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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
In de periode september 2020 tot en met januari 2021 heb ik mij gewijd aan het uitvoeren en schrijven 
van mijn afstudeeronderzoek. Voor u ligt het verslag van de afstudeeropdracht ‘Een kwalitatief onder-
zoek naar digitale indicatoren voor ondermijnende drugscriminaliteit’. Het onderzoek voor deze afstu-
deeropdracht is uitgevoerd in opdracht van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, onderdeel 
van de Nationale Politie eenheid Oost-Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding van de 
bacheloropleiding Forensisch Onderzoek aan Hogeschool Saxion te Enschede. Voor dit afstudeeron-
derzoek is onderzoek gedaan naar de indicatoren voor ondermijnende drugscriminaliteit die te ont-
sluiten zijn uit digitale systemen van belanghebbende partners.  
 
Met de kennis en vaardigheden die ik gedurende de opleiding heb opgedaan, was ik in staat om dit 
onderzoek grotendeels zelfstandig te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren en schrijven van dit onderzoek 
heeft bijgedragen aan het vergroten en uitbreiden van deze kennis en verbetering van de vaardighe-
den. Het was voor mij dan ook een uitermate leerzame periode. Tijdens het uitvoeren en schrijven van 
dit onderzoek ben ik begeleid vanuit de Hogeschool Saxion. Ik wil daarom mijn afstudeerdocent Ri-
chard Brinkman en tweede lezer Ton Lemmens bedanken voor de begeleiding van het onderzoekspro-
ces en het geven van feedback op mijn stukken.  
 
Vanuit Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland ben ik begeleid door Anton Jansen, Paul van der 
Weiden en Vincent Leenders. In samenspraak met hen is het idee voor het onderzoeksonderwerp ont-
staan en is dit onderzoek tot stand gekomen. Ik wil hen dan ook bedanken voor de kans die zij mij 
geboden hebben om dit onderzoek te kunnen uitvoeren en voor alle steun en hulp die ik in de afgelo-
pen periode van hen heb mogen krijgen.  
 
Bovendien heeft ook een aantal andere mensen bijgedragen aan de totstandkoming van dit verslag. 
Graag wil ik alle respondenten bedanken die door middel van interviews hun bijdrage hebben geleverd 
aan de resultaten van dit onderzoek. Zij hebben mij openhartig een inkijk gegeven in hun expertise op 
het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en mij voorzien van de relevante informatie 
die benodigd was voor dit onderzoek. Zonder hun medewerking was dit onderzoek niet geworden tot 
wat het nu is.  
 
Tenslotte wil ik graag familie en vrienden bedanken die stukken van mijn verslag gelezen hebben of 
mij op welke andere manier dan ook gesteund hebben gedurende de afgelopen periode.  
 
Veel leesplezier, 
 
Fleur Wille 
Aalten, 13 januari 2021 
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 Samenvatting 

Platform Veilig Ondernemen (PVO) staat voor een Publiek-Private Samenwerking met de overheid, het 
bedrijfsleven en burgers om ondermijnende criminaliteit preventief en repressief tegen te gaan. Door 
integrale samenwerkingen te ontwikkelen en nieuwe en bestaande data van partijen te combineren, 
wordt beoogd om ondermijning op niet-traditionele wijze aan te pakken. De omvang en de gevolgen 
van ondermijnende criminaliteit nemen steeds grotere vormen aan. Het thema ondermijning heeft 
mede daardoor een sterkere positie ingenomen op de veiligheidsagenda. Door op basis van reeds be-
staande data indicatoren te ontsluiten die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit, kan inzicht 
verkregen worden in criminele activiteiten op bepaalde locaties. Hiervoor wordt gekeken of digitale 
indicatoren te ontsluiten zijn uit systemen en informatiebronnen van partijen. Op basis van de onder-
zoeksvraag ‘Welke ICT-indicatoren zijn te vinden in (open) bronnen van diverse organisaties en zijn deze 
indicatoren aan elkaar te koppelen waardoor men op voorhand kan zien dat op een locatie sprake is 
van ondermijnende drugscriminaliteit in de regio Oost-Nederland?’ zijn indicatoren van verschillende 
partners in beeld gebracht die, indien zij gecombineerd worden met andere data, inzicht kunnen geven 
in de aanwezigheid van verdachte activiteiten op verwonderlijke locaties. Voor dit onderzoek zijn 9 
interviews gehouden met verschillende deskundigen die een rol spelen of een aandeel hebben in de 
aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. Bovendien is relevante literatuur bestudeerd en heeft 
inhoudsanalyse plaatsgevonden op zowel de inhoud van de interviews als diverse krantenberichten 
die betrekking hadden op ondermijnende drugscriminaliteit. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide 
lijst met zowel bestaande als nieuwe indicatoren waarover partners en overige partijen beschikken. 
Het betreft indicatoren in de volgende categorieën: fysieke locatie, vastgoed, waarnemingen door 
handhavers, politie of burgers, (al dan niet anonieme) meldingen, historische gegevens, afwijkend of 
illegaal stroomverbruik en afvalwaterkwaliteit. Organisaties die over deze indicatoren beschikken zijn 
gemeenten, politie, omgevingsdiensten, netbeheerders, vastgoedeigenaren of woningbouwcorpora-
ties, waterschappen en de Regionale Informatie- en Expertisecentra. Enkele partners zien patronen als 
het gaat om indicatoren, maar voor het sluitend aanwijzen van patronen is op basis van de resultaten 
onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing gevonden. Voor het combineren van indicatoren tus-
sen partners is het van belang dat er frequenter en meer structureel informatie-uitwisseling plaats-
vindt tussen belanghebbende partijen. Mede hierdoor kunnen eerder patronen herkend worden en 
voorspellingen gedaan worden voor locaties die een risico vormen voor ondermijnende drugscrimina-
liteit.  De conclusie is daarom dat een groot aantal indicatoren in bronnen van verschillende organisa-
ties aan te wijzen is die kunnen duiden op criminele activiteiten op een locatie. Door informatie-
uitwisseling te intensiveren kunnen indicatoren opgemerkt worden en kan daarop geacteerd worden. 
De belemmeringen in dit onderzoek zijn het gevolg van de Covid-19 pandemie. Hierdoor hebben inter-
views veelal telefonisch of door middel van een videoverbinding plaatsgevonden. Mogelijk dat dit tot 
gevolg heeft gehad dat de respondenten minder open over bepaalde onderwerpen gesproken hebben. 
Naar aanleiding van de conclusies wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor PVO. Een volgend ver-
kennend onderzoek kan uitgevoerd worden naar de beste methode om de indicatoren te verrijken met 
de informatie van partners. Van daaruit kan gekeken worden naar de voorspellende waarde die daaruit 
op te maken is. Vervolgens is het van belang dat onderzocht wordt wat de juiste manier is om alle 
informatie samen te voegen en daar analyses op uit te voeren.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
1.1.1 Breaking Bad in het buitengebied 
Het had alle ingrediënten voor een spannende Netflix-serie als Breaking Bad: op 8 mei 2020 deed de 
politie een inval in een boerenschuur in het Gelderse Achter-Drempt. Ze troffen een drugslab aan dat 
volop in bedrijf was: er werd crystal meth geproduceerd. De straatwaarde van de drugs bedroeg tien 
miljoen euro. Een Colombiaan, een Mexicaan en een Amerikaan werden opgepakt. Vermoedelijk wa-
ren de drugs bedoeld voor export. (NOS, 2020) Hoe is het mogelijk dat in een klein dorp als Achter-
Drempt zo’n internationale criminele bende schuilgaat en wat kan Nederland nog meer verwachten? 
Was deze zaak een uitzondering op de regel? 
 

1.1.2 Ondermijnende criminaliteit 
Over het gevaar van georganiseerde criminaliteit wordt sinds de jaren ’80 al gesproken. (Van Dam & 
Oosterbaan, 2020) In de loop van de jaren kwam daar een nieuw begrip bij: ondermijnende criminali-
teit, ofwel ondermijning. Van ondermijning wordt gesproken wanneer men het heeft over de verbin-
ding tussen onder- en bovenwereld. De kern van dit begrip is moeilijk te omschrijven, de laatste jaren 
wordt het als containerbegrip gebruikt en dat maakt het een breed en moeilijk te trechteren begrip. 
In beginsel houdt het in dat criminele netwerken uit de onderwereld steeds meer verweven raken in 
de legale bovenwereld en daardoor grote invloed hebben op de samenleving. Zo vormt ondermijning 
een bedreiging voor de veiligheid en het openbaar bestuur. Het verbaast dan ook niet dat ondermijning 
gezien wordt als maatschappelijk probleem. Ondermijnende criminaliteit kent verschillende verschij-
ningsvormen: een wietplantage in een woning, een drugslab in een loods, illegaal gedumpt drugsafval 
op een verlaten bospad, zorgfraude, mensenhandel en illegale bewoning op vakantieparken. 
 
Crystal meth is een nieuwe vorm van productie in Nederland, gelijk aan de cocaïnewasserijen. De ge-
organiseerde misdaadorganisaties zijn aan het overschakelen. De opbrengst van een gram crystal meth 
is 80 euro, tegenover 3,50 euro die een xtc-pil oplevert. Het voordeel van een xtc-lab is dat ze eenvou-
dig kunnen worden omgebouwd naar een methlab. (van Gelder & Aalbers, 2020) Het methlab dat in 
Achter-Drempt werd aangetroffen, was het zevende methlab dat in de eerste vijf maanden van 2020 
werd ontmanteld. Ter vergelijking, in heel 2019 zijn negen methlabs opgerold, in 2018 zeven. (van 
Gelder & Aalbers, 2020; Politie, 2020) Nederland is aantrekkelijk als het gaat om de productie van 
hennep en synthetische drugs. Onder andere de goede infrastructuur, de ‘pillenboeren’, het milde 
strafklimaat en de gunstige ligging ten opzichte van Europa maken dat Nederland voorzien is van be-
vorderlijke elementen voor de drugsproductie. (Stoker, 2020) Het is echter niet alleen de productie 
van synthetische drugs waarmee Nederland te kampen heeft. De jaarlijkse omzet van hennep en syn-
thetische drugs in Nederland in de regio Oost-Nederland bedraagt drie miljard euro. In heel Nederland 
zijn ongeveer 60.000 kleine tot grote hennepplantages. Een gemiddelde hennepplantage telt 300 plan-
ten, zo’n plantage is goed voor een jaarlijkse opbrengst van 180.000 euro, waarbij de planten zo’n vijf 
tot zes keer geoogst worden. Nederland bestaat uit tien politie-eenheden, een eenvoudige rekensom 
toont aan dat in de eenheid Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel samen) 6.000 hennepplantages 
zijn, waarvan er in 2018 600 zijn opgerold. Dat houdt in dat sinds 2018 nog 5.400 plantages in bedrijf 
zijn.  
 

1.1.3 Platform Veilig Ondernemen  
Het thema ondermijning heeft de afgelopen jaren een sterke positie ingenomen op zowel de nationale 
als regionale veiligheidsagenda. Naar aanleiding van vergelijkbare situaties uit paragraaf 1.1.1 die zich 
in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, is Platform Veilig Ondernemen (PVO) opgericht. PVO staat 
voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen overheid, bedrijfsleven en burgers om ondermij-
nende criminaliteit in het buitengebied preventief en repressief tegen te gaan. PVO is een landelijk 
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netwerk, werkt lokaal in alle regio’s en heeft een actieve rol in de preventieve aanpak van ondermij-
nende criminaliteit. De slogan van PVO luidt: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ Pas als men 
weet waar je op moet letten bij ondermijning, ga je steeds meer zien. Het is van belang dat het on-
zichtbare zichtbaar wordt gemaakt. Daarvoor vraagt de aanpak en bestrijding van ondermijning inzet 
van iedereen. Door een integrale samenwerking te ontwikkelen en hierbij nieuwe en bestaande data 
te combineren, wordt beoogd om ondermijning op niet-traditionele wijze aan te pakken. Op deze ma-
nier kunnen op microniveau gegevens worden uitgewisseld om naar een model te kunnen toewerken 
waarin risicopanden en verdachte locaties eerder in beeld komen. PVO is bekend met de problematiek 
rondom drugslabs en hennepkwekerijen. Een actueel en veel voorkomend fenomeen, het is van belang 
om er op een andere manier naar te kijken. 
 

1.1.4 Informatievoorziening  
Een goede informatievoorziening is nodig om op een andere manier naar dingen te kijken. Daarom is 
men op zoek gegaan naar de mogelijkheden die een datagedreven aanpak kan bieden in de bestrijding 
van ondermijning. Zo kunnen gemeenten samen met politie, justitie, het Regionaal Informatie- en Ex-
pertise Centrum (RIEC) en andere belanghebbenden, zoals brancheorganisaties en ondernemersver-
enigingen een gezamenlijke aanpak voor ondermijnende criminaliteit vormgeven. (Van Dam & 
Oosterbaan, 2020)  PVO heeft om die reden opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. 
 

1.2 Probleemanalyse 
Ondermijning komt in alle lagen van de maatschappij voor. Om ondermijning te kunnen aanpakken is 
het van belang dat men zicht krijgt op ondermijnende activiteiten. Hiervoor is bij de politie maar be-
perkt capaciteit beschikbaar en het kost veel tijd en energie. Vaak is bij opsporingsinstanties al wel 
sprake van een professioneel onderbuikgevoel, maar is dat niet op concrete feiten gebaseerd, waar-
door geen actie kan worden ondernomen. De interesse ligt bij datgene dat onder de radar blijft; acti-
viteiten die het daglicht niet kunnen verdragen, waarvan naar het schijnt iedereen op de hoogte is, 
maar waar handhavende instanties niet op kunnen doorpakken. Vaak wordt achteraf gezegd: was er 
sprake van indicatoren waardoor we eerder hadden kunnen reageren?  
 
Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit kijken de samenwer-
kende partijen zowel naar preventieve als repressieve maatregelen. Een 
van die preventieve maatregelen is om op basis van reeds bestaande 
data indicatoren te achterhalen die op voorhand kunnen zeggen of mo-
gelijk ergens ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Door deze indi-
catoren te combineren, te duiden en te trechteren kan inzicht worden 
verkregen in criminele sectoren en hun activiteiten op bepaalde loca-
ties. PVO wil graag weten of dit ook mogelijk is met ICT-indicatoren. Het 
gaat dan om indicatoren die te ontsluiten zijn uit digitale systemen en 
informatiebronnen. Gegevens over zaken die een signalerende functie 
kunnen hebben over een locatie. De achterliggende gedachte is dat met 
behulp van ICT lijntjes te vinden zijn die samen een unieke combinatie 
vormen van niet eerder gekoppelde indicatoren, die kunnen bijdragen 
aan een datagedreven aanpak van ondermijning. Anders gezegd: is het 
mogelijk om met bestaande ingrediënten een nieuw gerecht te creëren? 
Met deze unieke combinatie kan van een subject een ander beeld ver-
kregen worden dan dat tot nu toe bestaat. Met een datagedreven aan-
pak is het mogelijk om op voorhand te bepalen of een subject mogelijk 
onderzoekswaardig is en of dit aanleiding kan zijn tot interventies.  
 

Figuur 1 Trechtermodel pro-
bleemanalyse 
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In de literatuur is nog niet veel bekend over de toepassing van de specifieke groep ICT-indicatoren. Om 
te onderzoeken of het mogelijk is dat ICT-indicatoren kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermij-
ning en waar deze indicatoren te vinden zijn, is dit verkennende onderzoek opgezet. 
 

1.2.1 Centrale vraag en deelvragen 
Naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk wordt gezocht naar indicatoren die uit digitale systemen 
te ontsluiten zijn waarmee te zien is dat op een locatie andere bezigheden plaatsvinden dan wat gezien 
de feiten mag of kan worden verwacht. De intentie is om op een andere dan tot nu toe gebruikelijke 
manier te kijken of factoren kunnen worden gecombineerd. Om dit te onderzoeken is de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld:  
 

Welke ICT-indicatoren zijn te vinden in (open) bronnen van diverse organisaties en zijn deze 
indicatoren aan elkaar te koppelen waardoor men op voorhand kan zien dat op een locatie 
sprake is van ondermijnende drugscriminaliteit in de regio Oost-Nederland? 

 
Om nadere richting aan het onderzoek te kunnen geven en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoor-
den, is een aantal deelvragen opgesteld:  

1. Welke ICT-indicatoren kunnen wijzen op ondermijnende drugscriminaliteit? 
2. Bij welke instanties zijn deze indicatoren te vinden of aanwezig?  
3. Welke digitale patronen zijn te herleiden bij ondermijnende drugscriminaliteit? 
4. Hoe kunnen ICT-indicatoren optimaal gecombineerd worden zodat ze kunnen bijdragen aan 

een datagedreven aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit?  
 

1.3 Doelstelling  
Met dit onderzoek wordt beoogd te achterhalen welke ICT-indicatoren bestaan die inzicht kunnen bie-
den in de aanwezigheid van criminele sectoren en hun activiteiten op bepaalde locaties. Met behulp 
van een datagedreven aanpak kan op voorhand worden bepaald of een subject mogelijk onderzoeks-
waardig is. Op die manier kan efficiënter met de capaciteit worden omgegaan. De aanpak verschuift 
van de klassieke repressieve aanpak, naar een preventieve benadering waarbij men met kennis van 
zaken beslissingen gaat nemen, in plaats van enkel af te gaan op ervaring of professioneel onderbuik-
gevoel. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens bijdragen aan een datagedreven aanpak 
van ondermijning, met als gevolg een gerichter benadering die door middel van data-analyse specifiek 
kan worden toegepast. In het grotere geheel houdt dit in dat deze activiteiten vroegtijdig opgespoord 
kunnen worden en dat ondermijning een halt wordt toegeroepen. 
 

1.4 Afbakening 
Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om in te zoomen op de ICT-indicatoren. In de literatuur is nog 
niet veel bekend over de bijdrage die ICT-indicatoren kunnen leveren bij een datagedreven aanpak 
voor ondermijning. Toch is al uit enkele zaken gebleken dat ook deze een bijdrage kunnen leveren aan 
de opsporing van ondermijnende activiteiten. Bovendien kunnen ze gecombineerd worden met an-
dere indicatoren en zo een aandeel hebben in de datagedreven aanpak van ondermijnende criminali-
teit. Daarom zal dit onderzoek gericht zijn op het vinden van indicatoren die men uit digitale systemen 
kan halen.  
 
Zoals in de aanleiding is beschreven heeft ondermijning verschillende verschijningsvormen. Het ligt in 
lijn der verwachting dat bij vrijwel alle verschijningsvormen van ondermijning indicatoren in de ICT-
omgeving te vinden zijn. Omdat het geheel van alle ondermijningsvormen zeer divers is, is gezien de 
tijd die beschikbaar is gesteld voor dit onderzoek, gekozen om in te zoomen op ondermijnende drugs-
criminaliteit. De reden hiervoor is dat ondermijnende drugscriminaliteit een zeer actueel fenomeen is 
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dat hoog op de agenda staat van de Nederlandse overheid en lagere overheden. Hierbij wordt gefocust 
op de productie van hennep en synthetische drugs. Voor synthetische drugs zal het accent liggen op 
ecstasy en methamfetamine. Ondanks dat deze keuzes binnen dit onderzoek gemaakt zijn om het doel 
voor ogen te kunnen houden en te kunnen behalen, is het zeker de moeite waard om op een later 
moment te kijken naar overige verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en welke ICT-
indicatoren een bijdrage kunnen leveren bij de datagedreven aanpak van die ondermijningsvormen.  
 

