezondheid of welzijn van dier te 
benadelen 4 0 0 0

Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Wet Natuur-
bescherming 106 5 9 3

Beheer- en schade-
bestrijding 2 1 0 0

Controle algemeen 2 1 0 0

Hout opstanden 3 0 1 0

Zonder melding houtopstand vellen
3 0 1 0

Jacht 18 3 1 1

Controle algemeen 14 2 0 0

Jagers binnen een straal van 200 m 
van een voerplek 1 0 0 1

Jagen met niet geoorloofde 
middelen 1 0 1 0

Jagen voor zonsopgang en na 
zonsondergang 1 0 0 0

Op gronden jagen of dragen 
wapen zonder jachtrecht 1 1 0 0

Natura 2000 
gebieds bescherming 15 0 2 1

Controle algemeen 8 0 1 0

Handelingen verrichten zonder 
vergunning GS 5 0 0 1

Zich zonder toestemming bevinden 
in het gebied 2 0 1 0

Soorten bescherming 
andere soorten 9 0 1 1

Controle algemeen 4 0 0 0

Opzettelijk te doden of vangen 2 0 1 1

Planten opzettelijk plukken of 
verzamelen 1 0 0 0

Voortplantingsplaatsen verstoren of 
vernielen 2 0 0 0

Soorten bescherming 
Habitat richtlijn 5 0 2 0

Dood aangetroffen 3 0 0 0

Voortplantings- of rustplaatsen 
verstoren/vernielen 2 0 2 0

Soorten bescherming 
Vogel richtlijn

20 1 1 0

Controle algemeen 4 1 0 0

Eieren rapen of onder zich hebben
1 0 0 0

Onder zich hebben anders dan 
voor verkoop 1 0 0 0

Opzettelijk doden en vangen van 
vogels (1-4 stuks) 1 0 0 0
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Hoofdgroep Subgroep Subsubgroep CT WS PV IB

Opzettelijk doden/vangen van 
vogels (4-10 stuks) 12 0 0 0

Opzettelijk vernielen of 
beschadigen van eieren 1 0 1 0

Stroperij 34 0 1 0

Buiten gebouw bevinden met 
ongeoorloofd middel 3 0 1 0

Hond achter dier 8 0 0 0

Melding schot 8 0 0 0

Opzettelijk doden/vangen met 
ongeoorloofd middel 14 0 0 0
Surveillance 1 0 0 0

WWM 2 0 0 0

Algemeen 1 0 0 0

Verdachte situatie 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0

Overige 1 0 0 0
Totaal 1751 189 352 3
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