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Geachte heer Van Eert,
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.
'Voorkomen is beter dan genezen’ en dus heeft de druk op de veiligheid in
het buitengebied de nodige
politieke en maatschappelijke aandacht. Maar: geen enkele partij heeft de
sleutel voor de oplossing tot
het behoud van een veilig buitengebied alleen in handen. Daarom hebben
een groot aantal betrokken
partijen in het buitengebied, enige tijd geleden, besloten om samen de
schouders te zetten onder
initiatieven die waardevol zijn voor en bijdragen aan de veiligheid in
het buitengebied.
De betrokken partijen waren het erover eens dat de problematiek in het
buitengebied vraagt om een
specifieke focus en werkwijze van betrokken partijen; daarom is er
afgesproken dat er, onder regierol
van de provincie, een Agenda Veilig Buitengebied opgesteld zou worden.
Met genoegen doen wij u hierbij de conceptagenda Veilig Buitengebied
toekomen.
De concept Agenda Veilig Buitengebied
De Agenda Veilig Buitengebied is een gezamenlijk document, van alle
partijen die betrokken zijn bij het
waarborgen van de veiligheid in het buitengebied, waarin diverse
afspraken en intenties staan
opgenomen die ervoor zorgen dat het buitengebied veilig is en blijft. Het
is de eerste gezamenlijke stap
om het Gelders buitengebied veilig te houden.
Met het opstellen van de Agenda Veilig Buitengebied wordt nadere
invulling gegeven aan de uitvoering
van motie 58 van Provinciale Staten uit 2017. Tevens is de Agenda Veilig
Buitengebied als speerpunt
opgenomen in het huidige coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten. Ook is
de agenda een nadere
uitwerking van het Interbestuurlijk Programma (IBP), waarin de afspraak
is gemaakt dat alle overheden
zich inspannen voor een veiliger buitengebied.
Bij het opstellen van de agenda is gebruik gemaakt van de verzamelde
informatie en indrukken uit de

bestuurlijke voorverkenning uit 2018, de bestuurlijke conferentie over
dit onderwerp vorig jaar en een
recent gemaakt ambtelijk ‘rondje langs de velden’. Tijdens dit ‘rondje
langs de velden’ zijn er gesprekken
gevoerd met de relevante medewerkers van de 51 gemeenten, de politie, het
OM, het RIEC, de
terreinbeherende organisaties en de belangenbehartigende organisaties in
het buitengebied. In deze
gesprekken kwamen drie woorden steeds weer naar voren: samen, bewust en
weerbaar. Dit zijn dan ook
de centrale uitgangspunten van de agenda geworden.
Een eerste concept van de agenda is recent in een ambtelijke
consultatieronde bij alle organisaties
geweest. Hieruit zijn hele positieve reacties gekomen en er is ambtelijk
breed draagvlak voor de
voorgestelde afspraken en intenties.
Maar wij zijn uiteraard ook heel benieuwd wat u er als verantwoordelijk
bestuurder van vindt!
Wij hopen dat u deze eerste gezamenlijke stap om het Gelders buitengebied
veilig te houden
ondersteunt en hier samen met alle andere betrokken partijen nader
uitvoering aan wilt geven. Mocht
dit het geval zijn, zou u ons dit dan zo spoedig mogelijk willen laten
weten?
Mocht u, om uw moverende redenen, de in de agenda opgenomen afspraken en
intenties niet kunnen of
willen ondersteunen, dan horen wij dat ook graag. Dan kunnen wij gaan
kijken of hiervoor mogelijk nog
oplossingen te bedenken zijn.
Save the date
Ook willen wij u hierbij alvast uitnodigen om, samen met alle andere
bestuurders van de betrokken
partijen, op dinsdagmiddag 3 september a.s. van ongeveer 14.00 uur tot
17.00 uur in het Huis der
Provincie op feestelijke wijze de totstandkoming van de Agenda Veilig
Buitengebied te vieren. Hierbij
hoort ook een ondertekeningsmoment.
U zult hiervoor binnenkort nog een aparte uitnodiging met meer details
ontvangen, maar dan kunt u in
uw agenda alvast een gaatje vrijhouden!
Met hartelijke groet,
Peter Drenth, Gedeputeerde landbouw, natuur en landschap
Peter Van ’t Hoog, Gedeputeerde ondermijning, weerbare overheid en
samenleving
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