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1. Inleiding 

 
Samen Sterk in Brabant (SSIB) is een provincie brede, actieve netwerkorganisatie die, door de inzet 
van professionals op het gebied van toezicht, handhaving en netwerken, bijdraagt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant: schoner en veiliger.  
Om het naleefgedrag te bevorderen en risico’s te beheersen 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!  
 

2.  Organisatie  
 

2.1 Deelnemers  
 
De samenwerkende netwerkpartners SSiB zijn: De Provincie Noord-Brabant, de gemeenten in 
Brabant, de 3 Brabantse terrein beherende organisaties (TBO’s), de 3 Brabantse Waterschappen, de 
waterwinbedrijven Brabant Water en Evides. 
 
2.2 Historie  
 
In de afgelopen jaren werd de uitvoering van de SSiB geregeld vanuit een samenwerking van de 3 
Brabantse Omgevingsdiensten. Vanaf 2017 is er sprake is van een 3-jarig programma. De drie 
diensten gezamenlijk hebben onderzocht hoe de uitvoering van de werkzaamheden in het veld en de 
netwerkactiviteiten effectief, eenduidig en eenvoudig georganiseerd kan worden. Hiertoe is een plan 
van aanpak (SSiB 2.0) opgesteld en zijn er afspraken gemaakt door de 3 directeuren van 
respectievelijk ODBN, ODZOB en OMWB. Dit om het programma SSiB, inclusief de bemensing 
volledig bij de ODBN onder te brengen. Medio 2018 is dit geëffectueerd. Er is veel tijd besteed aan de 
werving en selectie van een groep Boa’s die het team zijn komen versterken.  
Sinds mei 2018 zijn de 6 medewerkers die allemaal aangesteld zijn als Boa Domein II, gaan werken 
vanuit de ODBN. Zij werken door heel Brabant, het team is 24/7 bereikbaar. In bijlage C is een 
overzichtskaart weergegeven met hierop de 6 SSIB Boa’s regiohandhavers/toezichthouders.  
 
2.3 Middelen en materialen 
 
In het kader van hun persoonlijke veiligheid heeft de ODBN als verantwoordelijk werkgever besloten 
dat de Boa’s  moeten worden uitgerust met portofoons en lichte bewapening (wapenstok, 
handboeien en pepperspray). Deze middelen zijn inmiddels door de politie Brabant-Zuidoost 
uitgereikt of aangeschaft. De noodzakelijke training om deze middelen te mogen gebruiken hebben 
de Boa’s allemaal doorlopen. Daarnaast beschikken de Boa’s over een verrekijker, iPad, 
diensttelefoon en verschillende uitrustingsstukken zoals, schep, bezem, verbandtrommel, lint, 
pionnen…. enzovoort.  
 
2.4 Voertuigen 
 
De ODBN beschikt over twee 4 X 4 terreinwagens. Omdat het team werd uitgebreid werden de 
voertuigen van de andere 2 omgevingsdiensten overgenomen en heeft de ODBN er nog twee 4 X 4 
terreinwagens voertuigen in short lease constructie aangeschaft. Essentieel voor het werk van de 
Boa’s in het veld.  
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2.5 Opleidingen 
 
Om de Boa-bevoegdheid Domein II te kunnen behouden dienen de Boa’s jaarlijks de permanente bij 
en herscholing te volgen. Deze bijscholing is intern verzorgt. Daarnaast hebben de Boa’s intern een 
cursus Wet Natuurbescherming gevolgd. Totaal werden hier 296 uren aan besteed. Dit is inclusief 
examen en eigen studietijd.  
 
In 2019 zal er een verdiepingscursus Wet Natuurbescherming gehouden worden waar de Boa’s aan 
deel gaan nemen. Verder zal er in 2019 ingestoken worden op een praktische natuuropleiding.  
 
Kaart SSiB gebied, Brabant  
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3. Werkprogramma  
 
3.1. Prioriteiten  

 
Inzet op basis van bestuurlijke prioriteiten: 
 
SSIB heeft hiervoor een drietal hoofd-/speerpunten geformuleerd waar de prioriteit op ligt, te weten:   

 Afval dumpen, verbranden, lozen/bespuiten/bemesten, huis- en bedrijfsafval, asbest, 
drugsresten.  

 Wild crossen motoren, quads; m.n. in natuurgebieden waaronder Natura 2000-gebieden en 
stiltegebieden.  

