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Als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) verzoek ik u deelnemer te worden 
van het Convenant Groene handhaving NoordBrabant en het Interventiearrangement Wildcrossen. 
Onderstaand licht ik de doelen van beide documenten toe. 

Het Convenant Groene handhaving heeft als belangrijk doel het mogelijk maken dat buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa's) op eikaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen 
optreden. Dat is tot nu toe niet mogelijk omdat het optreden van boa's wettelijk gezien beperkt is tot 
het grondgebied of beheersgebied van de eigen werkgever (gemeente, waterschap, terrein

beheerder). Natuurgebieden van verschillende eigenaren liggen echter aaneengesloten en 
overtreders houden geen rekening met eigendoms en gemeentegrenzen. Omdat boa's hier wel 
rekening mee moeten houden, komen ze in situaties terecht waarbij doorpakken op heterdaad of hulp 
bieden bij acties lastig wordt. Dit wordt ondervangen door in het convenant af te spreken onder welke 
voorwaarden groene boa's op eikaars grondgebied mogen optreden. Hierdoor wordt de veiligheid, 
effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke boainzet vergroot. 

Het BPO heeft al op 4 maart 2015 ingestemd met het ingang zetten van een traject om tot invoering 
van het Convenant Groene handhaving NoordBrabant te komen. Om bestuurlijke redenen, die een 
relatie hadden met de Brabant brede invoering van Samen Sterk in Brabant (SSiB), is de invoering 
van het Convenant in 2015 aangehouden. Na de netwerkbijeenkomst Ontmoeting in het groen, van 
25 mei 2016, is vastgesteld dat er bij de partners in het groene domein, brede ondersteuning bij de 
partners is voor het aangaan van het Convenant Groene handhaving NoordBrabant. 

Op basis van het Convenant wordt de gezamenlijke boainzet vastgelegd in een Programma. Het 
Convenant is daarmee een 'kapstok' die het kader biedt voor de aanpak van handhavings

vraagstukken. 

Het eerste vraagstuk waarover een Programma is gemaakt betreft de aanpak van het Wildcrossen. 
Onder coördinatie van Samen Sterk in Brabant (SSiB) is met partners uit het BPO een bestuurlijk traject 
gestart om de overlast van wildcrossen tegen te gaan. De samenwerkingsafspraken zijn gebundeld in 
het Interventiearrangement Wildcrossen. Door ondertekening van het Interventiearrangement wordt 
de intentie uitgesproken om uitvoering te geven aan de samenwerking. Een samenwerking die bestaat 
uit drie sporen: Handhaving, Organiseren alternatieven en Communicatie. Deze aanpak van het 
wildcrossen is vastgelegd in het Integraal handhavingsprogramma Wildcrossen. 
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De ondertekening van het Convenant groene handhaving Noord-Brabant en het Interventie
arrangement Wildcrossen is gepland op 18 mei 2017. Op deze dag wordt de Netwerkbijeenkomst 
Ontmoeting in het groen gehouden. Deze bijeenkomst wordt door SSiB, Staatsbosbeheer en de 
Provincie georganiseerd en vindt plaats in Heeze, nabij de Strabrechtse heide. Ik nodig u van harte uit 
om bij deze Netwerkbijeenkomst aanwezig te zijn. 

Ten behoeve van de afweging en besluitvorming voor ondertekening op 1 8 mei, is voor de 
gemeentebesturen de benodigde basisinformatie voor een concept B&W-voorstel en Raadsinformatie-
brief opgesteld. Deze informatie is voor de ambtelijke organisatie opvraagbaar bij Han de Haas, via 
email: jmdhaas@brabant.nl of telefoon: 073-6812229. 

Johan van de Hout, gedeput©eT İ Ie\^ " \X 
Voorzitter Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 

Bijlage: 
1. Convenant Groene handhaving Noord-Brabant 
2. Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant 
3. Integraal handhavingsprogramma Wildcrossen 



CONCEPT Convenant "Groene Handhaving Noord-Brabant" 
(Domein II BOA's, milieu welzijn en infrastructuur) 

Ondergetekenden, 

1. De gemeenten, voor zover het de bestuursbevoegdheden betref de colleges van de 
gemeenten [X, Y, Z]; 

2. De waterschappen, voor zover het de bestuursbevoegdheden betref de dagelijkse 
besturen van de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, De Brabantse Delta, 
Rivierenland; 

3. De provincie Noord-Brabant, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

4. De Omgevingsdiensten Brabant Noord (ODBN), Zuidoost Brabant (ODZOB) en Midden 
en West Brabant (OMWB), voor zover het de bevoegdheden van het overheidslichaam 
betreft, de dagelijkse besturen en gemandateerde directeur (PM); 

5. Vereniging Natuurmonumenten; 
6. Staatsbosbeheer; 
7. Stichting het Brabants Landschap; 
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[Naam/namen eventuele overige toetredende particuliere organisaties/BOA werkgevers], 
gevestigd te [... vestigingsplaats], beheerder van [naam natuurgebied/landgoed] 
gesteund door Stichting Brabants Particulier Grondbezit (zelf geen partij); 

hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen: partijen, 

Overwegende dat: 

1. Partijen kennis hebben genomen van 
het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 
de Ambtsinstructie voor politie, de Koninklijke marechaussee en andere 
opsporingsambtenaren; 
de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en 
ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten; 
bijlage K van de beleidsregels; behandeling van klachten over buitengewoon 
opsporingsambtenaren; en 
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens, voor zover in het 
kader van de groene handhavingssamenwerking gegevens worden uitgewisseld; 

2. De Nederlandse natuur en de veiligheid en leefbaarheid gebaat zijn bij de naleving 
van de wet- en regelgeving, ter instandhouding van de natuur, veiligheid en 
leefbaarheid in het gebied; 

3. Naleving niet vanzelfsprekend is, maar toezicht en handhaving vereist zijn om 
(potentiële) overtredingen van in het gebied geldende regelgeving te constateren en 
dit door middel van interventies te voorkomen, ongedaan te maken en/ofte 
bestraffen; 

4. Alle partijen een rol vervullen bij toezicht en handhaving van de groene- en andere 
wet- en regelgeving en dat toezicht en handhaving daarom effectiever en efficiënter 
zullen zijn, naarmate zij beter afstemmen en samenwerken. Hierdoor wordt een 
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wezenlijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van de natuur, veiligheid en 
leefbaarheid; 

5. De Provincie Noord-Brabant een coördinerende rol heeft om afstemming en 
samenwerking tussen partners op het gebied van toezicht en handhaving te 
organiseren en stimuleren; 

6. Het voor een kwalitatief hoogwaardige en provincie-brede uitvoering van toezicht en 
handhaving van de in het gebied geldende regelgeving van groot belang is dat er 
voldoende op hun taak berekende en voor hun taak toegeruste Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA) zijn, zowel in dienst van de overheid als in dienst van 
de private organisaties, alsmede dat deze BOA's gecoördineerd buiten hun 
werkgebied kunnen opereren; 

7. De partijen inhoud geven aan programmatisch handhaven. Dit betekent een integrale 
en afgestemde aanpak van toezicht en handhaving op basis van een gedeelde 
verantwoordelijkheid; 

8. Partijen het ter borging van een adequate opsporing en handhaving noodzakelijk 
achten de Buitengewoon opsporingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1 onder b 
van dit convenant, telkens met inachtneming van hun wettelijke bevoegdheden, in te 
kunnen zetten op eikaars grondgebied voor die thema's waarvoor 
samenwerkingsafspraken zijn of worden gemaakt in programma's, zoals voor het 
thema wildcrossen; 

9. Dat hiertoe de benodigde kader stellende afspraken worden vastgelegd in 
voorliggend convenant; 

10. Waar hierna in dit convenant gesproken wordt over 'toezicht door BOA's', slechts 
gedoeld wordt op toezicht als met handhaving en surveillance annexe feitelijke 
activiteit van een BOA, tenzij expliciet verwezen wordt naar bestuursrechtelijk 
toezicht als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht; 

11. Dat de hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, de korpschefs van de 
regionale eenheden van de politie Oost Brabant, Zeeland West-Brabant, en Midden-
Nederland, en de Inspecteur Generaal van de NVWA instemmen met dit convenant; 
en in de hoedanigheid van toezichthouder en direct toezichthouder op de betreffende 
BOA's tekenen voor gezien en akkoord; 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Begrippen 

In dit convenant gelden onderstaande begripsbepalingen. 

a. Convenant: dit samenwerkingsconvenant (als bedoeld in paragraaf 4.2 en bijlage I van 
de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar). 

b. BOA: de buitengewoon opsporingsambtenaar in Domein II, ex. Artikel 142 van het 
Wetboek van Strafvordering, telkens voor zover de handhaving van die wetgeving binnen 
de reikwijdte van de aan hem of haar verstrekte opsporingsbevoegdheid en 
functieomschrijving valt, en die BOA een aanstelling heeft bij één van de in dit convenant 
genoemde deelnemende partijen. 



c. Toezichthouder: de toezichthouder in Domein II, als bedoeld in artikel 36 van het Besluit 
buitengewoon opsporingsambtenaar, te weten de hoofdofficier van justitie van het 
functioneel parket. 

d. Direct toezichthouder: de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 36, lid 3 van het 
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar. De politiechef van de desbetreffende politie-
eenheid is door de korpschef gemandateerd om het direct toezicht, ingevolge artikel 38 
van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, uit te oefenen. 
De Inspecteur Generaal van de NVWA, als bedoeld in artikel 36, lid 3 onder b van het 
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, is direct toezichthouder van de BOA's van 
Staatsbosbeheer en de NVWA; en de politiechef Midden-Nederland is direct 
toezichthouder van de BOA's van Natuurmonumenten. 

e. Deelnemende partijen: partijen die het convenant hebben ondertekend (uitgezonderd de 
direct toezichthouders en de toezichthouder). 

f. Werkgever: de privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke rechtspersoon waar de BOA een 
arbeids- of vrijwilligersovereenkomst mee heeft afgesloten, of een aanstelling heeft. 

g. Werkgebied voor samenwerking: het grondgebied van de deelnemende partijen gelegen 
in de provincie Noord-Brabant. 

h. Programma: elk handhavingsprogramma voor een specifiek thema op basis van 
gezamenlijke prioriteiten, vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 
Noord-Brabant (BPO 1), waarbij BOA's van één of meer partijen op basis van dit 
convenant worden ingezet. 