1.5 Leeswijzer 
In het huidige hoofdstuk zijn de aanleiding en de probleemanalyse uiteengezet met aansluitend de 
doelstellingen de afbakening van het onderzoek. Hoofdstuk 2 gaat in op een aantal theoretische be-
grippen die in het eerste hoofdstuk aan bod zijn gekomen om zo een kader te stellen waarbinnen dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de onderzoeksstrategie en hoe 
verwacht wordt om de juiste informatie te vergaren voor het beantwoorden van de deelvragen en de 
hoofdvraag. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de methoden en de werkwijze waarop dit 
onderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het onderzoek. Tevens worden in dit 
hoofdstuk de onderzoeksvragen beantwoord. Hoofdstuk 6 bevat de discussiepunten over dit onder-
zoek en de resultaten, waarna in hoofdstuk 7 de conclusie over dit onderzoek beschreven wordt en de 
centrale vraag beantwoord zal worden. Uit de getrokken conclusie kunnen enkele aanbevelingen ge-
daan worden, deze zijn beschreven in hoofdstuk 8. Een overzicht van de toegepaste literatuur is te 
vinden in hoofdstuk 9. Tenslotte zijn in hoofdstuk 10 de bijlagen van het onderzoeksverslag opgeno-
men. De transcripten van de interviews zijn in een apart document opgenomen dat met dit verslag is 
ingeleverd.   
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2 Theoretisch kader 

2.1 Ondermijning 
Er bestaan vormen van criminaliteit die zich aan het zicht onttrekken en waar men op het eerste oog 
geen last van lijkt te hebben. Soms zijn het activiteiten die zich in een grijs gebied van de wet afspelen, 
waarvan niet altijd duidelijk is of het legaal of illegaal is. Wat wel duidelijk is, is dat deze activiteiten 
een negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van de rechtstaat. In dit verband wordt 
gesproken van ondermijning. (Lam, van der Wal, & Kop, 2018) Ondermijning betreft de verbinding 
tussen onder- en bovenwereld. Om ondermijning te duiden, is het belangrijk om het onderscheid tus-
sen de verweven onder- en bovenwereld te kennen. Het drukt uit dat wat als integer wordt beschouwd 
(de bovenwereld, bestaande uit advocaten, accountants, bouwbedrijven en zorginstellingen) onder-
deel blijkt te zijn van minder integere activiteiten (onderwereld). Criminaliteit beperkt zich niet meer, 
maar neemt een werkwijze aan die alles wegheeft van het reguliere gedrag van de burger om zo min 
mogelijk op te vallen. Faber (2013) stelt dat de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld be-
trekking heeft op de werkwijze van de crimineel, op het ‘hoe’. Dat terwijl ondermijning ook kan duiden 
op het maatschappelijke gevolg, zijnde de schadelijkheid van die verweving. De fundamenten waarop 
en waardoor de samenleving is gevormd, kunnen alleen functioneren als sprake is van afspraken, re-
gels en vertrouwen. Denk aan het rechtssysteem, de gezondheidszorg, het financiële stelsel, het poli-
tieke systeem, het sociale zekerheidsstelsel en nutsvoorzieningen. Zodra deze systemen ondermijnd 
worden, loopt het functioneren van de stelsels en dus onze samenleving gevaar. (Faber, 2013)  
 
Criminelen maken gebruik van de mogelijkheden die de overheid en andere instanties bieden voor het 
uitvoeren van criminele activiteiten. Ze hebben vergunningen en informatie nodig van lokale overhe-
den en moeten in het bezit zijn van een bankrekening voor het witwassen van hun criminele geld. Voor 
onroerend goed hebben ze makelaars, projectontwikkelaars en notarissen nodig. Ze laten signalen van 
hun criminele activiteiten achter, de overheid kan die opvangen als ze goed kijkt. (Kolthoff & Khonraad, 
2016). Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. Het beeld wordt geschetst dat (georganiseerde) misdaad onze 
samenleving op onzichtbare manier beheerst. Inmiddels zijn niet langer individuen en criminelen het 
slachtoffer, maar wordt ook de maatschappij als geheel bedreigd. (Lam, van der Wal, & Kop, 2018)  
 
Omdat het geven van een definitie voor ondermijning niet eenvoudig blijkt te zijn, wordt in dit onder-
zoek de definitie toegepast die het RIEC voor de term ondermijning hanteert:  
 
(…) de forse verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, waarbij criminelen beschikken over ille-
gaal vermogen, waardoor economische macht- en invloedsposities ontstaan. De bovenwereld kan al 
dan niet bewust, gedwongen of verwijtbaar criminele activiteiten faciliteren. Dit heeft een onder-
mijnend effect op de samenleving. (RIEC, z.d.) 
 

2.1.1 Aanpak 
Doordat ondermijning sociaal en maatschappelijk verankerd is, kan ondermijning niet alleen door mid-
del van opsporing en vervolging worden aangepakt. Hiervoor is een meervoudige maatschappelijke 
strategie essentieel die zowel preventief als repressief zorgt voor het indammen en limiteren van on-
dermijning. Tops en Schilder (2016) beschrijven deze strategie die bestaat uit vijf dimensies:  

1. Strafrecht; het meest overheersend in de bestrijding van georganiseerde misdaad, maar als op 
zichzelf staand middel betrekkelijk weinig doeltreffend. Toch is het belang niet te onderschat-
ten. Het aanpakken van het maatschappelijke probleem moet hierbij centraal staan. Het straf-
recht zorgt zowel voor rechtsbescherming als bescherming voor de samenleving. 

2. De integrale aanpak; waaronder samenwerkingen als de PPS van PVO. Zowel publieke als pri-
vate partijen zoeken naar afstemming tussen verschillende rechtsgebieden, waaronder straf-
recht, bestuursrecht, fiscaalrecht en civielrecht. Dit heeft als doel om het criminelen door 
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middel van wetten en regels het plegen van criminele activiteiten zo moeilijk mogelijk te ma-
ken. RIEC’s zijn hierbij cruciaal gebleken om druk uit te oefenen op criminele organisaties. Een 
belangrijk bestuurlijk element binnen deze dimensie is de Wet BIBOB. Het doel hiervan is dat 
gemeenten, provincies en ministeries de integriteit van houders en aanvragers van vergunnin-
gen en subsidies toetsen om criminaliteit en witwaspraktijken aan te pakken. (Gemeente 
Amsterdam, z.d.)  

3. Communicatie; door naming-and-shaming interventies staan de criminelen in de aandacht. 
Het beperkt het gevoel dat alles wat zij doen vanzelfsprekend is, ze worden onder druk gezet 
en gaan sneller fouten maken. Als activiteit op zich misschien niet voldoende, maar mogelijk 
wel een van de meest effectieve bestrijdingsmiddelen.  

4. Mobilisatie; initiatieven uit de samenleving ondersteunen, waarbij communicatie en interactie 
door contact met bepaalde groepen (makelaars, MKB’ers, agrariërs) centraal staan. Verster-
king van een breed maatschappelijk bewustzijn is een voorwaarde, evenals het beïnvloeden 
van het maatschappelijke klimaat.  

5. Sociale interventies; gericht op verandering van inbedding en verankering in ‘normale’ sociale 
structuren van ondermijnende criminaliteit. Verondersteld wordt dat sociale interventies kun-
nen voorkomen dat de inspanningen om ondermijning terug te dringen van tijdelijke duur zul-
len zijn. Ook hier speelt de PPS van PVO een rol, zij beogen door middel van 
voorlichtingsavonden bewustzijn bij ondernemers en burgers te creëren en zo de weerbaar-
heid tegen ondermijning te vergroten. 

 
De aanpak van ondermijning is een lange adem, zo is uit ervaringen gebleken. Echter kan een meer-
voudige aanpak wel degelijk succesvol zijn. (Tops & Schilder, 2016) Bovendien kan de toepassing van 
een datagedreven aanpak waarbij op basis van indicatoren potentieel verdachte locaties in beeld ko-
men, wellicht op de langere termijn onderdeel gaan uitmaken van de meervoudige strategie voor de 
aanpak van ondermijning. Hieruit komt ook sterk naar voren dat PVO een grote rol speelt bij de aanpak 
van ondermijning, omdat zij bij vier van de vijf dimensies een aandeel heeft. Door deel te nemen aan 
integrale samenwerkingen, maar ook door in gesprek te gaan met sectoren die kwetsbaar zijn voor 
ondermijning en bewustwording te creëren bij sectoren maar ook bij burgers en hierover te commu-
niceren, draagt PVO bij aan de meervoudige strategie voor de aanpak van ondermijning. Hierbij wordt 
beoogd om aan de voorkant van de problematiek te komen, door bewustwording en weerbaarheid te 
creëren en zo te zorgen dat voor criminelen minder gelegenheid is om ondermijnende activiteiten te 
plegen.  
 

2.2 Drugscriminaliteit 
2.2.1 Synthetische drugs 
De omvang van de productie van synthetische drugs in Nederland wijst de afgelopen jaren op een 
toename. Daar waar het in 2012 ‘slechts’ 30 aangetroffen drugslabs betrof, waren dit er in 2016, 2018 
en 2019 respectievelijk 59, 82 en 90. (Politie, 2020; Boerman, Grapendaal, Nieuwenhuis, & Stoffers, 
2017) Een duidelijke toename dus. De synthetische drugs die onder Nederlandse drugsgebruikers do-
minant zijn, zijn ecstasy, amfetamine, GHB, ketamine en lsd. De synthetische drugs waar het in dit 
onderzoek om zal gaan zijn ecstasy (xtc) en methamfetamine (crystal meth) omdat van die drugs de 
meeste laboratoria in Nederland worden aangetroffen. De in Nederland geproduceerde synthetische 
drugs worden afgezet op gebruikersmarkten over de hele wereld. Methamfetamine is wereldwijd de 
meest gebruikte synthetische drug, in Nederland is het gebruik te verwaarlozen. Met name in Azië, 
Noord-Amerika en Oceanië kent de drug een goede afzetmarkt. Synthetische drugscriminaliteit kent 
in Nederland diverse ondermijnende aspecten, namelijk het geweld en de intimidatie die door betrok-
ken criminelen wordt gebruikt en die daarmee de rechtsorde onder druk zetten, denk aan afrekenin-
gen in het criminele circuit die op klaarlichte dag plaatsvinden. Bovendien worden handhavers en 
beleidsambtenaren onder druk gezet. Daar komen de risico’s nog eens bij die verbonden zijn aan 
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drugslaboratoria doordat met chemicaliën wordt gewerkt. Dit kan leiden tot ontploffingsgevaar, de 
kans op het ontsnappen van gevaarlijke gassen bestaat en dan is er nog het risico op brand. Gebruikers 
van xtc en amfetamine met gezondheidsklachten zoeken hulp bij verslavingszorg en intoxicaties zorgen 
dat gebruikers op de EHBO belanden bij feesten en festivals of op de spoedeisend hulp in het zieken-
huis. Dit maakt dat synthetische drugscriminaliteit hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt 
die de afgelopen jaren zijn toegenomen. (Boerman, Grapendaal, Nieuwenhuis, & Stoffers, 2017) 
 

2.2.2 Hennepcriminaliteit 
Hennep is de meest gebruikte illegale drug in Europa. Het jaarlijkse gebruik per gebruiker in Nederland 
wordt gemiddeld op 69 tot 93 gram geschat. De totale binnenlandse consumptie van Nederlands ge-
teelde hennep is voor de jaren 2012 en 2013 geschat op 28 en 119 ton. Tussen 2012-2015 lag het 
aantal ontmantelde kwekerijen jaarlijks tussen de 5.000 en 6.000. Het Platform Energiediefstal schat 
het aantal plantages op grond van de hoeveelheid stroom die wordt gestolen, dat bedroeg in 2014 1 
miljard kilowattuur. Omgerekend, bij een jaarlijks verbruik van 35.000 kilowattuur per kwekerij, zou-
den in Nederland continu 30.000 hennepkwekerijen in bedrijf zijn. Dit houdt in dat 20 procent van alle 
kwekerijen aan het licht komt.  
 
Grootschalige hennepteelt kent op verschillende gebieden negatieve financiële consequenties. Pan-
den waarin een kwekerij gevestigd is lopen schade op door brand of lekkage. Bovendien komen jaar-
lijks 5.000 gevallen van energiediefstal aan het licht. Een overgroot deel daarvan betreft 
hennepkwekerijen. Uit de praktijk blijkt dat bij bijna alle hennepplantages sprake is van gemanipu-
leerde energietoevoer. Zo wordt jaarlijks 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit gestolen, een geschatte 
waarde van bijna 200 miljoen euro. 
 
Hennepteelt draagt ook bij aan ondermijning van de maatschappij. Zo worden de rechtsorde en het 
openbaar bestuur beïnvloed, bijvoorbeeld bij het afgeven van een onterechte vergunning. Economi-
sche verhoudingen kunnen nadelige gevolgen ondervinden doordat crimineel geld in bedrijven wordt 
geïnvesteerd. De verwevenheid van onder- en bovenwereld is ook in dit geval weer zichtbaar. Bij de 
teelt en handel van hennep worden gedurende het hele proces personen als facilitators ingeschakeld. 
Zowel voor het verwerven van panden, leveren van materiaal, inrichten van locaties als transport. Fa-
cilitators kunnen makelaars, verhuurbemiddelaars en elektriciens zijn die zowel in de boven- als on-
derwereld opereren en op deze manier met elkaar verweven raken. Bovendien zorgen 
dekmantelbedrijven voor de afscherming van criminele activiteiten. (Boerman, Grapendaal, 
Nieuwenhuis, & Stoffers, 2017) 
 

2.3 Datagedreven aanpak 
Nu de bestrijding van ondermijnende criminaliteit hoog op de politieke en maatschappelijke agenda 
staat, stimuleert de Inspectie van Justitie en Veiligheid gemeenten om meer zicht te krijgen in de pro-
blematiek van lokale ondermijning. Investeren in het uitwisselen van informatie met relevante partijen 
is onderdeel hiervan. Er is veel informatie beschikbaar, maar die wordt nog niet structureel gedeeld 
en geanalyseerd. Een datagedreven aanpak kan helpen om ondermijnende criminaliteit te bestrijden 
door het in kaart brengen van beschikbare informatie. Een datagedreven aanpak is werkwijze en mid-
del om te sturen in de context van de explosieve groei van de hoeveelheid data die verzameld, be-
schikbaar is en kan worden gebruikt. Het doel van de aanpak is een publieke meerwaarde creëren. Dit 
gebeurt door het effectiever en efficiënter tot stand komen van resultaten. (Wuestman, 2020) Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen vier vormen van datagedreven werken:  

1. Beschrijvende analyse: op basis van historische gegevens een onderwerp omschrijven om in-
zicht te krijgen in hoeveel signalen in het verleden zijn geweest.  

2. Diagnostische analyse: niet alleen gericht op kijken naar wat is gebeurd, maar ook naar het 
waarom. Waren trends zichtbaar die tot dit geval hebben geleid?  



 

 
 14 

3. Voorspellende analyse: op basis van trends verwachtingen formuleren om een beeld te vor-
men van de toekomst.  

4. Prescriptieve analyse: naast het doen van voorspellingen kunnen daadwerkelijk mogelijkheden 
worden geboden om tot beslissingen te komen.  

 
Bij de eerste twee vormen wordt vooral achteraf gekeken naar fenomenen, terwijl bij de laatste twee 
vormen gekeken wordt om op voorhand te kunnen zien of iets gaat gebeuren. Door verschillende da-
tasets aan elkaar te koppelen die door diverse partijen worden beheerd, kan dit leiden tot veel nieuwe 
inzichten. Zo kan het voor gemeenten heel nuttig zijn om signalen te krijgen van subjecten of objecten, 
die op basis van de data onderzoekswaardig blijken te zijn. Bovendien is het door een combinatie van 
data mogelijk om verbanden te zien tussen individuen, panden en mogelijk bedrijven.  
 
Een datagedreven aanpak komt niet eenvoudig tot stand. Een aantal zaken  komt daarbij kijken. Voor 
ieder project kan een challenge worden bepaald. Shinto Labs heeft een aantal ‘lenzen’ ontwikkeld die 
daarbij helpen, filters die men als het ware kan kiezen om het fenomeen wat men inzichtelijk wil maken 
zo effectief mogelijk in te zetten. Een werkwijze die Shinto Labs voor de gemeente Nederweert heeft 
ontwikkeld voor het buitengebied, waarbij met name is gekeken naar informatie die opgesloten zat 
binnen de verschillende afdelingen van de gemeente. Het resultaat daarvan is dat men zo tot een risico 
object komt. Door een combinatie van verschillende lenzen ontstaat een steeds completer beeld van 
ondermijnende criminaliteit. Dit is zeer relevant voor de aanpak van ondermijning. Het koppelen van 
informatie uit bestaande bronnen en het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen zowel publieke 
als private partijen kan leiden tot inzichten die op basis van de informatie die voor één partij beschik-
baar is, nooit mogelijk zouden zijn geweest. Een datagedreven aanpak leidt op deze manier tot  kansen 
in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit: het biedt inzicht in lokale problematiek, waardoor 
trends uit een gebied kunnen worden vergeleken. Daarnaast kan het inzicht opleveren in de aanwe-
zigheid van criminele netwerken.  
 
Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat het niet zo zou moeten zijn dat een persoon opgepakt 
kan worden alleen omdat deze persoon op basis van de resultaten van de data-analyse een risico blijkt 
te vormen. De uiteindelijke modellen zouden alleen als signaleringsfunctie moeten dienen. (Wuestman, 
2020) 
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3 Onderzoeksstrategie 

3.1 Doel 
Het doel van dit onderzoek is achterhalen welke ICT-indicatoren bestaan die inzicht kunnen bieden in 
de aanwezigheid van criminele sectoren en hun activiteiten op bepaalde locaties. Deze indicatoren 
kunnen bijdragen aan een datagedreven aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. Met behulp 
van deze aanpak kan op voorhand worden bepaald of een subject mogelijk onderzoekswaardig is. Van 
de resultaten van dit onderzoek is een verslag opgesteld waarbij de conclusie en de aanbevelingen 
vervolgens kunnen bijdragen om aan de voorkant van de problematiek te komen. Daarnaast draagt dit 
bij aan een datagedreven aanpak van ondermijning, met als gevolg een gerichter benadering die door 
middel van data-analyse specifiek kan worden toegepast. In het grotere geheel van de context houdt 
dit in dat deze activiteiten vroegtijdig kunnen worden opgespoord en dat ondermijning een halt wordt 
toegeroepen. 
 

3.2 Onderbouwing 
Om de doelstelling te kunnen behalen en om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeks-
vraag, is gezocht naar verschillende ICT-indicatoren die bij zowel publieke als private organisaties voor-
handen zijn. Om deze indicatoren in beeld te krijgen, heeft zowel desk- als fieldresearch 
plaatsgevonden om relevante data te verzamelen. Deskresearch vond plaats in de vorm van literatuur-
onderzoek. Deels was dit al toegepast om bestaande literatuur over dit onderwerp te bestuderen en 
termen die in dit onderzoek regelmatig zullen terugkeren te bespreken, zoals te lezen was in hoofdstuk 
2. Fieldresearch is toegepast om de nog ontbrekende data die niet in de literatuur te vinden zijn te 
verzamelen en om zo data te verzamelen om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Dit heeft 
plaatsgevonden in de vorm van interviews met deskundigen van verschillende organisaties. PVO be-
schikt over een groot netwerk waarvan werd verondersteld dat het over veel informatie beschikt die, 
wanneer dat gecombineerd wordt met data van andere organisaties, eerder kan wijzen op ondermij-
nende drugsactiviteiten. Relevante partners zijn hierover bevraagd in de vorm van een interview. Res-
pondenten waren werkzaam bij netbeheerder Liander, de Nationale Politie, een gemeente uit de 
eenheid Oost-Nederland, het RIEC en Waterschap Rijn en IJssel. Om de informatie uit de interviews te 
valideren, heeft wederom deskresearch plaatsgevonden. Door gebruik te maken van open bronnen als 
krantenberichten, aangevuld met informatie uit politiesystemen, is de informatie uit de interviews ge-
valideerd. Door de berichten uit de media te analyseren op de inhoud en te kijken naar de signalen die 
hebben geleid tot het ontdekken van een hennepkwekerij of drugslab, is gekeken of de indicatoren die 
uit de interviews op te maken zijn overeenkomen met de praktijk en of ze in toekomstige situaties 
eerder tot de ontdekking van een kwekerij of lab kunnen leiden. Door deze analyse uit historische 
zaken kan de vertaalslag gemaakt worden naar de voorkant van het probleem, door uit deze zaken 
voorspellingen te doen en inzichtelijk maken welke locaties die risico vormen en waar mogelijk crimi-
naliteit een voet aan de grond zal krijgen.  
 

3.2.1 Aanpak per deelvraag 
De deelvragen 1 en 2 zijn door zowel literatuuronderzoek en informatie uit de interviews beantwoord. 
De analyse van de mediaberichten heeft hierbij ter ondersteuning gediend. 
 
De derde deelvraag is beantwoord met de informatie uit de interviews, de inhoudsanalyse van de 
krantenberichten en de aanvullende informatie uit politiesystemen. Dit tezamen heeft inzichtelijk ge-
maakt welke patronen uit digitale systemen te ontsluiten zijn en voorspellend kunnen zijn in toekom-
stige zaken. 
 
