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Geachte heer Lauwen,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het
volgende mede.
Vraag 1.
Heeft het college kennisgenomen van de inval bij de verhuurde schuur in het gebied op 29 oktober?
Antwoord 1.
Ja, het college heeft hier kennis van genomen.
Vraag 2.
Heeft het college kennisgenomen van het rapport van Twynstra Gudde?
Antwoord 2.
Er is kennis genomen van het verschijnen het rapport. Er wordt binnen de gemeente bezien hoe de resultaten van dit
rapport kunnen worden meegenomen in (onder andere) het netwerk Veilig Buitengebied zoals dat momenteel wordt
uitgerold.
Vraag 3.
Zo ja welke concrete aanknopingspunten en aanbevelingen ziet het college voor Breda?
Antwoord 3.
Zie beantwoording vraag 2.
Vraag 4.
Hoe verhoudt de VAB-aanpak zich tot het terugdringen van criminele invloeden?
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Antwoord 4.
Om leegstand en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan is er beleid in ontwikkeling om het kwaliteitsniveau van
het Bredase buitengebied te behouden ofte versterken. Dit beleid moet, in de vorm van een bouwsteen, ruimte
geven aan economische, landschappelijke, maatschappelijke en sociale initiatieven in het Bredase buitengebied. Dit
met als doel een aantrekkelijk en vitaal buitengebied met flexibele ruimte voor transformatie of (herjontwikkeling van
erven mogelijk te maken. De bouwsteen is een hulpmiddel bij het voorkomen van leegstand. Echter, het handhaven
op leegstaande locaties is essentieel.
Naast de bouwsteen wordt er actief ingezet op zichtbaarheid. Bij vragen over de mogelijkheden van een erf wordt
standaard een locatiebezoek gepland. Het feit dat deze vragen regelmatig binnen komen getuigt dat de
initiatiefnemer de juiste partij weet te vinden bij het verkennen van de mogelijkheden. Verder helpen de
keukentafelgesprekken bij het monitoren van tijdelijke leegstand. Bij de verdere planvorming kunnen dubieuze ideeën
die eventueel tot ongewenste situaties kunnen leiden worden doorgelicht (handhaving/BIBOB).
Tevens wordt in navolging van het Zundertse VAB-loket ook in de gemeente Breda een soortgelijk loket opgezet. Dit
in navolging van de bouwsteen. De informatie uit het VAB-loket en de locatiebezoeken bieden inwoners en
ondernemers informatie en advies over (dreigende) leegstand en mogelijke oplossingen daarvoor. Tegelijkertijd kan
hiermee informatie over de status van leegstand in het buitengebied worden verzameld en gemonitord.
Vraag 5.
Wat doet het college om ervoor te zorgen dat boeren weerbaarder worden?
Antwoord 5.
Het team Weerbare Stad is bezig om in samenwerking met Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (afgekort het
CCV) een speciaal netwerk voor het buitengebied op te zetten, namelijk het Veilig Buitengebied Breda (afgekort
VBB). Met dit te vormen netwerk wordt naast de thema's HIC en Cyber speciaal aandacht besteed aan het thema
ondermijning om de bewoners en betrokkenen van het buitengebied te steunen in weerbaarheid.
De start van dit netwerk stond gepland voor oktober / november 2020. Maar door Corona is dit niet mogelijk
gebleken. Zodra de maatregelen het toelaten zal er worden gestart.
Vraag 6.
Ziet het college kans om in combinatie met het RIEC te kijken naar het starten van een voorlichtingscampagne
omtrent de VAB-impuls regeling?
Antwoord 6.
De taskforce RIEC is betrokken bij de aanpak zoals genoemd onder antwoord 4. Het starten van een
voorlichtingscampagne past niet binnen de bouwsteen (zoals omschreven in de beantwoording van vraag 4), maar ze
kunnen wel naast elkaar bestaan. De voorlichtingscampagne is gericht op het tegen gaan van illegale activiteiten in
het buitengebied en de andere regeling is gericht op het stimuleren van positieve activiteiten in het buitengebied.
Vraag 7.
Tot slot, hoe is er tot op heden gebruikgemaakt van handhaving en toezicht in relatie tot ons buitengebied? En welke
acties zijn er afgelopen jaar verder nog ondernomen op dit gebied en welke bent u nog van plan te gaan
ondernemen?
Antwoord 7.
Breda heeft de afgelopen jaren meer ingezet op toezicht en handhaving in de buitengebieden. Dit doen we op
preventieve wijze en indien noodzakelijk ook op repressieve wijze. De preventieve wijze heeft eind 2019 vorm
gekregen door cluster weerbare stad. Zoals in de beantwoording van vraag 5 is aangegeven is het team Weerbare
Stad bezig met het uitrollen van het netwerk Veilig Buitengebied Breda.
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Daarnaast heeft de gemeente Breda één Boa gedetacheerd bij Staatsbosbeheer welke alleen actief is in de
buitengebieden. Tevens zijn alle buitengebieden onderdeel van de wijkaanpak en beschikken alle buitengebieden
over een eigen wijkboa. In de buitengebieden worden regelmatig acties ondernomen gezamenlijk met
Staatsbosbeheer, SSIB en de Boa's op onder andere illegale stroperij, wildcrossen, visserij, buiten toegestane paden
en loslopende honden. Deze acties vinden overdag en in de nacht plaats. Daarnaast worden door Toezichthouders
(illegale) bouwwerken gecontroleerd en indien noodzakelijk hierop een aanwijzing.

Hoogachtend,

, gemeentesecretaris.