Artikel 2 Samenwerking 

2.1 De BOA's van partijen zijn primair werkzaam binnen het takenpakket van de eigen 
werkgever en worden daarnaast, in het kader van de door dit convenant beoogde 
samenwerking, ingezet voor andere taken voor zover passend binnen hun aanwijzing als 
BOA domein II. 

2.2 Partijen zijnde werkgevers, blijven verantwoordelijk voor de "eigen BOA" en zien erop 
toe dat de BOA zijn werk bevoegd uitvoert, in overeenstemming met de voor hem geldende 
instructie als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, 
ook indien de BOA taken uitvoert in het kader van de in het vorige lid bedoelde 
samenwerking. 

2.3 Partijen zijnde werkgevers, blijven verantwoordelijk voor opleiding training en 
vaardigheden van de 'eigen BOA' conform de landelijke vereisten uit het Besluit 
buitengewoon opsporingsambtenaar en Beleidsregels buitengewoon ambtenaar. 

Artikel 3 Werken buiten het eigen werkgebied op basis van een programma 

3.1 Partijen zetten eigen BOA's in ten behoeve van toezicht- en/of opsporingsactiviteiten 
in het werkgebied van alle aan dit convenant deelnemende partijen. 

3.2 De toezichthoudende en/of opsporingsactiviteiten worden enkel uitgevoerd op basis 
van een door partijen vastgesteld programma. Over de operationele aspecten van het 
programma vindt vooraf overleg plaats met de politie. 
Toezichthoudende en/of opsporingsactiviteiten op eikaars werkgebied welke niet binnen het 

1 De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het BPO: Brabantse Gemeenten, Waterschappen, Provincie, Terrein beherende 
organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants landschap en Brabants Particulier Grondbezit), Veiligheidsregio, NVWA, 
Politie en Openbaar Ministerie. 
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vastgestelde programma zijn afgesproken vallen niet onder de werking van dit convenant. 

3.3. In het programma wordt in elk geval: 
a. de in te zetten capaciteit van de BOA's beschreven; 
b. het deel van het werkgebied beschreven waarbinnen zij opereren; 
c. de operationele aansturing van de BOA's beschreven; 
d. vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden de BOA's worden ingezet, met 

inachtneming van hetgeen in dit convenant in artikel 4 is bepaald ten aanzien van 
de inzet van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen 2; 

e. en afdoende waarborgen beschreven in het kader van de arbeidsveiligheid van 
de BOA's. 

3.4 BOA's zijn gerechtigd toezicht, opsporingsactiviteiten en opsporingsbevoegdheden uit 
te oefenen in het werkgebied van alle deelnemende instanties, binnen het grondgebied van 
de provincie Noord-Brabant in de volgende gevallen: 

a. bij constatering op heterdaad van strafrechtelijke feiten betreffende het thema van 
een programma; 

b. in het kader van gezamenlijke handhavingsacties en -projecten, die voortvloeien uit 
het door partijen afgesproken programma; 

c. in het kader van gezamenlijke handhavingsacties en -projecten onder operationele 
aansturing van de politie, die voortvloeien uit het door partijen afgesproken 
programma; 

d. Bij verzoeken om incidentele assistentie voor programmathema's in een ander 
werkgebied, voorzover partijen/werkgevers daar met de politie en de direct 
toezichthouder in het programma afspraken over hebben gemaakt, onder de 
navolgende voorwaarden: 

i. BOA's oefenen de opsporingsbevoegdheid in een ander gebied dan het 
gebied van aanstelling niet uit voor incidentele assistentie, anders dan op een 
concreet schriftelijk verzoek van een daartoe bevoegde persoon van de 
assistentie verzoekende partij; 

ii. In spoedeisende gevallen kan het verzoek als hiervoor bedoeld onder i) 
mondeling plaatsvinden. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk 
schriftelijk bekrachtigd; 

iii. de direct toezichthouder op de BOA wordt onverwijld door de assistentie 
verzoekende partij in kennis gesteld van het concrete schriftelijke of 
mondelinge verzoek. 

3.5 De BOA legt de resultaten van het werk direct na afloop vast in een proces-verbaal 
(van bevindingen), combibon of tikverbaal, en in het door zijn werkgever beschikbaar 
gestelde registratiesysteem. 

3.6 De werkgever draagt zorg en bewaakt de kwaliteit van het opsporingsproduct 
(proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking etc.) van de BOA, ook als dit tot stand komt in 
het kader van de samenwerking vanuit zijn organisatie. Partijen kunnen nadere afspraken 
maken in het kader van een programma (ontwikkelen model-PV's etc) . 

3.7 Partijen maken in het kader van een programma toereikende afspraken met het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), teneinde de bij de samenwerking betrokken BOA's 
gebruik te laten maken van de elektronische voorzieningen van het CJIB. 

Het is niet toegestaan een samenwerkingsconvenant aan te gaan met het kennelijke doel de 
politiebevoegdheden en, of gebruik van geweldsmiddelen van de samenwerkingspartner in het eigen 
grondgebied te doen gebruiken. 



3.8 Partijen maken in het kader van een programma toereikende afspraken met de 
Dienst Wegverkeer (RWD), teneinde de bij de samenwerking betrokken BOA's gebruik te 
laten maken van de gegevens uit de Basisregistratie Voertuigen op basis van artikel 43 
Wegenverkeerswet 1994. 

3.9 Partijen die de bevoegdheid hebben om toezichthouders aan te wijzen, kunnen 
desgewenst bij separaat besluit andere bij de samenwerking betrokken BOA's in 
overheidsdienst aanwijzen als toezichthouder in de zin van titel 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht voor de relevante plaatselijke of regionale verordeningenT 

Artikel 4 Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen 

4.1 . De BOA die optreedt in het werkgebied van een deelnemende partij, en aan wie de 
bevoegdheid bedoeld in artikel 7 lid 1 en/of lid 3 van de Politiewet 2012 is toegekend 
(gebruik van geweld respectievelijk veiligheidsfouillering) en/of aan wie geweldsmiddelen ter 
beschikking zijn gesteld, oefent die bevoegdheid of bevoegdheden uit en draagt dat 
geweldsmiddel/die geweldsmiddelen in zijn totale werkgebied, ook wanneer die 
buitengewoon opsporingsambtenaar - met inachtneming van de afspraken uit dit convenant -
optreedt in een gebied van een deelnemende partij. 

4.2. Het in het eerste lid gestelde kan worden beperkt indien de werkgever van een 
buitengewoon opsporingsambtenaar, dan wel de beheerder of verantwoordelijke van het 
werkgebied nadrukkelijk bezwaar maakt tegen de inzet van de in het eerste lid genoemde 
bevoegdheden en/of geweldsmiddelen door een andere BOA dan de 'eigen'. 

4.3 Ingevolge artikel 37 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke 
Marechaussee en andere opsporingsambtenaren wordt met 'de meerdere' de 
direct toezichthouder van de BOA bedoeld. Het aanwenden van politiebevoegdheden en 
geweldsmiddelen worden door de BOA onverwijld aan zijn direct toezichthouder gemeld. 
De melding wordt door de direct toezichthouder in ontvangst genomen en vastgelegd. 
De BOA wordt door de direct toezichthouder ingelicht over de afhandeling van de melding. 

Artikel 5 Functie-uitoefening 

5.1 De BOA wendt geen bevoegdheden aan welke buiten de aan zijn 
functieomschrijving gerelateerde taken vallen. Daarbij is de functieomschrijving van de 
werkgever waaraan de BOA zijn bevoegdheid ontleent (akte van opsporingsbevoegdheid) 
bepalend. 

5.2 De BOA verricht zijn werkzaamheden in het werkgebied van een deelnemende 
partij in het door de eigen werkgever ter beschikking gestelde uniform. 

Artikel 6 Rechtspositie 
De rechtspositieregelingen van de BOA's blijven onverkort van toepassing indien de BOA's 
deelnemen aan de uitvoering van een programma voor samenwerking als bedoeld in 
artikel 3. 

Artikel 7 Werkgever van de BOA 

7.1. Iedere werkgever spreekt door ondertekening van dit convenant uit dat de 
samenwerking met de andere partners onderdeel is van hun taakopvatting. 



