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VOORWOORD
Voorwoord van Franko van Lankvelt

Hoe begin je een jaarverslag over één van de
meest unieke periodes die we in ons leven
hebben meegemaakt? Wie had gedacht dat
alles zo drastisch zou kunnen veranderen?
SSiB kijkt terug op een veelbewogen jaar,
waarin het Brabantse buitengebied alle hulp
kon gebruiken die het kon krijgen. Ik wil alle
collega’s, partners én de Brabanders die zich
zo hard hebben ingezet hiervoor hartelijk
danken. Want ondanks alles kijken we terug
op een goed jaar.
Als SSiB hebben we onze meerwaarde in het
buitengebied ook in 2020 kunnen bewijzen.
Naast de inzet op onze speerpunten zijn we druk
bezig geweest partners te ondersteunen om de
recreatiedrukte in de natuur in goede banen te
leiden. Ook hebben we extra toezicht ingezet bij
de komst van de wolf in Brabant en hebben we
hulpdiensten en Staatsbosbeheer ondersteunt bij
de Deurnsche Peelbrand. Deze extra inzet heeft
de stuurgroep inzichten gegeven en daaruit is de
escalatieladder ontstaan. Hierover leest u meer
in de hoofdstukken 4 en 5.

Daarover leest u meer in hoofdstuk 5 en 6. En
omdat SSiB om samenwerking draait, laten wij
dit jaar onze partners meer aan het woord. Hoe
bezien zij ons werk, waar gaat het goed en waar
kan het beter?
Tot slot zijn er een aantal zaken gewoon hetzelfde
gebleven. Wij blijven ons inzetten voor een
schonere, veiligere en groenere toekomst. Dat
kunnen we nooit alleen. Samen zijn we sterk, met
alle 62 gemeenten, de provincie Noord-Brabant,
alle publieke en private terreinbeheerders,
de waterschappen en waterbedrijven, de
omgevingsdiensten en de politie. We gaan samen
een mooi nieuw jaar in.
Franko van Lankvelt
Voorzitter stuurgroep SSiB

Ten tweede is het u misschien opgevallen
dat wij ons jaarverslag hebben vernieuwd.
Een mooie manier om te laten zien dat ook
communicatie en verantwoording belangrijke
onderdelen zijn van de professionaliseringsslag
die SSiB de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Een professionaliseringsslag die we overigens
nog steeds doorzetten. Want hoewel er al
grote stappen zijn gezet, willen we nóg beter
worden. Naast communicatie hielden wij ons
bezig met andere soorten professionalisering:
digitalisering, innovatie, uitbreiding van
ons team, uitbreiding van ons netwerk en
verdieping van ons netwerk – bijvoorbeeld
door het versterken van regioplannen.
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1 2020 IN ÉÉN OOGOPSLAG
HANDHAVINGSACTIES

WILDC ROSSEN*

NATURA 2000 GEBIEDEN

90x

86x

* Dit betreft zowel de acties van het MET team (motorcross expertteam) als zelfstandig uitgevoerde acties.

OPSPORINGEN*

INCIDENTEN

aangetroffen
XTC AFVAL

We hebben inzet geleverd op
drie incidenten.

2019

2020

1x
6x

Vlijmen

CORONA
aangetroffen
HENNEPPLANTAGES
2019

2020

1x

4x
32x hennepafval
aangetroffen

Deurne

WOLF IN
BRABANT
PEELBRANDEN

* Dit zijn enkel de zaken die SSiB aangetroffen heeft en onderdeel
zijn van een breder beeld dat de politie jaarlijks opmaakt.
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PROCES-VERBALEN EN WAARSCHUWINGEN
We zien een toename van het aantal proces-verbalen en waarschuwingen afgegeven door
SSiB. Door de uitbraak van corona in 2020 is de drukte in de natuurgebieden, zowel
legale als illegale recreatie, toegenomen. Dat verklaart de stijging van deze cijfers.

38
27

proces-verbalen
10 12

2019
2020

waarschuwingen

AFVAL
295
61

61

35
12

200

VISSTROPERIJ

188

4

7

8

2

STROPERIJ*
116

105

78

34

WILDCROSS

41

TOEGANGS
BEPALINGEN**

*

Stroperij wordt vaak in samenwerking met de politie aangepakt. SSiB heeft geen bevoegdheden m.b.t. de Wet Wapens en
Munitie. Politie maakt in veel gevallen de proces-verbalen op. Deze zijn niet opgenomen in deze weergave.
** Loslopende honden, aanwezigheid tussen zonsondergang en zonsopgang, buiten de paden lopen, etc.
JAARVERSLAG 2020
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2 WIE WE ZIJN
De mensen achter de organisatie maken ons tot wie we zijn:
Samen Sterk in Brabant. Graag laten we een aantal collega’s
aan het woord, inclusief hun partners in het veld, om in
eigen woorden te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe het
werk van een natuurinspecteur eruit ziet.

WIJ ZIJN SSIB

Philip Oprel
Natuurinspecteur bij SSiB regio 6
West Brabant West

Nederland is een klein land, waarin de
natuur erg versnipperd is. We willen er
met zijn allen van genieten, maar daardoor wordt de druk op het buitengebied erg groot. Ik doe mijn werk omdat
ik wil dat het buitengebied behouden
blijft voor de volgende generaties, onze
kinderen.
Afvaldumping, xtc-middelen, motorcrossen, wildstroperij, visstroperij
en overlast, sluiproutes over de oude
smokkelpaden... er gebeurt heel veel in
Brabant. En mensen zijn erg inventief,
daar moet je op inspelen. In het donker
of met slecht weer is het rustig in de
bossen. Het ideale moment om ongezien huishoudelijk afval of drugsafval
te dumpen. Of als het erg mistig is en
je dus geen rookpluimen ziet – perfect
om stiekem afval op te stoken. En bij
harde wind worden de stropers actief.
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Dat zijn de momenten dat ik in de auto
stap voor een surveillance. Ik zit al 25
jaar in de groene handhaving. In mijn
jonge jaren liep ik mee met de oude rotten. Zij leerden me op de details te letten. Als ik bijvoorbeeld door de polder
rijd en ik zie dat de onderste laag van
de suikerbieten aangevreten zijn, dan
weet ik dat er wild zit. De kans is groot
dat stropers hier met een lichtbak en
lange honden langskomen. Die details
maken mijn werk mooi.
En ten slotte is er het menselijke
aspect: mensenkennis en sociaal sterk
in je schoenen staan. Niet iedereen
hoeft meteen een boete te krijgen,
soms bereik je meer met een goed
gesprek en een rake uitleg. Zowel mijn
kennis en expertise als een stukje
mensenkennis wil ik overbrengen op
mijn jongere collega’s.

