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Onze opgave

Veiligheid
Brabant wordt geplaagd door drugsgerelateerde activiteiten en is de thuisbasis van professionele 
misdaadorganisaties die tot ver over de grenzen opereren. Samen met onze partners leveren we strijd tegen deze 
onderwereld, onder meer door het oprollen van talloze hennepkwekerijen, drugslabs en criminele motorbendes. 
Toch blijven de meldingen van stortingen van drugsafval en ondermijnende
activiteiten binnenkomen. We blijven daarom vanuit de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland inzetten op het 
tegengaan van ondermijning in het buitengebied, bijvoorbeeld op recreatieparken en met oog op de leegstand 
van agrarische gebouwen. We vinden het belangrijk dat de regeling van het Rijk voor de vergoeding van de 
kosten voor het opruimen van drugsafval wordt voortgezet en zullen daarvoor
aandacht blijven vragen in onze contacten met het Rijk. Maar veiligheid gaat verder dan dat. Een veilig Brabant 
betekent voor dit provinciebestuur ook het creëren van een leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt, 
ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. De portefeuille Veiligheid is een nieuwe portefeuille. Om de 
portefeuille adequaat, passend bij het profiel van de provincie in te vullen en nader af te bakenen, wordt op een 
zo kort mogelijke termijn een bestuursopdracht opgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten.

Onze inzet

Bevorderen integere en weerbare overheid
Een integere en weerbare overheid is een belangrijke kernkwaliteit van het openbaar bestuur. Het vertrouwen 
van onze inwoners in het openbaar bestuur hangt af van hun perceptie over de integriteit van hun bestuurders. 
We willen de bewustwording binnen en buiten de provinciale organisatie vergroten om signalen van 
ondermijning beter op te pakken. Om te voorkomen dat onze eigen provinciale organisatie onbedoeld en 
ongewild strafbare activiteiten faciliteert, passen we de wet Bibob toe. Deze toepassing vindt plaats op de eigen 
interne processen bij subsidies, opdrachten en vergunningen voor bouw en milieu.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
We ontwikkelen ons provinciaal veiligheidsprofiel door, in synergie met de taskforce RIEC Brabant-Zeeland, als 
ondersteunende structuur voor het aanjagen en innoveren van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Samen sterk in het buitengebied
We constateren dat de huidige aanpak drugsafvaldumping vooralsnog onvoldoende effect heeft. We willen de 
komende periode samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid verkennen in hoeverre we deze aanpak 
zodanig kunnen revitaliseren dat deze effectiever wordt. Aanvullend hierop continueren we onze inzet ‘Samen 
sterk in het buitengebied’. Via deze aanpak pakken wij misstanden aan in het buitengebied zoals het dumpen van 
asbest, grofvuil, huisraad en drugsafval in de natuur.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Aanpak grensregio's
Criminaliteit houdt niet op bij de grens. We verkennen in de komende bestuursperiode op welke wijze we de 
aanpak van veiligheid in de grensregio’s kunnen verstevigen.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Verstevigen samenwerking veiligheidsregio's
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In de veiligheidsregio’s komen taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, 
geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid samen. In de komende periode 
willen we de samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio’s intensiveren om zo aan een veiliger Brabant te 

bouwen.
Gedeputeerde: 
Bergsma Renze

Platform Veilig Ondernemen
In het Platform Veilig Ondernemen werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers 
samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Als 
provincie willen wij bevorderen dat een dergelijk platform ook in Brabant wordt opgericht.
Gedeputeerde: Bergsma Renze

Gedeputeerde aan het woord
 

Renze Bergsma, gedeputeerde Veiligheid, Bestuur en Organisatie:
"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… vooral slim samenwerken met onze partners. We moeten als 
provincie nog meer samen optrekken met gemeenten, maatschappelijke partners, het Rijk, veiligheidsregio’s en 
onze buurlanden. Met gebundelde krachten en gedeelde inspiratie kunnen we het verschil maken en meerwaarde 
leveren om Brabant nog fijner, schoner en veiliger te maken.
Ik wil deze bestuursperiode… Brabant nog leefbaarder en veiliger maken zodat iedereen zich hier prettig voelt en 
mee kan blijven doen in onze samenleving. Waarbij het niet uitmaakt of je nu in een stad of een dorp woont. En 
waarbij elke poging om die prettige samenleving te ondermijnen tijdig wordt gesignaleerd en wordt aangepakt. 
Daarvoor is een daadkrachtige overheid noodzakelijk.
In 2030… hebben we onze mouwen opgestroopt en hebben we uitdagingen samen aangepakt. Brabant blijft 
natuurlijk Brabant, maar dan nog bruisender en met meer levenskwaliteit."

3

Titel
Subtitel



Provincie Noord-Brabant
4


