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Inleiding
Het lijkt goed te gaan in de regio Den Haag: het gevoel van veiligheid neemt toe en de meeste
criminaliteitscijfers dalen. Dit is een mooi beeld, maar is het reëel? Als je één spade dieper graaft, zie je ook iets
anders. Zowel het geschakelde regionale ondermijningsbeeld als de - inmiddels door het RIEC opgestelde gemeentelijke ondermijningsbeelden laten zien dat ondermijnende criminaliteit ook binnen de regio Den Haag
een stevige voet aan de grond heeft gekregen. Dit is criminaliteit die ook in deze periode met Corona volop
aanwezig blijft. Er is in de regio Den Haag veel werkgelegenheid (kassen, bloembollen, tuinderijen, maar ook
veel overslagbedrijven), waarvoor goedkope arbeidskrachten uit het buitenland worden aangetrokken. Binnen
deze sectoren zijn veel signalen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Daarnaast zijn er zachte en harde
signalen dat criminele netwerken een steeds grotere voet aan de grond krijgen in de drugshandel in de regio
Den Haag. Deze netwerken houden zich grootschalig bezig met hennep, cocaïne en of synthetische drugs en ook
zijn recent enkele crystal meth labs in de regio aangetroffen. Witwassen van gelden gebeurt in deze regio veelal
via aankoop van vastgoed en horeca. Verder zijn er Haagse OMG-leden die liquidaties hebben uitgevoerd in
Amsterdam en Midden-Nederland. Tenslotte zijn in de regio Den Haag signalen van verwevenheid tussen lokale
politiek en criminaliteit.

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het specifiek om
georganiseerde, zware criminaliteit, waarbij de onder- en
bovenwereld vermengd raken en waardoor
maatschappelijke schade (sociaal, economisch en/of
politiek/bestuurlijk) wordt aangericht. Dit fenomeen is
internationaal vertakt, maar lokaal verankerd.
Ondermijning vormt op steeds meer fronten een serieuze
bedreiging voor de samenleving en voor het vertrouwen in
de rechtsstaat. De problematiek is fors, complex en heeft
grote impact op steden en dorpen in de regio Den Haag.
Overheidsoptreden en ondermijnende criminaliteit hangen
omgekeerd evenredig met elkaar samen: daar waar de
overheid naïef, afwezig of niet daadkrachtig is,
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ontstaat ruimte voor crimineel handelen. Om
ondermijning tegen te gaan is het van belang dat
landelijk, regionaal en lokaal beleid en aanpak elkaar
versterkt. Vanzelfsprekend wordt een aanpak
succesvoller als er op integrale wijze wordt
samengewerkt, waarbij het optreden gekenmerkt wordt
door het treffen van strafrechtelijke, fiscale en/of
bestuurlijke interventies.
Politie, OM, Belastingdienst en gemeenten in de regio
Den Haag verbinden zich daarom aan de versterking van
de integrale aanpak van ondermijning met als doel
ondermijnende criminaliteit aan te pakken, maar ook te

voorkomen. Samen vormen we een coalitie tegen
ondermijning. De komende tijd gaan we deze coalitie
verder uitbreiden; zowel met (landelijke) overheidspartners
als met private partners, semi-publieke partners maar ook
met scholen, met zorg en met burgers. Het doel is te
komen tot een weerbare samenleving. In onze aanpak
focussen we ons op drugs en op mensenhandel. Twee
thema’s waar in de regio Den Haag de problemen steeds
groter worden en waar ook zeker verbinding tussen zit. De
aanpak zal zich zowel richten op repressie als op preventie.
In deze versnellingsagenda schetsen we de eerste
contouren van de aanpak, zoals wij deze voor ons zien.
Randvoorwaarden voor het kunnen uitvoeren van deze
versnellingsagenda zijn (structurele) financiën en wetgeving
met name op gebied van informatie-uitwisseling. Financiën
zijn nodig voor capaciteit zowel regionaal als bij de partners
voor analyses en beleidsontwikkeling en voor de uitvoering
van de voorstellen zoals opgenomen in deze agenda.
Verder is budget nodig voor het ontwikkelen van
ondersteunende tools op gebied van integrale
intelligenceontwikkeling en voor
bewustwordingscampagnes. Daarnaast is er ruimte nodig
om te experimenteren met informatie-uitwisseling, omdat
we regelmatig tegen de grenzen van regelgeving op dit vlak
aanlopen. Per spoor zijn de randvoorwaarden
geconcretiseerd.
Ten slotte is er grote zorg in onze regio over de capaciteit in
de strafrechtsketen. De versnellingsagenda moet eraan
bijdragen dat ook andere partners hun rol kunnen pakken
in de aanpak van ondermijning, dit kan de
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strafrechtsketen verlichten. Maar inzet van politie en OM
blijft altijd nodig.

Het ondermijningsbeeld in de regio Den
Haag

Meest voorkomende
fenomenen van
ondermijning in de regio
Den Haag:

Uit de lokale ondermijningsbeelden, politie-informatie en
fenomeenanalyses blijkt dat drugscriminaliteit en
signalen van arbeidsuitbuiting binnen de eenheid Den
Haag breed aanwezig zijn.
Er blijken tientallen criminele netwerken actief in de
drugshandel, zowel op gebied van hennep, cocaïne als
synthetische drugs. Een groot aantal criminele netwerken
in de eenheid Den Haag focust zich op één van de
drugsmarkten, maar we zien ook diverse criminele
netwerken die actief zijn op alle drie de drugsmarkten.
Tussen de criminele netwerken die zich bezighouden met
drugscriminaliteit liggen ook verbanden en relaties met
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Sinds 2012 hebben de
OMG’s steeds meer invloed gekregen op bijvoorbeeld de
productie van en handel in synthetische drugs. Daarnaast
is de Haagse motorbende Caloh Wagoh betrokken bij
diverse liquidaties in andere steden. Ook binnen de brede
criminele drugsnetwerken is een toename van inzet van
geweld gerelateerd aan drugshandel zichtbaar. In de
hennepwereld komt daarnaast arbeidsuitbuiting voor;
illegalen en of arbeidsmigranten worden geronseld om
hennep te knippen in een kwekerij. Het verdiende geld
zowel met drugshandel als met arbeidsuitbuiting wordt
vaak geïnvesteerd in onder meer vastgoed en horeca.