Om een antwoord op de vierde en laatste deelvraag te kunnen formuleren, is de informatie toegepast 
die verkregen is uit de interviews door hierover gerelateerde vragen te stellen. 
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3.3 Hypothese 
De verwachting van dit onderzoek is dat aantoonbaar is dat naast bestaande indicatoren ook indicato-
ren in de hoek van ICT-omgeving van organisaties te vinden zijn die kunnen bijdragen aan een datage-
dreven aanpak van ondermijning. De huidige manier van werken kan worden vergeleken met schieten 
met een schot hagel, waarbij aan het daadwerkelijke doel voorbij wordt gegaan, terwijl het in lijn der 
verwachting ligt dat een gerichter schot meer effect zal hebben. Op die manier kan efficiënter worden 
omgegaan met de capaciteit die beschikbaar is. De aanpak verschuift van de klassieke repressieve aan-
pak naar een preventieve benadering waarbij men met kennis van zaken beslissingen gaat nemen, in 
plaats van enkel af te gaan op ervaring of professioneel onderbuikgevoel. 
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4 Methoden 

4.1 Interview 
Voor de interviews zijn de personen nauwkeurig uitgekozen en bevraagd om de gewenste informatie 
voor het beantwoorden van de deelvragen te verkrijgen. In overleg met de opdrachtgever is bepaald 
welke organisaties een goede bijdrage zouden kunnen leveren voor het onderzoek en welke specifieke 
persoon of personen geïnterviewd zouden worden. Deze zijn vervolgens telefonisch of per mail bena-
derd met de vraag of zij bereid waren mee te werken aan het interview. Indien zij telefonisch waren 
benaderd, is aansluitend een mail verstuurd waarin nadere toelichting over het onderzoek werd gege-
ven en met welk doel het interview werd gehouden. In Bijlage 1 is de mail met de uitnodiging die naar 
kandidaten is gestuurd opgenomen. Vervolgens werd een afspraak gemaakt. Dit heeft geresulteerd in 
elf kandidaten, waarvan er twee samen aan één interview zouden deelnemen. Uiteindelijk hebben tien 
interviews plaatsgevonden, waarvan een niet is opgenomen in dit onderzoek, omdat deze achteraf van 
weinig relevantie bleek te zijn voor dit onderzoek. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de 
respondenten die deelgenomen hebben aan een interview. Alle interviews hebben plaatsgevonden 
met behulp van een videoverbinding of telefonisch. Een interview heeft fysiek plaatsgevonden. Tussen 
ieder interview is telkens kritisch gekeken naar de informatie die verkregen was en waar nodig is een 
vraag toegevoegd of weggelaten.  
 
Bij interviews zijn drie vormen te onderscheiden: een open interview, een semigestructureerd inter-
view en een gestructureerd interview. (Schaaijk, 2019) In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een 
semigestructureerd interview. Hierbij is van tevoren een vragenlijst opgesteld, zodat enige richting aan 
het interview kon worden gegeven. In bijlage 3 is deze vragenlijst opgenomen. Echter was er ook 
ruimte voor eigen inbreng en om bij relevante onderwerpen door te vragen. Zo konden vragen per 
respondent meer toegespitst worden op het vakgebied van de respondent en op die manier kon de 
meest relevante informatie voor dit onderzoek worden verkregen. 
 
Doordat sprake was van een pandemie op het moment dat dit onderzoek werd uitgevoerd, hebben de 
interviews telefonisch of per videoverbinding plaatsgevonden. Voor de videoverbinding is gebruik ge-
maakt van Microsoft Teams, Google Meet en de videobeeldfunctie van Whatsapp. Een interview heeft 
face-to-face plaatsgevonden. Om de interviews zo goed en volledig mogelijk te kunnen uitwerken, is 
van alle interviews een geluidsopname gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van een oude 
smartphone, die niet meer in gebruik was. Hiervoor is altijd vooraf toestemming aan de geïnterviewde 
gevraagd. De opnames zijn alleen gebruikt voor het uitwerken van de interviews en worden aan het 
eind van de afstudeerperiode verwijderd.   
 
Na afloop van de interviews zijn deze getranscribeerd, waarbij ze woordelijk uitgewerkt zijn. Vervol-
gens is spreektaal zakelijker geformuleerd en zijn stopwoordjes, stiltes en halve zinnen verwijderd of 
aangevuld om het lezen van het transcript prettiger te maken. Vervolgens zijn de transcripten van de 
interviews geupload in de data-analysesoftware Atlas.ti. Hoe dit in zijn werk is gegaan wordt in para-
graaf 4.2 besproken.  
 

4.2 Inhoudsanalyse 
Inhoudsanalyse heeft plaatsgevonden om de inhoud van de literatuur, de krantenberichten en de in-
houd van de interviews zo goed mogelijk te kunnen analyseren en toe te passen in dit onderzoek. Voor 
literatuuronderzoek zijn bestaande bronnen bestudeerd, waaronder het onderzoeksrapport ‘Sluipend 
gif’, het ‘Nationaal Dreigingsbeeld 2017’, verschillende whitepapers en artikelen uit vakliteratuur. Voor 
de inhoudsanalyse is de juiste informatie geselecteerd die voor dit onderzoek van belang was. Boven-
dien was het belangrijk dat de inhoud op de juiste manier geïnterpreteerd en geordend beschreven 
werd om in dit onderzoek zo goed mogelijk tot zijn recht te komen. (Schaaijk, 2019) Om de inhoud van 
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de interview en enkele relevante artikelen uit vakliteratuur goed te analyseren, is gebruik gemaakt van 
de software Atlas.ti. Deze software bood de mogelijkheid om verschillende typen bestanden te uploa-
den en daarin coderingen aan te brengen. Na het uitwerken van de interviews zijn deze nogmaals 
secuur doorgelezen. Nadat ze in Atlas.ti geupload waren, werden ze nogmaals doorgelezen en werd 
hierbij de juiste informatie die dit onderzoek ondersteunt gecodeerd en gelabeld. Hierbij zijn de vol-
gende codes toegepast: 

-  Indicatoren 
o (Mogelijke) indicatoren 
o Bronnen met indicatoren 
o Instanties met indicatoren 
o Toelichting bij indicatoren 
o Waarde van indicatoren 

- Digitale patronen 
- Datagedreven aanpak  

 
Met deze codes kon relevante informatie en verbanden in de inhoud van de interviews inzichtelijk 
gemaakt worden. Door het aanbrengen van de coderingen kon vervolgens alle relevante informatie 
die voor het uitwerken van de resultaten en de onderzoeksvragen van belang was uit de interviews en 
artikelen naar een Excel-bestand geëxporteerd worden. Echter stonden alle coderingen daarbij nog 
door elkaar. Om hierin overzicht aan te brengen zijn ze door de onderzoeker gestructureerd om zo 
naar onderwerp geanalyseerd te kunnen worden. Aan de hand daarvan is gekeken en verder getrech-
terd welke informatie voor de beantwoording van elke deelvraag van toepassing was en vervolgens is 
het resultatenhoofdstuk uitgewerkt. 
 

4.3 Validatie 
Nadat met behulp van de interviews en het literatuuronderzoek inzichtelijk was gemaakt welke indi-
catoren bestaan die uit digitale systemen te ontsluiten zijn en kunnen wijzen op ondermijnende drugs-
criminaliteit, zijn deze indicatoren getoetst op hun praktische toepasbaarheid en validatie. Om de data 
uit de interviews te ondersteunen, is gebruik gemaakt van de mediadatabase van Lexis Nexis. Door 
middel van de zoekfunctie is in zowel landelijke als regionale kranten gezocht naar recente artikelen 
die betrekking hadden op synthetische drugs en hennepkwekerijen. De gebruikte zoektermen zijn 
“hennepkwekerij opgerold” en “drugslab opgerold”. De resultaten van deze zoekactie zijn bestudeerd 
en opgeslagen. Dit heeft geleid tot een lijst van 24 hennepgerelateerde artikelen en twaalf artikelen 
over zaken waarbij sprake was van een drugslab. Vervolgens is de informatie uit deze artikelen geana-
lyseerd en is gekeken welke informatie ondersteunend is voor de inhoud van de interviews en de lite-
ratuur. Steekproefsgewijs zijn deze artikelen aangevuld met informatie uit politiesystemen. Daarmee 
is gepoogd om te achterhalen of mogelijk nog andere opvallendheden in de betreffende zaken beston-
den die ter aanleiding dienden van de ontdekking van het lab of de kwekerij en of nog sprake was van 
andere indicatoren, die niet in de mediaberichten vermeld werden. In Bijlage 4 zijn de bestudeerde 
artikelen met de signalen die als indicatoren aangemerkt kunnen worden opgenomen. Ter illustratie 
zijn op de volgende pagina twee voorbeelden weergegeven.  
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Drugslab opgerold in Nieuwegein 
Omwonenden van het drugslab dat de politie gisterochtend ontmantelde aan de Kruyderlaan in 
Nieuwegein, zijn niet verbaasd over de actie. De woning en aanpalende loods maakten al lange 
tijd een gesloten indruk. ,,We voelden al dat er iets niet pluis was'', zegt een buurtbewoonster. 
 
Ze zegt blij te zijn dat de politie het drugslaboratorium heeft opgerold. ,,Dit is veel gevaarlijker 
dan een wietkwekerij. Daarbij kan brand ontstaan, maar dit spul kan ontploffen.'' Een oudere 
buurtbewoner reageert laconiek op de inval: ,,Er is hier wel vaker wat aan de hand.'' 
 
De politie viel gisterochtend even na 09.00 uur met groot machtsvertoon binnen. Behalve ge-
wone agenten waren een arrestatieteam, defensiemedewerkers en een team met specialisten 
in het opruimen van chemicaliën paraat. De politie zegt te hebben ingegrepen na signalen dat 
in het pand strafbare feiten werden gepleegd. Bij de actie werden geen mensen aangehouden. 
De politie wil niet zeggen wat precies geproduceerd werd en welke stoffen daarbij gebruikt wer-
den. Dat is ook nog onderwerp van onderzoek. 
 
In de loods waar de politie binnenviel, was tot voor kort het bedrijf Dutchpitstop gevestigd, dat 
gespecialiseerd is in het bedrukken van kleding. Dochter Jessica van Stroe, wier moeder die zaak 
drijft, zegt dat deze niets met het drugslab te maken heeft, ook al staat de naam van de onder-
neming nog groot in de tuin en op de gevel. ,,Ze heeft het bedrijf al enige tijd niet meer daar, 
maar nu aan huis in Harmelen.'' Omdat het huurcontract nog doorliep, heeft zij de loods onder-
verhuurd aan iemand anders, aldus Van Stroe. Niettemin deed de politie gistermiddag ook huis-
zoeking op het woonadres van de onderneemster in Harmelen. 
 
De politie en de speciale opruimeenheid waren tot ver in de middag bezig met het afvoeren van 
spullen uit de loods achter de woning. (Franck, 2019) 
 
Aanvulling vanuit politiesysteem: de aanleiding voor de politie-inval op deze locatie een drugslab 
gevestigd was, was een anonieme tip, afkomstig van Team Criminele Inlichtingen 
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Derde hennepkwekerij binnen een maand opgerold in Dronten 
Dronten - Voor de derde keer in een maand is in de gemeente Dronten een hennepkwekerij 
opgerold. Bij de meest recente ontmanteling werden geen arrestaties verricht. Agenten zagen 
op het industrieterrein een pand waarbij ze het vermoeden hadden van de aanwezigheid van 
een hennepkwekerij. De ramen van het pand aan de Tjonger waren afgeplakt en ook een posi-
tieve meting met een warmtemeter was een aanwijzing voor een mogelijke hennepkwekerij. 
Het bedrijfspand werd gistermiddag binnengevallen. Op de eerste etage was het raak: een hen-
nepkwekerij met 72 planten. Daarnaast werd ook een tent met een aantal zakken gedroogde 
hennep gevonden. In Dronten werden dit jaar al meerdere hennepplantages opgerold. Vorige 
maand was het twee keer raak. In een kruipruimte in Dronten werden 1200 planten gevonden. 
Bij een andere inval in Dronten stuitte de politie ook op een hennepkwekerij. (De Stentor, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: Het betrof hier de eigen waarneming van een agent. Er was 
sprake van afgeplakte ramen en een duidelijke afzuiging. Bovendien werd er cannabisreclame 
aangetroffen. Dat was aanleiding om op 30 mei een warmtemeting te doen. Agenten hebben 
met een ladder op de eerste etage gekeken en zagen een zwarte henneptent. Er was geen sprake 
van diefstal van stroom, maar wel een hoog stroomverbruik.  
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5 Resultaten 

5.1 Belanghebbende partijen en indicatoren 
In deze paragraaf worden de volgende deelvragen beantwoord:  

- Welke ICT-indicatoren kunnen wijzen op ondermijnende drugscriminaliteit? 
- Bij welke instanties zijn deze indicatoren te vinden/aanwezig? 

 
Gedurende de interviews is veel ruimte geweest om informatie te vergaren voor de eerste en tweede 
deelvraag van het onderzoek. Om antwoorden te kunnen formuleren op bovenstaande deelvragen zijn 
de volgende gerelateerde vragen aan de respondenten voorgesteld:  

- Over welke ICT-indicatoren beschikt uw organisatie die kunnen duiden op ondermijnende 
(drugs)criminaliteit en zo wellicht een beter beeld kunnen opleveren als het gaat over onder-
mijnende fenomenen, verdachte locaties of ondermijnende activiteiten? 

- Vanaf welk punt zijn deze indicatoren voor uw organisatie interessant? Welke factoren zijn 
daarin bepalend?  

- In welke bronnen zijn deze indicatoren te vinden?  
 
Per organisatie zal worden besproken over welke ICT-indicatoren die organisatie mogelijk beschikt die 
potentieel kunnen duiden op ondermijnende drugscriminaliteit en die in combinatie met informatie 
en indicatoren van andere organisaties kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken van ondermij-
nende drugscriminaliteit. Eerst zullen de publieke partijen besproken worden, vervolgens komen de 
private partijen aan bod. Overigens zijn niet alle partijen die in dit hoofdstuk aan de orde komen geïn-
terviewd. Deze werden tijdens de interviews door de respondenten aangehaald en zijn met nader lite-
ratuuronderzoek uitgewerkt. Om die reden zullen dus ook niet bij alle partijen concrete indicatoren 
worden genoemd, omdat deze niet uit literatuuronderzoek konden worden verkregen.  Desalniette-
min is het aannemelijk dat ook deze partijen over veel informatie beschikken waaruit mogelijk indica-
toren te ontsluiten zijn.  
 
Het is belangrijk om vooraf stil te staan bij het feit dat in de praktijk geen sprake hoeft te zijn dat alle 
indicatoren in een situatie aanwezig moeten zijn. Een selectie van indicatoren of zelfs enkele indicato-
ren kunnen al voldoende aanleiding zijn om nader onderzoek te gaan doen. Mogelijk zijn er praktijk-
voorbeelden waarbij sprake was van een groot aantal van de ‘zachte’ indicatoren die in de interviews 
naar voren zijn gekomen,  maar het is ook denkbaar dat slechts een of twee ‘harde’ indicatoren be-
stonden die voldoende aanleiding gaven om nader onderzoek te doen of tot actie over te gaan. Bo-
vendien is het aannemelijk dat men zich bij verschillende indicatoren afvraagt wat de relevantie is. 
Deze indicatoren kunnen in combinatie met andere indicatoren echter een sterk vermoeden geven dat 
ergens drugsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. In paragraaf 5.3 worden deze indicatoren met el-
kaar gecombineerd en zal duidelijk worden dat door middel van het combineren van indicatoren 
nieuwe inzichten ontstaan. Zo zal blijken dat de indicatoren in samenhang met elkaar een beter beeld 
geven van wat zich mogelijk op een locatie afspeelt.  
 
Tenslotte is het goed om te vermelden dat indicatoren worden besproken die betrekking hebben op 
persoonsgegevens. In eerste instantie ligt het belang bij het algemeen inzichtelijk maken van indicato-
ren en dat is waar deze paragraaf op gericht is. De informatie waaruit indicatoren bestaan is hierbij 
niet juridisch getoetst omdat dat buiten het kader van het onderzoek valt. 
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5.1.1 Publieke partijen  
Gemeente  
Een gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om de aanpak van ondermijnende drugscrimina-
liteit. Een gemeente beschikt over bestuurlijke bevoegdheden om controles uit te voeren op de door 
haar vergeven vergunningen of gemeentebelastingen. Bovendien beschikt een gemeente over een 
grote hoeveelheid informatie als het gaat om de inwoners van de gemeente en locaties die zich binnen 
die gemeente bevinden. Om ondermijning in beeld te krijgen, kan men kijken naar afwijkende signalen 
in de informatie in de digitale systemen waarover de gemeente beschikt. Naast data over belastingen 
en vergunningen, beschikt de gemeente over informatie die betrekking heeft op leegstaande panden, 
de basisregistratie personen, de waarde van onroerend goed, meldingen en incidenten met betrekking 
tot overlast, het aantal hennepruimingen dat in de gemeente heeft plaatsgevonden, het aantal panden 
dat is gesloten etcetera. In de volgende paragrafen worden indicatoren besproken die door de respon-
denten van de interviews benoemd zijn en die in potentie kunnen wijzen op ondermijnende drugscri-
minaliteit. (Interview 9)  
 

Locaties  
Om criminele activiteiten te ontplooien, hebben criminelen een locatie nodig. Als het gaat om de fy-
sieke locatie zijn diverse indicatoren aan te wijzen, zoals de ligging, de ontsluiting van het terrein en 
de omgeving. Als het gaat om de ligging bestaan verschillende soorten locaties, denk hierbij aan een 
industriegebied, een bedrijventerrein, het buitengebied of een woonwijk. Voor ieder gebied zijn af-
zonderlijke indicatoren te bedenken, maar er komen ook indicatoren overeen die voor alle soorten 
locaties gelden. In dit onderzoek is geen strikt onderscheid gemaakt tussen deze verschillende locaties 
en is breed gekeken naar indicatoren die in algemene zin iets vertellen over een locatie en wat deze 
locatie voor een crimineel aantrekkelijk maakt. Indien een crimineel op zoek is naar een locatie om 
drugsgerelateerde activiteiten te ontplooien, is er een aantal zaken waar hij rekening mee kan houden 
om zo onopvallend mogelijk te werk te gaan. Een daarvan is de ontsluiting van het terrein; hoe een-
voudig kan hij het terrein verlaten. Het is mogelijk dat hij hierbij kijkt naar uitvalswegen om snel en 
onopvallend weg te kunnen komen, maar ook hoe goed bereikbaar een locatie is voor bijvoorbeeld 
het leveren van hardware en grondstoffen voor drugsproductie. Daarnaast bestaat een aantal kenmer-
ken als het gaat om de fysieke omgeving van een terrein. Voor een bedrijventerrein of industriegebied 
geldt dat vervuilde omgevingen meer vuil aantrekken. Een rommelig terrein, afvallozing en slecht of 
achterstallig onderhoud kunnen een indicatie geven dat het terrein criminaliteit aantrekt. Voor bui-
tengebied geldt dat weinig buren en een rustige omgeving aantrekkelijk zijn om zo min mogelijk op te 
vallen. Ook kunnen vormen van afscherming door bosschage, verduistering door luiken of gordijnen 
en omheining ervoor zorgen dat criminele activiteiten onopvallend blijven. Tenslotte kan een afgele-
gen locatie ook extra aantrekkelijk zijn voor drugscriminaliteit. (Prüfer & Kolthoff, 2020) Een gemeente 
kan met behulp van informatie over locaties die over bovengenoemde indicatoren beschikken, inzich-
telijk maken waar de zwakke plekken liggen en daaraan aandacht besteden. Op die manier kan worden 
ingegrepen indien dat nodig is of ervoor worden gezorgd dat criminelen in dat gebied geen voet aan 
de grond krijgen.  
 

