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Beste leden van de gemeenteraad,
In uw vergadering van 30 maart 2017 is een motie inzake cameratoezicht in het bos aangenomen, waarin ons het
volgende werd opgedragen:
1. De kosten te onderzoeken van het plaatsen van camera's in bossen en het buitengebied;
2. In overleg te treden met o.a. justitie, politie, provincie en natuurbeschermingsorganisatie en met hen te bespreken in
hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren aan (camera)toezicht in het buitengebied;
3. De uitkomsten hiervan voorafgaand aan de behandeling van het beleidskader te rapporteren, zodat de
gemeenteraad een afgewogen oordeel kan vellen over de mogelijkheid tot uitbreiding en aanscherping van het
(camera)toezicht in bossen en het buitengebied.
Naar aanleiding van deze motie laten wij u het volgende weten. Op 1 mei jl. heeft een brainstormsessie plaatsgevonden
van de gemeente met politie, Openbaar Ministerie en Brabants Landschap. Tijdens deze bijeenkomst is de zorg voor het
grote aantal (drugs)afvaldumpingen met elkaar gedeeld en is gebrainstormd over mogelijkheden tot aanpak van dit
probleem. Hierbij is nadrukkelijk de ambitie uitgesproken om dit niet enkel aan te pakken binnen de gemeente Bergen op
Zoom of binnen het basisteam, maar om dit op districtelijk niveau op te zetten.
Dit heeft ertoe geleid dat een bestuursopdracht is opgesteld welke in het Districtelijk Overleg van 31 mei 2017 is gedeeld.
Het doel van deze bestuursopdracht is om gericht aan de slag te gaan met de aanpak van de (drugs)dumpingen in het
buitengebied, waarbij zowel op de korte als de lange termijn acties worden uitgezet. Acties die zijn gericht op zowel
preventie als heterdaadkracht en repressie. Ook wordt hierbij een barriėremodel voor afvaldumpingen ontwikkeld.
Afspraken en acties dienen tot stand te komen tussen de gemeenten die deel willen nemen, waarbij rekening wordt
gehouden met de lokale autonomie en couleur locale.
Om dit te bereiken wordt een projectleider aangesteld die de opdracht krijgt om tot een plan van aanpak te komen. In dit
plan van aanpak dienen de volgende kaders te staan die tijdens de brainstorm zijn meegegeven:
1. Inzichtelijk maken hoe groot het probleem is (cijfers opvragen en hotspots aanmerken).
2. Uitzoeken wat er wel/niet kan en mag op camera gebied (dit mede n.a.v. de aangenomen motie).
3. Innovatieve methoden bedenken wat je kan doen op het gebied van preventie.
4. Inzet op heterdaad/ ontwikkelen van een barriėremiddel.
5. Sluit aan op bestaande initiatieven (SSiBI Convenant Groene handhaving Noord-Brabant/ Samen tegen Dumpen,
uitzoeken van best practices in het land).
6. Betrek universiteiten, kenniscentra en defensie erbij.
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Zodra de projectleider is aangesteld, zal het plan van aanpak worden opgesteld. Hierin zal ook het cameratoezicht
worden meegenomen. Zodra inzichtelijk is welke kosten hieraan verboden zijn, informeren wij u hierover.
Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
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