Drugscriminaliteit

Mensenhandel

Malafide
bedrijvigheid

Vastgoed

Uit het fenomeenonderzoek arbeidsuitbuiting dat het RIEC
in 2019 heeft uitgevoerd, blijkt dat er in de regio signalen
van mensenhandel, met name arbeidsuitbuiting zijn. De
signalen leveren in de praktijk wel vermoedens van
mensenhandel op, maar leiden in beperkte mate tot
daadwerkelijke integrale casuïstiek. Uitzendbureaus spelen
in de regio Den Haag een grote rol bij de bemiddeling en de
tewerkstelling van Oost-Europese arbeidsmigranten in o.a.
de Bollenstreek en het Westland. In gevallen van uitbuiting
profiteren uitzendbureaus op allerlei manieren van hun
medewerkers, omdat zij hen laten betalen voor huisvesting,
vervoer en zorgverzekering. Medewerkers moeten
daarnaast lange dagen maken en ontvangen daar geen,
onvoldoende of te laat salaris voor. Uitzendbureaus regelen
dit soms zodanig dat mensen precies zoveel werken dat
medewerkers de huur en andere vereiste kosten kunnen
betalen. Hierdoor worden slachtoffers afhankelijk van hun
werkgever en kunnen zij moeilijk hun baan op zeggen.
Seksuele uitbuiting vindt plaats binnen de vergunde en niet
-vergunde prostitutiebranche in de gehele regio. Dit geldt
ook voor criminele uitbuiting, dat tot nu toe nog minder
vaak in beeld komt dan andere vormen van mensenhandel,
zoals arbeidsuitbuiting. Het wordt onder meer
geconstateerd bij hennepteelt en bij vermogens- en
drugsmisdrijven waartoe een categorie jongeren wordt
gedwongen.
In de volgende paragraven wordt dieper ingegaan op een
aantal subthema’s die gerelateerd zijn aan
drugscriminaliteit en mensenhandel. In de aanpak zullen
deze thema’s ook uitgelicht worden en voorzien van
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concrete maatregelen.

Jongeren en drugscriminaliteit
De aanpak van ondermijning is tot op heden veel gericht op
de achterkant: het aanpakken van reeds gebeurde
criminele activiteiten. Het is zaak om de pijlen te richten op
de voorkant, om te voorkomen dat de georganiseerde
criminaliteit steeds weer nieuwe aanwas krijgt. In de
Eenheid Den Haag zien we een toegenomen betrokkenheid
van jongeren bij drugshandel en bij jongeren die bereid zijn
zware geweldsmiddelen in te zetten. Er zijn signalen dat in
onze eenheid jongeren overstappen van diefstal uit
woningen naar de handel in harddrugs. Het snel verdiende
geld levert de jonge dealer status en mooie goederen op,
iets waar jongeren tegen op kijken.
Professionals geven aan dat zij zien dat zelfs jongeren van
13 en 14 jaar dealen, waaronder ook op scholen. Emile
Kolthoff, Lector Ondermijning van de Avans Hogeschool zei
hierover op RTL-nieuws (oktober 2019): “ronselen gebeurt
op elke school… jongeren zijn kwetsbaar om in aanraking te
komen met drugscriminaliteit, want het verdient veel”.
Maar wie eenmaal hieraan begint komt er niet zo makkelijk
meer uit. Uit onderzoek van Beke et al. (2013) blijkt dat een
derde van de leden van criminele en overlast gevende
jeugdgroepen op latere leeftijd deel uitmaakt van
netwerken die zich bezighouden met middelzware en
zware criminaliteit. Zij beschouwen jeugdgroepen als de
‘kraamkamer van de georganiseerde misdaad’.
Professionals constateren dat jongeren steeds sneller de
criminele ‘ladder’ beklimmen: van autobrand naar overval
tot het dealen van drugs binnen 3 jaar. Met andere

woorden: het plegen van zware criminaliteit vindt sneller
plaats en op jongere leeftijd.

Vastgoed
Om succesvol te zijn binnen de wereld van drugs en
mensenhandel hebben criminelen hulp uit de
bovenwereld nodig. Denk bij gebruik en/of misbruik van
vastgoed aan makelaars en notarissen, die bewust of
onbewust ondermijnende criminaliteit faciliteren. In de
regio ontstaan steeds meer informele economieën,
waarin meer geld wordt verdiend dan in de legale sfeer.
Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Diverse lokale
ondermijningsbeelden geven aan dat in de eenheid Den
Haag een aantal specifieke branches, zoals vastgoed en
de horecabranche gebruikt worden door criminelen om
geld wit te wassen. Zij investeren in vastgoed in binnenen buitenland en hanteren dekmantelbedrijven.
Daarnaast levert vastgoedcriminaliteit op lokaal niveau
nog andersoortige problemen op zoals huisjesmelkerij,
illegale verkamering (waar vaak arbeidsmigranten
gehuisvest worden) en gevaarlijke situaties. Bij vastgoed
zien we ook regelmatig een link met arbeidsuitbuiting.
Denk hierbij aan arbeidsmigranten die voor te hoge huren
zijn gehuisvest in te slechte woningen en waar inkomen
wordt afgeroomd door ‘werkgevers’ ten behoeve van
deze huisvesting.

Bedrijventerreinen
Uit de lokale ondermijningsbeelden in de regio Den Haag
blijkt dat bedrijventerreinen kwetsbaar zijn voor
ondermijnende criminele activiteiten met name in relatie

tot drugs. Er zijn diverse voorbeelden van OMG’s die hun
clubhuis op een bedrijventerrein hadden gevestigd, er zijn
illegale hennepkwekerijen opgerold en er is regelmatig
casuïstiek waarbij malafide autobedrijven die gevestigd zijn
op bedrijventerreinen gelinkt worden aan onder andere
drugshandel.