Panden en vastgoed 
Wanneer het gaat om panden en vastgoed, zijn ook daarin verschillende indicatoren aan te wijzen die 
zouden kunnen duiden op afwijkende situaties. Hierbij kan gekeken worden naar het type pand of 
vastgoed, is het een woning, een bedrijfsverzamelgebouw, een boerderij of een loods. Dit zijn aantrek-
kelijke panden voor een crimineel om activiteiten te ontplooien of om mensen te huisvesten die bij-
voorbeeld werkzaam zijn in een drugslab of hennepkwekerij. Uit de data-analyse van de 
mediaberichten komen alle soorten panden voor, zowel als het gaat om hennepkwekerijen of drugs-
labs. Gedurende de interviews werd leegstand als indicator het meest genoemd als het gaat om vast-
goed. Het is hierbij van belang om te kijken wat voor panden het zijn, bijvoorbeeld een woning, waar 
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geen inschrijvingen op zitten, maar waar wel verhuur plaatsvindt of andersom. Uit de praktijk is geble-
ken dat het niet vanzelfsprekend is dat gemeenten zicht hebben op de leegstand. In negen van de tien 
gemeenten waar PVO een Veilig Buitengebied proces is gestart, beschikt de gemeente niet over een 
leegstandslijst. Door PVO wordt dan ook aangereikt dat gemeenten hier zicht op krijgen. Dit kan ge-
daan worden door leegstandslijsten op te vragen bij makelaars en woningcorporaties. Afwijkingen in 
deze gegevens kunnen voor vraagtekens zorgen. Bedrijfspanden zijn via makelaars of verhuurorgani-
saties na te trekken. Een gemeente kan zo inzichtelijk maken waar binnen de gemeente panden leeg 
staan en die locaties verrijken met andere informatie, eventueel met informatie van partners. Wellicht 
is nog sprake van andere indicatoren bij die locaties. Dit kan aanleiding zijn om daar eens nader onder-
zoek naar te doen. Ook hebben naar aanleiding van de stopperregeling voor agrariërs veel agrarische 
ondernemers moeten stoppen. Agrarische bebouwing is leeg komen te staan en dat is aantrekkelijk 
voor criminelen. Een gemeente kan een stopperslijst opvragen en naar aanleiding hiervan op misstan-
den controleren. (Interview 8) Bovendien kan de gemeente aan de hand van de stopperslijst actief 
agrariërs voorlichten over het risico dat zij lopen wanneer zij hun lege schuur verhuren aan criminelen, 
vaak zelfs zonder dat zij weten wat in die schuur gebeurt.  
 
Daarnaast kan naar vergelijkbare indicatoren gekeken worden als bij Locaties; hoe is de bereikbaarheid 
van het pand, in welke staat bevindt het pand zich, is het goed onderhouden of is sprake van veroude-
ring. Een andere indicator is de aanwezigheid van bijgebouwen, zoals schuurtjes of een kelder. Met 
name de aanwezigheid van een mestkelder is voor criminelen gunstig, omdat zij op die manier drugaf-
val kunnen lozen zonder dat zij daarmee het terrein hoeven te verlaten. Uiteraard kent het lozen van 
drugsafval in een mestkelder grote gevolgen voor het milieu. 
 

Inschrijvingen 
Naast alle bovengenoemde indicatoren waarover een gemeente kan beschikken, kan ook veel rele-
vante informatie worden verkregen uit de Basisregistratie Personen van de gemeente. Interessante 
signalen kunnen bijvoorbeeld ontsloten worden uit informatie dat op een locatie geen personen inge-
schreven staan, de zogenaamde spookwoningen. (Interview 3) Een andere indicator kan zijn wanneer 
juist veel inschrijvingen op een adres staan. Wanneer men dit gegeven vergelijkt met de oppervlakte 
van een pand, maar vervolgens ziet dat er wel tien mensen ingeschreven staan terwijl het gaat om een 
zeer klein appartementje, zou dat vraagtekens moeten oproepen. Een derde indicator is mogelijk wan-
neer men in de BRP kan zien dat veel mensen met verschillende nationaliteiten op een locatie inge-
schreven staan. Deze mensen worden bijvoorbeeld vanuit verschillende landen in Oost-Europa naar 
Nederland gehaald om vervolgens hier in een hennepkwekerij aan het werk gezet te worden. Ook op 
het moment dat een hoge doorloop van inschrijvingen op een bepaald adres te zien is kan dit duiden 
op ongebruikelijke situaties. Ten slotte kan een indicatie voor ondermijnende criminaliteit zijn wan-
neer veel bedrijven ingeschreven staan op een locatie die bestemd is als opslaglocatie. Deze zoge-
naamde bedrijven geven het adres van dergelijke locaties op bij de KVK om de indruk te wekken dat 
het om een bonafide bedrijf gaat en kunnen zo hun daadwerkelijke activiteiten verhullen. Dit kan in 
combinatie met gegevens van de Kamer van Koophandel aanleiding geven tot nader onderzoek. 
 

Belastingen 
Iedereen die binnen een gemeente woonachtig is en een pand bezit, betaalt verschillende soorten 
gemeentebelastingen. Voorbeelden hiervan zijn onroerende zaak belastingen en afvalheffingen. Ieder-
een die eigenaar is van een pand, is verplicht om deze belastingen te betalen. Indien een eigenaar van 
een pand zijn pand verhuurt, dan moet de huurder de belastingen betalen. Het kan interessant zijn om 
een selectie te maken in het belastingsysteem waarbij wordt onderzocht waar of bij wie de betaling 
van de belasting door iemand anders gedaan wordt dan door degene die op dat adres staat ingeschre-
ven. Dit roept vragen op, omdat in de meeste gevallen de gemeentebelasting betaalt wordt door de 
bewoner van het pand. (Interview 3) Dit wijkt af van de normale omstandigheden, waarbij gewoon de 



 

 
 23 

bewoner van een pand gemeentelijke belastingen betaalt. Hetzelfde geldt voor de onroerende zaak 
belasting. Ook achterstanden in de betalingen van de gemeentebelasting kunnen een indicatie zijn dat 
mogelijk iets aan de hand is op een locatie.   
 

Toezicht en handhaving 
De mate van betreffend toezicht en handhaving kan een indicator zijn voor ondermijnende activiteiten. 
Op het moment dat de overheid zich terughoudend opstelt op het gebied van  toezicht en handhaving, 
neemt de criminaliteit toe. (Interview 6) Hier komt ook weer de verloedering van bedrijventerreinen 
in terug. Op plekken waar de overheid langdurig heeft weggekeken, neemt verloedering en criminali-
teit toe. Vaak gaat het om problemen die kleinschalig beginnen, maar door het niet handhaven van de 
regels door de overheid neemt de omvang van de problematiek toe. De gemeente kan een inventari-
satie maken door te kijken waar de handhaving en het toezicht in de loop van de jaren tekort heeft 
geschoten. Door dit in kaart te brengen kunnen nieuwe inzichten verkregen worden in deze gebieden, 
ook als het gaat om ondermijnende drugscriminaliteit. (Prüfer & Kolthoff, 2020) 
 
Het is aannemelijk dat gemeentehandhavers wel eens signalen uit de buurt ontvangen of zelf zaken 
waarnemen waarbij ze hun bedenkingen hebben. Bovendien voeren zij controles uit waarbij zij op ver-
dachte situaties kunnen stuiten. Mogelijk hebben ze vanuit hun onderbuikgevoel het idee dat op een 
locatie meer aan de hand kan zijn. Ook dat kan aanleiding geven om nader onderzoek te gaan doen of 
aanvullende informatie bij partners op te vragen om zo een beter beeld te krijgen van de locatie en de 
activiteiten die zich daar afspelen. De aanleiding hiervoor kan zijn dat zij tijdens een controle opmerken 
dat allerlei camera’s geïnstalleerd zijn rondom een pand waarbij dat niet gebruikelijk is. Andere waar-
nemingen die kunnen leiden tot een onderbuikgevoel zijn het zien van activiteit of bedrijvigheid op 
een ongebruikelijk tijdstip op een locatie waar dat soort late bedrijvigheid niet in het standaard beeld 
past.  
 

Hennepruimingen 
Bij de gemeente is veel informatie beschikbaar over historische situaties. Hierbij kan men denken aan 
het aantal hennepruimingen dat heeft plaatsgevonden binnen de gemeente of het aantal panden dat 
op basis van de Wet Damocles gesloten is. Bij deze Damocles-sluitingen, hebben burgemeesters de 
mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen en een pand te sluiten op het moment dat sprake is 
van drugshandel. (Prüfer & Kolthoff, 2020) Aan de hand van deze informatie kan gekeken worden van 
welke locaties dergelijke meldingen gedaan worden en of daar een voorspellende factor in zit als het 
gaat om toekomstige hennepkwekerijen of panden waar drugs geproduceerd of verhandeld worden. 
Een voorbeeld van zo’n zaak waarbij een drugspand eerder al gebruikt werd voor hennepkwekerij is 
hieronder weergegeven: 
 

Drugslab ontdekt aan de Jadehorst, nadat in maart hennepkwekerij werd opgerold in hetzelfde pand 
In een kelder van een woning aan de Jadehorst in Den Haag is een drugslab ontdekt. In dat pand werd in 
maart nog een hennepkwekerij met driehonderd hennepplanten opgerold. De politie heeft een persoon 
aangehouden.  
 
De gemeente gaat een spoedsluiting van de woning doen. De zaak kwam aan het licht via een melding bij 
Meld Misdaad Anoniem.  
 
De politie en brandweer waren aanwezig bij de woning. Ook zou de Landelijke Faciliteit Ondersteuning 
Ontmantelen (LFO) onderweg zijn naar de woning. De LFO wordt ingezet als chemische stoffen een be-
dreiging voor de omgeving vormen. 
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Kweekruimtes 
Halverwege maart viel de politie de woning binnen na een tip via Meld Misdaad Anoniem, waarop een 
lang onderzoek volgde. In de kelder vond de politie twee kweekruimtes. Omdat er voor de kweek geknut-
seld was met de stroomvoorziening en er ontploffingsgevaar dreigde, werd tijdens de ontmanteling het 
gas en de stroom in de omgeving afgesloten. In het minimaal ingerichte pand stond toen geen bewoner 
ingeschreven, maar de politie had toen wel een dader op het oog. De verdachte werd meerdere malen 
in de buurt van de woning gesignaleerd. Na die ontmanteling was de eigenaar van de woning, met auto 
met Belgische kentekenplaat, vaak bij het huis te vinden. Sinds de politie-inval in maart werd de woning 
opgeknapt en mogelijk weer bewoonbaar gemaakt.  

(Algemeen Dagblad, 2020) 
 

Bij dergelijke panden kan gekeken worden of sprake is van overeenkomstige kenmerken waarmee een 
profiel geschetst kan worden van locaties waar eerder drugscriminaliteit heeft plaatsgevonden en die 
een risico vormen. Zo kan preventief voorlichting gegeven worden aan bewoners of eigenaren van 
deze locaties met de mededeling dat zij mogelijk kwetsbaar zijn voor criminaliteit en kunnen strate-
gieën worden bedacht om te voorkomen dat zich dergelijke activiteiten op die locaties vestigen.  
 

Drugsafval 
Wanneer ergens drugsafval aangetroffen wordt, wil dat zeggen dat kennelijk ergens een lab of kwekerij 
zit. Vaak is het een grote uitdaging om vast te kunnen stellen waarvandaan het afval afkomstig is en is 
een drugslab of kwekerij moeilijk te traceren. Wat men op zo’n moment kan doen is kijken welke an-
dere indicatoren in het gebied aanwezig zijn die mogelijk ook op een drugslab of hennepkwekerij wij-
zen. Door deze indicatoren naast of over elkaar te leggen, komen misschien wel verdachte locaties in 
beeld die men verder kan onderzoeken.  
 

Branchegerelateerde indicatoren 
Op basis van literatuur over ondermijning en de interviews, is bekend dat een aantal branches kwets-
baar is voor criminaliteit. Voorbeelden van deze branches zijn de autobranche, opslagbedrijven en 
transport. De aanwezigheid van bedrijven in deze branches kan een belangrijke indicator zijn voor cri-
minaliteit. Het zijn branches waarvoor weinig vakkennis is vereist en geen vergunningsplicht voor geldt. 
Hierdoor is minder sprake van controle door de lokale overheid. Daartegenover staat dat de aanwe-
zigheid van bepaalde typen bedrijven juist het risico op criminaliteit op bedrijventerreinen verkleint. 
Het gaat dan om bedrijven met een publieke functie. Deze bedrijven zorgen voor meer sociale controle.  
 
De Wet BIBOB kenmerkt een aantal branches als kwetsbaar voor criminaliteit, namelijk de transport-
branche, woningbouwcoöperaties, coffeeshops, growshops, bordelen en bedrijven in branches bouw, 
milieu en ICT. Criminelen investeren graag in dit soort branches. Echter, omdat gelegenheidsstructuren 
en criminaliteit zich veel verplaatsen, wil het niet zeggen dat uitsluitend deze branches kwetsbaar zijn 
voor criminaliteit. Bovendien bestaat een aantal eigenschappen van branches die criminelen de gele-
genheid geven om crimineel geld succesvol wit te wassen. Het gaat dan om branches waarbij het niet 
eenvoudig is om de waarde van de producten vast te stellen, branches waar veel contant geld in om 
gaat, branches waarbij omzet eenvoudig gemanipuleerd kan worden en branches waar ongehinderd 
toegetreden kan worden. (Prüfer & Kolthoff, 2020) Oververtegenwoordiging van een bepaalde bran-
che kan ook een alarmerend signaal zijn. Wanneer in het buitengebied van een gemeente meerdere 
bedrijven, denk aan autobedrijven of zorglocaties, uit dezelfde branche in korte tijd gevestigd zijn ter-
wijl hier geen dringende vraag naar is, kan dit mogelijk een andere oorzaak hebben. Deze bedrijven 
kunnen als dekmantel worden gebruikt om illegale activiteiten te verhullen. (Interview 9) 
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Aantal kapperszaken in Apeldoorn blijft stijgen 
Onderzoek naar mogelijk verdachte zaken loopt spaak 
Het aantal kapperszaken in Apeldoorn is in twee jaar tijd gestegen van 264 naar 277. Dat blijkt uit cijfers 
van de Kamer van Koophandel. En dat terwijl Berends destijds nog woorden als 'verdacht' en 'erg hoog' 
in de mond nam toen het aantal kapperszaken in de stad aan het licht kwam. 
 
Volgens de toenmalige burgemeester moest nader onderzoek uitwijzen of er in snelgroeiende sectoren 
zoals kapperszaken, zonnestudio's en nagelstudio's sprake was van ondermijnende criminaliteit, zoals 
witwassen, zorgfraude of drugscriminaliteit. De ongerustheid van de burgemeester heeft volgens de ge-
meente tot een oriënterend onderzoek geleid in overleg met het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid. Samen met andere gemeentes werd een actie voorbereid, maar door het coronavirus heeft 
er vooralsnog geen controle van de branche plaatsgevonden. En dat terwijl het op sommige pleinen, zoals 
het Schubertplein in Apeldoorn-Zuid, ondertussen de spuigaten uit loopt. Daar komt er een vijfde kap-
perszaak bij, tot grote frustratie van de al aanwezige kappers. 
 
Ondernemers spreken met de gemeente over een oplossing. Het is echter maar de vraag of die er daad-
werkelijk komt. ,,Wij kunnen de eigenaar van een pand alleen proberen te overtuigen", zegt gemeente-
woordvoerder Roel van Vemde van Apeldoorn. ,,Voor deze branche geldt een vrijheid van vestiging door 
Europese regelgeving. Om een kapperszaak te beginnen geldt ook geen vergunningsplicht." In twee jaar 
tijd stopten 45 kappers, waarvan er twee failliet gingen. De gehele problematiek van kapperszaken in 
Apeldoorn is al langer bekend bij de gemeente, die het aantal ondernemingen 'relatief hoog' noemt in 
verhouding tot het aantal inwoners (ruim 162.000). 
 
Wildgroei 
De gemeente vindt, bijvoorbeeld in het geval van het Schubertplein, ook dat een gevarieerd winkelaan-
bod per winkelcentrum van belang is. Momenteel is de gemeente bezig met het uitwerken van een nieuw 
en aangepast detailhandelsbeleid, maar juridische instrumenten ontbreken om de wildgroei aan te pak-
ken. Harrie Jager, adviseur van de ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie), zou in dat nieuwe 
en aangepaste detailhandelsbeleid willen pleiten voor een regeling waarbij een maximum geldt voor het 
aantal dienstverlenende zaken op een winkelcentrum. ,,In Hilversum hebben we kunnen zien dat zo'n 
regeling heel goed werkt", zegt hij. ,,Daardoor behoud je de ruimte voor een leuk centrum. Als het nodig 
is, moet je een mix van branches zien te creëren. Als er op een winkelcentrum sprake is van overtallig 
aanbod in een bepaalde branche, verschuift het koopgedrag van de consument. Dat moet je als ge-
meente niet willen." 
 
Lange adem 
Volgens de gemeente mogen zij alleen bouwtechnische en ruimtelijke eisen stellen. In de zin van concur-
rentiebeperking mag er niets worden opgelegd. Jager: ,,Als je te maken hebt met verschillende verhuur-
ders, is het bespreken van de lange termijn lastig. Daarnaast heeft vrije handel de voorkeur van 
gemeenten, waardoor ze huiverig zijn om de regelgeving aan te passen. Maar aan leegstand heb je ook 
niets." 

(Veeneman, 2020) 
 
Een laatste indicator op het gebied van branches, is de aanwezigheid van of deelneming aan onderne-
mers- of brancheverenigingen. Op het moment dat ondernemers verenigd zijn bij een ondernemers-
vereniging, kan sprake zijn van samenhang die leidt tot meer sociale normen en ook gehandhaafd 
wordt. Men kan een inventarisatie maken van welke ondernemers wel of niet aangesloten zijn bij een 
ondernemers- of branchevereniging.  
  

Waarde van onroerend goed 
In de literatuur wordt de waarde van onroerend goed aangemerkt als een indicator voor georgani-
seerde criminaliteit. Op het moment dat het met een buurt goed gaat, is dat ook te zien in de waarde 
van onroerend goed. Dit staat in verband met de veroudering en achterstallig onderhoud die onder 
genoemd zijn onder Locaties en Panden. Deze twee factoren zorgen namelijk voor een afname in de 
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waarde van onroerend goed. Anderzijds kunnen indicatoren die bijdragen aan een aantrekkelijk be-
drijventerrein de waarde van onroerend goed juist doen toenemen. De waarde van onroerend goed 
zou dus een indicator kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit. Uit een onderzoek dat Prüfer & 
Kolthoff (2020) hebben uitgevoerd naar indicatoren voor georganiseerde criminaliteit en ondermijning 
op bedrijventerreinen, bleek uit interviews met inhoudsdeskundigen dat een significante afwijking tus-
sen markt- en verkoopwaarde voor vastgoed een indicator zou kunnen zijn. Wel met de aantekening 
dat de WOZ-waarde bij niet-woningen vaak niet overeenkomt met de echte marktwaarde.  
 

Bestemmingsplan 
Een bestemmingsplan bevat regels over het gebruik en de bouwmogelijkheden van de grond en van 
gebouwen die op die grond staan. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument en gemeenten 
zijn verplicht om voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Om 
te controleren of bepaalde activiteiten binnen het gestelde bestemmingsplan van de gemeente vallen, 
controleert de gemeente (omgevingsdienst, zie verderop) burgers en bedrijven of zij in strijd met het 
bestemmingsplan handelen. Tijdens deze controles kunnen afwijkingen geconstateerd worden die een 
indicator kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is wanneer in een wo-
ning volgens het bestemmingsplan van de gemeente geen bedrijfsmatige activiteiten mogen plaats-
vinden, maar uit signalen van de buurt blijkt dat hier mogelijk toch sprake van is. De gemeente kan 
hierop controles uitvoeren. De informatie uit die controles kan indicatoren opleveren om nader on-
derzoek te verrichten.  
 

Uitkeringen 
Mensen die in een zware financiële situatie zitten, zijn gevoelig voor geld. Dit weten criminelen ook. 
Vaak zijn dit mensen die een uitkering ontvangen. Criminelen weten goed in te spelen op deze kwets-
bare groep mensen. Ze benaderen mensen met de vraag of ze tijdelijk tegen een hoge vergoeding 
bijvoorbeeld een paar plantjes willen opslaan. Ze stellen hun kelder of zoldertje beschikbaar en zonder 
dat ze het zelf weten wordt een gehele hennepkwekerij in bedrijf gebracht. In de gegevens over men-
sen die een uitkering ontvangen, kunnen signalen aanwezig zijn die afwijken van het standaard beeld 
dat men zou verwachten. Een voorbeeld hiervan is wanneer er van iemand bekend is dat die persoon 
een uitkering ontvangt, maar vervolgens wel een pand of dure auto heeft aangeschaft. Dit in combi-
natie met andere indicatoren kan aanleiding geven om verder onderzoek te verrichten.  
 

Vele tienduizenden euro’s en dure auto’s bij drugsverdachte met uitkering 
In de strijd tegen Nederlandse drugscriminelen heeft de politie een man van 33 uit Veghel en een 63-
jarige man uit Uden opgepakt. Het duo zat waarschijnlijk achter een drugslab dat in januari in Zeeland 
werd aangetroffen. De verdachten beschikten over vele tienduizenden euro’s, terwijl één van hen een 
uitkering ontving. 
 
