
 

Geachte burgemeester, 

Bijgaand zend ik u het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland (RBP) 2020-2023. 

 

Onze eenheid kent een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair belegd in 

de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal 

veiligheidsbeleid. Dit RBP verandert niets aan de lokaal vastgestelde prioriteiten; wél kan het een 

aanvullende en faciliterende werking hebben.  

Vanuit díe gedachte is dit RBP tot stand gekomen, om zodoende samen te werken aan strategische 

ontwikkelthema’s die onze aandacht nodig hebben. Welke dit zijn en wat we daarin willen bereiken 

leest u in dit plan. De gekozen thema’s maken inzichtelijk voor welke opgaven we gezamenlijk 

staan, waarvoor nog geen sluitende aanpak is ontwikkeld, waarover we meer te weten moeten 

komen en waarvan we de aard en omvang nog niet goed, maar wel steeds beter, in beeld krijgen.  

Op basis van art. 38b lid 2 van de Politiewet moet elke burgemeester de gemeenteraad horen over 

het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023. De wijze waarop u uw raad hoort is vrij van vorm. Ik 

verzoek u hierbij het concept RBP 2020-2023 voor te leggen aan uw gemeenteraad. De bijgevoegde 

Infographic kan u daarbij ondersteunen. 

Idealiter zou ik uiterlijk 30 september 2019 de zienswijze van uw gemeenteraad ontvangen. Aan de 

hand van de reacties zal een definitieve versie worden opgesteld. Mocht de voormelde datum niet 

haalbaar zijn, dan zou ook de maand oktober nog benut kunnen worden. Dit zou echter inhouden 

dat de reacties niet tijdens het eerst volgende RBPO (4 oktober 2019) besproken worden, maar pas 

tijdens het RBPO van 15 november 2019. De definitieve vaststelling van het RBP 2020-2023 zal 

tijdens de bestuurlijke conferentie van 29 november 2019 plaatsvinden en vervolgens aangeboden 

aan de Minister van JenV en de korpschef van de politie. 

Mocht u vragen hebben over het Regionaal Beleidsplan, of advies wensen over de wijze waarop u uw 

raad hoort, dan kan uw AOV’er zich wenden tot de gemeentelijke collega’s uit de werkgroep RBP. 

Voor de contactgegevens verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage. U treft hier ook de 

adresgegevens aan die u voor de verzending van de zienswijze van uw gemeenteraad kunt 

gebruiken. 

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met 

belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter den Oudsten  

Regioburgemeester eenheid Noord-Nederland 

  



Bijlage adresgegevens: 

Contactgegevens werkgroep RBP 

Voor de provincie Groningen, Arjan Hof van de gemeente Groningen via:  

telefoonnummer: 14 050 of het e-mailadres: arjan.hof@groningen.nl  
 

Voor de provincie Drenthe, Swetha Eilander van de gemeente Assen via: 
telefoonnummer: 14 0592 of het e-mailadres: s.eilander@assen.nl 

 
En voor de provincie Friesland, Geartsje Algra van de gemeente Súdwest-Fryslân via:  

telefoonnummer: 14 0515 of het e-mailadres: g.algra@sudwestfryslan.nl  
of  

Reinier Kwast, gemeente Leeuwarden via: 
telefoonnummer: 14 058 of het e-mailadres: reinier.kwast@leeuwarden.nl.  

 

Adresgegevens zienswijze 

Regioburgemeester P.E.J. den Oudsten 

t.a.v. M. Vogelzang 

maria.vogelzang@politie.nl  

mailto:arjan.hof@groningen.nl
mailto:s.eilander@assen.nl
mailto:g.algra@sudwestfryslan.nl
mailto:reinier.kwast@leeuwarden.nl
mailto:maria.vogelzang@politie.nl