 Stroperij flora, fauna, visstroperij; aantasting van natuur en dierenwelzijn  
 
Verder besteden zij ook aandacht aan plaatselijke of gebiedsgerichte prioriteiten zoals bijvoorbeeld 
de handhaving van de toegangsbepalingen van de terreinen van de TBO’s en waterwinbedrijven.  
 
3.2 Ondermijning en milieucriminaliteit  
 
Naast de bestuurlijke speerpunten, zoals geformuleerd in het meerjarig uitvoeringsprogramma SSIB 
2018-2020, wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan ondermijning en milieucriminaliteit. SSiB 
heeft daarvoor een belangrijke signalerende functie (oog- en oor functie). Deze informatie wordt 
gedeeld met onze netwerkpartners, met name met de politie en taskforce. Dit zijn zaken waar de 
SSiB een rol heeft als informatiedeler en deze dus niet zelfstandig afhandelt. Daardoor komt dit qua 
aantallen niet cijfermatig terug in de resultaten. Mede gezien het feit dat gedeelde informatie buiten 
ons gezichtsveld blijft. Dit heeft ook te maken de gevoeligheid van de zaken welke achter de 
schermen door de bijvoorbeeld de recherche gedraaid worden.  
Om een voorbeeld te noemen; een schuur in het buitengebied waarbij verdachte omstandigheden 
zichtbaar waren, werd gedeeld met de politie. De politie stelt vervolgens zelf een onderzoek in na 
een mogelijke hennepplantage c.q. drugslaboratorium.  
 
3.3 Gebiedskennis en netwerken  
 
Inzet van de Boa’s is in 2018 vooral gericht geweest op het leren kennen van de gebieden en het 
opzetten, uitbreiden en in stand houden van handhavingsnetwerken in het buitengebied. 
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4. Resultaten 

 
4.1 BOA registratiesysteem 
 
Vanaf augustus 2018 gingen de Boa’s werken in het landelijke BOA registratiesysteem systeem 
(BRS). De Boa’s zijn in 2018 hiervoor opgeleid en geautoriseerd. In BRS worden de rapportages, 
acties, mutaties, processen-verbaal, bekeuringen en bestuurlijke strafbeschikkingen verwerkt.  
 
4.2 Mutaties / dagrapporten 
 
In 2018 zijn er totaal 340 mutaties gemaakt in BRS, 11 waarschuwingen verricht en er zijn 78 
processen-verbalen opgemaakt.  
 
 

 
 
Verder bedroeg het totaal aantal geconstateerde dumpingen in 2018 154 maal.  
 
In bijlage A is een gespecificeerde cijferoverzicht uit het BOA-registratiesysteem bijgevoegd. Verder 
staat er onder bijlage B een overzichtskaart uit BRS.  
 
4.3 Processen-verbaal en Bestuurlijke strafbeschikking Milieu 
 
In 2018 hebben de Boa’s in totaal aan 109 handhavings acties deel genomen, dan wel zelfstandig 
opgezet. Er zijn 4 schriftelijke strafdossiers opgemaakt. Ook zijn er 2 bestuurlijke strafbeschikkingen 
opgemaakt. Er werd 76 keer in Natura 2000 gesurveilleerd, al dan niet in combinatie met een 
gecoördineerde handhavingsactie.  
 

Acties Netwerk- 
contacten 

Tik PV’s BSB Zelf georganiseerde 
overleggen 

HUP Natura 2000 

      

109 +/- 1061 4 2 84 76 

  
Halt 
Ook zijn er 4 zaken geweest waarbij minderjarigen werden doorverwezen als alternatieve straf naar 
Halt.  
 
4.4 Netwerken  
 
Vanaf de start van SSIB 2.0 op 1 mei 2018 zijn de eerste maanden vooral benut om een netwerk op te 
zetten.De jaren erna is dit netwreken voortgezet en het blijft ook voortdurend een speerpunt van SSIB. 
Samen Sterk in Brabant heeft alles te maken met een goed netwerk onderhouden en het verder 
uitbreiden. Om het SSiB netwerk te vergroten namen de Boa’s in 2018 deel aan een tweetal groots 
opgezette netwerkbijeenkomsten, te weten, ‘Ontmoeting in het Groen’ en de ‘blauw / groene’ 
casusdag. Én in 2018 zijn er ruim 1000 netwerkcontacten geweest.  
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4.5 Handhavings acties. 
 
In 2018 zijn er 27 gecoördineerde handhavingsacties geweest, welke zijn opgezet door het SSIB. 
Uitgesplitst:  
 

 7 x Motor cross acties; 
 6 x in Natura 2000 gebieden; 
 14 X stroperij, afval en toegangsbepalingen.  

