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Beste leden en burgerleden,

Op 30 maart 2017 heeft uw raad de motie vreemd aan de orde van de dag inzake cameratoezicht in het bos
aangenomen. ln de tussenliggende periode heeft u twee inhoudelijke tussenberichten (U17-008464 en U18-007691) en
het plan van aanpak drugsdumpingen ontvangen.
We kijken actief naar de mogelijkheden die er vanuit de verschillende bevoegdheden zijn voor camera's op strategische
plekken aan de randen van het bos. Hiervoor is de samenwerking met andere partners enorm belangrijk, bijvoorbeeld de
natuurbeschermingsorganisatie en de politie. Uit onderzoek is wel gebleken dat er veel beperkingen zitten aan overal
camera's. We onderzoeken nu dus vooral, wat er welk kan. Hierbij zoeken we de grenzen uiteraard op.
Mogelijkheden die er onder andere zijn:
Vanuit de aanpak drugsdumpingen, de aanpak synthetische drugs en het provinciale project 'samen tegen
dumpen', hebben we innovatieve mogelijkheden onderzocht en blijven dit ook doen.
Denk aan drones, slimme lantaarnpalen, geluidssensoren of barrières opwerpen, als bepaalde wegen
ontoegankelijk maken voor voertuigen. Dit soort oplossingen pakken we ook samen op met andere stakeholders
en de provincie. Ook blijven we alert op andere manieren van dumpen, bijvoorbeeld via het riool en kansen in
de aanpak op dat gebied.
Er is meerdere malen met verschillende partners gesproken, via expertsessies en stakeholderbijeenkomsten, en
ook met u als raad bij de laatste veiligheidsavond over ondermijning. De urgentie en gezamenlijke
verantwoordelijkheid wordt hierin gedeeld.
ln de nieuwe Statenperiode heeft het college van gedeputeerde staten wel aangegeven te willen onderzoeken
en te investeren in de mogelijkheden van camera's (https://www.nu.nl/west-brabanU5977632/noord-brabantoverweegt-inzet-cameras-in-strijd-tegen-drugsafval.html). Op het dossier van drugsdumpingen onderhouden we
dan ook contact met de provincie.
Door de aanpak van drugsdumpingen blijft de aandacht voor dit thema onverminderd hoog. Als raad wordt u regelmatig
geïnformeerd over de stand van zaken.
Ik beschouw de motie middels de geschreven brieven als afgedaan.
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht,
mevrouw Bregje Trimbos-Klijs (b.trimbos@bergenopzoom.nl)

Met vriendelijke groet,
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