De woningen van de mannen zijn doorzocht. Daarbij werd een grote som contant geld gevonden, waar-
door zij ook van witwassen worden verdacht. Het gaat volgens de politie om ’enkele tienduizenden 
euro’s’. Na de eerste doorzoekingen zag de politie aanleiding om nog eens twee woningen en vijf be-
drijfspanden in Uden te doorzoeken. 
 
Bij het vervolgonderzoek vond de politie weer een grote som contant geld. Opnieuw ging het om een 
bedrag van enkele tienduizenden euro’s. 
 
Op hetzelfde industrieterrein werden grote zakken met gedroogde henneptoppen gevonden. Ook stuitte 
de politie ook op een verborgen ruimte waarin - verdeeld over twee verdiepingen - een professionele 
hennepkwekerij was ingericht. In totaal stonden er ruim 1400 planten. De planten zijn vernietigd. 
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Bij de actie tegen ondermijnende drugscriminaliteit nam de politie ook drie dure auto's, twee motoren, 
een quad en diverse dure horloges in beslag. De administraties van de betrokken bedrijven worden on-
derzocht. Eén van de verdachten ontving een uitkering. […] 

(De Telegraaf, 2020) 
 

Coronagevoelige sectoren i.c.m. bezit van veel panden 
Op het moment dat dit onderzoek plaatsvindt, is sprake van een pandemie waarbij ook Nederland is 
getroffen. Dat geeft ook aanleiding tot nieuwe indicatoren. Een daarvan kan zijn wanneer men van 
iemand weet dat diegene meerdere panden bezit, maar wel in een coronagevoelige sector zit. Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die een horecabedrijf heeft, die kan nu uitermate gevoelig zijn voor geld om-
dat zijn inkomsten vanwege corona zijn uitgebleven en de geldstroom is teruggelopen. (Interview 3) 
Criminelen weten deze doelgroep te benaderen met het verhaal dat zij hen van wat extra inkomsten 
kunnen voorzien in ruil voor bijvoorbeeld de opslag van goederen. Nog voor een slachtoffer het door 
heeft, zit hij diep in de criminaliteit. Het kan zinvol zijn om met deze mensen in gesprek te gaan, wel-
licht komen dan al zorgwekkende signalen ter sprake of men kan preventief voorlichting geven over 
de gevolgen die het met zich meebrengt wanneer men deze criminelen, al dan niet bewust, faciliteert. 
 
Omgevingsdienst 
In 2013 zijn de omgevingsdiensten (OD) in het leven geroepen. De omgevingsdienst is het verlengstuk 
van de gemeente. In het verleden was het de taak van de gemeente om toe te zien op de milieunale-
ving, de bouwregelgevingen, bestemmingsplancontroles en het verlenen van vergunningen. Die taken 
zijn overgeheveld naar de omgevingsdiensten, omdat deze niet meer adequaat door de gemeente en 
de provincie konden worden opgepakt. (Interview 6) Om die reden zijn de indicatoren waarover een 
gemeente beschikt, veelal afkomstig uit de controles van de omgevingsdienst en zullen dus ook verge-
lijkbaar zijn met de indicatoren van de gemeente. 
 
Gelderland kent in totaal 7 omgevingsdiensten die werken voor de gemeenten in Gelderland en de 
Provincie Gelderland. Overijssel beschikt over twee omgevingsdiensten, namelijk omgevingsdienst IJs-
selland en omgevingsdienst Twente. Voor dit onderzoek zijn twee respondenten geïnterviewd van de 
omgevingsdienst Achterhoek en de omgevingsdienst Arnhem. De respondenten zijn beiden werkzaam 
binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.  
 

Informatie over bedrijven 
Een van de belangrijkste indicatoren van de omgevingsdienst is het feit of een bedrijf zich gemeld heeft 
of niet. Op het moment dat iemand met een bedrijf wil starten, moet hij dat melden bij de gemeente, 
net als dat men voor een verbouwing een bouwvergunning moet aanvragen. Alles dat wordt   gemeld 
komt bij de gemeente terecht en dan bestaat de kans dat men een controle krijgt van de omgevings-
dienst. Op het moment dat men niet wil dat een ambtenaar langs komt voor een controle, moet men 
dus niets melden. Het begint dus logischerwijs met de vraag of iets bekend is over dit bedrijf of de 
locatie en wanneer daar voor het laatst een controle heeft plaatsgevonden. Indien niets bekend is over 
een bedrijf en geen gegevens beschikbaar zijn over dat bedrijf, is dat dus een belangrijke indicator. Het 
kan interessant zijn om juist die locaties waarover weinig tot niets bekend is eens aan elkaar te koppe-
len. Welk beeld levert dat op en wat zegt dit vervolgens?  
 
Medewerkers van de omgevingsdienst gaan vaak het veld in om controles uit te voeren die betrekking 
hebben op vergunningen of bestemmingsplannen. Doordat zij veel buiten komen, zien zij ook opval-
lende zaken zoals verdachte activiteiten in het buitengebied, vreemde auto’s met buitenlandse kente-
kens op een locatie of veel bedrijvigheid in de avonduren. Wanneer bij de omgevingsdienst bekend is 
dat dit een bedrijf is waar deze late activiteit niet gebruikelijk is, kan dat een indicator zijn voor crimi-
nele activiteiten. Door deze informatie te combineren met informatie van andere partners kan 
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opgeplust worden om beter inzicht te verkrijgen in de activiteiten of situatie. Een voorbeeld hiervan is 
een situatie van een boerenbedrijf waar geen agrarische activiteiten meer plaatsvinden. In zo’n situatie 
zit er vaak ook geen milieuvergunning meer op, omdat alle activiteiten die men milieutechnisch moet 
controleren, niet meer plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat het bedrijf niet meer gecontroleerd wordt. 
Deze informatie kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de gegevens uit de stopperslijst. De stop-
pers in de Achterhoek zijn recentelijk allemaal bezocht. Indien men bij zo’n stopper kwam en de toe-
gang tot een schuur werd tijdens zo’n controle geweigerd, dan was dat aanleiding om verder 
onderzoek te doen. Het weigeren van de toegang kan een indicator zijn. Interessant is om te onder-
zoeken waar de bedrijven zitten waar geen agrarische bedrijvigheid meer plaatsvindt. Wat is over die 
locaties bekend? Voor criminelen bieden dergelijke locaties de ideale omstandigheid om daar een 
drugslab in te richten. Bovendien is het mogelijk dat naar aanleiding van de controles afwijkingen ge-
constateerd worden die ergens op kunnen duiden, vergelijkbaar met de indicatoren van de gemeente 
die betrekking hebben op vergunningen of bestemmingplan. (Interview 7) 
 

Drugslab in kantoor Vetteoordsekade 
Burgemeester Bas Eenhoorn heeft woensdag een bedrijfspand op de Vetteoordskade in Vlaardingen per 
direct gesloten. In het pand zou een drugslab aangetroffen zijn. Het lab werd ontdekt tijdens een bedrijfs-
controle. In het pand waren amfetamine en versnijdingmiddelen aanwezig.  
 
De komende jaren worden drugslabs harder aangepakt. Uit een veiligheidsanalyse komen grootschalige 
ondermijningsproblemen in de stad naar voren. Ondermijning komt door criminaliteit, waarbij grenzen 
tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. 

(AD/Rotterdamsdagblad, 2020) 
 
Politie 
Naast de gemeente speelt ook de politie een grote rol bij de aanpak van ondermijning. Ten eerste 
omdat de politie over de bevoegdheid beschikt om een opsporingsonderzoek te starten wanneer hier-
toe voldoende aanleiding bestaat. Naast dat de politie een sterke repressieve rol speelt bij ondermij-
nende drugscriminaliteit, kan de politie ook preventief bijdragen aan het tijdig signaleren van situaties 
die mogelijk verdacht zijn en waar ondermijnende activiteiten ontplooid worden. Dit kan gedaan wor-
den door voorspellingen te doen aan de hand van indicatoren uit de (historische) gegevens die bij de 
politie beschikbaar zijn. De indicatoren die worden genoemd in de literatuur en die tijdens de inter-
views door de respondenten benoemd zijn, worden hieronder toegelicht.  
 

Meldingen van incidenten en overlast 
Wanneer bij de politie veel meldingen of incidenten geregistreerd zijn met betrekking tot een bepaald 
gebied, een wijk, een buitengebied of een bedrijventerrein, kan dit een signaal zijn dat daar criminali-
teit voorkomt. Daar staat tegenover dat de afwezigheid van aangiftes en meldingen kan betekenen dat 
mensen bang zijn of het vertrouwen verloren hebben dat de problematiek aangepakt wordt. Een laag 
aantal meldingen kan het gevolg zijn van een lage bereidheid tot melden doordat mensen bedreigd 
worden door criminelen of bang zijn voor afrekeningen. Ook dit kan dus een indicator voor ondermij-
nende criminaliteit zijn. Anderzijds kunnen gemelde incidenten of overlast aanleiding geven om ook 
eens naar andere informatie te zoeken die iets over deze locatie vertellen en wat een completer beeld 
van de situatie kan geven. (Prüfer & Kolthoff, 2020)  
 

Waarnemingen door buurtbewoners en wijkagenten 
Buurtbewoners die bepaalde waarnemingen doen waarbij zij hun bedenkingen hebben, kunnen een 
goede indicator zijn voor ondermijnende drugscriminaliteit. Informatie kan namelijk signalen bevatten 
dat sprake is van criminaliteit. Wanneer zij dit melden, worden deze signalen geregistreerd bij de poli-
tie. Deze indicator staat dus in verband met de hierboven genoemde meldingen van incidenten en 
overlast. Ook is het mogelijk dat gezien de lage meldingsbereidheid, mensen hun waarnemingen dus 
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niet altijd melden, ondanks dat ze zeer waardevol kunnen zijn. Mogelijk melden zij het niet bij de politie, 
maar wanneer men informeel in gesprek gaat met bijvoorbeeld de wijkagent of de handhavers, kan 
blijken dat men over meer informatie beschikt dan wat daadwerkelijk wordt gemeld. De informatie 
waarover omwonende beschikken kan betrekking hebben op (verdachte) activiteit of bedrijvigheid op 
een locatie op ongebruikelijke tijdstippen. Denk daarbij aan het in- en uitladen van goederen ’s avonds 
of ’s nachts. Een andere indicator kan zijn dat veel busjes die in de avond- of nachtelijke uren rondrijden 
die eerder niet waargenomen werden of korte aanwezigheid van dure auto’s op een locatie waarbij 
men dat niet zou verwachten. Bovendien kan de aanwezigheid van voertuigen met een buitenlands 
kenteken een signaal van criminaliteit zijn. Ook de waarneming van sterk afwijkende geuren zoals die 
van hennep of anijs kan betekenen dat ergens in de omgeving een hennepkwekerij of drugslab is ge-
vestigd. Een andere specifieke waarneming is het zien van mensen op een terrein die een volgelaats-
masker dragen. Verder kan de wetenschap dat iemand niet of nauwelijks geschoold is of geen of weinig 
inkomen heeft maar wel een dure aankoop van bijvoorbeeld een auto of pand gedaan heeft tot vragen 
leiden. Mogelijk beschikt die persoon over illegaal inkomen verkregen uit drugsproductie of handel. 
Bovendien kan de waarneming van mensen met een specifieke buitenlandse nationaliteit een signaal 
zijn voor drugscriminaliteit. Oost-Europeanen worden naar Nederland gehaald met het verhaal dat ze 
hier aan het werk mogen. Later zal blijken dat dit niet het geval is en dat ze in een hennepkwekerij 
gaan werken. Dit geldt ook voor Zuid-Amerikanen. Met name in Mexico zijn ze ver op het gebied van 
synthetische drugs als crystal meth. Mensen worden met een list naar Nederland gehaald, maar moe-
ten vervolgens onder gevaarlijke omstandigheden in een chemisch drugslab gaan werken. In een dorp 
of buitengebied kan het opvallend zijn als daar ineens groepjes mensen lopen met een dergelijke na-
tionaliteit. Een van de respondenten voegde daar nog aan toe dat ze in een aantal zaken achteraf te 
horen kregen dat buurtbewoners deze mensen wel eens over straat hadden zien lopen met grote 
boodschappentassen vol met etenswaren en drinken. Diezelfde tassen werden later bij de inval in een 
drugslab aangetroffen, soms tot wel twaalf boodschappentassen. Deze drugskoks slaan voor een aan-
tal weken voldoende eten en drinken in zodat zij daarna niet meer naar buiten hoeven en verschansen 
zich vervolgens onopgemerkt om de drugs te kunnen produceren.  Het inslaan van grote hoeveelheden 
boodschappen is dus zeer opvallend en kan signalerend zijn dat mogelijk iets drugsgerelateerd gaat 
plaatsvinden. Niet alleen buurtbewoners beschikken mogelijk over dergelijke informatie, ook een kas-
samedewerker van een supermarkt kan alert zijn wanneer een groepje buitenlandse mensen ineens 
voor een groot bedrag aan eten en drinken afrekent. 
 

Informatie in politiesystemen  
Als men vanuit de informatie van de gemeente een locatie in het vizier heeft waarbij verdenkingen zijn 
ontstaan, kan de politie in haar systemen te rade gaan of op dat adres mensen wonen met criminele 
antecedenten. Dit kan het vermoeden van drugscriminaliteit op een adres versterken. Het feit dat ie-
mand een verleden heeft gehad waarbij bijvoorbeeld cocaïne een rol speelde, kan voor aanvullende 
informatie zorgen en voldoende aanleiding zijn om een opsporingsonderzoek te starten en tactische 
middelen toe te passen. In dezelfde strekking kan men kijken of de bewoner van het betreffende adres 
boetes heeft openstaan of dat sprake is van overtreding van schorsende voorwaarden die naar aanlei-
ding van een strafrechtelijke vervolging zijn opgelegd. Daarnaast zijn wijkagenten natuurlijk de ogen 
en de oren van de buurt. Wanneer tijdens een surveillanceronde of observatie van een locatie een 
subject wordt waargenomen, kan dat een indicator zijn dat dit subject bij illegale activiteiten betrokken 
is die op die locatie (gaan) plaatsvinden. Bovendien kan ook informatie uit lopende zaken indicatoren 
bevatten voor mogelijk een zaak die daarbij nauw betrokken blijkt te zijn. Indien dat het geval is, zullen 
de samenwerkende partners geen rol meer spelen, omdat het dan informatie betreft die de politie 
niet met de partners mag delen. Ten slotte kunnen bankgegevens, ANPR-gegevens en gegevens vanuit 
de RDW een indicatie geven welke bewegingen een persoon gemaakt heeft en op welke locaties zijn 
voertuig aanwezig is geweest. Indien al een vermoeden bestaat dat deze persoon zich bezighoudt met 
criminele activiteiten, kan dit voor een extra “plus” zorgen. Tenslotte kunnen gegevens uit het RDW-
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systeem waar de politie toegang toe heeft indicatoren bevatten die aanleiding zijn voor nader onder-
zoek. (Interview 1) 
 

Hennepkwekerij opgerold in woning 
Leeuwarden - In een rijtjeswoning aan de Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard is gisterochtend een hen-
nepkwekerij opgerold. In twee kamers werden in totaal 323 hennepplanten aangetroffen. Daarnaast 
werd de stroom afgetapt. Ter plaatse werd een 31-jarige vrouw als verdachte aangehouden en ingesloten. 
Zij bleek al eerder in verband te zijn gebracht met andere kwekerijen. Ook doet de Vreemdelingenpolitie 
onderzoek naar de verblijfsstatus van de vrouw. Agenten waren het huis binnengevallen na meldingen 
bij Meld Misdaad Anoniem. 

(Leeuwarder Courant, 2020) 
 

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 
In het kader van het programma Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit zijn regionale sa-
menwerkingsverbanden opgericht. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is een infor-
matieknooppunt en tevens expertisecentrum voor landelijke en lokale overheden om georganiseerde 
criminaliteit te bestrijden. Binnen het RIEC werken verschillende partners die samen als doel hebben 
om (1) te voorkomen dat criminelen door de overheid gefaciliteerd worden, (2) te voorkomen dat de 
boven- en de onderwereld met elkaar vermengd raken en (3) economische machtsposities te doorbre-
ken die door middel van op criminele wijze verkregen vermogen worden opgebouwd. (Het CCV, z.d.) 
Voorbeelden van partners zijn de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, maar vrijwel 
iedere partij die in dit hoofdstuk genoemd is of nog genoemd gaat worden, zou kunnen aansluiten of 
als informatiebron kunnen dienen bij een RIEC-casus op het moment dat deze partij over relevante 
informatie beschikt die kan bijdragen aan de casus.  
 
Het RIEC kent enerzijds de analysetak, waarbij men zich bezighoudt met fenomeen gerelateerd onder-
zoek gericht op object- of subjectniveau. Daarnaast zijn accountmanagers in dienst die de districten 
bedienen, zowel integraal als bestuurlijk. Integraal houdt in dat preventief bewustwording wordt ge-
creëerd bij gemeenten. Bovendien worden van daaruit ook casussen ondersteund. Daarbij wordt ge-
keken hoe beleid kan worden ingericht op gemeentelijk niveau, net daar waaraan behoefte is. 
Daarnaast zijn accountmanagers in dienst die zich richten op de BIBOB. Indien een gemeente een 
BIBOB-gerelateerde vraag heeft, dan kunnen zij advies inwinnen bij de accountmanagers van het RIEC. 
Vanuit de vraag van de gemeente moet informatie verzameld worden bij bijvoorbeeld de politie of de 
Kamer van Koophandel. Het is belangrijk om te vermelden dat het RIEC zelf geen eigen informatie heeft 
en daarbij afhankelijk is van de informatie die partners aanleveren. Zo is bij de politie veel informatie 
beschikbaar op het gebied van drugscriminaliteit, maar die informatie komt over het algemeen voort 
uit mono-onderzoeken. Pas op het moment dat de politie andere partners bij een onderzoek wil be-
trekken of wanneer een signaal vanuit de gemeente komt, sluit het RIEC aan. Bij het RIEC kan een 
persoon of bedrijf ‘aangemeld’ worden vanuit een van de partners. Dit subject wordt vervolgens inte-
graal bekeken. Men kijk daarbij welke informatie reeds beschikbaar is en welke interventies mogelijk 
zijn. Het RIEC gaat dan kijken of in de aangeleverde informatie van partijen indicatoren aan te wijzen 
zijn. Door middel van het gebruik van digitale kaartlagen kunnen bepaalde indicatoren ‘aan-’ of ‘uitge-
zet’ worden en of meerdere lagen over elkaar kunnen worden aangezet. Zo kan geografisch inzicht 
worden verkregen in een bepaald gebied of een specifiek onderwerp. Dit kan worden teruggekoppeld 
aan de partners en zo kan besproken worden of een interventie aangeraden wordt,  wat de beste 
aanpak hiervoor zou zijn en welke partijen daarbij betrokken zouden moeten zijn.  
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Waterschappen  
Nederland is opgedeeld in 24 waterschappen. Het waterschap draagt de verantwoordelijkheid voor 
voldoende water. Dit wordt gedaan door sloten open te houden en gemalen draaiend te houden. Daar-
bij zien zij toe op de waterkwaliteit, het water wordt door middel van waterzuiveringsinstallaties ge-
zuiverd. Bovendien houden zij toezicht op alles wat in het buitengebied rond water gebeurt, daarvoor 
heeft het waterschap eigen handhavers. Het waterschap kent twee manieren waarmee zij in aanraking 
komen met ondermijning. De medewerkers die op de buitenlocaties werkzaam zijn krijgen te maken 
met vernieling, vandalisme, diefstal en inbraak. Anderzijds merken zij met name de afgelopen jaren 
dat het afval van drugsproductie ook op plekken terecht kan komen die voor het waterschap van be-
lang zijn, zoals een watergang. Dat kent op twee manieren zijn gevolgen, aan de ene kant brengt dit 
waterverontreiniging te weeg en aan de andere kant de schade die het oplevert, de chemische stoffen 
blijven in het water en als grondeigenaar is het waterschap verantwoordelijk voor de kosten. 
(Interview 5) 
 

