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Onderwerp
Digitaal data-onderzoek naar criminele indicatoren bedrijventerreinen

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Ondermijning samenleving op bedrijventerreinen
Nu de Zuid-Hollandse economie zucht onder de enorme druk van COVID-19 zijn
ondernemers en verhuurders van zakelijk onroerend goed op bedrijventerreinen extra
kwetsbaar voor ondermijning. Een ogenschijnlijke financiële reddingsboei die het
bedrijf overeind houdt kan soms bijzonder ernstige consequenties hebben.
De provincies Gelderland en Noord-Brabant gaan gezamenlijk een digitaal dataonderzoek1 doen naar criminele indicatoren rondom bedrijventerreinen. Onderzoekers
gaan met een breed spectrum aan openbare en vertrouwelijke bronnen een analyse
maken van kwetsbaarheid voor criminele invloeden. Maar ook politie en de
makelaarsbranche werken steeds beter samen om ondermijning te vinden en te
voorkomen2.
Ondermijning van de overheid; en van de maatschappij is als de ijsberg die de Titanic
deed zinken. Je ziet het niet maar onderwater zitten enorme gevaren. Wie eenmaal in
de fuik zit komt daar niet zonder kleerscheuren weer uit. Daarbij hebben we het niet
over de minste vormen van misdaad. Drugscriminaliteit,
mensenhandel, vastgoedfraude, witwassen en andere vormen van
ontwrichtende misdaad zijn een bedreiging voor het ondernemersklimaat en voor onze
samenleving.
Preventie is wat de VVD betreft net zo belangrijk als de aanpak zelf. Niet alleen moet
worden opgespoord; ondermijning moet als het even kan worden voorkomen. De
schade aan bedrijven en mensen die we kunnen voorkomen is voor de betrokkenen
de grootste winst. Secundair is dat we zo de impact op de samenleving
ook ondervangen.
1

https://www.gelderland.nl/Persberichten/Data-onderzoek-moet-ondermijning-bedrijventerreinentegengaan

2

https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/11/02-politie-en-makelaardij-samen-tegen-ondermijning.html
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1.

Bent u het eens met de VVD dat ondermijning van de overheid ongemerkt een groot
gevaar vormt voor de samenleving?

Antwoord
Ja, het college vindt de aanpak van ondermijning belangrijk en heeft daarom aan de
organisatie gevraagd om een nadere verkenning uit te voeren naar de inzet van de
provincie. In Q2 zal GS deze verkenning bespreken en PS nader op de hoogte
brengen over inhoud en vervolg.

Wat doet u als GS vanuit uw coördinerende rol om ondermijning te identificeren, op te
sporen en belangrijker nog: te voorkomen?

Antwoord
De coördinerende rol om ondermijnende criminaliteit in de samenleving te
identificeren, op te sporen en aan te pakken is weggelegd bij andere partijen dan de
provincie. De lokale aanpak wordt uitgevoerd onder regie van gemeenten
en de (inter)nationale aanpak vindt plaats onder regie van het rijk.

In Zuid-Holland is de rol van de provincie bij de aanpak van criminaliteit beperkt. Bij
het voorkomen van ondermijning heeft GS als eerste prioriteit de weerbaarheid van de
eigen organisatie benoemd. Ook wordt gekeken waar het past om eigen beleidskracht
in te zetten om de lokale en bovenregionale aanpak te ondersteunen.

3.

Bent u bekend met dit onderzoek van de provincies Gelderland en Noord-Brabant?

Antwoord
Ja, de provincies zijn verbonden in een kennisnetwerk ondermijning, werken samen
en benutten elkaars inzichten.

4.

Het valt de VVD op dat onze provincie niet bij initiatief van Avans Hogeschool en
CentERdata staat. Bent u bereid om op zo kort mogelijke termijn aansluiting te zoeken
bij dit onderzoek?

Antwoord
De provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn opdrachtgever voor dit onderzoek. De
uitkomsten van het onderzoek zullen breed worden gedeeld en zijn ook bruikbaar voor
partijen in Zuid-Holland. Geïnteresseerde partijen worden vanzelfsprekend door ons in
contact gebracht met betrokkenen bij de twee provincies.
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