Horeca
Ook de horecabranche is een gevoelige sector waar
arbeidskrachten eenvoudig werk verrichten en
arbeidsuitbuiting op de loer kan liggen. Daarnaast is het
een van de sectoren met een relatief grote contante
geldstroom. Deze elementen maakt horeca extra gevoelig
voor criminele inmenging (gedwongen overname door
criminele groepen, afpersing, illegale protectie) en
witwassen. Uit de ondermijningsbeelden blijkt dat horeca
misbruikt wordt voor criminele activiteiten. Het is vaak dé
plek waar de boven- en onderwereld bijeenkomen en waar
veelvuldig drugs wordt gebruikt en gedeald. Een ander
voorbeeld zijn horecagelegenheden die van het ene
faillissement naar het andere faillissement gaan, en steeds
wisselen van uitbater en om de paar maanden volledig
(opnieuw) verbouwd worden. Vaak betreft het hier
horecagelegenheden waar de ‘gewone burger’ niet snel
naar binnen zal gaan. Uit het fenomeenonderzoek
arbeidsuitbuiting dat door het RIEC Den Haag is uitgevoerd
blijkt verder dat in de regio diverse niet Westerse
horecagelegenheden zijn waar mensen zonder
verblijfsvergunning onder zeer slechte omstandigheden
werken en verblijven. Mensen die worden uitgebuit in de
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horeca maken lange dagen in onveilige en onhygiënische
situaties. Zij komen in bepaalde gevallen nauwelijks buiten,
behalve om inkopen te doen. Ze verblijven soms in of bij
het restaurant in de kelder of achter de keuken.
Naast de voornoemde horecagelegenheden, die voor ons
allen een toonbeeld zijn van ondermijning, bestaat er ook
een categorie ondernemers die minstens zo ondermijnend
zijn, maar die veel minder in het oog springen. Hier gaat het
om een aantal succesvolle ondernemers, met een
behoorlijk imperium van horecagelegenheden, die druk
worden bezocht en die goed bekend staan in de stad. Ze
hebben een sleutelpositie in de bovenwereld, en vaak
goede banden met het lokale bestuur. Achter het
succesverhaal van de slimme ondernemer gaat in deze
gevallen echter een heel andere wereld schuil. Ze zijn groot
geworden met crimineel vermogen, wassen crimineel geld
wit van henzelf, van intimi of zakelijke relaties middels hun
ondernemingen en/of investeren in de handel in
verdovende middelen. Deze ondernemers hebben nauwe
banden met de georganiseerde criminaliteit. Het bestaande
instrumentarium van de verschillende
overheidsorganisaties blijkt onvoldoende om deze
problematiek aan te pakken.

Recreatieparken
Binnen de regio is een aantal recreatieparken waar zicht is
op ondermijnende of anderszins criminele activiteiten
(drugsgerelateerd en/of in relatie tot mensenhandel).
Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo heeft de eenheid

Den Haag een groot aantal vakantieparken en door het
overaanbod hebben sommige recreatieparken moeite om
hun concurrentie bij te blijven en dreigt verloedering.
Daarnaast is er vaak weinig zicht op wie er op een
recreatiepark verblijft en zien we soms dat drugscriminelen
hun geld investeren in risicolocaties, zoals recreatieparken.
Dit geeft ruimte voor criminelen, maar ook voor
arbeidsmigranten en zorgmijders om hier onder de radar te
blijven. Dit betekent zeker niet altijd dat er ondermijnende
activiteiten plaatsvinden op recreatieparken, maar wel dat
het belangrijk is om meer zicht te krijgen op wat er speelt
op de recreatieparken in de regio en om daar waar
problemen zijn gericht actie te ondernemen.

Aanpak
Op basis van dit beeld leggen we de komende jaren
regionaal de focus op de aanpak van drugs en
arbeidsuitbuiting. Belangrijke onderdelen van de aanpak
zijn het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke
weerbaarheid, het informatie-gestuurd werken en
preventie. Binnen de versnellingsagenda zoomen we
specifiek in op vastgoed, horeca, bedrijventerreinen en
recreatiegebieden. Daarnaast gaan we in het kader van de
preventie ook aan de slag met het voorkomen van jonge
aanwas en het aanpakken van criminele families. De regio
Den Haag maakt een vuist tegen ondermijning. De coalitie
tegen ondermijning start met de kernpartners, maar het is
de bedoeling om de coalitie steeds verder uit te breiden.
We zoeken zowel nieuwe publieke als private partners. De
eerste contouren van de versnellingsagenda worden de
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komende tijd met alle deelnemers van de coalitie per
thema verder uitgewerkt.
In de aanpak gaan we verder op de weg die al is ingezet
met de incidentele middelen uit het ondermijningsfonds.
Vanuit de lokaal uitgevoerde projecten hebben we
geleerd wat belangrijk is om regionaal te verankeren. Bij
de aanpak in de regio van ondermijning blijft de focus nog
altijd lokaal liggen, maar we zien de meerwaarde van
regionale samenwerking om geleerde lessen te delen en
het waterbedeffect te voorkomen. Daarnaast is het
efficiënt om regionaal expertise te bundelen waar lokale
partners gebruik van kunnen maken.
De districtelijke ondermijningstafels in combinatie met de
districtscolleges worden in de aanpak de spin in het web.
De regio levert expertise, faciliteert en innoveert.

De belangrijke
onderdelen van de
aanpak van
ondermijnende
criminaliteit in de regio
Den Haag:
Vergroten
bestuurlijke en
maatschappelijke
weerbaarheid

Met dit versnellingsplan wordt geïnvesteerd in extra
capaciteit voor de districten en de regio.
Dit versnellingsplan moet gezien worden als de eerste
contouren voor het vervolg van de aanpak van
ondermijning in de regio Den Haag. Bij het opstellen van
deze contouren is uitgegaan van de assumptie dat er
vanuit het Rijk structurele middelen beschikbaar komen
voor het structureel borgen van de aanpak van
ondermijning in de regio. Op het moment dat er
helderheid is over deze financiën wordt bekeken of het
door ons gewenste ambitieniveau haalbaar is of dat er
afgeschaald moet worden. Ook de gevolgen van het
coronavirus kan leiden tot een update van het plan. Het
kostenplaatje dat bij deze versie hoort is 3,8 mln euro.

Informatiegestuurd werken

Preventie

Aanpak mensenhandel/arbeidsuitbuiting
Gezamenlijk regionaal doel
Het versterken van de integrale aanpak van mensenhandel (denk aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en
criminele uitbuiting) door het vergroten van awareness, het verbeteren van zicht en het verbinden van relevante
partners. Dit voorkomt dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel, het beschermt slachtoffers en het
zorgt voor een betere aanpak van daders van mensenhandel.

Wat doen we al?
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Naar aanleiding van de (lokale)
ondermijningsbeelden en bestuurlijke quickscans
komt mensenhandel in beeld en wordt het lokaal
bestuur geadviseerd over de informatiepositie en
het bestuurlijke handhavingsinstrumentarium. Er is
door RIEC Den Haag een fenomeenonderzoek naar
arbeidsuitbuiting in de regio uitgevoerd. Er lopen bij
het RIEC enkele integrale casussen, gericht op
arbeidsuitbuiting.
Het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) houdt
toezicht op de vergunde en niet-vergunde
prostitutiebranche. Dit draagt bij aan het in kaart
brengen van netwerken van mensenhandelaren.
Relevante signalen worden via een warme
overdracht aan Politie Opsporing (AVIM) gegeven.
Daarnaast worden er integrale bestuurlijke controles
uitgevoerd bij malafide ondernemers waarbij
signalen van arbeidsuitbuiting kunnen worden
geconstateerd; hieraan wordt opvolging gegeven
door ISZW in het team.