7.2 Iedere werkgever stelt een werkinstructie op voor de eigen BOA. In de werkinstructie 
wordt opgenomen dat, voordat een BOA wordt ingezet ten behoeve van de samenwerking 
op basis van dit convenant er eerst operationele afspraken gemaakt worden met de andere 
partijen. 

7.3 Klachten over de BOA worden conform de Beleidsregels buitengewoon 
opsporingsambtenaar door de werkgever van die betreffende BOA afgehandeld. 

Artikel 8 Financiën en aansprakelijkheid 

8.1 Partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor de inzet van BOA's, tenzij 
anders is overeengekomen in het programma als bedoeld in artikel 3. 

8.2 De werkgever zorgt ervoor dat de BOA beschikt over een aansprakelijkheids
verzekering. 

8.3 Overige afspraken omtrent financiën en aansprakelijkheid met betrekking tot de 
geleverde inzet tussen deelnemers vallen buiten reikwijdte van deze samenwerkings
overeenkomst en worden desgewenst tussen deelnemers onderling geregeld in het kader 
van een programma. 

Artikel 9 Wijzigingen of aanvullingen, beëindiging of voortzetting van dit convenant 

9.1. Dit convenant wordt aangegaan voor twee jaar, gerekend na de datum van 
inwerkingtreding als bedoeld in artikel 10.2. 

9.2. Eén jaar na de inwerkingtreding wordt de werking van het convenant tussentijds 
geëvalueerd op initiatief van de provincie, om eventuele onvolkomenheden te repareren. 
De direct toezichthouders en toezichthouder worden bij deze evaluatie betrokken. 

9.3 Wijziging, aanvulling of verlenging geschiedt schriftelijk, bij gelijkluidend besluit van 
alle partijen. Dit convenant vervalt evenwel direct op aanzegging van de toezichthouder of 
één van de direct toezichthouders bij de coördinator samenwerking VTH van de provincie 
Noord-Brabant. 

9.4 Een partij kan zich terugtrekken uit het convenant met opgaaf van redenen. Hiervoor 
geldt een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij 
de provincie Noord-Brabant en tegelijkertijd te worden gemeld bij de betreffende direct 
toezichthouder. 

9.5 Bepalingen die naar hun aard, ook na het vervallen van dit convenant, van kracht 
horen te blijven, waaronder in ieder geval de regeling van klachtbehandeling, 
aansprakelijkheidsverzekering, en vertrouwelijkheid van in het kader van de samenwerking 
verkregen informatie van justitiële, politie- of andere (rijks-)diensten, blijven ook na het 
eventueel vervallen van het convenant van kracht, voor zolang als nodig is voor de 
afdoening. 

Artikel 10 Slotbepalingen 

10.1 Voor alle geschillen, voortvloeiend uit dit convenant, tussen partijen wordt door 
middel van (bestuurlijk) overleg naar een minnelijke oplossing gezocht, met inachtneming 



van de bevoegdheden van de toezichthouder en direct toezichthouder en de daarvoor 
wettelijk bepaalde procedures. 

10.2 Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum dat deze door de 
toezichthouder en de direct toezichthouders alsmede door twee of meer partijen is 
ondertekend en gedagtekend. 

De werking van de ondertekende overeenkomst beperkt zich tot de partijen die deze 
overeenkomst hebben getekend. 

10.3 Partijen dragen er zorg voor dat degenen, die namens hen ondertekenen, 
rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd zijn respectievelijk beschikken over een 
toereikende volmacht. 

10.4 Het origineel van dit samenwerkingsconvenant, met daarop de handtekeningen van 
de partijen, wordt gearchiveerd door de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-
Brabant draagt zorg voor verzending van gewaarmerkte kopieën van het ondertekende 
exemplaar naar de toezichthouder en de direct toezichthouders. 

Aldus overeengekomen op ... 2017 

Voor gezien en akkoord, 

De toezichthouder, 
Namens het Openbaar Ministerie, De hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket, 
mevr. mr. M.J. Bloos 

dagtekening d.d. 

De Direct toezichthouders, 
De Inspecteur Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, [rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door...], 

De chef Politie van de eenheid Oost-Brabant, 

De chef Politie van de eenheid Zeeland-West-Brabant, 

De chef Politie van de eenheid Midden-Nederland, 

Partijen (Namen organisaties, naam en functie vertegenwoordigers) 
(invoegen tekenbladen voor alle partijen/BOA-werkgevers met naam en gemachtigde) 

Gemeente X. ..voor zover het de bestuursbevoegdheden betref het college van B&W van de 
gemeente X, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ...krachtens besluit d.d. 

getekend d.d. 
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Het waterschap X, voor zover het de bestuursbevoegdheden betref het dagelijks bestuur van 
het Waterschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd door,. krachtens besluit d.d. 

De provincie Noord-Brabant, voor zover het de bestuursbevoegdheden betreft Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant; rechtsgeldig vertegenwoordigd door... krachtens besluit d.d. 

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), voor zover het de bevoegdheden van het 
overheidslichaam betreft, het dagelijks bestuur en de gemandateerde directeur (PM check) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), voor zover het de bevoegdheden van het 
overheidslichaam betreft, het dagelijks bestuur en de gemandateerde directeur (PM) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB), voor zover het de bevoegdheden 
van het overheidslichaam betreft, het dagelijks bestuur en de gemandateerde directeur (PM) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

Vereniging Natuurmonumenten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

Staatsbosbeheer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

Stichting het Brabants Landschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd door...; 

[particuliere organisatie/BOA werkgever], beheerder van [naam natuurgebied/landgoed] 
gevestigd te [... statutaire vestigingsplaats/KvK], vertegenwoordigd door haar statutaire 
directeur [naam . . . ] , 

adhesieverklaring, (niet zijnde BOA-werkgever/niet zijnde partij): 
Stichting BPG gevestigd te [....vestigingsplaats], vertegenwoordigd door haar statutaire 
directeur [naam ...] 
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» 

INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT 
(concept 31 maart 2017) 

Inleiding 
Wildcrossen veroorzaakt langjarig overlast en leidt tot irritatie bij de burgers Noord-Brabant. 
Het gaat dan met name om de herrie en de onveilige situaties die wildcrossers 
veroorzaken. Verder veroorzaakt wildcrossen schade aan de natuur. 

Onder coördinatie van Samen Sterk in Brabant (SSiB) is met partners uit het Bestuurlijk 
Platform Omgevingsrecht Noord-Brabant (gemeenten, Terrein Beherende Organisaties en 
politie) en de motorsportbonden, een bestuurlijk traject gestart om de overlast van 
wildcrossen tegen te gaan. 

De doelgroep van de motorcrossers is via de zogeheten Tafel van Elf-analyse nader in 
kaart gebracht. Daarbij zijn de motieven voor niet-naleven onderzocht en beoordeeld wat 
passende en toegesneden interventies voor het bereiken van naleving zouden zijn. Samen
gevat leert de analyse dat het grootste deel van de motorcrossers (9507o) de regels naleeft 
of wil naleven. Voor de groep die wil naleven is belangrijk er voor te zorgen dat zij niet 
afglijden naar niet-naleven. Dit kan worden bereikt door normstelling (toezicht en 
handhaving), door voorlichting te geven over de negatieve effecten van het wildcrossen en 
door alternatieven te bieden in de vorm van georganiseerde evenementen. 

Een klein deel van het totaal aantal motorcrossers lijkt niet bevattelijk voor deze methoden. 
Voor deze groep zullen de inspanningen gericht zijn op handhaven en sanctioneren. Om 
de sanctionering kracht bij te zetten, zal op basis van een convenant, informatie
uitwisseling plaatsvinden tussen politie, OM en bestuur. De persoons- en voertuiggegevens 
worden door de politie (eventueel het OM) ter beschikking gesteld van de bestuurlijke 
overheid zodat deze bestuursrechtelijke maatregelen kunnen nemen tegen deze groep 
wildcrossers. De politie zal zich inspannen om de hardnekkige wildcrossers zo veel als 
mogelijk in kaart te brengen. Voor de zwaarte van de sanctionering wordt aansluiting 
gezocht bij de "karakteristieken" van het gebied. 

Voor de handhavingsaanpak van het wildcrossen is een Programma opgesteld zoals 
bedoeld in artikel 3.3 van het Convenant Groene handhaving Noord-Brabant. Dit 
Programma staat beschreven in het Integraal Handhavingsprogramma Wildcrossen Noord-
Brabant en bestaat uit drie sporen: 

a) Handhaving 
b) Organiseren alternatieven 
c) Communicatie. 

Doelstelling 
Met dit Interventie-arrangement wordt via handhavingsamenwerking er op ingezet dat de 
overlast van wildcrossen tot een bestuurlijk acceptabel niveau wordt terug gedrongen en er 
geen onomkeerbare schade aan biotopen wordt veroorzaakt. 
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Het doel van het integrale handhavingsprogramma wildcrossen is om in 2019 niet meer 
dan 100 klachten en meldingen wildcrossen bij de Provinciale Milieuklachtenlijn te 
ontvangen 1. 

In gebieden die vallen onder de Wet natuurbescherming is de doelstelling dat het 
aantal klachten en meldingen wildcrossen in 2019 niet meer dan 5 bedraagt2. 