 
In 2018 is er ook eenmaal een internationale handhavingsactie geweest met België waaraan het SSIB 
aan deelgenomen heeft.  
 
Naast de ‘eigen’ opgezette gecoördineerde handhaving acties, werd er door de boa’s van het SSIB 
ook deelgenomen aan acties van de netwerkpartners. Totaal werd er aan 109 acties deelgenomen 
(inclusief de door het SSIB opgezette acties).  
 
4.6 Onderzoeken 
 
Er zijn een aantal opsporingsonderzoeken uitgevoerd, waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt. 
Het ging om langdurige onderzoeken. Onder andere over:  
 

 Stroperijzaak van twee vossen; 
 Stroperijzaak met wildstrikken; 
 Stroperijzaak vogels. 
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5. Communicatie 
 
 
Om onze samenwerkingspartners, de gebruikers van het brabantse buitengebied en de potentiële 
overtreders te bereiken gebruiken we diverse communicatiemiddelen zowel online als offline. Hierbij 
stond in 2018 de kernboodschap centraal: 

 
SSiB draagt bij aan een schoon en veilig buitengebied in Brabant. 

  
 

 
 

 
 

 
 
5.1 Sociale media 
  

 
 
Het SSIB heeft een twitter en facebook account waarop berichten gedeeld worden. De BOA’s hebben 
allemaal een training gehad van de afdeling communicatie van de ODBN. Dit met name over wat er en 
wel en niet gedeeld kan en mag worden. Ook kwam hierbij communicatie en privacy voorschriften aan 
bod.  
 
Het SSIB twitter account bestaat sinds mei 2012, onder de accountsnaam:  
 
@ SSiBBrabant   
 
Sinds SSIB 2.0 van start ging in mei 2018, is het aantal volgers op twitter fors toegenomen. Het totaal 
aantal volgers bedraagt nu op 970. Het is inmiddels een belangrijk kanaal geworden om op te 
communiceren. Zo maken we direct zichtbaar wat we doen. De media/pers neemt veelal aan de hand 
van deze berichten contact op waardoor we daar ook zichtbaarder zijn. Dit draagt bij aan de 
bekendheid van de SSiB, vergroot de meldingsbereidheid en zorgt daardoor voor preventie. 
 
Hier ziet u een aantal statistieken van het SSiB  
twitter account in 2018: 
 
 

 

Samen sterk 
SSiB is een provincie brede, actieve netwerkorganisatie 
die, door de inzet van professionals op het gebied van 
toezicht en handhaving, bijdraagt aan een schoner en 

veiliger buitengebied in Noord-Brabant. Om het 
naleefgedrag te bevorderen en risico’s te beheersen 

werkt SSiB nauw samen met haar deelnemers, overige 
handhavingspartners, bewoners en bezoekers van het 
buitengebied. Samen sterk door gerichte handhaving. 

 
BEWAAR BRABANT BEWUST 

 

 

U ziet een misstand, direct 
melden! 

SSiB roept iedereen op het buitengebied in 
de gaten te houden. Wie denkt dat er iets 
niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief 
bellen met het speciale telefoonnummer 

0900-9965432. 
 

BEWAAR BRABANT BEWUST 
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Facebook 
 

 
 
Sinds juni van dit jaar is SSiB ook te vinden op Facebook. Er is een Facebookpagina waar berichten 
op geplaatst worden met ervaringen van de SSiB BOA’s. Die ervaringen lopen uiteen van bezoekjes 
aan onze gemeenten tot een berg puin dat is gedumpt. Inmiddels zijn er op facebook 181 volgers.  
 
www.facebook.com/SSiBBrabant 
 
 
5.2 Website / nieuwsflitsen 
 
Op internet heeft het SSIB een eigen webpagina, deze ‘hangt’onder onder de website van de ODBN. 
Hier zijn in 2018 een drietal nieuwsflitsen op uitgebracht door de afdeling communicatie van de ODBN. 
Te weten:  

 Mei  – SSIB op volle sterkte 
 September – SSIB nieuwe stijl 
 November – Provincie stelt extra geld beschikbaar. 

 
Het adres van de website is:  
https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib/ssib 
 
Eén van deze drie nieuwsflitsen is bijgevoegd onder bijlage D.  
 
5.3 Pers  
 
Door de media, krant, tv, radio, werd er in 2018 met regelmaat aandacht besteed aan het werk van het 
SSIB. Berichten van met name twitter werden door de media opgepikt en gepubliceerd. Maar ook de 
radio en TV (Omroep Brabant) besteedde aandacht aan SSIB. 
 