Coalitie tegen ondermijning



In de Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling Hollands Midden 2019 – 2023
zijn onder andere de ambities met betrekking tot
mensenhandel uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma. Ook is een handreiking
voor gemeenten opgesteld voor de aanpak van
mensenhandel.



Er is een ‘Informatiepunt Polen’ ingericht in de
Duin- en Bollenstreek.



Er wordt een Netwerkkaart Mensenhandel
gemaakt, die de verbinding in beeld brengt tussen
de partners in de ondermijningsaanpak, de zorg en
opvang van slachtoffers van mensenhandel.



De gemeente Westland laat een extern bureau
onderzoek doen naar de misstanden en
arbeidsuitbuiting onder migranten.



In het tweede helft van 2020 doet het RIEC
verdiepend fenomeenonderzoek naar
arbeidsuitbuiting in twee districten.



De gemeente Den Haag is bezig met het opstellen

van een actieprogramma Mensenhandel.

Onderdelen van de versterkingsaanpak






Toepassen van barrièremodellen voor
arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en criminele
uitbuiting in relatie tot een handhavingspalet (onder
andere de bouwstenen van de netwerkbijeenkomst
op 18 oktober 2019).
Ontwikkelen van een regionaal dashboard
mensenhandel (in navolging van een pilot in NoordHolland op seksuele uitbuiting), waarin signalen van
RIEC-partners worden samengebracht.
Regionale ondersteunende voorzieningen (uit het
programma ‘Samen tegen Mensenhandel’)
ontwikkelen ten behoeve van de uitvoering van de
mensenhandelaanpak op lokaal en (sub-) regionaal
niveau.



Actieve verwerving van signalen van mensenhandel
ten behoeve van integrale casuïstiek.



Organiseren van regionale en lokale
bewustwordingscampagnes voor overheid, burgers,
bedrijven en arbeidsmigranten, en andere groepen
die kwetsbaar zijn voor uitbuiting (denk aan
minderjarigen, LVB en sekswerkers).



Verbinding veiligheid en zorg (onder andere in
relatie tot zorg en opvang slachtoffers), meer in
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het bijzonder informatie-uitwisseling tussen
beide domeinen.


Inzicht in aard en omvang van mensenhandel op
regionaal niveau (arbeidsuitbuiting, seksuele
uitbuiting en criminele uitbuiting in relatie tot
drugs-gerelateerde criminaliteit) versterken en
verbinden aan de (operationele slagkracht in de)
integrale aanpak.

Wat is hiervoor nodig?


Regionaal trekker mensenhandel en
ketenregisseur (casuïstiek, best
practices).



Uniform prostitutie-/vergunningenbeleid en
handhavingsarrangement op regionaal niveau.





Een regionale handreiking voor gemeenten voor
de aanpak van mensenhandel (zie handreiking
Hollands Midden en VNG).

Communicatiebudget (startconferentie,
bewustwordingscampagne,
expertsessies).



Versterking van het regionaal
bestuurlijk toezicht prostitutie en
malafide bedrijvigheid.



Opleiding en kennisversterking met
betrekking tot handhaving op straat.



Wettelijke grondslag voor verwerking
persoonsgegevens sekswerkers en
(handreiking) informatiedeling
mensenhandel tussen
overheidsdiensten.





Organiseren van regionale expertsessies voor
partners zoals gemeenten en politie. Ook meer
aandacht voor kennis en opleiding met betrekking
tot handhaving op straat.
De werkwijze van het HEIT uitbreiden, zodat
partners ook op regionaal niveau integrale
controles kunnen uitvoeren, gericht op seksuele
uitbuiting en arbeidsuitbuiting bij bedrijven (denk
aan malafide bedrijvigheid).

Aanpak drugs
Gezamenlijk regionaal doel
Het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten met betrekking tot productie en/of handel in drugs door
de inzet van preventieve en repressieve maatregelen.

Wat doen we al?




9

Binnen de Eenheid Den Haag wordt samengewerkt
tussen partners zoals politie, gemeente,
woningcorporaties en netbeheerders in de aanpak
van hennepkwekerijen. Aangetroffen
hennepkwekerijen worden ontmanteld en partners
worden in kennis gesteld van de aangetroffen
situatie. Partners treffen hierna maatregelen, zoals
het opleggen van bestuurlijke boete of sluiten van
de woning of pand. Samenwerking vindt plaats
onder het hennepconvenant en voor de
Belastingdienst onder het RIEC-convenant. Dit
hennepconvenant wordt in 2020 herzien en wordt
omgevormd naar een drugsconvenant. Het
omzetten naar een drugsconvenant geeft de kans
om de samenwerking op deze
veiligheidsproblematiek uit te breiden met nieuwe
netwerkpartners. Denk hierbij aan de
Waterschappen, voor de meting van rioolwater op
het gebruik van drugs, of Omgevingsdienst
Haaglanden, voor een gerichte controle van
garagebedrijven (inbouwen van verborgen ruimten).
Het RIEC maakt in 2020 samen met de partners
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integrale interventiemenukaarten gericht op de
aanpak van de drie drugmarkten; hennep, cocaïne,
synthetische drugs, waarbij per stap van het
crimescript duidelijk wordt gemaakt wat
mogelijke barrières zijn (de crimescripts per
drugsmarkt vindt u in de bijlage).


Op de ondermijningstafels lopen diverse drugs
gerelateerde casussen.



In diverse incidentele projecten, gefinancierd uit
het ondermijningsfonds wordt aandacht besteed
aan intensivering van de aanpak van drugs.



In 2018 is in de regio Den Haag het aantal
drugsdumpingen gestegen. Door deze stijging is in
de Eenheid Den Haag het protocol
drugsdumpingen ontwikkeld. Op deze wijze wordt
er systematisch gewerkt bij het aantreffen van
drugsafval. Binnen de Eenheid Den Haag wordt
casus-gedreven samengewerkt tussen
verschillende partners, zoals FIOD, Douane, politie,
gemeente, Waterschap, KMar, OM en Brandweer.



Bij het aantreffen van drugs en/of
voorbereidingshandelingen in een woning of pand
wordt het lokale bestuur waar mogelijk
geïnformeerd.

Zij kunnen vervolgens bestuurlijke maatregelen
treffen, zoals het tijdelijk sluiten van woningen en/of
panden.


regionale netwerkkaart van rechtspersonen met
vastgoed en een monitor ‘weerbare gemeente’.