In 2019 zal in overleg met de partners in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht worden 
bezien of de overlast en biotoop-schade tot een acceptabel niveau is teruggedrongen. In 
het geval de overlast en schadebeperking niet acceptabel wordt bevonden, kan het project 
worden verlengd voor de duur van 2 jaar. 

a. Handhaving 

Taken en bevoegdheden 
Handhaving van het wildcrossen bestaat uit zowel een preventieve als repressieve 
component. Hierbij wordt binnen het repressieve optreden onderscheid gemaakt tussen 
een bestuursrechtelijk en strafrechtelijk traject. Binnen de repressieve aanpak hebben de 
deelnemende partijen de volgende taken en bevoegdheden: 

» SSiB; coördinatie integrale handhaving, inzet toezichthouders en BOA's, opmaken 
PV, coördinatie en doorgeleiden (strafrechtelijk verzamelde) informatie naar 
gemeenten voor bestuursrechtelijk optreden 

» Openbaar Ministerie, strafrechtelijke vervolging 
« Politie, coördinatie acties, inzet politie functionarissen, opmaken PV. 
» Provincie; bestuurlijke coördinatie, bestuursrechtelijk optreden (uit te voeren door de 

Omgevingsdienst). 
« Gemeenten; bestuursrechtelijk optreden. 
« TBO; inzet toezichthouders en BOA's, opmaken PV. 

In het kader van dit arrangement zullen de partijen juist daar optreden waar strengere 
wetgevingsregimes gelden. Met name in die gebieden zal het toezicht en de verbalisering 
worden geïntensiveerd. Het OM zal voor die onder de Wet op de economische delicten 
vallende overtredingen zoeken naar een meer passende bestraffing dan nu het geval is. 

Overtredingen 
Wildcrossen leidt tot overlast voor recreanten. Dit betreft met name de geluidshinder die de 
wildcrossers veroorzaken. Recreanten, zijnde wandelaars, fietsers en ruiters, die voor de 
rust in een natuurgebied zijn, ervaren het geluid van de wildcrossers als overlast en klagen 
hierover. In de gebieden die op grond van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 

1 Ten opzichte van 2008, 2009 en 2010 is dit een vermindering van het aantal klachten van 75*20. In 2015 zijn ruim 100 
klachten geregistreerd. Daarmee lijkt de doelstelling van niet meer dan 1 00 klachten min of meer bereikt. Het vermoeden is 
echter dat bij de bevolking een soort van klachten moeheid is ontstaan. Door de extra aandacht voor de aanpak van 
wildcrossen kan de bereidheid om te melden toenemen. 
2 In 2015 was het aantal klachten en meldingen wildcrossen in Natura 2000 gebieden: 5. Door de extra aandacht voor het 
wildcrossen mag het aantal klachten en meldingen niet toenemen. 
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aangewezen zijn als stiltegebieden3, is dit een overtreding op grond van de Wet op de 
economische delicten. 

Verder leidt het wildcrossen tot aantasting van flora en fauna. Wilde planten, waaronder 
beschermde planten, kunnen worden kapot gereden en dieren worden verstoord en of 
verjaagd door het lawaai. Door het wildcrossen kan aantasting en, of blijvende verstoring 
van een biotoop plaatsvinden. Dit is met name het geval als het wildcrossen in Natura 2000 
gebieden plaatsvindt. Natura 2000 gebieden zijn natuurgebieden met unieke 
natuurwaarden. Noord-Brabant kent 21 Natura 2000 gebieden. 

Ook worden door het wildcrossen recreatievoorzieningen, waaronder wandelpaden, 
beschadigd. Ook leiden confrontaties tussen wildcrossers en recreanten tot onveilige 
verkeerssituaties waardoor verkeersslachtoffers zijn gevallen. 

De ernst van de overlast en schade veroorzaakt door wildcrossen kan worden afgeleid uit 
de strafbaarstelling van de overtredingen. In het Integrale Handhavingsprogramma 
Wildcrossen Noord-Brabant is uitwerking opgenomen van de wetgeving gegeven op basis 
waarvan strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk kan worden opgetreden. 

Toezicht en handhaving 
De acties op basis van de aanpak wildcrossen worden in het meerjarenprogramma Samen 
Sterk in Brabant 2017 - 2020, zie www.odbn.nl/ssib, geprogrammeerd. Toezicht en 
handhaving vindt preventief en repressief plaats op basis van een Integraal 
Handhavingsprogramma Wildcrossen. 

Via dit Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant komen de ondertekenende 
partijen overeen dat zij aan de volgende activiteiten deelnemen en daarbij het navolgende 
zullen leveren: 

Partij Activiteit 
handhaving 

Te leveren 
menskracht 

Te leveren 
middelen i 
voorzieningen 

Indicator 
resultaten 

SSiB Organisatie 
Controle acties 

Coördinator en 
medewerkers 
SSiB 

Beschikbaarheid 
Terreinwagen 
Verzorgen 
persberichten, 
externe 
communicatie, 
media-aandacht 

Aantal staande-
houdingen en 
Communicatie
uitingen 

Politie Voorbereiden en 
uitvoeren 
Wildcrossactie 

Politie-agenten Communicatie
apparatuur en 
contacten 
meldkamer; 
Middelen om 
motorrijtuigen te 
doen stoppen 

Aantallen PV's 

Openbaar 
Ministerie 

Vervolging 
geverbaliseerde 
verdachten 

Parketsecretaris 
en Officier va 
Justitie 

Aantallen 
vervolgingen 

Terrein Deelname Boa's Beschikbaarheid Aantal deelname 

3 Nadere informatie over de Brabantse stiltegebieden , zie: http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-
thema/milieu/qeluidshinder/stilteqebieden . 
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Party Activiteit 
handhaving 

Te leveren 
menskracht 

Te leveren 
middelen ì 
voorzieningen 

Indicator 
resultaten 

Beherende 
Organisatie 

controle acties Terreinwagen acties 

Gemeente Bestuursrechte
lijke afhandeling 
strijdig gebruik 

Juridische 
medewerkers 

Aantallen Last 
onder 
dwangsom en 
Communicatie
uitingen 

Provincie Bestuursrechte
lijke afhandeling 
strijdig gebruik 
Natura 2000 1 
PMV gebieden 

Juridische 
medewerkers 
Omgevings
dienst 

Aantallen Last 
onder 
dwangsom 

Deelnemende partijen zullen zoveel als mogelijk opvolging geven aan alle gedane en 
vastgelegde overtredingen en waarnemingen. De uitwerking hiervan wordt vastgelegd in 
het Integraal Handhavingsprogramma Wildcrossen. 

Repressieve handhaving 
Voor wat betreft de bestuursrechtelijke handhaving is op bestuurlijk niveau in 2012 
overeengekomen om voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), 
de Provinciale Milieu Verordening - stiltegebieden (PMV) en, of de Wet natuurbescherming 
(Wnb) een dwangsom op te leggen. Op basis van bestuurlijke afspraken is 
overeengekomen dat een dwangsom van C 500,- per overtreding wordt opgelegd met een 
maximum van C 2.500,-. Eventueel kan deze dwangsom preventief worden opgelegd. 

De schade aan de natuur veroorzaakt door wildcrossen in een Natura 2000 gebied en 
overlast veroorzaakt in stiltegebieden, is strafbaar gesteld in artikel 1a, lid 1 Wet op de 
economische delicten (Wed). 

Volgens art.1a onder 2 van de Wed levert de overtreding van de verbodsbepalingen van de 
Wet natuurbescherming en de PMV een economisch delict op. Als de overtreding 
opzettelijk wordt begaan, en dit geldt voor wildcrossen, betreft het een misdrijf en hierop is 
een maximum straf gesteld van 6 jaar gevangenisstraf en een geldboete van de vijfde 
categorie. 

Soort overlast Uitvoering 
handhaving 

Maatregel Grondslag Bevoegd gezag 

Crossen terrein 
"verboden 
toegang" 

Strafrecht PV (6 150 461 Wetboek 
van Sr. 

OM 

Crossen APV-
gebieden 

Strafrecht PV (« 15Ď,»j APV OM 

Crossen APV

gebieden 
Bestuursrecht Last onder 

dwangsom 
APV en Art. 125 
Gemeentewet 

Gemeente 

Crossen PMV 
Stiltegebied 

Strafrecht PV (« 150^ ) 5.5.2/5.5.1 PMV 
strafbaar gesteld 
in 1a lid Wed 

OM 

Crossen PMV 
Stiltegebied 

Bestuursrecht Last onder 
dwangsom 

PMV en Art. 122 
Provinciewet 

Provincie 

Crossen Natura 
2000 gebieden 

Strafrecht PV Zorgplicht 
art.1.11 Wnb 

OM 
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strafbaar gesteld 
in 1a lid Wed 

Crossen Natura 
2000 gebieden 

Bestuursrecht Last onder 
dwangsom 

Zorgplicht art 
1.11. Wnb 
strafbaar gesteld 
in 1a lid Wed 

Provincie 

b. Organiseren alternatieven 

Door de motorsportbonden KNMV en MON worden off-the-road evenementen 
georganiseerd. Voor deze evenementen hebben deze bonden de medewerking nodig van 
gemeenten, provincie en TBO's. Het betreft dan evenementen waar over de openbare weg 
wordt gereden en, of de route over het gebied van de terrein-beherende organisatie loopt. 
De gemeenten dienen voor het evenement vergunning te verlenen op grond van de APV. 