In 2018 zijn er door SSiB een viertal regionale berichten uitgebracht:  
  

 10 september; succesvolle anti-wildcross actie in buitengebied Cranendonck. 
 5 november: succesvolle actie in natuurgebied Oud Meer in Son en Breugel.  
 26 november: handhavingsactie in natuurgebied in buitengebied Best en Oirschot. 
 11 december: acties tegen wil crossen leiden tot staande-houdingen en boetes. 

 
Verder zijn we regelmatig in het nieuws geweest n.a.v. deze persberichten ofwel de social media 
berichten waarbij de pers ons benaderde. 
 
 
 

https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib/ssib
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6. Uren verantwoording 
 

6.1 Totaal aantal ingezette uren 
 
In totaal werden er in 2018 door het SSIB 7.836,50 uur gedraaid.  
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7 Klachten en meldingen 
 
7.1 Milieu Klachtencentrale (MKC) 

 
Bij de Milieuklachtencentrale kunnen inwoners van de provincie Noord-Brabant terecht met meldingen 
en milieuklachten over bedrijven maar ook in relatie tot overlast vliegverkeer, zwemwater, houtkap, 
sootenbescherming en Natura 2000. Klachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem, verstoring- 
of luchtverontreiniging. De bettreffende omgevingsdienst behandeld deze klachten en gaat na of de 
klacht terecht is en wat mogelijk vervolg acties zijn. De meldingen kwamen bij het SSiB terecht en zijn 
door de Boa’s afgehandeld.  
 
Totaal zijn er in 2018 206 meldingen binnen gekomen voor de Boa’s van het SSIB. Deze meldingen 
zijn door de Boa’s verwerkt in het klachten registratiesysteem @samen.  
 
In bijlage E staat het volledige klachten tabel weergegeven uit het klachten registratiesysteem 
genaamd @Samen.  
 
 
7.2 @samen 
 
Via het @samen registratiesysteem worden de meldingen geregistreerd. Hierin wordt vermeld: de 
aard van de melding, de locatie, en de gegevens van de melder. De Boa’s verwerken de meldingen, 
naast BRS, ook in dit systeem. Er wordt momenteel nagedacht over het vereenvoudigen van 
meldingen. Dit om de meldingsbereidheid te verhogen.  
 
7.3 Piketregeling 
 
De boa’s van het SSIB draaien een piketrooster. Hierin is gegarandeerd dat er 7 dagen in de week 24 
uur per dag het jaar rond een SSIB’er bereikbaar is voor meldingen van de Milieu Klachten Centrale 
MKC.  
 
 
 
 
  

http://www.milieuklachtencentrale.nl/
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8 Praktijk verhalen 

 
Om meer een beeld te krijgen van de praktijk volgen hieronder een aantal praktijk voorbeelden waarbij 
het SSIB betrokken was in 2018. Deze zijn geschreven door de Boa’s.  
 
8.1 Preventieve casus 
 
In een bosperceel in de gemeente Loon op Zand had de Dassen werkgroep een verstoorde 
Dassenburcht waargenomen. Dit heeft SSIB samen met een milieuagent ( en tevens 
Dassenwerkgroeplid) opgepakt. Er zijn preventiebrieven verstuurd naar de eigenaar van het 
bosperceel en de nabij gelegen bungalowpark en jongerencentrum. Hierna keerde de rust terug in de 
leefomgeving van de das. En de dassen zijn teruggekeerd naar hun burcht! 
 
8.2 Bijzondere casus van een SSIB lid 
 

Paardenfluisteraar 
Een koude decemberdag. Ik had een gezamenlijke dienst geplant staan met een milieu agent van 
politie team groene beemden Tilburg. Dit in verband met het toenemende vuurwerk overlast in de 
buitengebieden. Na een bakje koffie om op te starten zochten we een politiebus uit en begonnen aan 
onze dienst. Het was nog vrij rustig buiten, over de portofoon hoorde we hier en daar wat kleine 
meldingen voorbij komen maar niets interessant voor ons. Alle tijd dus om eens goed bij te kletsen 
met mijn collega.  
 
Gezien mijn collega ook een dierenvriend is hadden we het al snel over één van mijn oude hobby`s, 
paarden! Ik heb lange tijd paard gereden en was daarom ook vaak te vinden op stal. We kregen een 
klusje tussendoor, er zou wellicht illegaal vuurwerk liggen in een woning van een jeugdige. Na een 
huis bezoek bleek dat het ging om een “online” ruzie tussen twee jongeren maar er was geen 
vuurwerk in het spel.  
 
