CORONA STOPT CRIMINELEN NIET,
OOK NIET IN HET BUITENGEBIED
De coronacrisis raakt delen van de agrarische sector hard.
Agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd
boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan.
Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld
om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.
Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s.
Ook zoeken mensen nu nog meer dan anders de ruimte van het buitengebied op
voor een wandeling of fietstocht. Meer ogen en oren in het buitengebied dus.

KANSEN VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Criminelen blijven het liefst onder de radar. De gunstige ligging van gebouwen in het buitengebied
gebruiken criminelen daarom graag als dekmantel voor onder andere:

DRUGSPRODUCTIE

Gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische
drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie.
Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.

OPSLAG

De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen
en (illegale) handelswaar, zoals medische producten, geneesmiddelen en hygiëneproducten.

MILIEUCRIMINALITEIT
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De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden
in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen
of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid
van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

CRIMINELE INMENGING

Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn.
Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

WAT KUN JE ALS GEMEENTE DOEN OM ONDERMIJNING
IN HET BUITENGEBIED TE VOORKOMEN?

1

Zet in op bewustwording. Waarschuw ondernemers voor de gevaren van criminele
inmenging en maak gebruik van de ogen en oren van bewoners, fietsers en wandelaars.
Geef ook een handelingsperspectief. Je kunt ondernemers- of buurtverenigingen en
whatsapp-groepen vragen om de boodschap te verspreiden onder hun leden.
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Communiceer via de website en sociale media dat de controles en de
opsporing doorgaan. Geef criminelen niet het idee dat ze nu vrij spel hebben.
Een voorbeeldtekst vind je op  www.riec.nl/corona-buitengebied

Zet waar mogelijk BOA’s, toezichthouders of politie in om (vaker) te surveilleren
in het buitengebied en maak dit zichtbaar waar dat kan (zoals op sociale media
en door in herkenbare auto´s rond te rijden).
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Ga in gesprek met ondernemers. Bijvoorbeeld door toezichthouders tijdens controles
of door politie of BOA’s tijdens surveillance.

Deel voorbeelden van (mogelijke) misstanden, lastige situaties of vragen met andere partners,
zoals bijvoorbeeld de politie, de omgevingsdiensten, de regionale netbeheerder, de Inspectie
Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of het RIEC.

IN DE TOOLKIT
VIND JE:

A

Content voor twee
doelgroepen

Kant-en-klare berichten
voor sociale media.
Deel onze berichten eenvoudig
via onderstaande links.

ZO GEBRUIK JE
DE TOOLKIT:

1

Bewoners en
ondernemers in het
buitengebied.

B
Losse teksten, foto’s en
banners om zelf berichten
te maken.
Je kunt ook content zelf
samenstellen voor de gemeentelijke
website en sociale media.
De middelen hiervoor vind je op:
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RIEC.NL/CORONA-BUITENGEBIED

Mensen die er
wandelen en fietsen.

WEERBARE OVERHEID
De coronacrisis zet de overheid onder grote druk. Tegelijkertijd zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast
aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Het RIEC signaleert, analyseert en
ondersteunt ook nu in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De komende tijd zullen we onze partners hierover regelmatig
informeren in korte, actuele bulletins. Samen bewaken we ook in deze crisismaanden de bestuurlijke weerbaarheid.

ÉÉN GEORGANISEERDE OVERHEID TEGEN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT, OOK IN CRISISTIJD