Via dit Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant komen de ondertekenende 
partijen overeen dat zij de intentie hebben om constructief bij te dragen aan de organisatie 
van alternatieven. 

c. Communicatie 

Een communicatiestrategie is belangrijk omdat dan alle betrokkenen weten wat de 
bedoeling is van de integrale handhavingsaanpak Wildcrossen. De communicatiestrategie 
dient afspraken te bevatten over a) de interne afstemming, b) informatiebeheer van 
toezichtsresultaten en c) communicatie over toezichtsresultaten. 

De interne afstemming vindt plaats via het Draaiboek Handhaving Wildcrossers. 

Toezichtsresultaten worden na uitvoering van een actie vastgelegd en in het door de 
werkgever beschikbaar gestelde registratiesysteem. (Het is de inzet om in 2017 het BOA-
registratiesysteem hiervoor in te zetten.) 

Er dient over een uit te voeren actie een communicatieprotocol te worden opgesteld. Hierin 
worden de afspraken vastgelegd over de communicatie van toezichtsresultaten. Met name 
welke informatie en boodschap, door wie wordt gecommuniceerd. Elementen van de te 
communiceren boodschap is in de toolkit, behorende tot het Integraal handhavings
programma Wildcrossen opgenomen. 

De partijen komen overeen dat zij uitvoering zullen geven aan de voor de aanpak 
wildcrossen te ontwikkelde communicatiestrategie. 

Vaststelling en inwerkingtreding 

Dit Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant treedt in werking met ingang van 
de datum 18 mei 2017. 
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De werking van het Interventie-arrangement beperkt zich tot de partijen die dit arrangement 
hebben getekend. 

Partijen dragen er zorg voor dat degenen, die namens hen ondertekenen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigingsbevoegd zijn respectievelijk beschikken over een toereikende 
volmacht. 

Het origineel van dit Interventie-arrangement Wildcrossen Noord-Brabant met daarop de 
handtekeningen van de partijen, wordt gearchiveerd door de provincie Noord-Brabant. 

Aldus overeengekomen op 18 mei 2017. 

Namen organisaties, naam en functie vertegenwoordigers, handtekening 

Bijlage: 
» Integraal Handhavingsprogramma Wildcrossen 
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Integraal handhavingsprogramma Wildcrossen 

Bestuurlijk kader 

In december 2016 is het Programma Samen Sterk in Brabant 2017 -2020 door alle 75 
partners in SSiB bestuurlijk vastgesteld. Het bestuurlijk doel is een schoner en veiliger 
buitengebied in de gehele Provincie Noord Brabant. Hiertoe zijn 3 speerpunten benoemd, te 
weten aanpak afvaldumping, aanpak stroperij en aanpak wildcrossen; zie ook 
www.odbn.nl/ssib, waar u het Programma 2017 - 2020 vindt. 

Al langere tijd bestaat het Bestuurlijk Overleg Wildcrossen, ook wel Borgingsoverleg 
genoemd. Het borgingsoverleg is nu bestuurlijk gelinkt aan SSiB. Beide hebben de Provincie 
Noord Brabant als scope. 

Binnen het Programma SSiB werken de volgende partners samen; alle 64 Brabantse 
gemeenten, Provincie Noord Brabant, Regionale eenheid van Politie Zeeland- Midden- en 
West Brabant, Regionale eenheid van Politie Oost Brabant, Brabants Landschap, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en 
Maas en Waterschap De Dommel, de Waterbedrijven Brabant Water en Evides. 

In het kader van het Borgingsoverleg wordt, naast bovengenoemde partijen, ook 
samengewerkt met het Openbaar Ministerie, M.O.N (Motorsportorganisatie Nederland) en 
KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging). 

Binnen het SSiB Programma wordt de aanpak wildcrossen d.m.v. een uitvoeringskalender 
geprogrammeerd, zowel in de tijd als geografische gezien. Alle deelnemers hebben een 
lokaal accent kunnen aangeven. Wildcrossen is hierbij veelvuldig genoemd als lokaal 
knelpunt. 

Wildcrossen is hierbij gedefinieerd als het illegaal motorrijden met off-the-road motoren, 
quads en (terrein)auto's in natuurgebieden. 

Er is nu voldoende draagvlak om een integrale aanpak nu verder uit te rollen. In dit integraal 
handhavingsprogramma wordt dit verder beschreven. Hierbij worden drie sporen integraal 
uitgevoerd, te weten; 

a. Handhaven, 
b. Alternatieven mogelijk maken (off road ritten) en 
c. Communicatie. 
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a. Handhaven 
Bij handhaving treden we zowel preventief als repressief op, waarbij binnen de repressie 
onderscheid gemaakt wordt in een bestuursrechterlijk en strafrechtelijk traject. 

Preventief. 

Voorlichting, informatie, netwerkgesprekken en bijeenkomsten (op zowel bestuurlijk. -
management- als uitvoeringsniveau), uitingen in de media, persberichten, contacten met 
Motorsportorganisaties, activeren van o o g - e n oorfunctie in het buitengebied (o.a. door 
organisaties zoals IVN te bezoeken en hen uit te leggen waar zij op moeten letten en waar zij 
met hun signalen en opmerkingen terecht kunnen), meldpunt voor klachten en signalen (24 
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar), surveillance door het buitengebied (24 uur per 
dag, 7 dagen per week) en nog veel meer gebeurt er om te voorkomen dat wildcrossen 
plaatsvindt. 

Daarnaast wordt gemeenten actief geadviseerd hoe zij fysieke maatregelen kunnen nemen 
die het wildcrossen in de bossen ontmoedigt. Met informatieborden wordt dit beleid 
ondersteund (bijvoorbeeld met gesloten verklaringen). 

De uitvoeringskalender SSiB noemt per maand tal van uitvoeringsactiviteiten en deze lijst is 
niet uitputtend. Het doel hierbij is vooral om de pakkans-beleving zo groot mogelijk te 
maken, zodat het naleefgedrag maximaal wordt gestimuleerd. Ook het breed aankondigen 
van integrale wildcrossacties en na afloop van deze acties eveneens het uitgebreid 
rapporteren van de concrete resultaten in lokale media, zorgt voor een preventieve werking. 

Repressief 

Strafrechtelijke handhaving 
Naast preventief optreden is het bij misstanden noodzakelijk, samen met de partners, 
effectief repressief op te treden. 

Het groene convenant ondersteunt en versterkt dit integraal optreden, o.a. door het 
mogelijk maken van informatie-uitwisseling tussen bestuur- en strafrechtpartners, d.m.v een 
privacyprotocol en het faciliteren van bevoegd optreden op elkaar grondgebied. 

Dit laatste komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens een integrale handhavingsactie wilcrossen in 
het buitengebied. Op enkele locaties wordt dan actief door de partners gecontroleerd. Voor 
de uitvoering van integrale acties is een Draaiboek wildcrossen. Dit Draaiboek is als bijlage 
opgenomen. 

We evalueren regelmatig de integrale acties. Zo is naar aanleiding van een voorval een 
(multidisciplinaire) Expertgroep wildcrossen ingesteld, die de handreiking strafrechtelijke 
handhaving off road rijden in natuurgebieden momenteel actualiseert. Verder werkt de 
expertgroep aan het verder professionaliseren van de draaiboeken. Inmiddels is een 
werkwijze opgesteld die bij alle integrale handhavingsacties wildcrossen wordt gehanteerd. 
De poltie voert hierbij de regie. 

2 



Het SSiB-team bestaat Brabant breed momenteel uit 8 medewerkers, merendeel BOA 
domein 2 of algemeen opsporingsambtenaar (in casu politiefunctionarissen). Het SSiB-team 
werkt intensief samen met de 75 partners, waardoor een groot netwerk van toezichthouders 
en boa's brabant breed aan elkaar is gekoppeld. 

De Brabantse Omgevingsdiensten voeren gezamenlijk het meerjarenprogramma SSiB uit, 
namens de 75 partners. Om dit veilig en effectief te kunnen doen beschikt het SSiB-team 
over C2000 communcatie-apparatuur en staat zo in verbinding met de meldkamer van 
Politie. 

Daarnaast vindt, ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen van het SSiB-team, nu 
besluitvorming plaats op bestuurlijk nivo, met als doel om het SSiB-team uit te gaan rusten 
met pepperspray, handboeien en wapenstok. Hiervoor wordt een implementatieplan 
opgesteld en naar verwachting in de loop van 2017 uitgerold (o.a. opleiding en training 
boa's). 

De omgevingsdienst Brabant Noord verzorgt voor de gehele Provincie Noord Brabant de 
functionele aansturing van de de SSiB-boa's. 

De M.O.N.(Motorsportorganisatie Nederland) gaan we ook uitnodigen bij enkele integrale 
acties, zodat zij onze handhavers een gezicht kunnen geven. Zo komt de boodschap 
krachtiger over. De handhavers kunnen in het veld als experts uitleggen waarom de natuur 
en andere gebruikers van recreatiegebieden kwetsbaar zijn. 

Daarnaast vindt signaalopvolging plaats. We hebben inmiddels een enorm netwerk en dit 
netwerk wordt versterkt en verder uitgebreid. Het betreft zowel georganiseerden 
(bijvoorbeeld Landschapbeheer of IVN) als niet georganiseerden, zoals mensen die met de 
hond in het buitengebied verblijven, en bereid zijn signalen door te geven. Deze signalen 
komen centraal binnen en worden indien nodig direct opgevolgd door SSiB of een van de 
partners. We gebruiken hierbij veelvuldig de app buiten beter en ons centraal 
telefoonnummer. 