De politiële aanpak van synthetische drugs is gericht
op de bestrijding van productielocaties,
opslaglocaties, afvaldumpingen en lokale verkoop. In
de Eenheid Den Haag zijn strafrechtelijke
onderzoeken voornamelijk ingezet op de cruciale
fases in het crimescript van synthetische drugs.

Onderdelen van de versterkingsaanpak zijn:


10

De regio Den Haag wil de versterkingsaanpak doen
slagen door informatiegestuurd te werken. Het is
noodzakelijk om gebaseerd op geduide informatie
gezamenlijke keuzes te maken. Denk hierbij aan
keuzes zoals welke subjecten of welke facilitators
zijn cruciaal en kunnen we (succesvol)
strafrechtelijk, fiscaal of bestuursrechtelijk
aanpakken? Ontwikkelingen naar real time
intelligence binnen de politie Den Haag en landelijke
ontwikkelingen op gebied van intelligence helpen
hierbij. Samen onderzoeken we hoe we kunnen
komen naar integrale intelligence (denk aan een
gezamenlijk datawarehouse) en hoe we ons
keuzeproces op basis van die integrale intelligence
beter vorm kunnen geven met oog voor ieders
mogelijkheden en belangen. Belangrijk is om daarbij
landelijke, regionale en lokale informatie aan elkaar
te koppelen. We gaan in dit kader gerichte (ook

Coalitie tegen ondermijning





We maken regionaal afspraken over een
basisniveau van weerbaarheid tegen ondermijning
die alle gemeenten minimaal moeten hebben. Dit
betekent afspraken over het minimale Bibobbeleid en artikelen in de APV die alle gemeenten
moeten invoeren. Dit voorkomt ruimte voor het
waterbedeffect. Daarnaast wordt per drugsmarkt
bekeken hoe het bestuurlijk instrumentarium
ingezet kan worden, zoals het opleggen van
bestuurlijke boetes, sluiten van woningen en/of
panden bij het aantreffen van
voorbereidingshandelingen. Per stap van het
crimescript wordt een menukaart gemaakt van
mogelijke interventies
Voor alle drie de drugsmarkten geldt; meldingen
van burgers en professionals kunnen een bijdrage
leveren aan het voorkomen en het opsporen van
handel in en productie van drugs. Bij professionals
kan gedacht worden aan (dubieuze) verzoeken aan
onderzoekslaboratoria, maar ook vermoedens van
professionals werkzaam in de gezondheidszorg
zoals GGZ-instellingen. Het is daarom belangrijk
om de betrokkenheid van burgers en ondernemers
ten behoeve van probleemsignalering te vergroten
en M-meldingen te benutten.
Het bouwen van hennepkwekerijen en drugslabs

vraagt om specifiek vakmanschap; timmerlieden,
elektriciens, scheikundigen enzovoorts. Het is zaak
om in de opleiding van vakmensen aandacht te
besteden aan de ‘criminele mogelijkheden’ van het
vak. Hier wordt een programma voor ontwikkeld.


In dit kader is het ook van belang om in te zetten op
preventiebeleid met als doel bewustwording van de
risico’s van (synthetische) drugs voor gezondheid en
leefomgeving. Gedegen voorlichting is nodig voor
het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering
en bewustwording bij burgers die gebruiken en voor
dat deel van de samenleving dat daar onverschillig
tegenover staat. Preventie en voorlichting wordt
gericht op specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare
jongeren, toeristen, recreatieve gebruikers,
bezoekers van festivals en dergelijke. Een
samenwerking met het RSIV en andere (veiligheids)
partners is noodzakelijk. Verder kan een strikt
evenementenbeleid aanknopingspunten bieden
voor het tegengaan van recreatief drugsgebruik.



Gezamenlijk gaan we op zoek naar innovatieve
nieuwe wegen voor het opsporen van
hennepkwekerijen en drugslabs. Doordat criminelen
gebruik maken van nieuwe technieken wordt de
ontdekking van een hennepkwekerij bemoeilijkt. Er
wordt met partners onderzocht welke andere
(nieuwe) indicatoren leiden naar ontdekking van
hennepkwekerijen, labs en welke preventieve
maatregelen we kunnen treffen. Er wordt in kaart

Wat is hiervoor nodig?
gebracht welke (handhavings)instrumenten van de
veiligheidspartners onbenut blijven en welke
bevoegdheden we kunnen inzetten bij een ‘hit’.
Verder gaan we aan de slag met de opkomst van het
drugslab: de cokewasserij. Dit zijn fabriekjes waar
met chemische stoffen cocaïne uit
smokkelproducten wordt 'gewassen'. Die
smokkelproducten zijn dan bijvoorbeeld verstopt in
pakken vruchtensap, shampooflessen maar ook
spijkerbroeken.
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We brengen de growshops in de regio in kaart en
maken afspraken over de aanpak. Er zal een pilot
gestart worden met het inzetten van damoclesbeleid
in relatie tot growshops. Growshops
(voorbereidingshandelingen) faciliteren de handel
en productie van hennep door het leveren van
goederen/kennis/informatie over hennep(teelt).
Daarmee neemt een growshop een belangrijke stap
binnen het crimescript hennep in. De pilot is gericht
op bewustwording bij de gemeente over de rol van
growshops, het tegengaan van en/of sluiten van
growshops door het uitvoeren van interventies,
zoals een controle door het HEIT en het treffen van
bestuurlijke maatregelen. Doel van de pilot is te
komen tot een barrièremodel voor growshops.
Indien succesvol wordt de aanpak uitgebreid naar
groothandels, bedrijven in groeiproducten en
internetshops.
Voor de productie van synthetische drugs zijn (veel)
grondstoffen nodig.

Coalitie tegen ondermijning

Deze grondstoffen worden verworven via
‘reguliere bedrijven’ zoals nagelstudio’s en
schoonmaakbedrijven. Om dit aan te pakken is
juridische toetsing, kennis/indicatoren van
risicobedrijven/branches en vergroten van kennis
bij KvK nodig. Het is daarom belangrijk dat een
samenwerking tussen onder andere gemeenten en
de KvK tot stand wordt gebracht.






Transport van cocaïne kan niet zonder het gebruik
van poortwachters, zoals douaniers en uithalers
van cocaïne uit bijvoorbeeld vrachtwagens. In de
Eenheid Den Haag zijn nodale knooppunten
gevestigd die dienen als hub van goederen. Denk
aan de GreenPort, het Postsorteercentrum, het
nabijgelegen vliegveld The Hague Rotterdam
Airport, de (binnen)havens en dergelijke. Wellicht
kunnen een aantal lessen en aanbevelingen van
het ondermijningsproject ‘Weerbare
Bloemenveiling’ ook worden toegepast op de
overige hubs in de Eenheid.
In samenwerking met het platform veilig
ondernemen bewustzijn campagne ontwikkelen
gericht op ondernemers. Hoe wordt je weerbaar
tegen drugscriminaliteit
Voortbouwend op het project ‘weerbare
bloemenveiling’ en ‘pps-intell’ willen we meer
samenwerking met private partners in concrete
casuïstiek. Er komt een handreiking over
informatiedeling met private partijen, waarin staat
wat wel mag en wat niet.