Selina Vendelbosch
Natuurinspecteur bij SSiB regio 6
West Brabant West

Het werk dat ik doe is veelzijdig,
maar toch ook specifiek. Iedere regio
en ieder natuurgebied is anders, met
andere kenmerken en andere problemen. Regio 6 ligt in het Zuidwesten
van Brabant. Er zijn hier veel natura
2000-gebieden, zoals de Brabantse
Wal en het Markiezaat in Woensdrecht
en Bergen op Zoom. Daarin zijn veel
wildcrossers actief en er ligt een hoge
recreatiedruk.
De dag begint met een kop koffie
en een overleg met een boa van de
gemeente of van een terreinbeherende
organisatie (TBO). Die gesprekken zijn
heel belangrijk, want het gebied is
zo groot en veelzijdig dat we het van
elkaars expertise moeten hebben:
we vullen elkaar echt aan. Samen
nemen we de dag door en stappen
met z’n tweeën de auto in, onderweg
naar hotspots of om een melding op
te volgen.
Ik ben de jongste natuurinspecteur
in het team, 21 jaar. Vanuit mijn
opleiding HTV (handhaver toezicht
en veiligheid) liep ik mee als stagiair
bij Staatsbosbeheer. Daardoor wist ik
zeker dat ik natuurinspecteur wilde
worden. Ik ben na mijn stage vrijwillige boa geworden tot er een vacature
voorbij kwam en ik meteen mijn kans
greep. Het werk is leuk en leerzaam.
Je moet logisch denken, creatief zijn,

goed kunnen kijken en luisteren. De
ene dag help ik met het oprollen van
een grote hennepplantage middenin
het natuurgebied – een grote actie
met meerdere collega’s en politie,
maar ook met boa’s van gemeenten en
TBO’s – de andere dag bel ik even een
collega op om te overleggen over een
zaak die te maken heeft met de Wet
Milieubeheer. Hoe pak ik dat het beste
aan? Het is mooi om een rol te spelen
in de bescherming van het buitengebied.

Het is mooi om een
rol te spelen in de
bescherming van het
buitengebied.

SAMEN STERK IN BRABANT
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Frank van den Broek
Natuurinspecteur bij SSiB regio 2
Oost Brabant Midden en regio 3
Oost Brabant Zuid

Voor een boa bij SSiB is geen dag
hetzelfde. Je weet nooit wat er op je
pad komt bij een surveillance, hoe
een handhavingsactie verloopt of
welke melding er ineens binnenkomt,
waardoor je in de auto moet springen.
Het jaar 2020 was daarop zeker geen
uitzondering.
Op 21 april brak er in de Deurnsche
Peel een enorme brand uit. Het
gebied was kurkdroog en de wind
waaide hard en was onvoorspelbaar.
Het vuur breidde razendsnel uit:
uiteindelijk is in vier dagen tijd
zo’n 700 hectare natuurgebied
vernietigd. Er schoot hulp toe uit de
hele regio. Natuurlijk de brandweer,
gemeenten en politie, maar ook
defensie – die blushelikopters inzette
– en brandspecialisten uit Ede. Ook
wij werden op 22 april opgeroepen
om de hulptroepen en de boa’s van
Staatsbosbeheer te ondersteunen.
De brand trok zoveel bekijks van
ramptoeristen dat ze toegangswegen
blokkeerden; zelfs op plekken waar
duidelijk met borden was aangegeven
dat het gebied verboden terrein was.
Omdat het vuur onvoorspelbaar
hard kon aanwakkeren, moesten de
hulpdiensten met een rotgang ter
plekke kunnen komen. Onze taak
was de mensen op afstand houden.
Met SSiB hebben we drie shifts per
dag gedraaid om te toegangswegen te
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patrouilleren en te handhaven. Zeker
de aanvliegroutes waar de chinooks
water vulden om over de Peel uit te
storten, werden drukbezocht.
Het beleid was zero tolerance: elke
overtreder kreeg een boete. Ik heb een
werkgroep op de bon geslingerd die
op zoek ging naar de gladde slang, om
te kijken of het diersoort de brand had
overleefd. En een koppel uit Den Haag
dat van tevoren een fietstochtje had
uitgestippeld en willens en wetens
de borden negeerde. Uiteindelijk
begrepen de meesten het, ook al zaten
er wat koppige mensen tussen voor
wie we de achtervolging moesten
inzetten.
Inmiddels keren de diersoorten
terug en groeit er weer van alles
op de Deurnsche Peel. De natuur
is veerkrachtig. Voor mij staat die
week in het voorjaar 2020 te boek als
een voorbeeld van naadloze samen
werking. Eigenlijk een van de mooiste
werkzaamheden van het jaar.

De natuur is
veerkrachtig.

PARTNERS AAN HET WOORD

In de toekomst zou
ik graag willen dat
de blinde vlekken
in het toezicht nog
ingevuld worden.

Mitch Wondergem
Team Handhaving gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen heeft een behoorlijk buitengebied
met veel variatie. Een deel is in particulier bezit, andere
delen vallen onder TBO’s. En dan is er nog het terrein dat
toebehoort aan Defensie. In ons buitengebied – de natuur,
maar ook de polders, akkers en weilanden – hebben we met
alle voorkomende problemen te maken. En om die aan te
pakken, schakel ik vaak met SSiB.
Het afgelopen jaar heb ik een boost gemerkt in de samen
werking. Er kwam extra mankracht bij en dat leverde
verschil op. Een groter, maar ook nauwer en strakker
netwerk. Dat zie ik graag doorontwikkelen. Dit jaar hadden
we bijvoorbeeld binnen een korte tijd een groot aantal
hennepdumpingen in de bossen en de polderwegen –
dan heb ik het over vrachtwagens vol. Toen hebben we
strak gecommuniceerd en nachtsurveillances met SSiB
georganiseerd. Op die momenten is het goed om met extra
wagens te kunnen rijden, omdat daders die goed bekend
zijn met het gebied anders zo gevlucht zijn. Dat soort acties
gaan heel goed.
Aan de andere kant was het ook een lastig jaar. Vanwege
de coronarestricties missen we nu de grote overleggen
waarin we actiepunten bespreken en evalueren. Het was
veel drukker in het buitengebied en omdat mensen meer
op elkaar letten, kregen we ook meer meldingen binnen.
In de toekomst zou ik graag willen dat de blinde vlekken in
het toezicht nog ingevuld worden.