Bestuursrechtelijke handhaving 
Last onder dwangsom 
Een dwangsom is de sanctie waarbij de overtreder per tijdseenheid, per overtreding of 
ineens een geldbedrag verbeurt, indien of zolang de overtreding voortduurt of de gevolgen 
daarvan niet ongedaan zijn gemaakt. Met het opleggen van een last onder dwangsom wordt, 
naast de plicht zich conform de voorschriften te gedragen, een voorwaardelijke plicht 
toegevoegd, namelijk die tot het betalen van een bedrag, indien de dwangsom wordt 
verbeurd. De beschikking bevat een last om de overtreding te beëindigen en voortzetting en 
herhaling te voorkomen. Veelal zal daartoe een zogenaamde begunstigingstermijn worden 
gegeven. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk indien de overtreder onmiddellijk tot 
naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor 
bij gedragingen die onmiddellijk beëindigd kunnen worden zonder dat daarvoor bijvoorbeeld 
technische voorzieningen moeten worden getroffen. Dit is het geval bij wildcrossen, deze 
activiteit kan onmiddellijk worden beëindigd. 
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Ingevolge de artikelen 122 Provincieweten art 125 Gemeentewet en gelet op artikel 5:21, 
e.v., Algemene wet bestuursrecht zijn de provincie en de gemeenten bevoegd met 
bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten op te treden, zoals de last onder 
bestuursdwang of onder dwangsom. Deze strekken ertoe de overtreding ongedaan te maken 
of verdere overtreding dan wel een herhaling daarvan te voorkomen. Het bestuursorgaan 
kan voor een last onder dwangsom kiezen indien het belang dat het betrokken voorschrift 
beoogt te beschermen, zich daartegen niet verzet. Kortom: de dwangsom mag niet worden 
gekozen als niet het risico mag worden aanvaard dat de overtreding ondanks de last onder 
dwangsom nog zou worden voortgezet of herhaald. 

Aan wie richten 
De last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder. Voorwaarde is dat 
deze het feitelijk en juridisch in zijn macht heeft de last uit te voeren of na te komen. Wie de 
overtreder is, is afhankelijk van de reactie van de wettelijke bepaling die wordt overtreden. 
Zo kan de eigenaar naast de huurder overtreder zijn, indien een voorschrift ook het laten 
gebruiken verbiedt. 1 

De Wabo maakt het mogelijk dat een last onder dwangsom tevens geldt voor de 
rechtsopvolger. Dit moet dan wel in het besluit zijn aangegeven. Op deze wijze wordt 
voorkomen dat door overdracht aan een ingezette bestuursrechtelijke handhavingsactie 
wordt ontkomen. Ook het innen van dwangsommen kan dan jegens de rechtsopvolger 
plaatsvinden. 

Preventieve dwangsom 
Een preventieve dwangsom kan worden toegepast als er nog geen overtreding plaatsvindt 
maar het bestuursorgaan, op grond van omstandigheden, stellig moet verwachten dat een 
overtreding zal gaan plaatsvinden. Jurisprudentie wijst uit dat, indien er sprake is van 
klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding en bij deze 
overtreding omgevingsbelangen aanmerkelijk zullen worden geschaad een preventieve last 
onder dwangsom mag worden opgelegd. De overtreding moet dan wel zo specifiek in beeld 
zijn dat de last scherp omschreven kan worden. 

Dwangsomhoogte 
Bij het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom dient het bestuursorgaan de 
nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot de hoogte van de dwangsom. De 
voor belanghebbenden nadelige gevolgen van het besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot de met het besluit beoogde doelen. Dit betekent dat rekening moet worden 
gehouden met de zwaarte van de overtreding, het doel of de doelen van het besluit en de 
hoogte van de kosten van de (eventueel) te treffen voorzieningen in relatie tot het genoten 
voordeel van de overtreder bij het voortzetten of in stand laten van de strijdige situatie. De 
evenredigheidstoets gaat echter niet zo ver dat het bestuursorgaan een onderzoek dient te 
verrichten naar de financiële omstandigheden van de persoon aan wie een dwangsom wordt 
opgelegd alvorens de hoogte van de dwangsom te bepalen. 

1 ABRvS 2 juli 2014; 201311633/1/A4 
Rb Gelderland 4 februari 2015; AWB-15 - 542, ECLI:NL:RBGEL:2015:680 
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Binnen de hiervoor gestelde bestuurlijke regels met betrekking tot de hoogte van 
dwangsommen wordt regionaal afgesproken deze voor het rijden in natuurgebieden vast te 
stellen op C 500,00 per overtreding met een maximum van C 2.500,00 (betreft een [concept] 

bestuurlijke afspraak van 05052012). 

Er wordt geen termijn gesteld aan de last onder dwangsom. De reden daarvoor is dat op dit 
moment niet duidelijk is hoe het toepassen van de bestuursrechtelijke aanpak invloed zal 
hebben op de rijders in het buitengebied. Anderzijds is het vreemd om na jaren na een 
eerste overtreding nog gebruik te maken van de eens opgelegde last onder dwangsom. 
Wettelijk is bepaald (artikel 5:34 van de Awb) dat op verzoek van de overtreder het 
bestuursorgaan de last onder dwangsom kan opheffen wanneer de beschikking één jaar in 
werking is getreden en er geen dwangsom is verbeurd. Hier ligt het initiatief dus bij de rijder 
zelf. Binnen dit integrale handhavingsplan wildcrossen wordt er voorlopig van uit gegaan dat 
een opgelegde last onder dwangsom na twee jaar niet meer wordt toegepast als er geen 
sprake is van herhaling van overtredingen door de betrokkene. 

De formulering van de beschikking 
Een beschikking, houdende een last onder dwangsom, bestaat, gelet op het bovenstaande, 
uit de volgende basiselementen: 
» Een constatering dat een norm is overtreden, het aangeven door wie de norm is 

overtreden en een onderbouwing van de vrees op herhaling, of, bij duurovertredingen, 
de constatering dat de norm aanhoudend wordt overtreden. De rechter eist hier de 
laatste jaren een zorgvuldige bewijsvoering welke tendeert in strafrechtelijke richting. 
Het is beter dat, indien het bewijs van overtreding alleen berust op zintuiglijke 
waarnemingen, deze waarnemingen door ten minste twee toezichthouders worden 
gedaan. Zo mogelijk moet het bewijs van overtreding worden ondersteund door foto's, 
en waarnemingen van anderen, zoals klachten. 

» Het aanvoeren van de beginselplicht tot handhaving en het gemotiveerd aangeven dat er 
geen bijzondere omstandigheden zijn, zoals concreet uitzicht op legalisatie, waardoor 
handhavend optreden achterwege zou moeten worden gelaten 

» Het formuleren van de last, dus de opdracht de overtreding niet te herhalen. De last is de 
kern van de beschikking. Hier moet zo nodig maatwerk worden geleverd. 

» Het aangeven van de dwangsom indien de last niet, niet tijdig of op een verkeerde wijze 
wordt opgevolgd. Hierbij moet worden aangegeven of een bedrag periodiek verbeurd zal 
worden indien de overtreding voortduurt of verbeurd zal worden bij elke herhaling van 
de overtreding. Ten slotte moet het maximumbedrag worden gegeven, waarboven geen 
dwangsom meer zal worden verbeurd. De methodiek en de hoogte moeten worden 
gemotiveerd, zoals hierboven is aangegeven. 

« Het wijzen op het tijdstip waarop de last van kracht wordt, de mogelijkheden tot 
bezwaar en beroep en eventueel de betekenis van de last voor rechtsopvolgers. 

Bekendmaking 
De dwangsom(beschikking) wordt gericht (bekendgemaakt) aan de overtreder, de 
rechthebbende op het gebruik van de zaak ten aanzien waarvan de last onder dwangsom 
wordt opgelegd. Onder rechthebbende op gebruik van een zaak moet worden verstaan, de 
eigenaar, de huurder en vruchtgebruiker (ook zij die het recht van gebruik 'om niet' hebben). 

5 



In overleg met het Openbaar ministerie en de Politie verkennen we op dit moment de 
mogelijkheden om het effect van strafrechtelijk en bestuursrechterlijk optreden te 
vergroten. De strafmaat speelt hierbij een rol, als afschrikwekkend wapen. We bekijken of 
specifiek optreden in Natura 2000 gebieden extra mogelijkheden oplevert. 

SSiB zal gemeenten die voornemens zijn de bestuursrechterlijke handhaving ter hand te 
nemen stimuleren en begeleiden waar mogelijk. Zo kunnen voorbeeldbrieven aangereikt 
worden en kan het contact gelegd worden met collega-bestuurders die ervaring hebben 
opgedaan met dit instrument. Ook via de ssib-nieuwsflits en website zal bij herhaling 
aandacht besteed worden aan dit onderwerp. 



b. Alternatieven mogelijk maken (off road ritten) 

Alleen verbieden vergroot het naleefgedrag (nog) niet. Het is ook van groot belang 
alternatieven aan te bieden, zodat motorrijders een keuze hebben. "Ga ik wildcrossen of 
sluit ik me aan bij bijvoorbeeld een georganiseerde off road r i t" . 

In dit integraal handhavingsprogramma zijn ook activiteiten opgenomen die dit denken en 
handelen in alternatieven stimuleren. Alles met als doel een verbetering van het 
naleefgedrag. 