Bestuursrechtspecialist



Privacy-specialist



Analysecapaciteit om te komen tot
geduide informatieproducten op basis
waarvan keuzes gemaakt kunnen worden
voor aan te pakken casuïstiek.



Communicatiemedewerker en budget
voor ontwikkelen van
bewustwordingscampagnes gericht op
vakscholen, ondernemers, burgers etc.



Per ondermijningstafel een adviseur
bestuurlijke aanpak die gemeenten kan
helpen met het implementeren van
flankerend beleid en het nemen van
bestuurlijke maatregelen (breder
inzetbaar dan drugs (a la het bestuurlijk
ondersteuningsteam).



Programmeur, data-scientist en
business intelligence specialist ten
behoeve van de ontwikkeling van de
integrale intelligence.
Wetgeving informatiedeling publiekprivaat



Vastgoed en horeca
Gezamenlijk regionaal doel
Voorkomen en beperken van vastgoedcriminaliteit en misbruik horeca mede in relatie tot witwassen (van onder
andere opbrengsten van drugshandel). Verder is het doel om de faciliterende rol van de vastgoedbranche
binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit te doorbreken en de top x vastgoedcriminelen en
facilitators aan te pakken.

Wat doen we al?
In Den Haag en Leiden lopen in het kader van het
ondermijningsfonds reeds projecten in de aanpak op
vastgoedcriminaliteit. Er loopt in Den Haag een ‘organised
crimefield lab’ met de focus op succesvolle
horecaondernemers die groot zijn geworden met crimineel
vermogen. Daarnaast lopen er een aantal RIEC-casussen
waarin misbruik van en fraude bij vastgoed voor komt.

spilfiguren en faciliteerders.


Het actueel monitoren van vastgoedtransacties
in de eenheid met gesloten en open bronnen,
zoals Kadaster, KvK en Funda.



Het bevragen van de FIU, de Infobox Crimineel
en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV) en het Anti
Money Laundering Centre (AMLC). Vervolgens
wordt inzicht verworven op de meldingen van
ongebruikelijke transacties (MOT-meldingen)
gericht op vastgoed en horeca.

Onderdelen van de aanpak


Het inrichten van een regionaal Informatie
Knooppunt Vastgoedcriminaliteit (IKV) met RIECpartners, zoals gemeenten, politie, belastingdienst en
FIOD waar de volgende onderdelen worden
uitgevoerd:
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Sterkere (integrale) informatiepositie voor de
gehele eenheid. Dit vergroot het zicht op
verschillende vormen van criminele
vastgoedketens en op ‘malafide’ horeca en in
het verlengde daarvan op vastgoedtransacties,

Coalitie tegen ondermijning



Komen tot een regionale top-x aanpak (of per
OMT) voor spilfiguren zowel op gebied van
vastgoed als horeca en facilitators.



Om een impuls te geven aan het voorkomen
van de ongewenste vermenging van de
georganiseerde misdaad met lokale horeca
wordt een geautomatiseerde branchescan voor
de gemeenten gemaakt. Daarnaast wordt een
geautomatiseerde ‘background-check’
ontwikkeld die (onder meer) in het kader van de

Het gezamenlijk regionaal
doel rondom de aanpak
van crimineel vastgoed
en horeca:

Voorkomen misbruik
in relatie tot
witwassen

Doorbreken van de
faciliterende rol van
de branche bij
drugscriminaliteit

Top X van
vastgoedcriminelen
aanpakken

Wat is hiervoor nodig?
wet Bibob gebruikt kan worden. De
randvoorwaarden voor het inzet van deze
instrumenten zijn uitgewerkt en op dit
moment wordt bij enkele gemeenten in
Noord-Nederland hierop een pilot gedraaid.






De maatschappelijke weerbaarheid
versterken door samenwerking met private
partijen, zoals makelaars, notarissen, banken
en hypotheekverstrekkers. Daarnaast worden
verhuurders en eigenaren van
horecagelegenheden bewust gemaakt van
(signalen van) ondermijning.
Het organiseren van bewustwordingssessies
voor gemeenten (intern) en private partijen
(extern) en deze partijen trainen op het
herkennen van signalen en aspecten van
ondermijning in vastgoed en horeca en
duidelijk te maken waar zij kunnen melden.
Meer integrale controles op (malafide)
horeca.



Elke gemeente gaat vastgoed, de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO) en drank- en
horecavergunningen in de APV in haar Bibob-beleid
opnemen en de wet Bibob toepassen;



Kennis van de Bibob-toets op vastgoed en de WABO
wordt met ondersteuning van het RIEC opgedaan,
verankerd en toegepast. Zo worden er opleidingen
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Regionaal projectleider aanpak
vastgoedcriminaliteit en misbruik horeca
mede in relatie tot witwassen.



Experts op het gebied van vastgoed en
financiële stromen die kennis inbrengen
en overdragen.



Analysecapaciteit gericht op
vastgoedconstructies, criminele gelden en
witwassen.



Afpakkennis structureel bij RIEC Den Haag
borgen: de incidentele middelen zijn
beschikbaar tot 2021.



Een communicatieadviseur voor het
ontwikkelen en toepassen van een
effectieve communicatie-strategie en de
bijbehorende interventies.



Het opleiden van mensen op het gebied
van de wet Bibob, Vastgoed en de WABO.



Capaciteit voor uitvoering van
interventies op maat.



Structureel handhavingsknelpunt om
zicht te verkrijgen op het misbruik van
vastgoed en horeca met betrokken
verdachte subjecten en objecten.



Tools ter versterking van de monitoring.

georganiseerd die gemeentemedewerkers gratis
kunnen volgen.


In elke casus bezien wat de afpakpotentie is, zowel
strafrechtelijk, fiscaal als bestuurlijk;



Communicatie als interventiestrategie.

Voorkomen jonge aanwas en criminele families
Gezamenlijk regionaal doel
Voorkomen dat (steeds) jonge(re) mensen toetreden tot de georganiseerde drugscriminaliteit en het verbinden
van de aanpak van ondermijning aan de preventieve aanpak van gemeenten op het gebied van veiligheid, zorg,
onderwijs en jeugd.

