Afvaldumping in buitengebied

Overstort afvalwaterbassin

Verbranden van bedrijfsafval

Met gewasbeschermingsmiddelen
bewerkt dood lam, gebruikt als aas
voor het opzettelijk doden
van roofdieren

Opruimen groot hennepveld
in aspergeteelt

Onthouden van de nodige zorg

Hoort, ziet of ruikt u iets ongewoons in
het buitengebied van Zuidoost-Brabant?
Bel het Handhavingsteam

Aantreffen van hennepteelt
in buitengebied

0900 996 54 32

Handhavingsteam Buitengebied

Opslag (dumping) teerhoudend afval
zonder voorziening

Samen Sterk in het Buitengebied
Fotorapportage pilotproject regio Zuidoost-Brabant

Meer informatie:
www.brabant.nl/samensterk
Mestopslag in strijd met regelgeving

Wie werken mee aan dit initiatief
Wij zijn de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en
Waterschap De Dommel, de gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel,
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre,
de terreinbeheerders: Natuurmonumenten, Brabants Landschap en
Staatsbosbeheer, Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en de nieuwe Voedsel en
Waren Autoriteit.

Gezamenlijke motorcrossactie

Samen maken we ons sterk voor een
mooi, schoon en veilig buitengebied
Met een mooi, schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009 het
eerste regionale ‘Handhavingsteam buitengebied’ aan de slag. Als pilotproject
in de regio Zuidoost-Brabant houden zij toezicht en treden zij op in het
buitengebied, en met succes. Via telefoon en e-mail worden dagelijks
misstanden door burgers en collega-handhavers gemeld. Na bijna twee jaar
zijn vele honderden overtredingen geconstateerd, waarvan er bijna 200 tot een
proces-verbaal hebben geleid. Het pilotproject loopt nog tot medio 2012.
Waar letten ze op? Overtredingen als stroperijen, illegale hennepteelt, het
lozenvan mest en afval, illegale motorcross, of het verwaarlozen van dieren;
dergelijke praktijken zijn door het handhavingsteam opgespoord. Recent
rolden zij een illegale hennepplantage op met ruim 25.000 planten in Budel.
Een tweede succes is de inbeslagname van 130 ongeringde bosfazanten ten
behoeve van illegale jachtpraktijken in Middelbeers.

Houden van fazanten in strijd met
de wetgeving

Aantreffen wapens in buitengebied

Onrechtmatig vangen

Aantreffen
van hennepteelt
van konijnen
(fretteren) in
buitengebied

Verbranden van afval

Het project ‘Samen Sterk in het Buitengebied’ werpt zijn vruchten af. Deze
folder geeft een beeld van datgene waarmee het Handhavingsteam in het
buitengebied de afgelopen twee jaar is geconfronteerd. Continuering van dit
project na medio 2012 is belangrijk, omdat de kwaliteit van het buitengebied
nog steeds onder toenemende druk staat.
We zorgen samen voor nog meer mooie natuur. En een provincie om trots op te
zijn. Want we doen het tenslotte voor óns Brabant.
Meer weten?
www.brabant.nl/samensterk

Opslag gevaarlijke stoffen nabij
watergang met oppervlaktewater

Handhavingsteam

Buitengebied

Verdachte afvaldumping

Asbestopslag in bosperceel

Dumping afval
afkomstig van hennepteelt

Vangkooi bestemd voor het vangen
van roofvogels

Bewoning zwerver bosperceel

