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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Op 18 mei 2019 zijn er door de fractie van het CDA schriftelijke vragen ingediend over de openbare orde en
veiligheid omtrent de bezetting van agrarische ondernemingen door dierenactivisten. In deze brief wordt
antwoord gegeven op de schriftelijk ingediende vragen.
Ons besluit
In te stemmen met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door de CDA-fractie inzake de
openbare orde en veiligheid omtrent de bezetting van agrarische ondernemingen door dierenactivisten.
Toelichting
1. De gemeente heeft bij de actie bij een varkenshouderij in augustus 2017 te Agelo geacteerd. In
hoeverre en op welke wijze heeft de gemeente geleerd van deze inzet?
Er is structureel contact geweest met de brandweer en de politie. Ook intern is er veel afstemming geweest
tussen verschillende afdelingen. De afdeling communicatie heeft het mediabeeld gemonitord en directe
afstemming gehad met de brandweer om o.a. een goed beeld te krijgen van de signalen uit de omgeving. De
buitendienst heeft o.a. borden geplaatst en daar waar nodig afval weggehaald. Daarnaast had de
burgemeester een noodverordening achter de hand en stond de politie stand-by. Deze integrale
samenwerking heeft geleid tot een goede en effectieve aanpak. Bij een inzet als deze is het relevant om
korte lijnen te hebben met alle partijen. Middels het mediabeeld hebben wij de uitlatingen/oproepen van de
dierenactivisten goed kunnen volgen en daarop vervolgens goed kunnen anticiperen.
2. Is het college bekend met signalen van intimidatie jegens boeren in onze gemeente?
Op dit moment zijn er geen signalen bekend in onze gemeente. Mochten er signalen (vanuit de politie)
bekend zijn dan worden deze minimaal besproken in het structurele politieoverleg.
3. Op welke wijze is de gemeente Dinkelland voorbereid op acties van extreme dierenactivisten?
Naar aanleiding van Boxtel heeft de politie beleidsuitgangspunten geformuleerd en een handelingskader
opgesteld t.a.v. acties rondom dierenactivisten. De politie acteert in deze onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag (burgemeester). De lijnen met de politie zijn kort.
4. In hoeverre en op welke wijze betrekt u boeren en/of diens belangenbehartigingsorganisaties bij
een eventuele aanpak?
We hebben een goede samenwerking met LTO. Binnenkort vindt er een overleg plaats met LTO om dit
onderwerp te bespreken. We weten elkaar te vinden in een eventuele aanpak daar waar nodig.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Deze raadsbrief ontvangt u naar aanleiding van de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de CDA-fractie.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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