Kwaliteit afvalwater 
De waarden van het afvalwater worden in de zuiveringsinstallatie continu gemeten. Deze meetwaar-
den en monsterresultaten worden verwerkt in een systeem van het waterschap. Wanneer hieruit te 
zien is dat deze waarden oplopen of teruglopen, kan sprake zijn van een lozing van chemisch afval in 
het riool. Het waterschap gaat dan extra bemonsteren. Het riool is van de gemeente, maar het water-
schap neemt het afvalwater over om te zuiveren in rioolzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water 
gezuiverd door middel van bacteriën. Als daar een grote hoeveelheid chemisch afval in terecht komt 
raakt zo’n rioolwaterzuiveringsinstallatie verstoord. Dit brengt veel kosten en tijd met zich mee voor-
dat een gehele installatie weer draaiende is. Samen met politie en het OM wordt in zo’n geval gekeken 
of men samen kan achterhalen of sprake was van een lozing en waar dat afval van afkomstig is. Dit is 
zeer complex, omdat het lastig vast te stellen is of het daadwerkelijk een drugsgerelateerde lozing 
betrof. Het waterschap moet daarbij heel nauwgezet kijken van welk riool het afval afkomstig is om zo 
het net te verdichten en zo dicht mogelijk bij de betreffende locatie waar geloosd is uit te komen. 
Indien men dan uitkomt bij een industrieterrein of buitengebied, dan worden de Politie en het Open-
baar Ministerie betrokken. In sommige gevallen is al sprake van een lopend onderzoek. Indicatoren 
voor ondermijnende drugscriminaliteit bij een waterschap zijn dus niet goed werkende zuiveringsin-
stallaties, de vondst van drugsafval door de buitendienst en verdachte activiteiten.  (Interview 5) 
 
Belastingdienst en FIOD 
Samen met andere partners binnen het RIEC-verband werkt de Belastingdienst aan de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit. Indien de Belastingdienst een vermoeden heeft van fiscale fraude wordt 
de FIOD ingeschakeld. De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst, die samen met het Open-
baar Ministerie een opsporingsonderzoek kan gaan doen. (Het CCV, z.d.) Voor ondermijnende crimi-
naliteit kunnen signalen gehaald worden uit de fiscale aangiften, bijvoorbeeld wanneer afwijkingen te 
zien zijn in de fiscale aangifte van dit jaar vergeleken met die van het jaar ervoor. (Interview 1) Wat 
verder verdacht zou kunnen zijn is wanneer door een bedrijf hoge omzet bij de belastingdienst wordt 
opgegeven, maar dat sprake is van erg weinig bedrijvigheid op een terrein of weinig klanten bij een 
klantgericht bedrijf. Het is hierbij van belang om de informatie die op papier staat te valideren, aan te 
vullen en te verrijken met zaken die in de praktijk worden waargenomen. (Prüfer & Kolthoff, 2020) 
Bovendien kan ook onverklaarbaar bezit een signaal van ondermijnende criminaliteit zijn waarover bij 
de Belastingdienst informatie beschikbaar is.   
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Douane 
Wanneer sprake is van grensoverschrijdende criminaliteit kan de douane een bijdrage leveren in de 
informatievoorziening. De douane handhaaft de Nederlandse douanewetgeving om zaken als smokkel 
te bestrijden. De douane is een gespecialiseerd onderdeel van Belastingdienst en houdt zich met name 
bezig met economische delicten. Indicatoren binnen de douane zouden afwijkingen in vrachtbrieven 
en aangiftes kunnen zijn. (Interview 1) 
 
Koninklijke Marechaussee 
De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grenspolitietaak en heeft een informatiepo-
sitie als het gaat om de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, met name op luchthavens. De 
reisbewegingen van een subject kunnen voor de beeldvorming van fenomenen interessant zijn. 
(Interview 9) Andere signalen bij de Koninklijke Marechaussee zijn bijvoorbeeld wanneer een privéjet 
meteen in een hangar verdwijnt nadat het geland is (Hartog, 2020). Wanneer men het subject daarbij 
waarneemt dat onder observatie staat, kan dat interesse wekken.  
  
Provincie 
De provincie heeft een grote rol als het gaat om de ruimtelijke indeling van de gebieden binnen de 
provincie. Zo is de provincie op dit moment bezig met het in beeld brengen van industrieterreinen en 
dat te combineren met andere data om fenomenen inzichtelijk te krijgen. Zijn er bijvoorbeeld indu-
strieterreinen waar bewoning is? Welke industrieterreinen zijn erg verouderd? Bovendien werkt de 
provincie met zichtlijnen, waarbij men bijvoorbeeld kijkt naar hoe ver een locatie van de doorgaande 
weg af ligt en of daarbij sprake is van afscherming. Zo kan men voor omgevingskenmerken en de geo-
grafische kaartlagen een analyse maken. (Interview 9)  
 
Meld Misdaad Anoniem 
Meld Misdaad Anoniem of Stichting M. is een onafhankelijke stichting die bekend staat als de meldlijn 
waar mensen anoniem informatie kunnen melden over misdrijven, waarbij de anonimiteit van de mel-
der beschermt blijft. De anonieme meldingen worden doorgestuurd naar zowel publieke als private 
partners zoals de politie of andere opsporingsdiensten. Meld Misdaad Anoniem is een grote informa-
tiebron als het gaat om de meldingen van burgers. Verdachte zaken die zij waarnemen melden zij niet 
altijd bij de politie of de gemeente, maar kunnen anoniem gemeld worden. M. zet deze meldingen 
door naar de politie. Daarnaast krijgt ook netbeheerder Liander meldingen van M.. Indicatoren die 
hieruit te ontsluiten zijn, zijn met name gebaseerd op waarnemingen en relevante informatie van bur-
gers. In veel van de krantenartikelen die tijdens de data-analyse aan de orde zijn gekomen was te lezen 
dat een hennepkwekerij of drugslab vaak aan het licht kwam dankzij anonieme meldingen.  
 
Kamer van Koophandel 
Bij de Kamer van Koophandel is allerlei informatie over bedrijven vastgelegd. In de praktijk blijkt dat 
samenwerking tussen gemeenten en de Kamer van Koophandel daadwerkelijk resultaat levert bij de 
preventie en de aanpak van fraude en ondermijning. Zij geven onder andere voorlichting aan onder-
nemers hoe zij fraude kunnen herkennen. Bij het grote deel van criminele activiteiten zijn bedrijven 
betrokken of worden bedrijven gebruikt. Het handelsregister van de KVK kan goed inzicht bieden en 
nuttig zijn bij de opsporing van deze bedrijven. Op hun beurt leveren gemeenten inzicht door afwijkin-
gen te melden tussen gegevens in het handelsregister en datgene wat zij in het veld waarnemen. In-
dien sprake is van onregelmatigheden blijkt vaak uit signalen dat iets aan de hand is. De indicatoren 
die hieruit blijken zijn onder andere de concentratie van bepaalde bedrijven die dicht bij elkaar zitten 
op een ongebruikelijke plaats. (Kamer van Koophandel, z.d.) Eerder werd al de oververtegenwoordi-
ging genoemd van veel bedrijven uit dezelfde branche. Daarnaast kan de aanwezigheid van risicovolle 
ondernemingen of bedrijfsomschrijvingen volgens de gegevens van de KVK een indicator zijn.  Partners 
kunnen hun eigen informatie verrijken met de data van de Kamer van Koophandel om te kijken of daar 
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onregelmatigheden in te constateren zijn. Een andere indicator is wanneer ergens een bedrijf geves-
tigd is, maar die niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Dit kan nagetrokken worden 
door de website van dit bedrijf eens te bekijken en hoe dit bedrijf voorkomt. Summiere informatie, 
geen telefoonnummer, geen KVK-nummer en geen adresgegevens kunnen duiden op ongebruikelijke 
omstandigheden (Interview 4). Een groot aantal inschrijvingen bij de KVK op een adres waar echter 
maar een of misschien zelfs geen bedrijf gevestigd is, kan ook als mogelijke indicator worden gezien. 
(Prüfer & Kolthoff, 2020) 
 
Kadaster  
Het Kadaster beschikt over gegevens die betrekking hebben op percelen en de gebouwen die daarop 
staan. Dit zijn gegevens als waar ligt het perceel, welke afmetingen heeft het perceel, wat is ervoor 
betaald is en hoe wordt de grond van het perceel gebruikt. Dit is terug te vinden in het BAG-register. 
Met deze gegevens vormt het Kadaster een bron van informatie voor diegenen die gegevens van per-
celen willen weten. Gedurende de interviews zijn geen concrete indicatoren genoemd waarbij men bij 
het Kadaster te rade kan gaan. Echter kan de data van het Kadaster worden gecombineerd met de 
informatie van andere partners en hierbij kan gekeken worden naar opvallendheden of afwijkingen.  
 
Nationale Voedsel- en Warenautoriteit 
Tijdens een interview werd ook de Nationale Voedsel- en Waren Autoriteit genoemd als een mogelijke 
bron voor informatie voor het verrijken van data. Hierbij zijn geen concrete indicatoren genoemd. Wel 
kan de NVWA binnen een integraal team een toezichthoudende rol hebben om binnen bedrijfsinrich-
tingen op misstanden te controleren. (Het CCV, z.d.) Informatie uit die controles kan wel weer indica-
toren opleveren indien sprake is van onregelmatigheden. 
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
De Rijksoverheid zet zich in voor een goed ondernemersklimaat in Nederland. Verschillende ministe-
ries maken daar beleid voor. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de taak om dit 
beleid uit te voeren. Ook het aanpakken van vermoedelijke fraude en schending van de integriteit is 
een belangrijk onderwerp voor de RVO. Zo kunnen mensen die fraude vermoeden een melding doen 
bij de RVO. Daarnaast beschikt de RVO over veel informatie als het gaat over ondernemers en onder-
nemerschap in Nederland. In het geval van onregelmatigheden kan de informatie van de RVO gecom-
bineerd worden data met van andere partners.  
 
Land- en Tuinbouworganisatie 
De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) is de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders in Ne-
derland. Door te werken aan een gunstig klimaat voor de ondernemers, worden belangen behartigd 
van de agrariërs in Nederland. Het LTO is bekend met de problematiek rondom ondermijnende crimi-
naliteit in het buitengebied. Zij waarschuwen hun ondernemers om niet met criminelen in zee te gaan 
en proberen zo bewustwording te creëren. Signalen van ondermijnende criminaliteit in het buitenge-
bied kunnen aan het licht komen tijdens bijeenkomsten die door het LTO georganiseerd worden om 
hierover voorlichting te geven. Uit de praktijk blijkt dat men zich dan realiseert dat hij benaderd is door 
criminelen of dat verdachte activiteiten bij de buren helemaal niet zo onschuldig zijn als ze in eerste 
instantie lijken. (LTO Nederland, z.d. ) 
 
Financial Intelligence Unit 
De FIU richt zich op het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme. 
Verschillende instellingen hebben de wettige verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij 
de FIU. (Het CCV, z.d.) Indicatoren bij de FIU hebben dus met name betrekking op geld en inkomen. 
OESO (2019) beschrijft een lijst van indicatoren die betrekking hebben op ongebruikelijk inkomen, on-
gebruikelijke vermogensstijging, ongebruikelijk bezit en gebruik van vermogensbestanddelen, 
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ongebruikelijke schulden en ongebruikelijke transacties, die kunnen duiden op witwassen en mogelijk 
dus ook op ondermijnende drugscriminaliteit. (Interview 9) 
 

5.1.2 Private partijen 
Netbeheerders 
In het kader van dit onderzoek heeft een interview plaatsgevonden met een energiefraudeconsulent 
van netbeheerder Liander. Een energiefraudeconsulent is verantwoordelijk om samenwerking op te 
zoeken met stakeholders om zo samen tot interessante adressen te komen door middel van data-uit-
wisseling. Het doel hierbij is om onveilige situaties op de energienetten te detecteren en stop te zetten. 
Het belangrijkste kenmerk van ondermijnende drugscriminaliteit voor een netbeheerder is namelijk 
dat in de meeste gevallen sprake is van energiediefstal om drugscriminaliteit te starten. Op die manier 
ontstaan onveilige situaties doordat met de stroommeters wordt gerommeld. Dit wordt gedaan om 
drugscriminaliteit onder de radar te houden. Over het algemeen betreft het hennepkwekerijen, voor 
een optimale groei van hennepplanten is veel licht nodig en de hardware die men daarbij gebruikt 
heeft veel stroom nodig. Om ervoor te zorgen dat het hoge stroomverbruik onopgemerkt blijft, wordt 
de stroom in de meterkast omgeleid, zodat deze niet door de meter gemeten wordt. Een netbeheerder 
kan tot op het niveau van de bekende grijze huisjes en aftakkingen daarvan zien wat het verbruik in 
dat gebied is. Bij synthetische drugslabs is sprake van een chemisch proces en wordt met name gas 
gebruikt voor het productieproces. Hiervoor gebruikt men gasflessen, omdat die een hoger rendement 
leveren dan het gas dat uit de gasleiding komt.  
 

Indicatoren met betrekking tot stroom(verbruik) en klanten 
Op het moment dat bij de gemeente of de politie een adres in beeld gekomen is dat voor verwondering 
zorgt, kan bij een netbeheerder navraag gedaan worden welke informatie bij hen bekend is over het 
betreffende adres of buurt en of daar sprake is van opvallende signalen. Een netbeheerder kan onder-
zoeken of op dat adres of in de buurt van dat adres sprake is van een hoog stroomverbruik dat bijvoor-
beeld te herleiden is aan de lampen die in een hennepkwekerij worden gebruikt. Ook een dip op de 
stroomkabel kan een indicatie van een hennepkwekerij zijn. Uit de details van die dip kan namelijk 
afgeleid worden of deze dip overeenkomt met de cyclus van een hennepgroei. Zodra een piek of dip 
gedetecteerd is, kan de netbeheerder de exacte plek gaan lokaliseren. Daarbij kan men een warmte-
meting doen, door met een warmtemeter de temperatuur van de gevel van een woning te meten en 
onderzoeken of dat afwijkt van de rest van de straat. Bovendien kunnen uit klantinformatie signalen 
worden opgepikt, bijvoorbeeld wanneer de naam van een contractant vaker in het systeem voorkomt 
of dat deze persoon in een relatief korte periode meerdere keren een contract heeft afgesloten onder 
dezelfde naam. Dit is iets dat afwijkt van de standaard. Daarbij kan ook gekeken worden of een ener-
giecontract op dezelfde naam is afgesloten als degene die op dat adres  staat ingeschreven. Het is 
namelijk verwonderlijk wanneer iemand anders dan de bewoner van een adres betaalt voor de stroom 
die wordt afgenomen. Ook kan men kijken naar de verbruiksgegevens van klanten. Wanneer het ver-
bruik op een adres ineens heel erg piekt of juist plotseling afneemt zonder dat daar een verklaring voor 
lijkt te zijn, kan men onderzoeken waarom deze afwijkingen zich plotseling voordoen. Verder kan ge-
keken worden naar het stroomverbruik per branche. Hierbij kan gekeken worden wat het gemiddelde 
stroomverbruik per branche is en of een bedrijf daarvan afwijkt, bijvoorbeeld in de horeca, veehoude-
rij- of industriesector. Indien ineens grote afwijkingen zichtbaar zijn kan men onderzoek gaan doen 
naar de oorzaak hiervan. Nog een mogelijke indicator kan zijn dat op het moment dat de gemeente 
nadere informatie over een adres opvraagt en een netbeheerder ziet dat eerder op dat adres een aan-
sluiting is weggenomen vanwege energiediefstal. Mogelijk is op datzelfde adres weer een hennepkwe-
kerij geïnstalleerd. Tenslotte kunnen de gegevens van netmetingen die een netbeheerder in een 
gebied uitgevoerd heeft indicaties bevatten om eens met partners naar verdere indicatoren te zoeken 
om een beeld te schetsen van dit gebied. (Interview 2) 
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Hennepkwekerij met 400 planten opgerold 
Emmer-Compascuum De politie heeft maandag een hennepkwekerij opgerold in een flat aan de Spil in 
Emmer-Compascuum. In de kwekerij stonden 400 hennepplanten. Volgens de politie werd er ook illegaal 
stroom afgetapt. Een verdachte is in beeld en deze wordt op korte termijn verhoord. De politie trof de 
kwekerij aan nadat er een melding was binnengekomen. 

(Dagblad van het Noorden, 2020) 
 
Verhuurbemiddelaars, woningcorporaties, makelaars en pandeigenaren 
Als het gaat om het faciliteren van ruimte, is er een aantal instanties die criminaliteit al dan niet bewust 
mogelijk maken. Instanties binnen vastgoedsector kunnen beschikken over indicatoren. Hierbij kan 
men denken aan pandeigenaren, makelaars, huurbemiddelaars en woningcorporaties. Ook bij deze 
organisaties kunnen indicatoren aanwezig zijn die op ondermijnende criminaliteit duiden.  
 

Indicatoren op vastgoedgebied  
Een van de indicatoren op het gebied van vastgoed die een respondent hierbij genoemd heeft, zijn 
contante betalingen. Een huurder vindt het prettig om de huur contant te betalen, omdat in het geval 
dat de huur giraal betaald moet worden een bankrekening nodig is die altijd terug valt te herleiden 
naar een persoon. Criminelen willen zo onopvallend mogelijk te werk gaan en zullen daarom huur con-
tant willen betalen. Hier moet een makelaar of verhuurder dus alert op zijn. Daarbij kan het verstandig 
zijn om bij het afsluiten van de huurovereenkomst naar een origineel identiteitsbewijs te vragen. Een 
kopie daarvan kan te gemakkelijk vervalst worden en wanneer iemand weigert om een origineel iden-
titeitsbewijs te tonen kan dat ook een signaal zijn dat het niet helemaal een zuiver verhaal is. Het niet 
willen tonen van een identiteitsbewijs kan een indicator zijn. Het kan ook vragen oproepen wanneer 
iemand niet voldoende inkomen heeft om een hypotheek af te sluiten, maar vervolgens toch een pand 
kan aanschaffen. Wellicht is hierbij sprake van valsheid in geschrifte waardoor hij het pand heeft kun-
nen kopen. Een andere indicator die bij verhuurders aanwezig kan zijn is wanneer men uit een systeem 
kan opmaken dat op een ongebruikelijke locatie vreemde financiers zitten, zoals een buitenlandse hy-
potheekverstrekker die ineens opkomt of een privéhypotheek. Indien dit het geval is kan deze locatie 
meegenomen worden in een analyse om te kijken of ook andere indicatoren zichtbaar zijn voor die 
locatie. Bovendien kunnen mensen overlast melden bij een verhuurder of woningbouwvereniging. In-
dien omwonenden overlast ervaren, is het goed mogelijk dat men dit niet meldt bij de gemeente of de 
politie, maar wel bij de woningbouwvereniging in de hoop dat die iets aan de situatie kan doen. Verder 
kan het een signaal zijn wanneer de huurder weigert toegang te verlenen tot een pand aan de ver-
huurder. Een verhuurder of pandeigenaar moet namelijk vanuit de wetgeving toezien op veiligheid van 
zijn pand en ook op het juist gebruik daarvan. Op het moment dat afspraken gemaakt worden wanneer 
de pandeigenaar zijn pand verhuurt en wil toezien op veiligheid en goed onderhoud, kan hij voorstellen 
dat hij een paar keer per jaar langs komt om dat te controleren. Wanneer hem op het moment van het 
bezoek de toegang wordt geweigerd, kan dit een signaal zijn dat de huurder zaken achterhoudt of wil 
verhullen. Met andere woorden, als uit de gegevens van de betreffende verhuurder of pandeigenaar 
blijkt dat geen tot weinig toezicht op een locatie is, kan dit een reden zijn om ook naar andere signalen 
te zoeken.  
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Hennepkwekerij in Boterzwin 
Julianadorp - Een 23-jarige man uit Julianadorp is donderdag aangehouden, nadat in zijn woning een 
flinke hennepkwekerij is ontdekt. Een medewerker van Woningstichting trok aan de bel, nadat hij onder-
zoek had gedaan naar een lekkage in een wooncomplex aan de Boterzwin. Het water bleek afkomstig uit 
de woning boven het getroffen pand. Toen hij daar aanbelde, werd hij niet binnengelaten. Wel rook hij 
een sterke henneplucht. De politie belde even later ook aan. Zij ontdekten in totaal 617 hennepplanten, 
verdeeld over drie ruimtes. Ook bleek er stroom te worden afgetapt. Agenten hebben de hennep en 
bijbehorende apparatuur in beslag genomen. De bewoner is aangehouden en overgebracht naar het po-
litiebureau voor verhoor. 

