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Onderwerp: Pilot 'weerbaar buitengebied'
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Stand van zaken pilot 'weerbaar buitengebied'.
Inleiding
In de Commissie Financiën & Bestuur van dinsdag 13 oktober 2020 is door de fractie van de
Dorpspartij de pilot Hoogeind van de gemeente Helmond besproken. Deze pilot richt zich op
het voorkomen van drugscriminaliteit op bedrijventerreinen. Burgemeester Van Veen heeft de
toezegging gedaan in overleg te treden met burgemeester Blanksma van Helmond over de
pilot Hoogeind. Dit overleg heeft eind 2020 plaatsgevonden.
Kernboodschap
Mede naar aanleiding van het overleg met burgemeester Blanksma is het college van B&W
van de gemeente Gemert-Bakel aan de slag gegaan met het toepasbaar maken van de pilot
Hoogeind in het buitengebied van Gemert-Bakel.
De gemeente Gemert-Bakel is in contact getreden met het bestuur van de ZLTO GemertBakel (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), het Openbaar Ministerie en de
Programmaleider Ondermijning. Gesprekken met de leden van de ZLTO hebben zich onder
meer gericht op de weerbaarheid tegen criminele invloeden van buitenaf, en welke barrières
de overheid, de ZLTO en haar leden hierin zelf kunnen opwerpen. Hieruit is de pilot 'weerbaar
buitengebied' ontstaan. In het kader van deze pilot is op 8 december 2021 het Convenant 'pilot
weerbaar buitengebied' ondertekend. Dit Convenant betreft een samenwerking tussen de
gemeente Gemert-Bakel, de ZLTO en het Openbaar Ministerie.
Het Convenant richt zich in eerste aanleg op het opwerpen van barrières, ter voorkoming van
(drugs)criminaliteit in agrarische bedrijfsgebouwen. Hier kan gedacht worden aan het
beschikbaar stellen van huurovereenkomsten en het periodiek uitvoeren van
(onaangekondigde) controles, door zowel de eigenaars zelf als door de georganiseerde
overheid. Door middel van het Convenant spreekt de ZLTO uit haar leden actief te stimuleren
deel te nemen aan de pilot. In het Convenant spreken de gemeente Gemert-Bakel en het
Openbaar Ministerie uit maatwerk toe te passen wanneer er toch criminele activiteiten worden
geconstateerd bij een van de deelnemers aan de pilot. De gemeente Gemert-Bakel in het
sluiten van gebouwen / percelen en het Openbaar Ministerie in de strafrechtelijke vervolging
van de eigenaar / verhuurder. Het Convenant stelt hierin wel enkele voorwaarden zoals:
deelnemers aan de pilot dienen (potentiële) huurders te onderzoeken (legitimatiebewijs, KVK,
etc.), ze dienen gebruik te maken van een huurovereenkomst, geen cash geld aan te nemen
en minimaal drie keer per jaar een (onaangekondigde) controle uit te voeren en hiervan een
rapport (ondersteund met foto’s) opstellen.
Vervolgstappen
De gemeente Gemert-Bakel gaat proactief en fysiek het buitengebied in om een helder beeld
te vormen van wat zich daar afspeelt – in relatie tot (drugs)criminaliteit – en welke acties /

maatregelen verder nodig zijn om de weerbaarheid in het buitengebied te vergroten. In de
wetenschap welke objecten deelnemen aan de pilot en welke objecten niet. Zo kan de
gemeente Gemert-Bakel gerichter controles uitvoeren. De gemeente Gemert-Bakel trekt hier
samen in op met partners als de Politie en ZLTO.
Financiën
Aan de pilot zijn geen financiële consequenties verbonden, de pilot wordt uitgevoerd binnen
de reguliere werkzaamheden.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