M.O.N. zorgt er verder voor dat rijders een crosscertificaat moeten halen voordat ze een 
offroadpas kunnen aanvragen. In het examen zijn ook vragen verwerkt die betrekking 
hebben op het milieu (bijv. over vloeistoffen en geluid). 
SSiB adviseert vooraf aan de organisatie van het evenement t.a.v. route en aanpak van 
het evenment. Zo wordt gekeken of de route niet over dassenburchten heen loopt en of 
de route verlegd kan worden hiervoor. 
SSiB houdt toezicht tijdens het evenment of de dagen na het evenment, om te 
beoordelen of de route niet alsnog (illegaal) wordt gebruikt. 
SSiB gebruikt haar (bestuurlijke) netwerk om andere gemeenten te bewegen ook off 
road ritten op haar grondgebied toe te laten. Hiervoor bemiddelt SSib door contacten te 
leggen tussen gemeenten die al ervaring hebben, organisatoren die eerder evenment 
hebben georganiseerd en een draaiboek en advies kunnen aanbieden en de potentiële 
gemeenten waar nog geen evenement is geweest. 
SSiB bemiddelt en bouwt bruggen tussen overheden (gemeenten, politie, functioneel 
parket) en Terrein beherende organisaties, zodat grootste gemeenschappelijke deler 
zichtbaar wordt en commitment om samen off road ritten mogelijk te maken, zodat 
achterban ook inziet dat toestaan ritten ook in het belang is van de eigen organisatie. 

c. Communicatie 
Er is een communicatie-toolkit door SSiB i.s.m. M.O.N. (Motorsportorganisatie Nederland) 
ontwikkeld (zie bijlage). Deze toolkit wordt aangeboden aan gemeenten die voor het eerst 
een off road rit willen organiseren of toestaan, zodat zij weten wat mogelijk op hen afkomt 
en zodat zij voorbeelden krijgen aangereikt hoe zij het evenment communicatief zo goed 
mogelijk in de gewenste banen kunnen leiden. Actief worden hiervoor best practice 
opgevraagd bij gemeenten die al veel ervaring hebben. 
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In de toolkit wordt aandacht besteed aan contacten en communicatie met onderstaande 
doelgroepen. 

Contact leggen met rijders 
Contact leggen met bewoners 
Contact leggen met betrokken organisaties 

- contact met (lokale) media. 

Communicatie is niet alleen van belang bij alternatieve tochten. Ook in bovengenoemd 
handhavingstraject is communicatie de smeerolie in het geheel om het naleefgedrag te 
vergroten. Ook zijn actief op twitter, op onze SSiB-website, we gaan publieksevenementen 
bezoeken met een eigen stand. 

De motorsportbonden zelf benaderen hun leden ook met als doel een beter naleefgedrag n 
het buitengebied. Directeur Nico Troost van het Bondsbureau M.O.N. verwoordde het 
onlangs alsvolgt in de SSiB -nieuwsflits: 
"Voor Motorsport Organisatie Nederland (MON) is het erg belangrijk dat motorrijders 
kunnen blijven genieten van alles wat het Brabants landschap te bieden heeft. Daar spannen 
we ons elke dag voor in. Bij het op touw zetten van off road-ritten overleggen we veel en 
vragen we advies. Als we off road-rijden promoten, benadrukken we steeds dat we te gast 
zijn in de natuur en in de leefomgeving van anderen. We hebben een anti-
wildcrosscampagne gelanceerd met de titel 'Rijd jezelf niet in de wielen' en geven regelmatig 
tips over hoe je overlast tijdens legale tochten zo veel mogelijk kunt beperken. Bij 
evenementen controleren we streng op geluid en bekijken we of alle motoren in orde zijn. 
Registreren onze officials iets vreemds, dan spreken ze rijders daar direct op aan van mens 
tot mens. Na een succesvolle rit verrichten leden van de organiserende vereniging 
herstelwerkzaamheden en patrouilleren zij in het betreffende gebied, om mensen die de 
route na een legale 'verkenningsronde' nog eens ongeautoriseerd willen rijden naar huis te 
sturen. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk alternatieven aan te dragen en kunnen 
houders van een off road-pas van MON bijna gratis trainen op legale motorcrosscircuits. We 
hopen dat deze inspanningen ertoe leiden dat motorrijders net als andere recreanten een 
plek krijgen in het buitengebied." 
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Bijlage wildcrossen 2016 (anoniem) 

Draaiboek Handhaving Wildcrossers 

Datum: 
Zondag xxx 2015 
Zondag xxx 201 ó 
Zaterdag xxx en Zondag xxx 201 ó 
Zondag xxx 201 6 

Tijdstip: 
Aanvang xxx tot xxx uur 

Locatie briefing en debriefing: 
Politie bureau 
Politie bureau 
Politie bureau 

Locatie posten: 
X X X 

X X X 

X X X 

Deelnemers: 
Politie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, SSiB, Brabants Landschap, milieupolitie BOS, 
toezichthouder xxx 

Materiaal/kleding: 
Communicatie geschiedt door eigen gsm toestellen, 
Politie is via portofoon, meldkamer bereikbaar 
Alle deelnemers zijn uniform gekleed en voorzien van boa logo. 
Vervoer dienstwagen van S.S.I.B. Staatsbosbeheer en/of andere terreinauto's. 
Er wordt geen pauze gehouden, in principe blijft iedereen op zijn post. 
De posten zijn aangeven op kaart(en) 

Politie: 
De meldkamer wordt ingeseind door desbetreffende politie agenten die mee gaan staan op 
aangewezen locatie, verandering van locatie wordt weer doorgeven aan meldkamer en aan andere 

politieagenten die deelnemen aan de handhavingaktie. 
Ook wordt de dienstdoende noodhulpauto van politie in het desbetreffende district op de hoogte 
gesteld door de meegaande politie agenten. 

De politie is eindverantwoordelijk voor de handhaving op de locatie. De politie geeft het stopteken. 

Reden controle: 
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Er zijn veel overlastmeldingen. Overlast veroorzaakt door bestuurders van crossmotoren en quads, al 
dan niet in groepsverband. Er zijn hierdoor veel vernielingen aangericht, o.a. hekwerk en sloten 
vernield. Ook vind er hierdoor verstoring van flora en fauna plaats. Beplanting wordt kapot gereden 
en de dieren worden verjaagd door het lawaai. Wandelaars voelen zich op de paden niet meer 
veilig. De overlast vindt voornamelijk in het weekend 's morgens en 's middags plaats. 

Doel: 
Het aanpakken van de overlast, veroorzaakt door bestuurders ven crossmotoren en quads, in de 
gebieden . Tevens hopen we dat door deze controle ook een preventieve werking uitgaat en dat de 
bestuurders inzien dat zij in natuurgebieden niets te zoeken hebben. 

Plan van aanpak: 
xxx hebben gekozen voor deze drie locaties. Alle drie de locaties worden regelmatig gebruikt door 
wildcrossers. De aangewezen politie agent brieft de boa's over plan van aanpak. Dit gebeurt door 

middel van de aangeleverde kaarten. Hierin worden de boa's verdeeld over de posten per locatie, 
ledereen houdt zich aan afspraak en protocol. 
Check over de bebording rondom het gebied van de locatie en/of daar waar ze meestal inrijden ook 
klopt. 

Bijv: 

Collega's stellen zich verdekt op. Rijdt een bestuurder een post voorbij,dan geven de collega's 
(politie) van de daaropvolgende post het stopteken . De collega's van de voorbijgereden post, zullen 
een eventuele terugkeer van de bestuurder(s) voorkomen door achter de bestuurder(s) op het pad te 
gaan staan en daarbij weer een stopteken geven. 
Eén collega bevindt zich, op 200m, met camera en fotografeert /fi lmt alleen de motoren en of quads, 
hij doet niet actief mee aan het laten stoppen van de motorvoertuigen, het doel is om foto's te krijgen 
van kentekens i.v.m. het doorrijden na stopteken. 
Denk aan de veiligheid!! In het verleden zijn stoptekens wel eens genegeerd, met alle gevaren van 
dien. Ga opzij en probeer het kenteken te lezen. 

We bekeuren in ieder geval voor de volgende feiten: 

Zich bevinden op verboden gebied 

î 150,- (pD 537) algemeen in het kader van het project aanpak wildcrossen is dit bedrag in 
overleg met het O M verhoogd naar í 150. Hierbij dient wel de kanttekening 
Gemaakt worden dat dit alleen door de boa's van Staatsbosbeheer gedaan kan worden. 
Voor de andere boa's geldt dat de feitcode voor dit feit leidend is en het boetebedrag í 90,-
is omdat dit bv in het cjib systeem wordt ingevoerd en je dit bedrag niet kan wijzigen. 

Art 461 W.v.Sr "terreineigenaar" 

Niet kunnen tonen rijbewijs 
- C90, ( mK150c) 

10 



Niet kunnen tonen kentekenbewijs 
C45,- (mK150a) 

Valse n a a m / identificatieplicht 
C 370,- pD 515 opgeven valse naam 
C * pD 517 niet voldoen aan vordering identificatiebewijs. 