(Noordhollands Dagblad, 2019) 
 
Bedrijven in logistiek- en transportsector 
Een andere belangrijke speler in de private aanpak van ondermijning is de logistiek- en transportsector. 
Criminelen misbruiken de logistieke en transportketen voor de handel in illegale goederen voor de 
criminele industrie of gebruiken een transportbedrijf als dekmantel voor het verhandelen of smokke-
len van drugs. Transportbedrijven raken op die manier onbewust of ongewild betrokken bij criminali-
teit. Zo weten vrachtwagenchauffeurs soms helemaal niet dat misbruik van ze gemaakt wordt voor 
criminele activiteiten, zo krijgen ze bijvoorbeeld tijdens een rit plotseling te horen dat zijn lading op 
een ander adres gelost moet worden. (Transport en logistiek Nederland, 2020) Een andere indicatie 
voor criminaliteit kan zijn wanneer een vrachtwagenchauffeur wordt benaderd om tegen betaling iets 
‘extra’s’ te vervoeren. Ze worden tijdens een pauze op een parkeerplaats aangesproken of ze extra 
geld willen verdienen. De chauffeurs denken dit eenmalig te kunnen doen, maar voor ze het weten 
worden ze betrokken bij de criminaliteit en komen ze er niet meer uit. (NOS, 2020) 
 
Banken 
Banken kunnen dienen als informatiebron, niet alleen als tipgever wanneer zij zelf verdachte zaken 
zien, maar de gemeente kan gebruik maken van de kennis van de bank die intern niet beschikbaar is. 
Zo zijn banken verplicht om verdachte transacties te melden. Bovendien zou een bank bij een onder-
zoek betrokken kunnen worden wanneer men weet dat iemand gestopt is met zijn bedrijf, geen in-
komsten meer heeft en ook niet veel geld op zijn rekening heeft staan. Men is dan gevoeliger voor 
criminaliteit en kan hierbij betrokken raken. Ook kan de informatie gecombineerd worden met andere 
data in het geval dat men weet dat iemand geen inkomen heeft, maar wel hoge bedragen op de bank-
rekening staan. 
 
Ketelbouwers 
Voor de productie van synthetische drugs wordt een specifiek soort reactieketels gebruikt. Ketelbou-
wers kunnen benaderd worden voor informatie over de afnemers van ketels en overige hardware die 
benodigd is voor drugsproductie. Mogelijk beschikken zij over indicatoren of informatie die betrekking 
hebben op criminelen die zich bezighouden met drugsproductie. Daarnaast kunnen ze preventief voor-
gelicht worden om zich bewust te worden van de gevaren en om voor verstoringen in het drugscircuit 
te zorgen door niet met de criminelen samen te werken. 
 

5.2 Patronen met betrekking tot ondermijnende drugscriminaliteit 
In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord Welke digitale patronen zijn te herleiden bij ondermij-
nende drugscriminaliteit? Voor het begrip ‘patroon’ wordt in deze context de uitwerking van de Dikke 
van Dale toegepast: “Een aantal gerangschikte of gecombineerde gegevens die inzicht geven in een 
situatie of een regelmatig terugkerende of voortschrijdende handeling of werking”. Met andere woor-
den, welke indicatoren keren regelmatig terug als het gaat om ondermijnende drugscriminaliteit. Uit 
het vaststellen van patronen in drugszaken die zich in de laatste jaren hebben afgespeeld, kunnen 
voorspellingen worden gedaan voor situaties die zich in de toekomst zullen gaan afspelen. Door deze 
patronen inzichtelijk te maken kan men hierop gaan acteren door actiever te controleren en gevoelige 
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sectoren, kwetsbare personen en facilitators actief te gaan voorlichten en bewust te maken van het 
risico dat zij lopen. Door juist hen sterker te maken tegen ondermijnende criminaliteit en de crimineel 
de gelegenheid tot het ontplooien van criminele activiteiten te ontnemen, kan ondermijning en het 
effect daarvan stoppen. Er is hiervoor onderzocht welke patronen te ontsluiten zijn uit digitale sys-
temen van partners.  
 
Tijdens de interviews heeft een aantal respondenten aangegeven dat sprake is van patronen op het 
gebied van ondermijnende drugscriminaliteit binnen hun expertise. Zo gaf een medewerker van de 
politie aan dat zij met name zien dat kleine pandeigenaren regelmatig in zaken terugkomen. Het gaat 
dan om pandeigenaren die tussen de nul en tien panden bezitten. Dit zijn vaak de personen die moeilijk 
bereikbaar zijn, omdat zij niet georganiseerd te werk gaan. Voor een crimineel een groot voordeel, 
maar voor handhavende en opsporingsdiensten natuurlijk een grote uitdaging. Door deze (historische) 
informatie uit politiesystemen te filteren en de informatie daaruit voortkomend aan te vullen met in-
formatie die beschikbaar is bij pandeigenaren, verhuurmakelaars of woningbouwcorporaties kan dit 
inzicht bieden waar risicovolle panden zich bevinden. Het in beeld brengen van pandeigenaren die 
meerdere panden bezitten en deze informatie combineren met meldingen over verdachte situaties of 
overlast met betrekking tot deze panden, kan een aanwijzing zijn dat hier criminaliteit plaatsvindt of 
mogelijk gaat plaatsvinden. Een ander patroon dat deze respondent noemde is dat de grote hennep-
kwekerijen met name in bedrijfspanden gevestigd zijn, zoals voormalig agrarische bebouwing, met een 
afgelegen ligging, niet direct zichtbaar vanaf de weg en een mestkelder zodat het afval gedumpt kan 
worden. Bovendien zijn het dan met name kooppanden of commerciële panden. Ook die informatie 
kan men combineren met informatie van andere partijen. Tevens kan informatie uit vergelijkbare situ-
aties die zich eerder hebben afgespeeld signalen bevatten die uiteindelijk geleid hebben tot het ont-
dekken van een drugslab of een hennepkwekerij. Door die signalen te vertalen naar de voorkant, kan 
dit inzichten geven en voorspellen welke locaties een risico vormen. Daar kan men vervolgens meer 
aandacht aan besteden. (Interview 3) 
 
Het patroon dat energieleverancier Liander ziet, is dat namen van mensen die voor korte duur een 
contract afsluiten vaker voorkomen. Bovendien zien zij patronen in het energieverbruik die gerelateerd 
kunnen worden aan de groeicyclus van hennep en hebben zij geconstateerd dat sprake is van techni-
sche patronen. Hierbij werd opgemerkt dat indien men vijf jaar geleden gestart was met het vastleggen 
van gemeente-informatie betreffende hennep of synthetische drugs en per situatie vastleggen wie de 
contractant was; welk type aansluiting de contractant had; wie ingeschreven stond en hoelang diegene 
er al zat, dan zou men op den duur patronen kunnen gaan herkennen. Met die patronen zouden be-
paalde elementen vastgelegd kunnen worden waarmee een fraudeprofiel gegenereerd kan worden. 
Van alle historische fraude zou men kunnen aangeven in hoeveel procent van de gevallen sprake was 
van een contractloze aansluiting, in hoeveel procent van de fraudegevallen sprake was van een zoge-
naamde kleine aansluiting en in hoeveel procent van de gevallen alleen sprake was van energiediefstal. 
Met die informatie kan gekeken worden welke huidige klanten een redelijke match zouden vormen 
met het fraudeprofiel. In het geval dat men voor 80% of 90% scoort op basis van het geschetste profiel, 
kan dan geadviseerd worden om daar eens nader onderzoek naar te verrichten. Gezien de ontwikke-
lingen op dit gebied en de gevoeligheid kon de respondent hier niet nader op in gaan. (Interview 2) 
 
Ook het waterschap ziet patronen als het gaat om drugscriminaliteit. De laatste jaren hebben zij ont-
dekt dat opvallend vaak sprake is van verstoringen in de zuiveringsinstallaties die in sommige gevallen 
te herleiden zijn aan een drugslozing, hoewel dat, zoals eerder al aangegeven, erg lastig blijft om dat 
met zekerheid vast te stellen. Hier wordt echter wel mee geëxperimenteerd. (Interview 5) 
 
Een andere respondent merkte over dit onderwerp op dat meer patronen zichtbaar zullen worden 
wanneer men direct bij alle brongegevens van de publieke en private partners kan. Dat hoeft niet te 
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betekenen dat daarop meteen actie moet worden ondernomen, maar kan met die gegevens wel ge-
keken worden of bepaalde kennisregels opgesteld kunnen worden op de zwaarste vormen van onder-
mijnende criminaliteit, vergelijkbaar met de fraudeprofielen van de netbeheerder. Deze kennisregels 
zouden bijvoorbeeld toegepast kunnen worden op het gebied van drugstransport. Binnen de logis-
tieke- en transportsector kan men op een aantal criminele fenomenen beschrijven hoe criminelen in 
grote lijnen handelen. Denk bijvoorbeeld aan een vaste werkwijze als het gaat om de benadering van 
criminelen naar mogelijke facilitators toe. 
 
Om de data uit de interviews te ondersteunen en om te onderzoeken of in de praktijk patronen aan te 
wijzen zijn op het gebied van hennepkwekerijen en drugslabs en zo ja, welke, zijn diverse krantenbe-
richten bestudeerd op de aanwezigheid van indicatoren en de mate waarin zij vaker voorbijkwamen. 
Vervolgens is de informatie uit deze artikelen geanalyseerd en is gekeken welke informatie als indica-
tor kan worden gezien voor de betreffende casus. Uit deze analyse is gebleken dat veel kwekerijen en 
drugslabs aan het licht komen doordat sprake is van een of meerdere signalen die wijzen op verdachte 
situaties op een locatie. Vrij vertaald houdt dat dus in dat die signalen als indicator voor ondermijnende 
criminaliteit kunnen worden gezien. De signalen die in deze artikelen het meest naar voren kwamen, 
zijn afscherming, bijvoorbeeld door afgeplakte ramen of verscholen achter een bedrijfspand of boer-
derij, sterke afwijkende geur en (anonieme) meldingen bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Ook 
het professionele onderbuikgevoel van gemeentemedewerkers en politieagenten bleek regelmatig te 
leiden tot de ontdekking van een kwekerij of lab. Daarnaast bleek in een aantal zaken dat sprake was 
van verdachten met een buitenlandse nationaliteit en werd  illegaal stroom verbruikt.  
 
De fysieke ruimtes waar het drugslab of de kwekerij zich in bevonden waren divers. Zowel loodsen, 
schuren, woonhuizen, bedrijfspanden, boerderijen, flatwoningen, huurappartementen en zelfs een 
vrachtboot kwamen voorbij. Patronen op het gebied van de ruimte zijn dus dat drugslabs en kweke-
rijen vrijwel overal geïnstalleerd worden. Met name de hennepkwekerijen komen vaak in woningen of 
appartementen voor. Voor drugslabs worden meer afgelegen en (agrarische) bedrijfspanden gebruikt. 
Andere signalen die uit de artikelen ontsloten zijn en als indicator aangemerkt kunnen worden, zijn in 
het overzicht op de volgende pagina opgenomen. Uit dat overzicht kan geconcludeerd worden dat de 
indicatoren die door de respondenten tijdens de interviews genoemd zijn, overeenkomen met de prak-
tijk. 
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Geen bedrijvigheid Onderbuikgevoel 
Verdachte (strafbare)  

activiteiten 

Hoog stroomverbruik Onderverhuur van een pand 
Verdachte auto’s  

waargenomen 

Personen met buitenlandse 
nationaliteit waargenomen 

Informatie uit controles 
Informatie uit  

politieonderzoek 

Wateroverlast 
Geen controle door  

verhuurder op de huurder 
en het pand 

Verdachte had criminele an-
tecedenten 

Pand van beleggers Leegstaand pand 
Waarneming van condens 

aan de ramen 

Historische gegevens 
Verloop van bedrijven op lo-

catie 
Transport van chemicaliën 

Geen inschrijving Observaties Buitenlands kenteken 

Verhuursituatie 
Persoon had geen verblijf-
plaats of stond nergens in-

geschreven 

Hardware voor een  
drugslab of  

hennepkwekerij was 
aanwezig 

Netmeting Afgelegen locatie Rook waargenomen 

Afvaldumping Kwetsbaar slachtoffer Contant geld 

Tabel 1 Overzicht indicatoren mediaberichten 
 
Gezien het feit dat de indicatoren die gedurende de interviews door de respondenten genoemd zijn 
overeenkomen met de praktijksituaties, kan gesteld worden dat deze indicatoren daadwerkelijk aan-
wijzingen kunnen zijn dat op een locatie drugscriminaliteit plaatsvindt. Echter geeft dit onderzoek in 
de hoedanigheid zoals deze is uitgevoerd, onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kun-
nen concluderen dat hieruit duidelijke patronen aan te wijzen zijn als het gaat om activiteiten of han-
delingen op het gebied van drugscriminaliteit. Dit zou mogelijk wel het geval zijn als meer frequent en 
meer structureel informatie met partners uitgewisseld wordt op de verschillende onderdelen van 
drugscriminaliteit dan tot nu toe wordt gedaan om preventief een beeld te schetsen van een locatie. 
Denk hierbij aan de aanvoer van chemicaliën, het vervoeren van drugs, het leveren van een productie 
of opslaglocatie, het acteren als tussenpersoon tussen verschillende groeperingen, drugsstromen of 
het witwassen van het illegaal verkregen geld. Voordat op al die verschillende onderdelen van drugs-
criminaliteit duidelijke patronen aan te tonen zijn, zullen eerst veel en meer structureel data verzameld 
en gedeeld moeten worden met de partners. Uit de interviews is gebleken dat de partijen op het ge-
bied van digitale indicatoren nog geen structurele analyses uitvoeren en dat er mede daardoor ook 
nog geen strikte patronen aan te tonen zijn die men uit de systemen kan ontsluiten en die een voor-
spellende functie kunnen hebben. De wens is wel om die richting op te gaan.  
 

5.3 Combinaties van indicatoren 
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de deelvraag Hoe kunnen ICT-indicatoren optimaal 
gecombineerd worden zodat ze kunnen bijdragen aan een datagedreven aanpak van ondermijnende 
drugscriminaliteit? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in het interview de volgende vragen 
gesteld:  

• Welke toevoeging kunnen de ICT-indicatoren leveren wanneer ze gecombineerd worden met 
data van andere organisaties?   

• Wat is vanuit uw expertise de meest optimale of gunstige manier om indicatoren te combine-
ren zodat ze meer van betekenis kunnen zijn? 

• Hoe zou een goede combinatie van indicatoren eruit zien? 
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Voor het optimaal kunnen combineren van indicatoren, moet altijd sprake zijn van meerdere indicato-
ren. Het gaat immers om de combinatie van indicatoren. Een combinatie van indicatoren is namelijk 
altijd gunstiger dan wanneer men slechts op één indicator afgaat. Eén indicator zegt dan ook niet vol-
doende, vandaar dat het wenselijk is om altijd meerdere indicatoren met elkaar samen te brengen, het 
liefst ook van verschillende partners voor een zo compleet mogelijk beeld. Daarbij is het van belang 
om te kijken naar de opbouw van de indicatoren door de informatie van verschillende diensten of 
partners te combineren om verbanden te kunnen zien. Hiervoor moet men kijken welke informatie, al 
dan niet gekoppeld, relevant is voor welke indicator. Zo worden bestaande indicatoren betrouwbaar-
der en kan men meer onderbouwt uitspraken doen over een locatie. Alleen op die manier wordt men 
in staat gesteld om blinde vlekken binnen een gemeente in te kleuren en daarbij inzichtelijk te krijgen 
wat zich afspeelt. Verwonderlijke locaties komen zo eerder in beeld die mogelijk interessant zijn om 
eens te controleren. Hiervoor is het naast elkaar leggen van bestaande en nieuwe indicatoren en het 
maken van analyses belangrijk. Door de data van samenwerkende partijen bij elkaar te brengen en 
elkaars informatie te verrijken, kunnen bestaande vermoedens bevestigd of ontkracht worden.  
 
Tijdens de interviews is de respondenten de vraag gesteld hoe een goede combinatie van indicatoren 
eruit ziet. Een aantal respondenten noemde concrete combinaties van indicatoren die kunnen wijzen 
op ondermijnende criminaliteit, namelijk:  

• Leegstand, geen inschrijvingen, hoog stroomverbruik 

• Slechte economische situatie, maar wel grote investering in bouwvergunning.  

• Financiële stromen, logistieke bewegingen  

• Bij OD niets bekend over locatie, hoog stroomverbruik 
 
Ook uit de data-analyse is gebleken dat deze combinaties kunnen wijzen op drugscriminaliteit. Het 
onderstaande artikel is een voorbeeld waarin meerdere indicatoren aan te wijzen zijn die een moge-
lijke combinatie vormen.  
 

Hennepkwekerij opgerold in woning 
Leeuwarden - In een rijtjeswoning aan de Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard is gisterochtend een hen-
nepkwekerij opgerold. In twee kamers werden in totaal 323 hennepplanten aangetroffen. Daarnaast 
werd de stroom afgetapt. Ter plaatse werd een 31-jarige vrouw als verdachte aangehouden en ingesloten. 
Zij bleek al eerder in verband te zijn gebracht met andere kwekerijen. Ook doet de Vreemdelingenpolitie 
onderzoek naar de verblijfsstatus van de vrouw. Agenten waren het huis binnengevallen na meldingen 
bij Meld Misdaad Anoniem.  

(Leeuwarder Courant, 2020) 
 

In bovenstaande situatie was sprake van illegaal afgetapte stroom. Wanneer een netbeheerder hierop 
zou gaan monitoren en opvallende verbruiken onderzoekt, kan achterhaald worden waar deze diefstal 
plaatsvindt. Met die informatie kan de netbeheerder naar de gemeente of de politie gaan. De ge-
meente kan de informatie van de netbeheerder aanvullen door in haar systemen kijken of iemand op 
dat adres ingeschreven stond en zo ja wie. Politie had die informatie kunnen aanvullen met de infor-
matie over de criminele antecedenten van de verdachte.   
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Drugslab ontdekt aan de Jadehorst, nadat in maart hennepkwekerij werd opgerold in zelfde pand 
In een kelder van een woning aan de Jadehorst in Den Haag is een drugslab ontdekt. In dat pand werd in 
maart nog een hennepkwekerij met driehonderd hennepplanten opgerold. De politie heeft een persoon 
aangehouden. De gemeente gaat een spoedsluiting van de woning doen. De zaak kwam aan het licht via 
een melding bij Meld Misdaad Anoniem. De politie en brandweer waren aanwezig bij de woning. Ook zou 
de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) onderweg zijn naar de woning. De LFO wordt 
ingezet als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. 
 
Kweekruimtes 
Halverwege maart viel de politie de woning binnen na een tip via Meld Misdaad Anoniem, waarop een 
lang onderzoek volgde. In de kelder vond de politie twee kweekruimtes. Omdat er voor de kweek geknut-
seld was met de stroomvoorziening en er ontploffingsgevaar dreigde, werd tijdens de ontmanteling het 
gas en de stroom in de omgeving afgesloten. In het minimaal ingerichte pand stond toen geen bewoner 
ingeschreven, maar de politie had toen wel een dader op het oog. De verdachte werd meerdere malen 
in de buurt van de woning gesignaleerd. Na die ontmanteling was de eigenaar van de woning, met auto 
met Belgische kentekenplaat, vaak bij het huis te vinden. Sinds de politie-inval in maart werd de woning 
opgeknapt en mogelijk weer bewoonbaar gemaakt.   

(Algemeen Dagblad, 2020) 
 
Ook in dit voorbeeld is een aantal duidelijke signalen aan te wijzen. Zowel de historische gegevens van 
het pand, er was eerder een hennepkwekerij aangetroffen, als het geknutsel met de stroomvoorzie-
ning, geen inschrijving en het signaleren van de verdachte rondom het pand hadden eerder tot de 
ontdekking van dit drugslab kunnen leiden, wanneer men informatie met elkaar had gedeeld. In deze 
zaak is sprake van meerdere betrokken partijen, zowel gemeente, politie en netbeheerder hadden 
hierover signalen kunnen oppikken. Door dit soort informatie frequent en structureel met elkaar te 
delen, kunnen onregelmatigheden opvallen.  
 

Opnieuw Mexicaans drugslab opgerold 
Een vervallen en verlaten varkensboerderij in Wuustwezel, tientallen meters lang, bleek in gebruik te zijn 
als laboratorium voor crystal meth. Toen de Belgische federale politie er gisteren binnenviel, vond die 4 
kilo van de zeer verslavende en verwoestende seksdrug.  
In de voormalige varkensboerderij waren zeven mannen aan het werk. Het gaat om twee Nederlanders 
van 40 en 36 jaar, een 62-jarige Belg, drie Mexicanen van 54, 28 en 26 jaar en een 55-jarige Colombiaan. 
Ze zijn gearresteerd. Het lab bleek uitgerust voor de volledige productie van crystal meth, inclusief een 
machine om de drugs vacuüm te verpakken. In drie garageboxen heeft de politie apparatuur en chemi-
caliën aangetroffen.  
 
