
Provincie Noord-Brabant 

ļ Gem . STEENBERGEN Kopie aan: 

1 y J U N 2017 Vertrouwelijk 

Gemeente Steenbergen 
Mevrouw E.P.M. van der Meer ĽZE | 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Illllllillllllllll 
1702578 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Onderwerp 

Aanbieding rapport "Ondertussen in het buitengebied" 

Geachte mevrouw Van der Meer, 

In oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om samen met de 
VBG onderzoek te laten doen naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit 
in het buitengebied uit oogpunt van bestuurskracht. 
Door middel van dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze (n) 
provincie hun rollen invullen en werken aan hun bestuurskracht. 

Het onderzoek heeft vooral betrekking op drugsafvaldumpingen en criminaliteit 
in verloederde recreatieparken en leegstaande gebouwen. 
BMC Advies heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid het onderzoek uitgevoerd. 
De Brabantse gemeenten maar ook onze provincie Noord-Brabant worden 
aangespoord om vanuit bestuurskracht te kijken naar het eigen handelen en de 
wijze van organisatie van hun aanpak. 

Graag bieden wij u het rapport 'Ondertussen in het buitengebied' aan alsook 
een folder waarin de conclusies en handreikingen beknopt zijn weergegeven. 
Dit in aanvulling op onze eerder gestuurde mail waarin wij u de digitale versie 
van beide documenten hebben toegezonden. 

Datum 

14 juni 2017 

Ons kenmerk 

C2209829/4198700 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

M. Bonn 

Telefoon 

(073) 681 26 16 

Email 

mbonn@brabant.nl 

Biįlage(n) 

2 

De Taskforce Brabant-Zeeland heeft als aanjager veel in gang gezet rondom de 
bestrijding van ondermijnende criminaliteit. BMC Advies heeft in samenwerking 
met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) specifiek 
gekeken naar de rol van gemeenten en de provincie bij het bestrijden van 
criminaliteit in het buitengebied. 
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De Vereniging van Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant 
herkennen de verbeterpunten uit het onderzoek en formuleren nu een actieplan 
om deze uit te voeren. 

Datum 

14 [uni 2017 

Ons kenmerk 

C2209829/4198700 

Link: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-
toezicht.aspxwww 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

JpF-
R.MJ. Peusens, 
programmamanager Veerkrachtig Bestuur 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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