JAARVERSLAG 2020
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We willen
allemaal van de
Brabantse natuur
kunnen genieten.

Jorn Martens
Bosopzichter gemeente Oss
De gemeente Oss heeft geen eigen handhaving in het
buitengebied en daarom werk ik veel met SSiB samen. Zij
hebben een fijne, adviserende rol met veel kennis van het
buitengebied, maar ook van de actuele groene wetgeving
– dit is schaars voor veel gemeenten. Laatst heb ik
bijvoorbeeld nog advies gevraagd voor de juridisch correcte
manier om toegangsborden op te stellen.
Daarnaast heb ik dankzij SSiB mijn netwerk flink kunnen
uitbreiden. Tijdens regiobijeenkomsten leerde ik andere
handhavers en milieuagenten kennen. Ook voeren we
samen acties uit. De rolverdeling is dat ik waarneem,
observeer en registreer, dat we vervolgens samen acties
voorbereiden en relevante partners inschakelen en dat SSiB
op basis daarvan uitvoert en handhaaft.
Zeker het afgelopen jaar is dat hard nodig geweest! Door de
coronaomstandigheden is het extreem druk in het bos. We
hebben meerdere keren de hulp ingeschakeld van SSiB voor
handhavingsacties. Het meest recent voor een grote actie
om loslopende honden terug te dringen. We kregen een
groot aantal klachten van recreanten en hebben toen twee
acties voorbereid: de eerste om waarschuwingen uit te delen
en een week later om boetes te schrijven. Hierbij wisten we
ook blauwe handhavers van de gemeenten mee te krijgen
en we hebben uiteindelijk zeventien processen verbaal
uitgeschreven. Het meest opmerkelijke was hoe positief
de wandelaars – en ook zeker ruiters – tijdens deze acties
op ons reageerden. We willen allemaal van de Brabantse
natuur kunnen genieten.
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MISSIE EN VISIE SSIB
Samen Sterk in Brabant zet zich in voor een
schoon, veilig en groen buitengebied waarin de
biodiversiteit is gewaarborgd.
• Schoon: vrij van alle soorten afval, lucht- en
watervervuiling
• Veilig: vrij van overtredingen, ondermijning
en milieucriminaliteit
• Groen: een vrije natuur met bloeiende en
gezonde biodiversiteit
Dat buitengebied bestaat uit natuur, maar ook
uit landbouwgronden, akkers en weilanden,
kanalen, sloten en andere watergebieden. We
werken daarin niet alleen, maar zoeken actief
partners op: particuliere grondeigenaren, politie,
gemeenten, terreinbeherende organisaties,
waterschappen en waterbedrijven. Ook kijken
we over de grenzen van de provincie en spreken
omliggende provincies en Belgische collega’s. We
leggen de verbinding tussen al deze partijen en
zorgen dat iedereen die zich inzet in het Brabantse buitengebied onderdeel wordt van een
netwerk. Samen staan we sterker.
SSiB zorgt voor toezicht en handhaving, maar is
ook een aanspreekpunt voor bewoners en recreanten. We wisselen kennis uit, geven lezingen en
presentaties, leggen meldingen en klachten vast
en analyseren patronen en hotspots.

JAARVERSLAG 2020
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3 WAT WE DOEN
Een schoon, veilig en groen buitengebied voor alle Brabanders vraagt
om efficiënt toezicht en effectieve handhaving. Hoe we dat doen? Naast
de speerpunten afval, stroperij en wildcrossen, pakken we ad hoc
meldingen op, registreren en analyseren we meldingen en handhaven
we op toegangsbepalingen.
ONZE OPDRACHT
Het groene samenwerkingsverband Samen Sterk
in Brabant (SSiB) is sinds de oprichting in 2008
steeds steviger verankerd in de provincie. Als
handhavers in het buitengebied zetten wij extra
stappen, zoeken we altijd de samenwerking op en
leren we elke dag bij. Samen met onze partners
werken we aan een gezamenlijke missie: een
schoon, veilig en groen Noord-Brabant, waar
bewoners genieten van de natuur en de natuur
op haar beurt ruimte krijgt om te bloeien. Een
complexe taak in een wereld die volop en soms
keihard in ontwikkeling is.
SSiB beweegt mee, anticipeert en ondersteunt.
Het Brabants buitengebied omvat 4.000 vierkante kilometer voor zo’n 2,5 miljoen Brabanders
en ontvangt bezoekers vanuit heel Nederland.
Ons werk concentreert zich op drie probleempunten:
• Afvaldumping: dumpen, lozen, verbranden
en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest
en drugsresten.
• Stroperij: stropen van wild, vogels en vissen,
vernielen of plukken van (beschermde)
planten, aantasten van natuur en dieren
welzijn.
• Wildcross: crossen met motoren en quads in
bos en natuurgebieden, waaronder Natura
2000-gebieden.
De strategische taak van SSiB is: één lijn trekken
in het groentoezicht en de lappendeken aan
partners met elkaar verbinden. Wij pakken
meldingen op – zelf, of we plaatsen die bij het
juiste aanspreekpunt – en koppelen terug voor
een professionele afwikkeling. Zichtbaarheid en
gevonden kunnen worden door zowel partners
als gebruikers van het buitengebied is cruciaal.
Het gevoel ergens terecht te kunnen met een
klacht en dat er toezicht is in het buitengebied,
vergroot het gevoel van veiligheid.

10 JAARVERSLAG 2020

Training
Iedere natuurinspecteur moet de basisopleiding
volgen en het basisexamen behalen. Om
in aanmerking te komen voor een baan als
natuurinspecteur, moeten de boa’s naast de
basisopleiding aanvullende bekwaamheidseisen
halen. Hierbij hoort ook permanente her- en
bijscholing waarin binnen vijf jaar vier modules
succesvol moeten worden doorlopen. Alle vier de
modules zijn dit jaar door de natuurinspecteurs
succesvol afgerond.
Alle natuurinspecteurs met een politiebevoegdheid of die geweldsmiddelen mogen inzetten
moeten daarnaast voldoen aan de eisen van
Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar (RTBG). Hierin staan
de regels over geweldsbeheersing, aanhouding
en zelfverdediging. Onze natuurinspecteurs
volgen hiervoor trainingen en leggen er ieder jaar
toetsing voor af.
Buiten de verplichte opleidingen nemen de
natuurinspecteurs deel aan trainingen over
bijvoorbeeld verhoortechnieken, informatieverzameling, internetrecherche, jacht- en schadebestrijding of bepaalde relevante diersoorten als
dassen en weidevogels.