Geen verzekering motorrijtuig 
Vordering art. 34 Wet Aanspakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

Kentekenplaat niet behoorlijk zichtbaar aanwezig 
Dit houdt in Omgebogen om omgevouwen 
Quad: C 130,- mK030a 
Motor: i 130,- mK030a 
Bromfiets: C 90,- mK030a 

Kentekenplaat niet behoorlijk zichtbaar aanwezig 
Dit houdt in kentekenplaat besmeurd of modder erop 
Quad: I 130,- N010d 
Motor: i 130,- NOlOd 
Bromfiets: í 90,- NOlOd 

Geen zijspiegels aanwezig (motor van na 2003) 
Quad: î 140,- N450g 
Motor: í 140,- N450g 
Bromfiets: C 90,- N450g 

Algemene Plaatselijke verordening (gemeente) 
Vaak afdeling 5 artikel 5:33 lid 1. 
Verboden te rijden in natuurgebieden 

- Quad: î 140,- F250b 
- Motor: i 140,- F250b 
- Bromfiets: i 90,- F250b 

Niet opvolgen stopteken 
- Quad: C 370,- mR 628a 
- Motor: i 370,- mR 628a 

« Indien nodig zal overleg met de officier van dienst plaatsvinden, (zie bijlage). 

Uiteraard zijn er nog vele zaken waarvoor bekeurd cq. gewaarschuwd kan worden. We zullen naar 
eigen inzicht en in overleg met elkaar handelen. Verantwoording blijft bij de desbetreffende agent. 

Indien er geschreven kan worden, dan noteren wij alles zo snel mogelijk. We schrijven derhalve ter 
plaatsen geen proces-verbaal uit. Indien de staande gehouden bestuurder erom verzoekt, zullen we 
later een afschrift (het zogenoemde "geeltje") van het mini-proces-verbaal toezenden. 
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Ruiters zijn ook in overtreding als zij zich bevinden ter hoogte van onze posten, zij zijn dan 
afgeweken van de ruiterpaden. In het belang van ons project ondernemen wij bij die constatering 

echter geen actie tevens geldt dit ook voor loslopende honden. 
Bij jagende honden wordt wel verbaliseert. 

Stopteken in k a d er v a n 461 

Dit is enkel een voorbeeld van een bord van Staatsbosbeheer, waar art. 461 WvS op staat! 

Wij zullen vandaag een stopteken geven op basis van artikel 461 WvS, wat inhoudt dat de 
Offroadrijder dit stopteken kan en mag negeren. Indien we daarna de Offroadrijder tot stilstand 

krijgen en hij pleegt daarbij verzet wordt artikel 1 84 WvS van toepassing. 
Het artikel negeren stopteken kunnen we dus niet hanteren binnen een gebied waarbij we een 
stopteken geven op basis van artikel 461 WvS. 

Foto overtreder: 
We nemen van elke overtreder een foto, met motorrijtuig. Mogelijk dat dit in de toekomst helpt om 
personalia bij een bepaald signalement te krijgen. Fotografeer ook het kenteken. 

Bijlage: kaart locatie 

Deelnemerslijst: 

Bijlage: 

Telefoonlijst FP - Milieu 

Piket nr FP buiten kantoortijden xxx 

Administratie algemeen 088-6992450 



Bijlage; Toolkit Communicatie bij off road ritten 

Samen Sterk in Brabant 
COMMUNICATIETOOUIT OFFROAD RITTEN 

Doel offroad fitten: preventie wildcrossen > alternatieven voor wildcrossen mogelijk maken, zodat 
wHdcrossen wordt beperkten daarmee de schade/overlast aan (kwetsbare) flora en fauna wordt 
tegengegaan. 

Communicatiedoel rondom offroad ritten: omwonenden en andere gebruikers van het buitengebied 
informeren, gewenste gedrag bij offroad rijders bewerkstelBgen. 

Aandachtspunten -kaart 

1. Toon begrip en laat merken dat de natuur van/voor iedereen is. 
» Doelgroepen: offroad rijders en andere gebruikers van het buitengebied 

Leg uit waarom de natuur, het milieu en de omgeving kwetsbaar zijn, 
» Doelgroep: offroad rijders 

3 . Geef aan wat de consequenties ájn van onbehoorlijk gedrag (handhaving). 
» Doelgroep: offroad rijders 

Maak gebruik van de lokale (social) media om omwonenden te informeren. 
» Doelgroep: omwonenden 

5 . Kondig de offroad rit tijdig aan via zoveel mogelijk diverse media en op locatie, 
» Doelgroepen: omwonenden en andere gebruikers van het buitengebied 

6 . Betrek de verschillende partijen in het betreffende gebied bij de offroad rit, 
» Doelgroepen: gemeente(n), terreinbeheerder{s), omwonenden, IVN, scoutíngdub, visvereniging, 
jagersvereniging enz. 

7 . Bericht achteraf over het {goede) verloop van de offroad rit. 
» Doelgroepen: deelnemers aan de rit en andere offroad rijders, omwonenden, andere gebruikers 
van het betreffende buitengebied én overige betrokken partijen 
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VOORBEELD PERSBERICHT 

Persbericht 
[datum] 

Handhavingst 
Buitengeb 

earn 
ied 

Off road r i t op [ d a t u m ] 

Op [datum] vindt er een offroad rit plaats. De route loopt door de gemeente(n) [...]. Er worden zďn 
[aantal] motorcrossers verwacht. De organisatie werkt nauw samen met de gemeenteen) en met 
het Handhavingsteam van Samen Sterk in Brabant. 

Om het illegale motorcrossen in het buitengebied te voorkomen, staan de gemeenten soms een 
dergelijke offroad rit toe. Daarbij is het uitgangspunt om de overlast voor omwonenden, flora, fauna 
en anderegasten in het buitengebied tot een minimum te beperken. Daarom wordt de route samen 
met een expertteam van Samen Sterk in Brabant uitgezet. 

Er worden [aantal] deelnemers verwacht voor deze rit. De start en finish is bij [locatie]. Beide dagen 
start de rit om [tijd] uurenis om ftājdj uur afgelopen. Het parcours wordt afgezet met lintenen er 
staan evenementbegeleiders om alles in goede banen teleiden. 

Een boom kan ons niet bellen, u wel I 
Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijve n houden. Wie denkt 
dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 
0900-9965432. De melding gaat direct naar een van de instanties die samenwerken ín het 
handhavingsteam van Brabant U kunt uw melding ook doen via de BuītenBeter app. Met de app is 
het een kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Vervolgens wordt de 
melding automatisoS naar de juiste gemeente gestuurd. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, 
Android, Windows Phone en BlackBerry. 

Meer informatie 
Alle informatie over het programma Samen Sterk in Brabant vindt u op www.odbn.rj/ssib. 



VOORBEELD POSTER į FLYER GEBRUIKERS BUITENGEBIED 

OFF ROAD 
OP 12 8 13 DECEMBER 2015 

Beste recreant. 

Op 12 ft 13 december 2015 vmdt in dit gebied een motor off road rit plaats, 
van 9.00 uur tot 16.30 uur. 

Offroad motoren rųden een vooraf vastgestelde route van circa 60 kilometer 
door de gemeentes Veldhoven, Eersel en OirschoL 
Bij het rijden van de route gelden de normale verkeersregels voor op de 
openbare weg 

Voor dit evenement rs door de gemeentes voor het eigen grondgebied 
een evenementenvergunnino, verleend 

Dit evenement, wat met medewerking van diverse (offroad) clubs, gestalte 
heeft gekregen is te plaatsen bínnen het project 'Wildcrossen:. 
Om offroad ríjdefs in Brabant een alternatief te bieden en op deze manier 
het wildcrossen te verminderen 

Voor eventuele vragen en informatie kunt u contact opnemen met de 
organisatie op telefoonnummer (040) 205 26 50 en tíjdens kantooruren 
met de betreffende gemeentes 

Wij danken u voor uw begrip 

OP 12 ŭ13 
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VOORBEELD BRIEF OMWONENDEN 

Onderwerp: Offroad rit [datum] 

Beste bewoners, 

Graag willen wij u van het volgende in kennis stellen. Op [datum] wordt er een offroad rit 
georganiseerd door [organisatie]. De route van deze rit ligt binnen de gemeente(n) [..J. Conform de 
verkeerregels is het rijden over openbare wegen/paden toegestaan, het overige deel gaat over 
particulier grondgebied waar toestemming van de eigenaar is verkregen. Voor deze rit is 
door de gemeente(n) een evenementenvergunning verleend. 

U woont aan of nabij de route zoals die nu in voorbereiding is. 

De offroad rit is onderdeel van een project die in samenwerking met de gemeente, twee 
motorsportbonden en de provincie is voorbereid. Diverse overheden hebben besloten medewerking 
te verienen om binnen de provincie Noord-Brabant verspreid over de tijd en de provincie 
ongeveer 10 offroad ritten per jaar op te zetten. Aangevuld met ritten in Gelderland 
hopen wij dat de overlast van offroad rijden drastisch zal verminderen. 

Wij als organisatie zullen vooraf en tijdens de rit communiceren met de rijders dat het 
"wïdcrossen/rijden" in bos en natuurgebieden moet eindigen. 

Naar verwachting zullen zo'n [aantal] rijders aan de rit deelnemen. De start en finish is bij [locatie] 
Beide dagen start de rit om [tļd] uur en is om hĵjd] uur afgelopen. 

Wij zullen er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. 

Voor eventuele vragen en informatie kunt u contact opnemen met de organisatie op 
telefoonnummer [ .J en tijdens kantooruren met de betreffende gemeente(n) 

Wij danken u voor uw begrip. 