We vervolgde onze weg op zoek naar vuurwerkboefjes maar al snel hoorde we over de portofoon dat 
er door de meldkamer een eenheid met prio 2 werd aangestuurd naar een op hol geslagen paard. 
Mijn collega en ik keken elkaar aan en wisten meteen van elkaar, wij moeten ook die kant uit! De 
spreeksleutel werd ingedrukt en ik hoorde mijn collega tegen de centralist zeggen: “OC, wij rijden mee 
met de eenheid richting het op hol geslagen paard, ik heb een paardenkenner aan boord” Uiteraard 
kregen wij toestemming van de meldkamer om mee te rijden. Nog geen minuut later galmde het over 
de portofoon: “aanrijdende eenheden het word Prio 1, het op hol geslagen paard loopt richting de 
rondweg, jullie krijgen toestemming over” Het blauw ging er op en de sirene galmde over de straten.  
 
Toen wij de bocht om kwamen op het adres van het incident zagen we een agent op straat paniekerig 
over straat rennen, niet ver daar voor zag ik de pony al galopperend tussen de auto`s door 
manoeuvreren. Mijn collega zetten de politiebus op een tactische manier weg zodat het verkeer werd 
geblokkeerd. Ik aarzelde geen moment en stapte uit het voertuig richting het paard. Ik zag de angst en 
paniek in de ogen van de pony. Ik ging op mijn hurken zitten en het paard ging zo`n 10 meter voor mij 
in de ankers.  
 
Het aarzelde heel even om om te keren, maar gezien ik me klein had gemaakt en ik niet driegend 
overkwam ging de pony stil staan. Ik opende mijn handpalmen en maakte de welbekende klik met mijn 
mond dat gebruikt wordt bij het paardrijden. De pony liet zijn hoofd zakken en kwam heel voorzichtig 
mijn kant uit gelopen waardoor ik het halster kon beetpakken. Een flinke schouderklop en een knuffel 
deed zijn vertrouwen doen groeien en een kleine hinnik volgde. De uitgeputte politieagent zag ik vol 
verbazing van een afstand toekijken en mijn duim ging de lucht in.  
 
Case closed! Bij terugkomst op het politiebureau werd ik verwelkomt met een applaus en mijn 
bijnaam was geboren: Paardenfluisteraar. 
 
 
 
 
 



 

15 
 

 Verantwoording 2018 SSiB 

 
8.3 Repressieve casus van een SSiB-er 
6 oktober 2018: Samen met collega Boa van de “groene brigade” had ik een vaar-surveillance op de 
Maas. We hebben een mooie verdeling gemaakt i.v.m. onze bevoegdheden. De rechter oever was 
voor hem en de linker oever voor mij. En op de terugweg vice-versa. In totaal hebben we 31 maal een 
controle visserij uitgevoerd, 1 maal een controle jacht en 6 maal een proces-verbaal ( waaronder 3 
maal thv vissen met levend aas). Vooral het verrassingseffect was nuttig. Niemand verwachtte op 
soms moeilijk te bereiken plaatsen vanaf de wal een controle. Dit is een mooi voorbeeld van een 
interprovinciale samenwerking! 
 
8.4 Dossier ondersteuning casus  
Boswachters van Staatsbosbeheer in de Biesbosch had na zonsondergang een jager op heterdaad 
betrapt. Dit  tijdens de uitoefening van schadebestrijding op vossen. De jager had twee vossen 
gedood en kwam er mee aan lopen. Na zonsondergang is dit verboden. SSIB heeft het schriftelijk 
dossier opgesteld en aangeboden bij het functioneel parket bij de afdeling korpstaken van de politie. 
De verdachte is veroordeeld tot een geldboete en heeft 2 jaar zijn jachtakte moeten inleveren.  
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Bijlagen 
 

A) In deze bijlage worden gedetailleerd de cijfers weergegeven uit het BOA registratiesysteem. 
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  
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B) Deze bijlage betreft een overzichtskaart van alle mutaties, zoals in bijlage A 

weergegeven.  
 
De verschillende categorieën zijn in deze overzichtskaart weergegeven met kleuren. Waarbij 
de volgende kleuren de navolgende categorieën aanduiden:  
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C) Overzichtskaart SSIB 2.0  
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D) Voorbeeld van een nieuwsflits SSIB.  
 
 
 

 
 
 
 



 

23 
 

 Verantwoording 2018 SSiB 

 
 
 

E) Volledige klachten tabel SSIB 2018  
 
 

 