PRIORITERING
In 2020 zagen we duidelijk dat actualiteiten
steeds vaker om een ad hoc-inzet vragen.
Partners zochten steun en natuurinspecteurs
hadden een veel drukker jaar dan voorzien. Dit
vroeg om extra aandacht in de balans van onze
verschillende prioriteiten.

Corona
De uitbraak van de coronapandemie zorgde
voor een ongekende druk op natuurgebieden in

PARTNERS AAN HET WOORD

We hebben de
breedte te pakken,
nu willen we graag
de diepte in.

Wil van Pinxteren
Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant
“Noord-Brabant is een prachtige provincie. We willen dat alle inwoners
en bezoekers van de natuur kunnen genieten – en dat die natuur veilig,
schoon en groen blijft. Helaas zien we dat door illegale activiteiten de
natuur niet altijd met het respect behandeld wordt die het verdient.
Daarom hebben we, nadat verschillende milieupartners aan de bel
trokken een aantal jaren geleden, besloten een intensievere aanpak op
te zetten. Zo is SSiB in 2008 ontstaan.
SSiB’ers zijn onze extra ogen en oren in het veld. Ze vormen de spil
tussen de verschillende actieve milieupartners en zetten samen met
hen gerichte acties op. Door deze gecombineerde informatiestroom
en inzet zijn we in staat veel sneller en gerichter overtredingen aan
te pakken.
Als provincie zien wij, naast de meerwaarde van extra ogen en
oren, dat SSiB zich volop doorontwikkelt. In 2018 hebben we
besloten een extra subsidie van 2,7 miljoen uit te trekken voor een
grote professionaliseringsslag. Uit de impactanalyse 2020 en de
jaarverslagen van 2019 en 2020 blijkt ook dat er substantieel meer
overtredingen zijn aangepakt en acties zijn gehouden. Door de extra
trainingen, verbeterde communicatie en extra mankracht in de
afgelopen twee jaar, kunnen we nu de vruchten plukken van deze
extra fondsen. Dat was ook nodig in 2020: een bijzonder jaar met
zowel verhoging van criminaliteit – meer huisraaddumpingen, meer
drugsafval – als een ongekend grote drukte in de natuurgebieden. SSiB
heeft zich keihard ingezet. Zowel in geplande acties als ad hoc bijval
tijdens calamiteiten. De inzet tijdens de Deurnsche Peelbrand is hier
een goed voorbeeld van.
In de toekomst willen we nog verder vooruit. We zien verbeterkansen
in de preventieve kant om nog informatiegestuurder te werken. We
willen daarom meer inzetten op extra analyse van de problematiek
en op acties om overtredingen te voorkomen. Daarnaast zouden we
graag zien dat de samenwerking niet alleen provinciebreed, maar ook
in kleinere regio’s zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. De regioplannen
zouden hierbij goed kunnen helpen. We hebben de breedte te pakken,
nu willen we graag de diepte in door gerichter te werken op basis van
de informatie die de partijen hebben.”
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eigen land. Vanuit de overheid werden nood
verordeningen ingesteld om groepsgrootte
te beperken en afstand te handhaven. Niet
alleen werden wij opgeroepen om partners te
ondersteunen, er kwamen veel meer meldingen
binnen van bewoners dan gebruikelijk.

Van horecauitbaters
hoorde ik dat het nog
nooit zo druk is geweest
in het buitengebied. Maar
goed dat wij er met SSiB
aanwezig waren.
Dré Stuijts, handhaver op
Landgoed Gorp en Roovert

Motorcross expertteam
Naast recreatiedrukte, waren er in 2020 meer
wildcrossers actief. Er was daarmee meer over
last en vernieling in de natuur. Onder leiding
van de politie voerde het motorcross expertteam
(MET) over het jaar een aantal succesvolle acties
uit. Daarin werden niet alleen een groot aantal
crossers staande gehouden en beboet, maar het
team controleerde meteen ook op rijbewijs,
kentekens en voertuigen.

Peelbranden
In april 2020 woedde er vijf dagen lang een
grote brand in de Deurnsche Peel die erg veel
bekijks trok. SSiB werd opgeroepen om te
ondersteunen en de toegangswegen vrij te
houden voor de hulpdiensten. In totaal leverden
wij vijf natuurinspecteurs per dag, tijdens
drie shifts, vier dagen lang. Waarschuwingen
werden achterwege gelaten; alle overtredende
brandtoeristen kregen een proces-verbaal.

Wolf in Brabant
In mei 2020 is een zwervende wolf gesignaleerd
in het Brabantse Haarsteeg. Het dier heeft een
aantal schapen doodgebeten en zorgde daarmee
voor oproer. SSiB zorgde twee weken lang voor
extra nachtelijk toezicht om het dier en het
natuurgebied waarin het verbleef te beschermen.
Daarbij vervulden we ook een belangrijke
informatiefunctie door bewoners en media te
woord te staan.
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Escalatieladder
Eind 2020 is er nog geen einde in zicht voor de
coronapandemie, heeft een tweede wolf zich
gevestigd in Brabant en maken experts zich
nog altijd zorgen om aanhoudende droogte in
het voorjaar. We hebben in 2020 geleerd van de
drukte die door de incidenten ontstond daarom
hebben we een nieuwe systematiek opgezet
hebben, die meer ruimte geeft voor sturing op
actualiteiten en bijkomende kosten. Aan de
hand van een escalatieladder bepalen we in 2021
voortaan of de stuurgroep ingeschakeld wordt
om zich over de kwestie te buigen (zie pagina 21
onder ‘Governance’).
• Bij begin van incident: snel schakelen is
vereist en SSiB treedt op. De stuurgroep
ontvangt een melding via mail.
• Looptijd van maximaal één week: de
escalatiegroep, een afvaardiging van de
stuurgroep, ontvangt een voorstel van de
teamleider over de voortzetting van de actie.
• Looptijd van meer van één week: SSiB mag
alleen met uitdrukkelijke toestemming van de
gehele stuurgroep blijven optreden en dient
daarvoor een voorstel in.

Als coördinator van het
motorcross expertteam
zie ik niet alleen meer
aanhoudingen, maar ook
een betere band tussen
partners. Kort gezegd: het
werkt als een tierelier.
Rolf Kruger, milieuzaken,
politie Meijerij
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4 SAMEN STERK
Samen staan we sterker. Een boa die kan verbinden, is als een
multiplier voor de impact in het veld. De netwerkfunctie van
SSiB is daarom even belangrijk als de extra ogen en oren in de
Brabantse buitengebieden en de handhaving.

