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Onderwerp
Artikel 50 vraag CDA bezoeken bedrijven buitengebied.
Kennisnemen van
De beantwoording van een artikel 50 vraag gesteld door het CDA over bezoeken van bedrijven in het
buitengebied.
Inleiding
Op donderdag 19 september 2019 heeft de heer Van Krieken namens het CDA een artikel 50 vraag
gesteld over bezoeken aan bedrijven in het buitengebied van West Betuwe. Dit naar aanleiding van een
persbericht en krantenberichten. De vraag luidt als volgt:
Namens het CDA volgens artikel 50 willen wij het college vragen over de controle bezoeken aan
bedrijven in het buitengebied dit naar aanleiding van een persbericht en krantenberichten. Wij merken
dat onrust ontstaat bij hardwerkende goedwillende (agrarische) ondernemers in het buitengebied en
verzoeken eventueel vertrouwelijk de raad te informeren over beweegredenen en verstrekte opdracht
aan handhaving en of instanties. Waarom is niet gekozen voor overleg (keukentafelgesprekken) met de
ondernemers in het kader van hostmanship?
Kernboodschap
Er is een artikel 50 vraag gesteld over bezoeken van bedrijven in het buitengebied.
Consequenties
In 2018 is een traject in gang gezet om het Ondermijningsbeeld op te stellen, waarmee (mogelijke)
ondermijnende activiteiten in de gemeente in beeld zijn gebracht. Deze (mogelijke) ondermijnende
criminaliteit kan de legale structuren van de samenleving misbruiken en verzwakken.
In het Ondermijningsbeeld zijn tevens witte vlekken benoemd. Dit zijn fenomenen waar een
gelegenheid is voor ondermijnende criminaliteit om zich te ontplooien, maar waar niet tot nauwelijks
zicht op is. Voorbeelden van de witte / blinde vlekken zijn de industrieterreinen en het buitengebied.
De aanpak op ondermijnende criminaliteit die voortkomen uit het Ondermijningsbeeld en de witte
vlekken wordt vormgegeven via het Intergemeentelijk Projectbureau (IGP). Het doel van het IGP is om
gemeenten te ondersteunen bij de integrale aanpak van alle voorkomende misstanden op basis van
een bestuursrechtelijke aanpak.
Hierbij wordt actief samengewerkt met de omgevingsdienst, politie, Boa's, arbeidsinspectie en
werkzaak. Per zaak wordt bekeken of er een gezamenlijke en/ of individuele controle of handhaving
plaatsvindt. Ook andere partners zoals de brandweer, Liander of het waterschap kunnen onderdeel
uitmaken van de controles.
Met de controles in het buitengebied wordt geprobeerd zicht te krijgen op deze witte vlekken. Er wordt
een selectie van bedrijven gemaakt, aangezien niet alle bedrijven binnen korte tijd bezocht kunnen
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worden. Bij een (integrale) controle gaat het vooral om het verrassingselement om mogelijke
overtredingen te constateren, een keukentafelgesprek leent zich daar niet direct voor. Na de controle
of bij een vervolg bezoek kan er zeker een keukentafel gesprek worden gevoerd. De intentie is om
vanuit gelijkwaardigheid respectvol in gesprek te gaan. Door de algemene aankondiging zijn de
betrokken bedrijven al geïnformeerd over de achtergrond van het onderzoek.
Zicht krijgen op en de aanpak van ondermijnende activiteiten is een prioriteit in het (overgangs)
uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019. Ook wordt het aangedragen als prioriteit in het
meerjarenbeleid 2020-2022, waarvoor input is opgehaald tijdens de thema-avond veiligheid van 17
september jongstleden.
Onze aanpak sluit aan bij de ‘Agenda veilig buitengebied’, die dit jaar is opgesteld door de Provincie
Gelderland. De Agenda Veilig Buitengebied is een gezamenlijk document, dat is ondertekend op 3
september 2019 door alle Gelderse gemeenten, de Provincie Gelderland, het Openbaar Ministerie, de
Politie Oost-Nederland en het RIEC Oost-Nederland als hoofdondertekenaars.
Medeondertekenaars zijn alle 7 Omgevingsdiensten, de Terrein beherende organisaties (zoals: o.a.
Staatsbosbeheer en Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen) en Belangenverenigingen
(zoals o.a. LTO Noord, Plattelandsjongeren Gelderland, Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en het
Gelders Particulier Grondbezit).
Met deze Agenda waarborgen alle betrokken partijen de veiligheid in het buitengebied, met diverse
afspraken en intenties die er voor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft.
De afgelopen jaren zijn er, vanuit diverse partijen, die in het Gelders buitengebied werkzaam zijn,
steeds meer signalen gekomen dat de veiligheid in het buitengebied onder druk staat. De veiligheid in
het buitengebied is een onderwerp dat vele facetten kent en waar vele partijen bij betrokken zijn.
Waaronder de beschreven partijen, maar ook de wildbeheerseenheden, de hengelsportorganisaties, de
landgoedeigenaren, de jagers(verenigingen) en zeker ook de bewoners, bedrijven en
bezoekers/recreanten in het buitengebied.
Financiën
Ten aanzien van deze informatienota zijn geen financiële gevolgen.
Communicatie en vervolg
Communicatie extern heeft plaatsgevonden middels het persbericht.
Bijlage(n)
Geen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

