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Bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant’ 
 
Zonder veiligheid geen vrijheid. Inwoners van Brabant hebben recht op een veilige samenleving en 
moeten kunnen rekenen op integere bestuurders. Dit is natuurlijk een taak van de Rijksoverheid en de 
gemeenten, maar ook de provincie heeft hier een rol in. Om die rol nog daadkrachtiger te pakken, 
heeft de VVD gepleit voor een gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid.  
En die hebben we nu. 
 
De veiligheid van de Brabanders is een groot goed voor de VVD. Er zijn helaas nog steeds veel 
problemen met ondermijnende criminaliteit in Brabant. Deze, vaak drugsgerelateerde criminaliteit, 
ontwricht de samenleving en vormt een gevaar voor veel Brabanders. Of het nu gaat om 
woningbranden door wietkwekerijen, drugslabs in woonwijken, of om drugsdumpingen in het bos die 
gevaarlijk zijn voor mens, dier, natuur en ons drinkwater. Daarnaast voelt de helft van de groene boa’s 
in het buitengebied zich regelmatig onveilig.  
 
En we mogen niet wegkijken voor deze problemen. 
 
De provincie heeft hier een rol in; aanjagen, bruggen bouwen … stimuleren van regionale 
samenwerking. En dat is nodig. 
 
Daarom zijn wij als VVD heel blij met de bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’.  Hierin staat 
beschreven wat de Provincie de komende jaren gaat doen als extra bondgenoot bij de aanpak van 
ondermijning, zoals;  
1. het voorzetten van de taskforce RIEC-Brabant Zeeland en de aanpak Samen Sterk in Brabant. 
2. Inzet op bestuurlijke en maatschappelijk weerbaarheid en  
3. Acties om het buitengebied veiliger te maken. 
 
Samengevat een goede bestuursopdracht en ik wil graag helpen om het nog verder aan te scherpen. 
Ik begin met een veilig buitengebied. 
 
1. Tijdens de begrotingsbehandeling eind vorig jaar heeft de VVD een motie ingediend om in de 
bestuursopdracht onder andere mee te nemen hoe omgegaan wordt met extra capaciteit, 
bevoegdheden en extra uitrusting voor boa’s in het buitengebied. In de bestuursopdracht staat: ‘we 
blijven binnen de bestaande wettelijke kaders toezien op capaciteit, bevoegdheden en uitrusting van 
handhavers’. En dat zegt me niet zo veel. Daarnaast vraag ik me ten eerste af hoe andere provincies 
omgaan met de capaciteit, bevoegdheden en uitrusting van handhavers en ten tweede welke 
uitrusting potentie heeft om te worden toegevoegd aan wat de boa’s nu tot hun beschikking hebben. 
Ik dien voor deze 2 zaken een motie met ook daarbij de vraag om voor de begrotingsbehandeling dit 
jaar met de resultaten van die inventarisatie te komen. 
 
2. Harder straffen heeft alleen zin als de daders ook gepakt worden. Daarom is de VVD blij dat een 
resultaat voor over 3 jaar is dat door nieuwe data- en detectietechnieken de pakkans is vergroot. 
Mijn vraag aan de gedeputeerde is wel: Kan de gedeputeerde voorbeelden van nieuwe data- en 
detectietechnieken geven? Is de pilot met cameratoezicht met behulp van een drone hier een 
voorbeeld van en is al eens bij andere toezichthouders gekeken hoe zij omgaan met dronetoezicht. De 
NVWA is hier bijvoorbeeld ook mee bezig. 
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Dan betreft het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid 
Criminelen mogen nooit infiltreren in het lokale bestuur zoals het College van Burgemeester & 
Wethouders of de Gemeenteraad. Omdat intimidatie soms het adequaat aanpakken van mogelijke 
infiltratie in de weg kan staan, wil de VVD dat de Commissaris van de Koning eigenstandig een 
onderzoek in kan stellen naar een lokale bestuurder, als deze signalen van ondermijning ontvangt. 
Zo’n onderzoek moet zich ook kunnen richten tegen crimineel geld dat in politieke partijen wordt 
gestoken. Voor het organiseren van deze bevoegdheid Voorzitter, dien ik een tweede motie in. 
 
Ook maatschappelijke weerbaarheid is een belangrijk punt. 
In 2018 heeft GS toegezegd 150.000, - euro in te zetten om als pilot een onlinecampagne uit te voeren 
voor het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Dit is van belang omdat je dan aan de 
voorkant kunt zorgen dat bijvoorbeeld jongeren minder vatbaar zijn om zich in te laten met 
criminelen. Tijdens de Burap van 2019 is toegezegd dat de uitvoering van de pilot in 2020 plaatsvindt. 
Ik vind het dan ook tijd worden dat we een keer resultaten zien. Is de gedeputeerde bereid, om voor 
de begrotingsbehandeling dit jaar met resultaten van de pilot over de brug te komen? Als ik de 
gedeputeerde daarmee kan helpen, ben ik overigens ook zeker bereid om hiervoor in de 2de termijn 
een motie in te dienen. 
 
Tot slot 
Ik ben blij dat in de Bestuursopdracht staat dat via een evaluatie wordt aangetoond of het ingezette 
beleid effectief is. Daarentegen staan in de Bestuursopdracht geen termijnen bij de verschillende 
actiepunten en het is zo 2023. Ik wil de gedeputeerde vragen of hij bereid is Provinciale Staten uiterlijk 
in het najaar van 2021 als een soort midterm review te informeren over de voortgang van de 
uitvoering van de bestuursopdracht. 