STRATEGISCHE
NETWERKTAAK
De natuurinspecteurs leggen nieuwe en onderhouden bestaande contacten. Ze organiseren
ontmoetingen en zoeken altijd de snelste en
beste weg voor een overleg, actieplan of advies
in het veld. Om krachten te kunnen bundelen,
moet je weten welke spelers er allemaal zijn
in het buitengebied. SSiB vormt de spil tussen
gemeenten, politie, waterschappen, burgerorganisaties, beroepsgroepen, provincie en terreinbeherende organisaties (TBO’s). Zowel over de
verticale lijn in de organisaties, op uitvoerend,
leidinggevend en bestuurlijk niveau, als horizontaal: tussen verschillende organisaties in.
Een deel van het netwerk ontstaat op natuurlijke
wijze, door gezamenlijk acties op te pakken,
expertteams te vormen, in gemengde koppels
met boa’s van andere organisaties te handhaven
en door aan te sluiten bij bestaand overleg. Maar
SSiB organiseert ook lezingen, ontmoetingsmomenten en netwerkdagen waarin partners
de ruimte krijgen om spontaan met elkaar in
gesprek te gaan.

Het beste beentje voor in 2020
Nadat in 2019 het personeelsbestand uitgebreid
werd, zag SSiB een ruime verdubbeling van
het aantal netwerkcontacten. Deze stijgende
lijn zette begin 2020 door, met vergevorderde
plannen voor het netwerksymposium Ontmoet
ing in het Groen – dat in 2020 het lustrum zou
vieren – en overleg om regioplannen op te
stellen. De coronapandemie zette een rem op
veel gezamenlijke acties en overleggen en ook
het groensymposium moest worden afgeblazen.
Door de maatregelen was het een tijd lang niet
mogelijk om met meer dan één persoon in de
auto te zitten of om op locatie een overleg te
voeren.
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Toch hebben we, waar en wanneer dat veilig
kon, hard doorgezet om contact te blijven leggen
met onze partners. Het overleg over de regio
plannen heeft, al dan niet in aangepaste vorm,
in elke regio plaats kunnen vinden. Het expertteam wildcrossen heeft in de buitenlucht de
acties besproken en andere noodzakelijke vergaderingen vonden online plaats. In plaats van
een symposium, maakten we een lustrumfilm
Ontmoeting in het groen (te zien op de website
www.ssibbrabant.nl/lustrumfilm-ontmoetingin-het-groen). Hierin kwamen partners zelf aan
het woord over partnerschappen. Daarnaast
startten wij blogs op onze website waarin onze
contacten vertellen wat ze doen en hoe het gaat
in het buitengebied. Op deze manier hebben we
het persoonlijke contact weten vast
te houden.

Regioplannen: de diepte in
Dankzij de regioplannen brengen we een
goede focus aan in onze werkzaamheden. Het
ene gebied is immers het andere niet. In 2019
troffen we voorbereidingen om in elk van de
zes regio’s een overleg te organiseren en alle
regionale prioriteiten – naast de drie bestaande
speerpunten – op papier te krijgen. Dat gaat
om analyses van het gebied, de problemen die
er spelen, structuren die er al liggen, partners
die actief zijn en welke punten de aandacht
verdienen. Ondanks alle corona-aanpassingen
was er in 2020 in elke regio een overleg en
inmiddels liggen de plannen in grote lijnen op
tafel. In 2021 worden ze vastgesteld, met een
eigen uitvoeringskalender en actiepunten voor
de komende jaren.

PARTNERS AAN HET WOORD

Wij zijn zuinig op
onze omgeving,
daarom zijn we ook
blij dat SSiB er is.

Kees van Aert
Wethouder milieu, Etten-Leur, stuurgroeplid
namens alle 26 gemeenten in West-Brabant
“Onze gemeente huist 43.700 inwoners. Stadse faciliteiten
en een dorps karakter, zeg ik altijd. Om de stad heen ligt
een mooi, gevarieerd buitengebied met natuur, landbouw,
industrie en ecologische verbindingszones. Op dit moment
is het Van Gogh Nationaal Park in inrichting: een combinatie
van historisch natuurgebied en cultureel erfgoed. Een
schitterende toevoeging voor de regio.
Wij zijn zuinig op onze omgeving, daarom zijn we ook
blij dat SSiB er is. Zelfs in onze situatie, want wij hebben
eigenlijk heel weinig met ze te maken. Er wordt hier
nagenoeg niet gecrost of gestroopt, dus er ligt hier niet heel
veel werk. Wel hebben we een verbindende functie. SSiB
komt hier af en toe en dat hebben wij ook graag, want het
zijn toch extra ogen en oren. Ik ben daarom sinds kort lid
van de stuurgroep van SSiB.
Wij vinden het belangrijk dat er ook zonder calamiteiten
een oog in het zeil gehouden wordt. Mócht er dan iets
gebeuren, dan is er al een basis voor samenwerking en
kennis van het gebied. Korte lijntjes met onze handhavers,
elkaar weten te vinden, bekend zijn in de regio. Dat zou ik
in de toekomst graag nog meer willen zien. Zeker met de
komst van het nationaal park en nu er tijdens de pandemie
meer wordt gerecreëerd in het buitengebied is dit soort
voorkennis belangrijk.”
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PARTNERS AAN HET WOORD

Ik heb met deze
werkwijze weinig
omkijken naar
de handhaving in
het gebied.

