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Missie en Visie 
Samen Sterk in Brabant zet zich in voor een schoon, veilig en groen 
buitengebied waarin de biodiversiteit is gewaarborgd.

• Schoon: vrij van alle soorten afval, lucht- en watervervuiling

• Veilig: vrij van overtredingen, ondermijning en milieucriminaliteit

• Groen: een vrije natuur met bloeiende en gezonde biodiversiteit

Dat buitengebied bestaat uit natuur, maar ook uit 

landbouwgronden, akkers en weilanden, kanalen, 

en andere watergebieden. We werken daarin samen 

met: particuliere grondeigenaren, politie, gemeenten,

TBO’s , waterschappen en waterbedrijven. 



Speerpunten
Afvaldumping 

Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval,     

asbest en drugsresten.

Stroperij 

Stropen van flora en fauna 

Wildcross

Crossen met voertuigen met een motorische aandrijving (o.a.    

motoren en quads) in o.a. bos en natuurgebieden, waaronder Natura   

2000-gebieden en ook in overig buitengebied.



Wat we doen
Handhaving

We zorgen voor opvolging of doorzetting van meldingen. De   

natuurinspecteurs zijn bevoegd om waarschuwingen of boetes uit te   

schrijven.

Toezicht

Samen met partners surveilleren we in het buitengebied. Door zichtbaar  

te zijn in het veld, krijgen we meer signalen binnen.

Netwerk

SSiB bouwt aan formele en informele regionetwerken om samenwerking  

te versterken. 



Wat biedt SSiB
• Toezicht en handhaving in brede zin: van voorkomen tot stevig sanctioneren.

• Een actief operationeel netwerk in het veld: wij zijn aanwezig en zichtbaar.

• Dankzij ons meldnummer en piketdienst zijn wij 24/7 bereikbaar en beschikbaar.

• Expertise op het gebied van afvaldumping, stroperij en illegaal crossen.

• Met het informatieknooppunt brengen we kennis en kunde.

• Elke twee maanden de SSiB-nieuwsflits en elk jaar 

het netwerksymposium.

• We initiëren en organiseren integrale acties.

• We onderzoeken nieuwe, effectievere vormen van T&H.



Wie we zijn



Verstevigen informatie positie
Afgelopen maand heeft SSiB de pilot B.I.K. en de digitale briefing gestart.

B.I.K

Buitengebied Informatie Knooppunt (B.I.K.). Onze informatiespecialist 
verzamelt en analyseert alle binnenkomende informatie en zet deze door 
naar de juiste personen of plaatst dit in de digitale briefing.

Digitale briefing

In de digitale briefing wordt per regio de problematiek geschetst waar extra 
aandacht voor moet zijn. Daarnaast wordt relevante informatie vanuit het 
hele netwerk in de digitale briefing verzameld, eventueel verder onderzocht 
en uitgezet binnen de Boa's uit het netwerk. 



Particulieren grondeigenaren 
aan het woord
De lijnen zijn kort en ze zijn er wanneer we ze nodig hebben. 

Ze kennen het gebied en weten waar de knelpunten zitten. 

SSiB komt ook snel in actie bij vluchtige criminaliteit zoals 

dumpen en stropers. Jan de Jong, Landgoed Eyckenlust

De collega’s van SSiB spreken vanuit een neutrale rol. De SSiB boa

vertegenwoordigt de overheid, dat geeft een zeker gezag.                    

Bovendien verstaat SSiB de kunst om tactvol en tegelijkertijd ook 

doortastend op te treden. Én SSiB kan de overtreders sancties

opleggen, terwijl wij als eigenaren die machtsmiddelen niet hebben.  

Jan van Lanschot en Maes van Lanschot, Landgoed Zwijnsbergen



Bereikbaarheid

Boa coördinator Teus den Hartog: 06-15315503

Informatie delen via B.I.K:  bik@odbn.nl

Melding: 0900 - 996 54 32

Website: www.ssibbrabant.nl

mailto:bik@odbn.nl
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