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Betreft: Urgentie voor een veilig buitengebied, want criminelen wachten niet  
 
30 november 2020 
 
Geacht college, 
 
Op 19 juni 2020 heeft de VVD een motie ingediend om te inventariseren hoe wordt omgegaan met  
omvang, uitrusting en bevoegdheden van groene boa’s in andere provincies en wat dat betekent 
voor onze groene boa’s. Hier zou PS eind november 2020 over worden geïnformeerd. Op 13 
november 2020 heeft de VVD een motie ingediend om in overleg met alle SSIB partners in de 
opdracht van de SSIB 2021-2023 vast te leggen dat bij het bevoegde Ministerie in Den Haag  een 
aanvraag wordt ingediend dat de groene boa’s de bevoegdheid krijgen om een vuurwapen te dragen 
en daarvoor ook de uitrusting ter beschikking te stellen.  Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat 
de uitkomsten van de Taak-Risico analyse - betreft het werk van de groene boa’s-  èn het bestuurlijk 
overleg wordt afgewacht, alvorens hier een besluit over te nemen. 
Ondertussen heeft de Nederlandse Politiebond gereageerd op de VVD motie (zie bijlage 1) en komt 
de Provincie Limburg met het bericht dat wordt ingezet op een vrijwillige groene brigade1 om in te 
zetten op een veiliger buitengebied.  
 
In onze provincie waar de veiligheid in het buitengebied zo onder druk staat, is geen tijd te verliezen. 
De VVD heeft daarom de volgende vragen aan uw college: 

 
1. Wanneer informeert u PS over de aangenomen motie over omvang, uitrusting en bevoegdheden 

van groene boa’s (M89-2020 d.d. 19 juni 2020)? 
2. Wanneer verwacht u de bevindingen van de Taak-Risico analyse van onze groene boa’s? 
3. Ben u bereid dit rapport na afronding ook direct te delen met Provinciale Staten?  
4. Bent u net als de VVD van mening dat de reactie van de Nederlandse politiebond serieus 

meegenomen moet worden bij het besluit om onze boa’s al dan niet uit te rusten met een 
vuurwapen? 

5. Wat vindt u van het pilotproject in Provincie Limburg: de ‘Vrijwillige Groene Brigade’ en wat vindt 
u van een soortgelijke pilot in Noord-Brabant? 

6. Kunt u aangeven of en hoe u de kennis over de mening van de politiebond meeneemt in de 
opdracht van de SSIB  voor 2021-2023? 

7. Kunt u aangeven wanneer PS de opdracht van de SSIB 2021-2023 kan verwachten?  
 
 

 
Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,  
Suzanne Zwart 
 
  

 
1 ‘Defensie en Provincie Limburg starten Vrijwillige Groene Brigade’ - Provincie Limburg  
 

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/november/defensie-provincie/
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