Melle van Overbeek
Coördinator terreinbeheer, Evides
Behoud van een veerkrachtige en gevarieerde natuur is
voor Evides Waterbedrijf uiterst belangrijk: het is de beste
bescherming van ons drinkwater. Daarom zetten wij in op
een klimaatbestendige beheerstrategie, bijvoorbeeld in
onze waterwingebieden op de Brabantse Wal en in de Biesbosch. We zijn deelnemer van SSiB en hebben ook een eigen
groene boa ingehuurd voor onze natuurgebieden. Deze boa
werkt ook bij SSiB; dat praat heel vlug en makkelijk.
Over de samenwerking kan ik kort zijn: die is het afgelopen
jaar erg verbeterd en daar zijn we enthousiast over. We zien
een professionele organisatie en communicatie, onze feedback wordt opgepakt. Zo zaten we dit jaar voor het eerst met
alle partners samen om tafel om de regioplannen op te stellen en konden we gericht onze aandachtspunten inbrengen.
We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we een vermindering willen zien van criminele activiteiten, afvaldumping
en gemotoriseerd vervoer – die kunnen immers drinkwater
veiligheid aantasten. Ondanks de enorme recreatiestroom
van 2020 zagen we op alle aangegeven punten een verbetering: minder criminaliteit, minder onveilige situaties en
minder overtredingen. Daar zijn we heel tevreden over.
In principe heb ik met deze werkwijze weinig omkijken naar
de handhaving in het gebied. Onze natuurinspecteur stemt
zijn werkzaamheden met ons af en ik krijg een maandelijkse
rapportage. Voor mijn gevoel zijn de SSiB’ers als eerste op
de hoogte als er iets in het gebied speelt en kunnen wij snel
maatregelen treffen als zij aan de bel trekken, bijvoorbeeld
door de toegang van bepaalde gebieden af te sluiten. Een
aantal maanden geleden was er een grote drugsafvaldumping vlakbij ons gebied. Diezelfde avond hoorden wij hier
nog van. Heel belangrijk, want we willen er natuurlijk meteen iemand heen sturen om grondmonsters te nemen. Elke
verontreiniging is een risico en met hulp van SSiB houden
we de natuur en het drinkwater dat eronder ligt veilig.
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DE BOA’S VAN
STAATSB OSBEHEER
PARTNERS AAN HET WOORD

Met 14 natuurgebieden, 30.557
hectare natuur en maar liefst 524
kilometer aan wandelroutes is
Staatsbosbeheer in Noord-Brabant
een grote partner van SSiB. De
organisatie heeft SSiB zelfs vanaf
het eerste begin meegemaakt, na de
ludieke afvaldumpingactie bij het
Bossche provinciehuis. Drie boa’s
van Staatsbosbeheer aan het woord
over het partnerschap.

“Staatsbosbeheer is een zelfstandige, publiekrechtelijke
organisatie. In heel Nederland beheren wij natuur
gebieden”, vertelt Marco Meeling, boa-coördinator bij
Staatsbosbeheer in de Zuidwestelijke Delta. “Hoewel we
door landelijk beleid niet overal in mee kunnen gaan,
vinden we het wel heel belangrijk om samen te werken.
Zoals in de Biesbosch, waar we de grootste gebiedseigenaar
zijn. Daar lag al een samenwerkingsverband tussen de
gemeentes, Rijkswaterstaat, Evides, politie, waterschappen
en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het is
zelfs al eens een mini-SSiB genoemd, met een eenduidige
lijn voor handhaving, natuurbehoud en integraal overleg.
Dat dat er in de rest van Brabant ook is, is alleen maar goed
en nuttig. Alleen soms is het puzzelen met zoveel partijen;
je kunt ze nooit allemaal tevreden stellen.”

Stroef verloop

Ik zou graag willen
zien dat SSiB echt van
iedereen wordt.
Marco Meeling, boa-coördinator
Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta
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Sjaak Smits is boa-coördinator in Oost-Brabant, en ziet
ook de meerwaarde van SSiB. “Hoe meer mensen er in het
buitengebied rondlopen, hoe beter. Want de problemen
zien we stijgen, zelfs nu er meer mankracht is. In het begin
namen we de natuurinspecteurs van SSiB mee op sleeptouw
mee door de gebieden. In de loop der jaren verwaterde
dat wat, tot mijn spijt. Inmiddels hebben we dit weer
gezamenlijk opgepakt en zien we het positieve effect.”
Marco: “Staatsbosbeheer is een kritische partij en we
hebben al van oudsher een stevig netwerk en een stevige
structuur. Als er dan een nieuwe partij bijkomt wringt dat

op plekken. Bijvoorbeeld in de Biesbosch met een
bestaand samenwerkingsverband leidde dit tot
onderlinge discussies.”
Staatsbosbeheer-boa Alwin Brandt geeft het
volgende aan: “Ik denk dat het goed zou zijn dat de
professionaliseringsslag doorgezet wordt. Ik heb
nog te vaak het gevoel dat de inzet afhangt van wie
je tegenover je hebt. Van de zes natuurinspecteurs
in mijn gebied, sprak ik er maar één regelmatig.
Daardoor hoorde ik soms achteraf van een actie of
controle in ons gebied. Terwijl er bijvoorbeeld op
voorhand rekening gehouden had moeten worden
met de toestand van het terrein, afspraken met
belanghebbenden of gewoon omdat wij er actief
zijn op dat moment. Jammer en onnodig, de telefoon is zo gepakt. Niks ten nadele van de mensen
in het veld, overigens. Maar met meer structuur,
communicatie en samenwerking voorkom je allerlei onbegrip en reparaties achteraf. We hebben als
operationele mensen dit nu gezamenlijk opgepakt
in de wekelijkse afstemming Keek op de Week en
dat begint zijn vruchten af te werpen”

Marco. “Grote problemen konden we gezamenlijk
aanpakken. En met roostermatige diensten zien
we wie er actief is in het gebied zodat we het werk
beter op elkaar kunnen afstemmen.”Sjaak: “Om de
communicatie te verbeteren stond er meer overleg
gepland in 2020, maar daar heeft COVID een stokje
voor gestoken. Zonde, want we zaten op de goede
weg. Ik heb bijvoorbeeld actief meegedaan bij de
regioplannen. Voor mij gesneden koek, maar je zag
wel dat het nuttig was voor nieuwe partijen, van
de gemeente bijvoorbeeld. Sowieso is het goed om
goed en veel samen te werken, zodat we kennis
kunnen overdragen. Specifieke veldkennis die je
niet zomaar in een cursus leert, maar door veel
buiten te zijn.”
In de toekomst zou Sjaak, net als Alwin, een
betere verantwoording en communicatie willen.
“Daarmee bewijs je ook je bestaansrecht: je laat
zien wat je doet, waarom en waar het toe leidt.”
Marco: “Ik zou graag willen zien dat SSiB echt
van iedereen wordt: nog meer samenwerking dan
alleen samen werken”

Samen vooruit
Zonder wrijving geen glans, want Marco en Sjaak
zagen in 2020 wel een verbetering. “Tijdens
de coronadrukte hadden we veel aan ze”, zegt
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5 BEDRIJFSVOERING
Om onze ambitie te realiseren, moet de eigen organisatie
tegen een stootje kunnen. Financieel en operationeel.
En dat is het geval. Onze bedrijfsvoering is goed op orde.
Het afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan
professionalisering van de communicatie.