Wat doen we al?
In de afgelopen decennia is in onze regio in verschillende
gemeenten veel ervaring opgedaan met de integrale
aanpak van criminele jeugdgroepen/netwerken. Waar
nodig wordt onder regie van de gemeenten op basis van
informatie en analyse een samenhangend geheel van
interventies ontwikkeld, dat er op gericht is om het gedrag
van de jongeren om te buigen. Dit heeft als doel om
criminaliteit door de jongeren te verminderen, hun sociale
positie te versterken en hen perspectief te bieden.
Hierdoor wordt de negatieve groepsdynamiek verstoord en
wordt aanwas van nieuwe leden voorkomen. Het
voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij criminele
samenwerkingsverbanden maakt onderdeel uit van deze
aanpak.
In Gouda loopt in het kader van de projecten uit het
ondermijningsfonds de aanpak ‘criminele families’. In
Leiden loopt sinds april 2019 de stedelijke jeugd aanpak.
Het RIEC doet in 2020 een onderzoek naar de vraag hoe
jongeren uit kwetsbare wijken geronseld worden en welke
barrières je daartegen kan opwerpen. Daarnaast bezien
RIEC en Veiligheidshuis waar kansen liggen voor
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samenwerking. In april 2020 organiseert het RSIV een
conferentie over de aanpak van jeugdgroepen, waarbij
ook het voorkomen van jonge aanwas en de aanpak van
criminele families onderdeel van het programma zijn

Onderdelen van de versterkingsaanpak


Er wordt gezocht naar nieuwe coalities met
scholen en zorg. Er wordt gesproken met (basis,
middelbaar en voortgezet onderwijs)
schooldirecteuren, leraren, jongeren,
jongerenwerkers en leerplichtambtenaren
gesproken om te bezien wat zij nodig hebben om
een bijdrage te leveren aan het voorkomen van
(ondermijnende) criminaliteit onder jongeren.



Er wordt, mede op basis van deze gesprekken en
op basis van ervaringen uit Oost-Nederland, een
scholenprogramma ontwikkeld gericht op
bewustwording en op handelingsperspectief zowel
voor leerlingen als voor leraren dat door alle
gemeenten in de eenheid gebruikt kan worden.



Zicht krijgen op de ‘rising stars’ via analyse (onder

andere financieel) en ontwikkelen van de aanpak.


Jaarlijkse uitvoering van een inventarisatie van de
meest problematische jeugdgroepen in de gehele
regio met behulp van een verbeterde groepsscan
ten behoeve van inzicht en evaluatie, waarbij de bij
ondermijning betrokken jeugdgroepen/netwerken
met voorrang probleemgericht worden aangepakt.



Dynamisch sturen van opsporing op kopstukken/
sleutelfiguren in samenhang met probleemgerichte
aanpak.



Er wordt een interventiepalet ontwikkeld voor
gemeenten. Hierin staat hoe de gemeente de
domeinen zorg, sociaal domein, onderwijs,
werkgelegenheid en veiligheid beter kan verbinden.
Ook wordt benoemd welke interventies gemeenten
kunnen inzetten om jongeren op het rechte pad te
houden en te begeleiden naar ‘legale’ banen.



De lessen vanuit de integrale, probleemgerichte
aanpak van criminele jeugdgroepen/netwerken en
lessen vanuit het Goudse project voor de aanpak
van criminele families worden vertaald naar
handreikingen voor andere gemeenten. Hierin
worden vragen beantwoord zoals hoe te werken
met een top-x aanpak op ondermijning? Welke rol
kan het veiligheidshuis daarin spelen? En welke
aanpakken werken?



RIEC en veiligheidshuizen gaan meer kennis en
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informatie delen in de reeds lopende aanpak van
overlast gevende en criminele jeugd.




Er wordt aanvullend op de aanpak in Gouda in
twee gemeenten een experiment gestart met de
systeemaanpak van een criminele (drugs)familie.
Dit is een breed experiment: van opsporing tot de
inzet van het sociaal domein, waarbij de gemeente
en het veiligheidshuis nauw zullen samenwerken.
Het doel is om deze aanpak uiteindelijk structureel
te borgen.
Op integrale wijze, met gebruik makend van
bijvoorbeeld social influencers, een
maatschappelijke tegenbeweging op zetten om de
jonge aanwas te verminderen.

Wat is hiervoor nodig?







Programmamanager om dit spoor
structureel vorm te geven.
Budget voor vormgeven en uitrollen
scholenprogramma.
Budget voor onderzoek en analyse.
1 fte voor de beide veiligheidshuizen in
de regio ten behoeve van de versterking
van de aanpak van jeugdigen en
criminele families.
Juridische basis voor informatiedeling
RIEC en Veiligheidshuis.

Aanpak bedrijventerreinen
Gezamenlijk regionaal doel
Doorbreken van de faciliterende rol van bedrijventerreinen binnen de georganiseerde ondermijnende
criminaliteit.

Wat doen we al?
In Rijswijk, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer lopen in het
kader van het ondermijningsfonds reeds projecten op de
aanpak van bedrijventerreinen en de automotive branche.
Ook zijn diverse gemeenten zelf bezig met het aanpakken
van bedrijventerreinen. Ook lopen er RIEC-casussen op
enkele bedrijventerreinen.

Onderdelen van de versterkingsaanpak


Inzicht verkrijgen in welke bedrijventerreinen in de
regio een hoger risico lopen op ondermijnende
criminaliteit (wat zijn indicatoren waardoor een
bedrijventerrein interessant is voor georganiseerde
criminaliteit).



Op basis van de indicatoren komen tot een top 5
aan te pakken bedrijventerreinen per
ondermijningstafel (besluitvorming door
districtscollege) die met voorrang (integraal) worden
opgepakt. Voor de stad Den Haag komen tot een top
3 van bedrijventerreinen die (integraal) worden
aangepakt.
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De hiernaast genoemde onderdelen worden als
volgt uitgewerkt:


Het opzetten van een KVO-B-plustraject. Dit
is een keurmerk voor veilig ondernemen
met meer oog voor ondermijning. Hierbij
vindt nauwe samenwerking tussen
gemeenten, politie, provincie Zuid-Holland
en RIEC, maar ook met het platform Veilig
ondernemen, het CCV en het MKB plaats.



Het organiseren van bijeenkomsten voor
onder andere notarissen, vastgoedontwikkelaars, makelaars en ondernemers
gericht op bewustwording en het vergroten
van de meldingsbereidheid bij signalen van
ondermijning (Hierin zit overlap met spoor
vastgoed);



Elke gemeente zorgt voor een goede
informatiepositie over de
bedrijventerreinen binnen de
gemeentegrens en voor een meldpunt waar
signalen van ondermijning door burgers en
bedrijfsleven gemeld kunnen worden.

