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Samen werken we voor een schoon, veilig en groen buitengebied. In 2021 hebben we onze vakbekwaamheid 

verbeterd, zijn we nog nauwer gaan samenwerken met onze partners, maakten we het Brabantse buitengebied weer een 

stukje veiliger en lanceerden we innovatieve tools om ons werk nog beter te kunnen uitvoeren. In dit jaaroverzicht 2021 ziet 

u in één oogopslag onze projecten, problematiek, resultaten en financiën.
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SSiB biedt haar partners een toolkit aan om regionale 
problematiek te bestrijden, gevuld met:

Digitale Briefing Buitengebied (DBB) 
De Digitale Briefing Buitengebied is een tool waar per regio de problematiek 
geschetst wordt waar extra aandacht voor nodig is. Daarnaast wordt relevante 
informatie vanuit het hele netwerk in de digitale briefing verzameld, eventueel 
verder onderzocht en uitgezet binnen de boa’s uit het netwerk.  

Groen observatie team (GROT)
Door middel van goede en veilige observaties in het veld wordt een dossier 
opgebouwd over bijvoorbeeld een stroperijdelict. De politie kan dan aan de 
hand van deze informatie (in samenwerking met SSiB) overgaan tot verder 
onderzoek of eventuele aanhoudingen.
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Financiën
Totaal baten SSiB

Totaal lasten SSIB 

€ 2.386.438

€ 2.338.308

Innovatieve projecten

Casussen
Wildstroper gepakt  Na een succesvolle postactie 

hebben de boa’s van SSiB in samenwerking met een boa van 

Staatsbosbeheer, een verdachte op heterdaad aan kunnen houden 

inzake wildstroperij. Na een eerdere melding dat er wildstrikken 

gesignaleerd waren, op de rand van een bosperceel en een akker 

in Zundert, zijn de boa’s van SSiB en Staatsbosbeheer gaan posten 

bij deze locatie. Al snel wisten zij een verdachte op heterdaad te 

pakken, terwijl hij met de wildstrikken bezig was. 
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TOOLKIT
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Wilt u meer casussen 
lezen van de SSiB? 
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Voor het begrotingsoverschot van € 48.130 wordt een 

egalisatiereserve gevormd welke in 2022 besteed wordt.