FINANCIËN

PERSONEEL EN ORGANISATIE

In 2020 heeft SSiB een programma uitgevoerd
van € 2.235.000. Voor het grootste deel is dit
budget besteed aan personele inzet in het
buitengebied. Daarnaast waren er materiële
kosten voor lease, brandstof en onderhoud van
auto’s, voor verzekering, kleding, voorlichting
en promotie. Bovendien hebben we in 2020
ongeveer € 50.000 geïnvesteerd in de opleiding
van collega’s. Als onderbouwing voor het
verder professionaliseren van SSiB hebben
we in 2020 een impactmeting uitgevoerd en
een onderzoek gedaan naar de veiligheid van
de natuurinspecteurs en de omstandigheden
waarin zij dagelijks opereren. Voor deze twee
onderzoeken is samen € 70.000 uitgegeven. Tot
slot is zo’n € 66.000 besteed aan innovatieve
projecten. Zo is bijvoorbeeld voor € 19.000
geïnvesteerd in warmtecamera’s.

Governance

De totale besteding van € 2.235.000 is meer
dan we vooraf begroot hadden. Dat komt
omdat SSiB in de loop van 2020 is gevraagd om
extra inzet te plegen in het buitengebied. Dat
ging om extra controle op het naleven van de
coronamaatregelen in de natuurgebieden, extra
inzet bij de natuurbranden in de Peel en extra
toezicht door de komst van de wolf naar Brabant.
Met dat alles hebben we € 87.000 meer besteed
dan begroot. Dat is ruim binnen de afgesproken
maximale extra inzet van € 100.000. Alle
partijen zijn akkoord gegaan met de financiële
consequenties van de extra inzet en de extra
inzet had geen financiële consequenties voor de
gemeentelijke deelnemers van SSiB.
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Zie het schema hiernaast.

Opleiding en middelen
Alle verplichte trainingen in het kader van
bevoegdheden, dragen bewapening (handboeien,
wapenstok en pepperspray) en veiligheid zijn
gevolgd. Daarnaast hebben collega’s diverse
andere trainingen gevolgd, zoals praktijktraining
groene wetgeving, verhoortechnieken integrale
beroepstraining gevolgd.

Handhavingsteam SSiB
In 2020 is een vaste teammanager aangesteld
voor SSiB. En met de komst van twee nieuwe
natuurinspecteurs is de bezetting van 14,1 fte
(in totaal vijftien natuurinspecteurs) begin 2021
volledig ingevuld.

COMMUNICATIE
Communicatie is van wezenlijk belang om
SSiB te verbinden en te laten acteren met de
omgeving: samenwerkingspartners, bezoekers
van het buitengebied en deelnemers. In 2019
is een professionaliseringsslag ingezet op het
gebied van communicatie en die is in 2020 doorgezet. Zo hebben we in 2020 onze communicatiekanalen – w
 ebsite, social media, nieuwsflits, blog
van partners – verder ontwikkeld en onderhouden, we hebben on- en offline communicatiemiddelen geproduceerd en een gemeenschappelijke
huisstijl voor heel SSiB ontwikkeld en doorgevoerd. De communicatieadviseur van SSiB geeft
het backofficeteam en het kernteam gevraagd en
ongevraagd communicatieadvies op strategisch,
tactisch en operationeel niveau.

GOVERNANCE
Formele besluitvorming
Algemeen bestuur
OMWB

Algemeen bestuur
ODZOB

Algemeen bestuur
ODBN*

Besluitvorming andere
deelnemers

Inhoudelijke aansturing (hoofdlijnen)

Escalatieteam
Stuurt manager SSiB
aan bij tijdelijke extra
opdrachten, zoals de wolf,
peelbranden
en corona.

Stuurgroep SSiB
Stuurt op
hoofdlijnen SSiB
strategisch aan.

Kernteam SSiB
Informeel afstemmings
overleg zonder bevoegd
heden, samengesteld uit
partners en backofficeteamleden SSiB

Operationele/dagelijkse aansturing

SSiB
De natuurinspecteurs van SSiB
worden direct aangestuurd
door een teammanager en twee
regiocoördinatoren.

* Formeel werkgever van SSiB
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INNOVATIE
In de subsidiebeschikking van de Provincie
Noord-Brabant was opgenomen dat SSiB in
de periode van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2020 drie innovatieve projecten
zou selecteren en uitvoeren. De stuurgroep
koos op oktober 2019 voor de volgende drie
projecten.

PROJECT I

Narratieven App
SSiB nam deel aan een experiment van Taskforce
Brabant Zeeland (TBZ). Hierin beschreven
de natuurinspecteurs tot in detail een aantal
moeilijk te plaatsen vondsten en gebeurtenissen.
Zij werden daarbij uitgedaagd om buiten hun
eigen referentiekaders te denken. Met behulp van
een speciaal ontwikkelde app (Vertel je verhaal)
werden de observaties doorgemeld naar de dataanalist van de TBZ. Deze analyseerde de input en
legde verbanden.
Door alle hectiek als gevolg van corona en
door andere gebeurtenissen die veel aandacht
vereisten, zoals de grote bosbranden en de
onverwachte vestiging van de wolf op Brabants
grondgebied heeft dit project in de beginfase
niet de volle aandacht gekregen. Daar kwam bij
dat de ontwikkelde app niet goed functioneerde.
In de laatste fase van het experiment zijn wel
volop observaties gedeeld via de gangbare emailuitwisseling. Niet bekend is of er verbanden
zijn gevonden. Tijdens het experiment zijn de
banden met TBZ flink zijn aangehaald, en dat is
in het licht van onze netwerkfunctie een mooie
bijvangst.
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PROJECT II