Gemeente Rijswijk, Alphen aan
den Rijn en Zoetermeer zijn aan
de slag met projecten op de
aanpak van bedrijventerreinen
en de automotive branche die
zijn gefinancierd uit het
ondermijningsfonds.







Regionale afspraken maken over Bibobbeleid. Er worden voorbeeldbepalingen
opgesteld.
Bij vermoedens van ondermijning op het
bedrijventerrein wordt nadere informatie
inwonnen door bezoek van een wijkagent,
HEIT-controles of een integrale controle
vanuit de gemeente.



Standaard sluiting van bedrijfspanden door
de burgemeester waar druggerelateerde
activiteiten worden aangetroffen.



Op basis van de reeds lopende projecten, die
worden gefinancierd uit het
ondermijningsfonds, worden handreikingen
ontwikkeld voor gemeenten om flankerend
beleid te maken om ‘goede krachten’ op
bedrijventerreinen te mobiliseren en te
steunen.
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Invoeren vergunningplicht bij specifieke
branches, zoals de automotive branche in
APV. Hiertoe wordt een voorbeeldbepaling
opgesteld.

Gemeenten gaan zich richten op de
preventieve aanpak zoals herinrichten
openbare ruimte, acquisitie van goede
bedrijven en herontwikkeling van panden en
(deel)gebieden. Hiervoor wordt een

Coalitie tegen ondermijning

ondermijningseffectrapportage ontwikkeld,
waarlangs beleid kan worden gelegd.






In de preventieve aanpak met het veilig en
integer maken van de bedrijventerreinen
wordt actief gecommuniceerd.
Er wordt een financiële analyse gedaan om
zicht te hebben op de financiële stromen op
de geselecteerde bedrijventerreinen en op
mogelijke interventies vanuit het
financiële/fiscale perspectief.

Wat is hiervoor nodig?



Direct aangetoonde criminele activiteiten
worden daar waar nodig strafrechtelijk
aangepakt.






Regionaal adviseur aanpak
bedrijventerreinen/recreatieparken.
Per ondermijningstafel een adviseur
bestuurlijke aanpak die gemeenten kan
helpen met het implementeren van
flankerend beleid en het nemen van
bestuurlijke maatregelen (breder dan
alleen bedrijventerreinen en
recreatieparken).
Een multidisciplinair analyseteam voor
analyse op bedrijventerreinen en het
ontwikkelen van een tool om dit te
ondersteunen.
Een fonds voor gemeenten voor het
financieren van KVO-B-trajecten.
Communicatiebudget.

Aanpak Recreatieterreinen
Gezamenlijk regionaal doel
Gezamenlijk regionaal doel: zwakke recreatieparken in de regio revitaliseren om zo mogelijkheden voor
ondermijnende activiteiten vanaf recreatieparken te voorkomen.

Wat doen we al?

Er wordt dan gekeken naar de ondernemer,
omgeving en populatie op een specifiek
vakantiepark. Hierbij weegt ook informatie over
meldingen en incidenten mee. Het RIEC en de
partners voeren deze analyse uit in samenwerking
met het LSI (landelijke Stuurgroep
Interventieteams). Informatie van verschillende
partijen wordt bij elkaar gebracht om een
compleet beeld te krijgen. Het RIEC kan informatie
van onder andere de gemeente en het politie
kadaster bij elkaar brengen. Hierbij is het een
randvoorwaarde dat politie (wijkagenten) en
gemeenten ook ‘zachte’ informatie uit eigen
waarnemingen aandragen. Ook kan er door een
financiële analyse inzicht worden verkregen in de
mogelijke geldstromen op de parken.

In 2019 is door het RIEC in district G van elke gemeente 1
recreatiepark doorgelicht. Dit heeft geleid tot zicht op een
recreatiepark dat door zijn aard en opzet faciliterend is aan
ondermijnende criminaliteit. De betreffende gemeente is
momenteel bezig met het ontwikkelen van een aanpak.
Daarnaast wordt een gerichte aanpak ontwikkeld in district
F door een gemeente, het RIEC en het LSI, omdat er zware
signalen zijn van ondermijnende activiteiten op een
recreatiepark.
Binnen dit thema zijn in verschillende andere regio’s en op
landelijk niveau reeds aanpakken ontwikkeld.

Onderdelen van de versterkingsaanpak
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Regionaal meer inzicht verkrijgen welke
recreatieparken in de regio een hoger risico lopen
op ondermijnende criminaliteit (er zijn hier
inmiddels in andere regio’s modellen voor
ontwikkeld die hiervoor gebruikt kunnen worden).
Op basis van een eerste risicoanalyse kan dieper
worden ingezoomd op kwetsbare recreatieparken.
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Daar waar nodig meer informatie verzamelen over
recreatieparken door middel van integrale
controles. Dit vergt een zeer gedegen
voorbereiding om informatie te kunnen ontsluiten
en verwerken. Daarnaast dienen gemeenten hun
acties naar eigenaren of gebruikers op
vakantieparken toe te lichten en te letten op een

correcte bejegening van deze mensen.




Gemeenten hebben de regierol in de vraagstukken
rond recreatieparken. Deze vraagstukken liggen niet
alleen op gebied van ondermijning, maar ook op
eigendom, economische kwaliteit, sociale situatie en
brandveiligheid. Belangrijk is dat gemeenten vooraf al dan niet aan de hand van een ZKA-onderzoek bepalen of zij het vakantiepark willen revitaliseren,
normaliseren of saneren. Op die parken waar uit de
verdiepende analyse blijkt dat er problemen zijn,
wordt een integrale aanpak ontwikkeld. Het LSI kan
gemeenten hierbij ondersteunen, maar ook de
provincie kan hierbij een rol spelen.
Er wordt een klein kwaliteitsteam ingericht die
gemeenten en ondernemers ondersteunt bij
kwaliteitsverbetering en innovatie van het park.



Direct aangetoonde criminele activiteiten worden
strafrechtelijk aangepakt.



Gemeenten met een recreatiepark zorgen dat het
hebben van een (digitaal) nachtregister verplicht
wordt in de APV en brengen hun BRP in relatie tot
recreatieparken op orde.
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Wat is hiervoor nodig?







Regionaal adviseur aanpak
recreatieterreinen.
Analistenteam die analyses maken en
advies geven over de staat van de
recreatieparken in de regio.
Vliegende regionale ambtelijke brigade
die gemeenten kan ondersteunen bij het
aanpakken van recreatieparken.
Communicatiebudget.

