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In nauwe samenspraak met de Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) 

informeren wij u over het volgende.  

In het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant. is de ambitie verwoord 

om samen met de VBG de kwaliteit van de Brabantse gemeenten integraal en 

voor alle Brabanders in beeld te brengen. 

De provincie en de VBG hebben vervolgens met elkaar de afspraak gemaakt 

om elk jaar gedurende deze bestuursperiode – in het kader van het Programma 

Veerkrachtig bestuur - een thema te kiezen waar zowel gemeenten als provincie 

bij betrokken zijn. Aan de hand van het gekozen thema kan dan inzichtelijk 

worden gemaakt op welke wijze(n) gemeenten en de provincie hun rollen 

invullen en werken aan hun bestuurskracht. 

 

Op voordracht van de VBG is voor 2016 met hoge prioriteit gekozen voor het 

thema “Weerbare overheid in relatie tot (georganiseerde) ondermijnende 

criminaliteit in het buitengebied’.  

Dit vanuit het besef dat het probleem van de (georganiseerde) ondermijnende 

criminaliteit in toenemende mate om prioritaire aandacht en inzet vraagt van de 

lokale, provinciale en landelijke overheid om stappen te zetten die nodig zijn om 

de samenleving hiertegen te beschermen. 

 

De onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet zijn in nauwe samenspraak met de 

VBG, de Task Force, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC oost 

en west Brabant), Samen Sterk in Brabant, het project Samen tegen Dumpen en 

het team Kennis en Onderzoek van de provincie Noord-Brabant ontwikkeld.  
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Het onderzoek is begrensd tot (georganiseerde) criminaliteit in het buitengebied, 

die in het bijzonder: 

a) zich voordoet op recreatieparken;  

b) gemoeid is met leegstaande panden; en 

c) zich voordoet op kwetsbare locaties o.a. drugsproblematiek.  

(Bij deze laatste categorie gaat het vooral om kwekerijen, laboratoria  

en dumpingen.) 

 

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten: 

1. Een geanonimiseerde schets van hoe de gemeenten in Brabant hun 

rol vervullen in relatie tot ondermijnende criminaliteit in het 

buitengebied, bezien vanuit de scope van bestuurskracht. Het gaat 

hierbij niet om een beschrijving per gemeente, maar om een 

algemeen beeld. Inzichtelijk wordt gemaakt wat de dillema’s zijn en 

de succes- en faalfactoren in de procesaanpak van vraagstukken 

(van bewustzijn tot het vermogen van doorpakken) die verbonden 

zijn aan de specifieke ondermijnende criminaliteit, zoals hierboven 

beschreven.  

2. De wijze waarop de provincie Noord-Brabant, in vergelijking met 

een drietal andere provincies, hun formele rol uitoefenen en welke 

toegevoegde waarde ze leveren op dit thema  

 

Het doel van het onderzoek is primair kennisdeling gericht op doorontwikkeling 

van kennis en expertise op het lokale bestuursniveau.  

De resultaten van het onderzoek zullen van dien aard zijn dat gemeenten 

respectievelijk provincies kennis kunnen nemen van elkaars werkwijze en kunnen 

leren op inhoud, aanpak, visie en/of gekozen strategie. Vooral ook uit een 

oogpunt van bestuurskrachtig handelen. 

Het is zeker niet de bedoeling dat gemeenten “de maat wordt genomen”. 

Bovendien zullen de resultaten zo worden gepresenteerd dat het ook burgers en 

andere partijen inzicht geeft in de wijze waarop beide overheidslagen met het 

thema aan de slag zijn.  

 

Met het gekozen onderzoeksbureau (BMC-advies) is afgesproken dat het 

onderzoek medio december 2016 wordt opgeleverd. Het eindresultaat omvat 

een eindrapportage, een aantal toe te passen instrumenten waaronder 

zogenaamde barrièremodellen en een voorstel voor een vervolgaanpak. 

In samenspraak met de VBG zal worden bezien op welke wijze(n) conclusies en 

aanbevelingen zullen worden opgepakt. 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben dan 

kunt u contact opnemen met mevr. drs. M. Bonn, mbonn@brabant.nl , tel 06-

27745005. 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
R.M.J. Peusens, 

programmamanager Veerkrachtig Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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