PROJECT III

Gebruik van innovatieve camera’s

Digitale analyse van openbare
bronnen

Deelproject geavanceerde vaste camera’s
Deze camera’s zijn aangeschaft, op strategische
punten gemonteerd en in gebruik genomen. Ze
nemen pas op als er beweging of geluid wordt
gedetecteerd en de opnames worden in real time
doorgestuurd voor directe analyse. De functionaliteit en meerwaarde van de camera’s is bewezen
met scherper, beter te ontcijferen beeldmateriaal
voor bewijsvoering. Ook helpen ze ons patronen
in type delicten te herkennen.
Deelproject bodycams
SSiB kocht twee bodycams aan voor een pilot van
een half jaar. Onze natuurinspecteurs rapporteerden zowel positieve als negatieve ervaringen.
Waar ze in sommige situaties een de-escalerend
effect hadden en het gevoel van veiligheid vergrootten, waren er anderen waarin het aanzetten
van de bodycam de situatie juist op de spits dreef.
Beide inspecteurs vonden de camera’s waarde
vol om bewijsmateriaal mee te verzamelen, en
leerzaam om hun eigen handelen achteraf te
analyseren. In het kader van de taakrisicoanalyse
(TRA) schaften wij na de pilot voor elke natuurinspecteur een bodycam aan.
Deelproject drones
We hebben een drone inclusief ondersteunend materieel aangeschaft voor efficiënter
en effectiever toezicht in het buitengebied –
bijvoorbeeld in het gebied van de Deltawateren.
Twee natuurinspecteurs hebben de opleiding
vliegvaardigheid succesvol afgerond. Het gebruik
van een drone voor toezicht en handhaving is
nu nog maar in een enkel gebied toegestaan. In
2021 wordt er op ingezet om de mogelijkheden
voor inzet te verruimen. Wij hopen de drone in
het tweede of derde kwartaal van 2021 provinciebreed in te kunnen zetten.

Een van onze natuurinspecteurs volgde een
training in internetrecherche. Daarin is hij
opgeleid tot data-analist van openbare bronnen
(open sources) van onder andere sociale media,
Marktplaats en andere openbare websites. Wij
kijken ook naar de mogelijkheden van analyse
van gesloten bronnen die toegankelijk zijn voor
boa’s. Het doel van internetrecherche is om
patronen te herkennen, hotspots te identificeren
en verbanden te leggen tussen personen
en organisaties. De analyses faciliteren de
natuurinspecteurs in hun werk. Het project is nog
in de proeffase maar levert al goede resultaten
op, voornamelijk bij inbreng van verdachte
situaties als afvaldumpingen of wildcrossen.

Het doel van internet
recherche is om patronen
te herkennen, hotspots
te identificeren en
verbanden te leggen
tussen personen en
organisaties.
Project Digitale analyse van
openbare bronnen
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IMPACTANALYSE
In de zomer van 2020 is een impactanalyse
van het adviesbureau Lysias Advies afgerond:
heeft de financiële impuls vanuit de provincie
SSiB versterkt? Deze onafhankelijke evaluatie
was een van de voorwaarden van de profes
sionaliseringsslag die is ingezet. Uit het onder
zoek van Lysias Advies is gebleken dat er veel
goed gaat bij SSiB. Partners zijn tevreden over
de ingeslagen koers en de provinciale impuls
heeft duidelijk geleid tot een slagvaardiger
SSiB. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau
enkele verbeterpunten aangestipt. SSiB zou er
goed aan doen om over haar resultaten meer te
communiceren in cijfers en in verhaal. Ook wordt
geadviseerd maatwerk te leveren door te werken
met regioplannen. Daarvan zouden vervolgens
ook indicatoren kunnen worden afgeleid.
SSiB heeft deze aanbevelingen omarmd. Voor
elk van de zes regio’s is een eigen regioplan
opgesteld. Deze plannen worden komende
maanden verder doorontwikkeld. Onderdeel
van die doorontwikkeling is het opstellen van
(deels) nieuwe cijfermatige indicatoren. Ook
communicatie wordt steeds beter toegepast bij
SSiB, zowel intern als extern. Dit jaarverslag,
waarin aandacht is voor het verhaal achter de
cijfers, is daar een goed voorbeeld van.

AFSTUDEERADVIES
Begin 2020 is een afstudeerder van de
opleiding Integrale Veiligheidskunde- een
onderzoek gestart naar de vraag hoe SSiB beter
verantwoording kan afleggen over de behaalde
resultaten. Dit onderzoek is in de zomer van
2020 afgerond. In het eindrapport ligt de
nadruk op resultaatverantwoording, maar er
zijn ook algemene aanbevelingen gedaan aan
SSiB. Zo is gekeken naar de afstemming tussen
verschillende organisatieniveaus en daarin was
ruimte voor verbetering zichtbaar. SSiB geeft
daar inmiddels invulling aan door handhavers
van SSiB kennis te laten maken met leden van
de Stuurgroep en door medewerkers van de
‘backoffice’ vaker in contact te brengen met de
uitvoerders in het veld. Uit het rapport komt
verder naar voren dat het belang van SSiB door
partners breed onderkend wordt. Vooral het
netwerk en de flexibele inzetbaarheid van SSiB
worden geroemd.
Wat de verantwoording over de resultaten
betreft, waren de belangrijkste aanbevelingen
om communicatie beter te benutten en om
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Het belang van SSiB
wordt door partners
breed onderkend.

meer uit te gaan van ‘tellen en vertellen’. Beide
aanbevelingen zijn door SSiB overgenomen.
Zowel in het meerjarenprogramma als in dit
jaarverslag is meer ruimte voor ‘het verhaal
van SSiB’, vanuit de gedachte dat alleen cijfers
de meerwaarde van de organisatie niet kunnen
duiden. En daarnaast maken we nu actiever
gebruik van beschikbare communicatiekanalen
en geven we communicatie binnen SSiB
een grotere rol. SSiB gaat actief op zoek naar
verhalen van partners om de meerwaarde van
de organisatie te duiden. Zij verkeren immers
bij uitstek in de positie om daar betekenisvolle
uitspraken over te doen.

TAAKRISICOANALYSE
In het plan van aanpak Versterking toezicht en
handhaving Natuurnetwerk Noord-Brabant 20192020 is afgesproken dat er een onderzoek zou
komen naar en advies gegeven zal worden over
de veiligheid van de natuurinspecteurs. Daartoe
is een zogenoemde taakrisicoanalyse (TRA)
uitgevoerd door het adviesbureau BMC. In deze
TRA worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s
gesignaleerd en aanbevelingen gedaan om die
risico’s beheersbaar te maken.
Enkele aanbevelingen uit het onderzoek van
BMC hebben we meteen opgepakt. De veiligheid
van medewerkers staat voorop, dus met de TRA
in de arm kijken we hoe we de risico’s die de
natuurinspecteurs lopen beheersbaar kunnen
houden. Een voorbeeld daarvan is het werken
met bodycams. Bodycams kunnen de-escalerend
werken. Bovendien kunnen gemaakte beelden
gebruikt worden als bewijsmateriaal. Na een
pilot werken we nu aan de vaste inzet van
bodycams door de natuurinpsecteurs.
In 2021 pakken wij de overige punten uit de
TRA verder op in samenwerking met de arbocoördinator.

Voor een schoner en veiliger
buitengebied in Noord-Brabant!
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