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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Bij schrijven van 7 juni 2017 heb ik u geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de door u in uw vergadering van
30 maart 2017 aangenomen motie inzake cameratoezicht in het bos. Via dit schrijven wil ik u wederom op de hoogte
brengen over de voortgang ten aanzien van deze motie.
Op basis van de opgestelde bestuursopdracht is er een lokale projectleider aangesteld en is er een taskforce
geformeerd. Vanuit deze taskforce wordt zowel op lokaal als provinciaal niveau geacteerd.

Lokaal niveau
Op basis van het opgestelde Plan van Aanpak werken we de volgende concrete acties uit:
1.
2.

Interactieve bijeenkomst met experts;
Bijeenkomst met Stakeholders.

Ad1. Interactieve bijeenkomst met experts.
Deze bijeenkomst is gepland voor 17 september 2018. De uitnodiging en het programma voor deze bijeenkomst is gemaakt.
Tevens zijn er stellingen opgesteld die we gebruiken om de discussie tijdens de bijeenkomst op gang te brengen. Het doel
van deze bijeenkomst is op een interactieve wijze te komen tot nieuwe ideeën hoe we de problematiek rondom dumpingen in
het buitengebied aan kunnen pakken.

Ad2. Bijeenkomst met Stakeholders.
Hierbij is het doel een bijeenkomst te beleggen met de bewoners en gebruikers van buitengebied, waarbij we deze bewoners
en gebruikers bewuster maken van vreemde gebeurtenissen in hun (buiten-)omgeving en deze bij de gemeente te melden.
Dit is een uitdaging omdat veel bewoners van het buitengebied op hun privacy zijn gesteld en zich niet vaak bemoeien met
hun buren. De datum voor deze bijeenkomst moeten nog worden bepaald. Als dat nodig is organiseren we meerdere
bijeenkomst omdat het buitengebied groot is. Aanvullend op deze stakeholdersbijeenkomst vergroten wij ook via de
plaatselijke- en sociale media de meldingsbereidheid van ‘vreemde activiteiten’.

Camera’s
Ook kijken we naar de mogelijkheid om via de inzet van camera’s mogelijke dumpinggebieden te controleren. Hierbij lopen wij
als gemeente tegen het feit aan dat wij niet gerechtigd zijn om heimelijk te filmen en altijd kenbaar moeten maken dat er een
camera in een gebied is. Ook is het niet mogelijk op basis van 151c van de Gemeentewet camera's te plaatsen (Openbare
orderegeling).
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Universitaire Wereld
Er zijn contacten gelegd met mevrouw M.Ľ Antheunis een hoogleraar van de Universiteit Tilburg die onderzoek doet naar de
ontwikkelen van communicatienetwerken in het buitengebied. Dit onderwerp is ook een onderdeel wat essentieel kan zijn
bij de aanpak van dumpingen in het buitengebied.

Provinciaal niveau
Vanuit de Taskforce nemen we actief deel aan de Provinciale projectgroep ‘Samen tegen Dumpen’. Binnen deze
projectgroep zoeken we samen met diverse partners actief naar innovatieve manieren om optreden tegen de dumpingen in
het buitengebied. Voor de beeldvorming noem ik de volgende ontwikkelingen:
Regeling verwijdering Calamiteuze Stoffen (betreft een uniforme werkwijze die door gemeenten geïmplementeerd
kan worden met betrekking tot het ruimen drugsafval).
E-nose (betreft een techniek om onderzoek te doen in een riool of mestkelder en zodoende te kunnen vaststellen of
er substanties zijn toegevoegd)
-

Smart-riool (betreft een instrument om in een riool stoffen/drugsgerelateerde parameters te detecteren)
Drugsluikje (betreft een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of dumpers te bewegen zijn om drugsafval bij een
‘drugsluikje’ aan te bieden)
Focus (betreft een actie om het netwerk in het buitengebied te versterken).

Tevens nemen wij als gemeente deel aan het provinciale project ‘intensivering toezicht veehouderijbedrijven’ dat op 1 januari
startte. Binnen dit project worden de volgende onderwerpen behandeld:
Opslaan van drijfmest en digistaat
Leegstand (voormalige) agrarische bebouwing of ander gebruik reeds is vergund
Ondermijning
Mest van buiten de inrichting
Ondermijning
Zoals u ziet maakt het onderwerp ‘ondermijning' structureel onderdeel uit van dit project, de andere onderwerpen zijn
hieraan gerelateerd (dumpingsmogelijkheden). Indien er door toezichthouders afwijkingen of verdachte
aspecten/activiteiten worden waargenomen, dan worden deze gemeld en afgestemd met de betreffende gemeente of
met andere handhavingspartners.
Naast het hiervoor beschrevene, heb ik aan de korpschef gevraagd om op dumpingen standaard forensische
onderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor kan bijvoorbeeld de samenhangen tussen dumpingen in kaart worden
gebracht en de pakkans worden vergroot.
Ik hoop u met deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgaan ten aanzien van de
motie inzake cameratoezicht in het bos.
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