Het is de eerste keer dat er in België een dergelijk lab is ontdekt. In Nederland worden ze sinds 2015 
vaker aangetroffen. Afgelopen jaar werden er acht ontmanteld, dit jaar al vier. Zo werd in een loods in 
Wateringen een drugslab gevonden met voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth. In Moerdijk 
trof de politie begin mei een laboratorium aan op een boot. Het schip was voorzien van een boobytrap, 
waardoor het bijna tot zinken werd gebracht.  
 
Drugskartels uit Mexico staan bekend om het gebruik van buitensporig geweld. Als ze hier neerstrijken 
naast de Nederlandse, Marokkaanse, Albanese, Colombiaanse, Italiaanse en Russische criminele organi-
saties, zal dat niet zonder slag of stoot gaan. De politie waarschuwde twee jaar geleden al in een intern 
rapport voor het gevaar dat Nederlandse en Mexicaanse drugsorganisaties samenwerking zoeken. Ze 
kunnen elkaar helpen bij het vinden van precursoren, stoffen die nodig zijn voor de productie van crystal 
meth. 'In Mexico worden jaarlijks vele tonnen van dergelijke stoffen in beslag genomen', schreef de poli-
tie destijds. 'De schaal waarop smokkel van dergelijke grondstoffen plaatsvindt, meestal vanuit China, is 
in verhouding tot Nederlandse begrippen van ongekende omvang. Aangezien Nederlandse drugsprodu-
centen voor de productie van MDMA en amfetamine ook die grondstoffen nodig hebben, kan het risico 
bestaan dat Nederlandse en Mexicaanse criminele organisaties elkaar zullen vinden en hun krachten bun-
delen', aldus het rapport.  
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Een andere verklaring is dat Mexicanen proberen de West-Europese markt op te gaan met crystal 
meth. ,,Daar lijkt het op", zegt een goed ingevoerde politiebron. De meeste hier geproduceerde crystal 
meth lijkt echter voor de export bestemd, onder meer via de handel op het darknet of apps als Telegram. 

(Voskuil, 2019) 
 
Ook wanneer het gaat om drugslabs, kunnen verschillende partijen informatie combineren om tot in-
zichten te komen. Zo laat het artikel hierboven zien dat niet alleen een verlaten boerderij aantrekkelijk 
is voor criminelen, maar ook garageboxen, een loods en zelfs een boot. Over deze verschillende loca-
ties is bij diverse partijen informatie voorhanden. Door hun informatie te delen met de gemeente en 
te kijken naar afwijkingen kunnen indicatoren worden aangewezen. Bovendien is in deze zaak te zien 
dat ook buitenlandse nationaliteiten kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. Met behulp van 
informatie van de douane of de Koninklijke Marechaussee kunnen reisbewegingen in beeld gebracht 
worden, die in een internationale drugszaak een toegevoegde waarde kunnen leveren.  
 
Voor een optimale combinatie van indicatoren is het wenselijk dat men direct bij de brongegevens van 
publieke en private partners zou kunnen om te kijken of op basis van de patronen voorspellingen kun-
nen worden gedaan. Ook kan men kijken of kennisregels op te stellen zijn voor de zwaarste vormen 
van criminaliteit, om die vervolgens te vertalen naar interventies. Het is voor te stellen dat een deel 
van die informatie niet bruikbaar is of onvoldoende onderbouwing geeft voor een indicator. Die infor-
matie zal dan na een selectie worden weggelaten om zo de informatie te trechteren. (Interview 1) 
Bovendien werd meerdere keren genoemd dat indien men een aantal indicatoren op het oog heeft, 
men deze informatie kan gaan verrijken met publieke data. Zo kan men te rade gaan wat over een 
persoon of bedrijf op internet beschikbaar heeft en of deze persoon gebruik maakt van sociale kanalen 
en wat daarop over hem te vinden is. Mocht een casus vervolgens door de opsporingsdiensten opge-
pakt worden voor een strafrechtelijk onderzoek, dan is de wens dat alle benodigde informatie in een 
dossier komt met daarin direct bruikbare informatie, die kant en klaar is om strafrechtelijk te gebruiken. 
Daarin is de belangrijkste informatie gebundeld die rechtmatig gebruikt kan worden tijdens een on-
derzoek. 
 
Wat verder belangrijk is om hierbij te vermelden, is dat het niet alleen gaat om de informatie die digi-
taal beschikbaar is. Vanuit een omgevingsdienst zijn veel werknemers ook ‘buiten’ aan het werk. Deze 
mensen beschikken over informatie die niet uit systemen te halen is of die niet opgeslagen wordt, 
maar die zij gewoon ‘in hun hoofd’ hebben. Die informatie wordt niet altijd gebruikt, terwijl die wel 
tijdens een analyse of casus een toegevoegde waarde kan leveren. Het is van belang dat men zich niet 
gaat blindstaren op de digitale informatie en alleen op basis van die informatie conclusies gaat trekken. 
Ook het menselijke aspect en uiteraard communicatie blijft hierbij zeer relevant.  
 
Een ander aspect bij het maken van combinaties van indicatoren om ondermijning inzichtelijk te krij-
gen, is dat het nooit een eenmalige uitvoering kan en mag zijn. De frequentie waarmee data verande-
ren is voor alle partijen redelijk hoog. Daarom is het belangrijk dat constant op basisniveau informatie 
uitgewisseld wordt, bijvoorbeeld op maandbasis, of idealiter op weekbasis. Zolang die basisadministra-
tie actueel blijft, ziet men sneller nieuwe afwijkingen of onregelmatigheden en kan men sneller acteren. 
Een stadaard uitwisseling van basisinformatie zou al een goede vooruitgang zijn.  
 
Het antwoord op de vraag hoe indicatoren zo optimaal mogelijk gecombineerd kunnen worden, is fre-
quenter en structureler informatie delen met partners. Alleen door indicatoren en de bijbehorende 
inhoudelijke informatie van verschillende partijen samen te brengen, kunnen onregelmatigheden in-
zichtelijk worden en kan daarop door de partijen geacteerd worden. Hiervoor kan het wenselijk zijn 
om in overleg met belanghebbende partners een checklist op te stellen, waar (een selectie van) indi-
catoren in opgenomen wordt. Zodra bijvoorbeeld een nader te bepalen aantal indicatoren aanwezig 
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is, kan geadviseerd worden om dit subject eens verder te onderzoeken. Een voorbeeld van een check-
list zou er als volgt uit kunnen zien: 
 

Figuur 2 Mogelijke indicatorenchecklist voor partners 
 
Door een dergelijke checklist te digitaliseren en automatische analyses met partnerinformatie is het 
mogelijk om geografische kaarten op te stellen die door middel van kleuren aangeven waar verdachte 
locaties liggen, een zogeheten heatmap. Door de informatie van partners gecombineerd samen te 
brengen in een systeem kunnen onderlinge verbanden over een locatie in beeld gebracht worden. Zo 
is het zelfs mogelijk om locaties die met elkaar in verband staan inzichtelijk te krijgen, bijvoorbeeld 
wanneer deze in andere gemeenten liggen, maar wel overeenkomende indicatoren hebben. Hierbij 
kan gedacht worden aan een auto met een specifiek kenteken die gesignaleerd is of een klant van een 
energieleverancier die voor panden in meerdere gemeenten energiecontracten heeft afgesloten.  



 

6 Discussie 

6.1 Validiteit en betrouwbaarheid 
Met behulp van de interviews is getracht om aanvullende informatie te verzamelen voor de resultaten 
van dit onderzoek. De interviews waren een krachtige onderzoeksmethode, omdat de onderzoeker 
zelf aanwezig was bij de interviews en zo invloed had op het verloop en de richting van het gesprek. Er 
zijn tien semigestructureerde interviews gehouden met respondenten van zeven organisaties. Hier-
voor is in overleg met de opdrachtgever een nauwkeurige selectie van respondenten gemaakt, waar-
voor gebruik gemaakt is van het met zorg opgebouwde netwerk van Platform Veilig Ondernemen. 
Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de bronnen onderstreept.  
 
Van één interview bleek al gaande het gesprek dat deze niet de juiste bijdrage zou kunnen leveren 
binnen de scope van het huidige onderzoek. Er is daarom door de onderzoeker besloten om dit inter-
view dan ook niet mee te nemen in data-analyse. Echter heeft dit geen gevolgen gehad voor de data-
analyse en het genereren van de resultaten. De overige negen interviews waren namelijk voldoende 
uitgebreid en hadden de juiste diepgang. Met deze interviews is onderzocht over welke indicatoren 
verschillende organisaties mogelijk beschikken die iets kunnen zeggen over de aanwezigheid van on-
dermijnende drugscriminaliteit op een locatie. Dankzij de deskundigheid van de respondenten in com-
binatie met de inhoudsanalyse van de mediaberichten, kan worden vastgesteld dat de door de 
respondenten genoemde indicatoren overeenkomen met praktijksituaties. Er kan dus gesteld worden 
dat de verzamelde resultaten correct zijn. De validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd door middel 
van de deskundigheid van de respondenten. De enige reden waarom de validiteit van de resultaten 
mogelijk in twijfel getrokken kan worden is dat een aantal interviews heeft plaatsgevonden  door mid-
del van een videoverbinding. Het is daardoor voor te stellen dat de respondent zich hierbij niet hele-
maal op zijn gemak voelde en wellicht een iets gesloten houding aangenomen heeft tijdens het 
interview. Mogelijk heeft hij daardoor minder open over bepaalde onderwerpen gesproken.  
 
Binnen de kaders van dit onderzoek kan gesteld worden dat de conclusies die getrokken worden, ge-
neraliseerbaar zijn voor de onderzochte eenheden. Nieuwe ontwikkelingen buiten beschouwing gela-
ten, zullen bij een herhaling van dit onderzoek dezelfde resultaten verkregen worden. Daarmee zijn de 
resultaten van dit onderzoek valide. Doordat alle respondenten werkzaam zijn op het gebied van de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit, kunnen hun uitspraken als valide en geldig worden aange-
merkt.  
 

6.2 Bespreking van de resultaten 
Uit de interviews is gebleken dat bij verschillende, zowel publieke als private organisaties, indicatoren 
aanwezig kunnen zijn die kunnen wijzen op ondermijnende drugscriminaliteit. Deze indicatoren zijn in 
verschillende categorieën te verdelen. Dit komt overeen met de vooraf gestelde verwachting van de 
onderzoeker. Wat echter minder in de lijn der verwachtingen lag, is dat op het moment dat dit onder-
zoek heeft plaatsgevonden, nog geen duidelijke patronen aan te wijzen zijn als het gaat om indicatoren 
voor ondermijnende drugscriminaliteit. Er is wel sprake van terugkerende indicatoren, maar die geven 
nog onvoldoende onderbouwing om sluitend te kunnen zeggen dat sprake is van een patroon. Een 
verklaring hiervoor is dat op dit moment nog niet op dusdanige structurele wijze informatie tussen 
partners en organisaties uitgewisseld wordt waaruit die patronen op te maken zijn. Wanneer dit in de 
toekomst wel zal gebeuren, kan deze manier van informatie-uitwisseling het inzichtelijk maken van 
risicolocaties onderdeel gaan worden van de meervoudige aanpak van ondermijnende criminaliteit 
zoals deze in het theoretisch kader besproken is.  
 
Het huidige onderzoek biedt inzichten in de aanwezigheid van indicatoren bij verschillende organisa-
ties en de wijze waarop de indicatoren optimaal met elkaar gecombineerd kunnen worden. De manier 
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waarop dat in deze studie gedaan is, heeft in de literatuur nog niet dusdanig plaatsgevonden. Met deze 
nieuwe inzichten zouden partners en andere belanghebbende organisaties meer kunnen investeren in 
een sterke samenwerking om het uitwisselen van informatie en het combineren van indicatoren waar-
over zij gezamenlijk beschikken zo te optimaliseren en operationaliseren dat dit een sterkere aanpak 
vormt in de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit.  
 

6.3 Beperkingen in het onderzoek 
De grootste belemmering die tijdens dit onderzoek de overhand nam, was de Covid-19 pandemie. 
Hierdoor heeft de uitvoering van het onderzoek voornamelijk vanuit huis plaatsgevonden. Dit heeft in 
de ogen van de onderzoeker geen gevolgen gehad voor de uitkomsten van het onderzoek, maar het is 
voor te stellen dat het contact met zowel de respondenten als met de opdrachtgever soepeler en 
spontaner verlopen was wanneer dit fysiek plaatsgevonden had. Interviews hadden wellicht nog meer 
diepgang kunnen krijgen wanneer deze in een voor de respondent prettigere omgeving hadden plaats 
gevonden in plaats van digitaal of telefonisch. Hierdoor was het soms lastig om het gevoel van een 
respondent bij bepaalde onderwerpen te peilen. Daarnaast is het voor te stellen dat wanneer men 
fysiek op kantoor een onderzoek uitvoert, men sneller even over zaken kan sparren met de opdracht-
gever of andere collega’s dan wanneer vanuit huis wordt gewerkt.  Gelukkig was het met behulp van 
alle technische middelen toch mogelijk om dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Met de indruk 
dat inmiddels iedereen al een aantal maanden thuis werkt en gebruik maakt van digitale middelen om 
toch met elkaar te kunnen vergaderen of anderzijds te communiceren, heeft dat niet tot grote beper-
kingen geleid voor de uitkomst van dit onderzoek. Om mogelijke beperkingen in de toekomst te voor-
komen, is het wenselijk dat een onderzoek in deze hoedanigheid in de praktijk plaatsvindt, met de 
mogelijkheid tot even tussendoor van gedachten wisselen over bepaalde zaken, het fysiek interviewen 
van respondenten en eventueel meelopen bij relevante zaken of organisaties.  
 
Over dit onderwerp en specifiek het onderdeel indicatoren, was niet veel wetenschappelijke onder-
bouwing te vinden. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de validiteit van de resultaten. De onder-
zoeker heeft met interviews gestreefd om zelf een basis aan informatie vast te leggen die betrekking 
heeft tot dit onderwerp en waarmee de onderzoeksvragen en de hoofdvraag kunnen worden beant-
woord. Daarnaast heeft het onderzoek zich in brede zin gefocust op ondermijnende drugscriminaliteit 
in Oost-Nederland. Dat wil zeggen dat de respondenten over het algemeen werkzaam waren binnen 
de eenheid Oost-Nederland, maar dat door middel van de analyse van zowel de landelijke als lokale 
mediaberichten breed gekeken is welke indicatoren die de respondenten genoemd hebben, overeen-
kwamen met de praktijk en of de indicatoren dus een praktische toepassing zouden hebben. Om te 
achterhalen of de indicatoren uit dit onderzoek representatief zijn voor andere regio’s, wordt geadvi-
seerd om soortgelijk onderzoek uit te voeren om te achterhalen of interregionaal ook sprake is van de 
achterhaalde indicatoren of dat daar wellicht sprake is van andere indicatoren. Bovendien zou het 
wenselijk zijn om dit onderzoek meer in de praktijk uit te voeren, bijvoorbeeld door mee te lopen bij 
een van de organisaties, om zo een betere inkijk te krijgen in hun werkwijze op het gebied van onder-
mijnende drugscriminaliteit en meer daarop te focussen dan dat meerdere organisaties naast elkaar 
onderzocht worden.  
 

6.4 Implicaties 
Met dit onderzoek heeft de onderzoeker proberen duidelijk te maken dat voor partners en belangheb-
bende organisaties een grote rol is weggelegd als het gaat om de aanpak en het inzichtelijk maken van 
ondermijnende criminaliteit. Juist het bundelen van elkaars sterke punten en ieders informatiepositie 
maakt dat men samen sterk kan optrekken tegen ondermijnende drugscriminaliteit en de impact die 
ondermijning heeft op de maatschappij. Dit onderzoek draagt bij aan inzicht en de bewustwording bij 
de partijen dat men over meer waardevolle informatie beschikt dan men in eerste instantie zou ver-
wachten en dat het van groot belang is dat die informatie gecombineerd wordt met andere data van 
andere organisaties. Dit maakt dat men samen sterk staat tegen ondermijning en de impact van  het 
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criminele milieu in Nederland wordt verkleind. Mocht de huidige situatie niet veranderen, als men 
blijft schieten met een schot hagel, incidenteel ‘brandjes blussen’, dan zal geen sterke en adequate 
aanpak voor ondermijning ontstaan en zullen de gevolgen van ondermijning toenemen of verergeren. 
Juist door de handen ineen te slaan en gerichte schoten af te vuren, kan een veiligere samenleving tot 
stand gebracht worden. Dit samen komt overeen met de 5-ledige aanpak zoals die door Tops en Schil-
der in het theoretisch kader beschreven is en op den duur kan men gaan toewerken naar de datage-
dreven aanpak voor ondermijning.  
 

6.5 Suggestie voor vervolgonderzoek 
Een volgend verkennend onderzoek kan worden uitgevoerd naar de verrijking van de indicatoren met 
de informatie van de partners, zodat van daaruit gekeken kan worden naar de voorspellende waarde 
die daaruit op te maken is. De nadruk zal dan komen te liggen op het zoeken en verzamelen van de 
juiste informatie voor de betreffende indicatoren. Hierbij kan onderzocht worden welke organisatie 
over de beste informatie en bronnen beschikken voor de betreffende indicator. Een onderzoek dat 
daarop weer kan volgen is het selecteren van de juiste manier om al die informatie samen te voegen 
en daarop analyses te draaien. Hier zal machine learning een rol gaan spelen, omdat het systeem ge-
traind moet worden op het herkennen van indicatoren en ze met elkaar in verband te brengen.  
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7 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welke ICT-indicatoren zijn te vinden in 
(open) bronnen van diverse organisaties en zijn deze indicatoren aan elkaar te koppelen waardoor 
men op voorhand kan zien dat op een locatie sprake is van ondermijnende drugscriminaliteit in de 
regio Oost-Nederland?’ Hiervoor is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de huidige aanwezig-
heid van indicatoren bij verschillende belanghebbende partijen.  
 
Uit de resultaten naar indicatoren is gebleken dat een breed scala aan indicatoren bestaat die bij ver-
schillende partners aanwezig zijn en op voorhand kunnen duiden op ondermijnende drugscriminaliteit 
op een locatie. Deze indicatoren zijn bij zowel publieke als private partijen aanwezig. Bovendien zijn 
indicatoren uit diverse, veelal niet-openbare en alleen voor de organisatie zelf toegankelijke bronnen, 
te ontsluiten. Echter is uit de resultaten niet gebleken dat sprake is van patronen als het gaat om te-
rugkerende indicatoren bij ondermijnende drugscriminaliteit. Daarmee kunnen vooralsnog geen voor-
spellingen gedaan worden over waar criminaliteit zich mogelijk zal vestigen. De huidige informatie-
uitwisseling is daarvoor niet voldoende toereikend.  
 
De resultaten hebben tot slot uitgewezen dat door intensieve informatie-uitwisseling door belangheb-
bende partijen indicatoren met elkaar gecombineerd en gekoppeld kunnen worden om tot nieuwe 
inzichten te komen. Daarnaast kunnen onderlinge verbanden tussen indicatoren zichtbaar worden. 
Met deze inzichten kunnen verwonderlijke locaties eerder in beeld komen en worden vermoedens 
over de aanwezigheid van activiteiten te wijden aan ondermijnende drugscriminaliteit versterkt of juist 
ontkracht.  
 
Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat indicatoren die kunnen wijzen op aanwezigheid van  cri-
minele activiteiten op een locatie betrekking hebben op de fysieke locatie, vastgoed, waarnemingen 
door handhavers, politie of burgers, al dan niet anonieme meldingen, historische gegevens, afwijkend 
of illegaal stroomverbruik en afvalwaterkwaliteit. Gemeenten, politie, omgevingsdiensten, netbeheer-
ders, vastgoedeigenaren of woningbouwcorporaties, waterschappen en RIEC’s  beschikken over deze 
indicatoren, die opgeslagen liggen in bronnen die vaak enkel voor deze organisaties toegankelijk zijn. 
De indicatoren stellen partners in staat om locaties in beeld te brengen waar wellicht criminele activi-
teiten ontplooid worden. Door frequenter en structureler informatie met elkaar uit te wisselen, kun-
nen indicatoren met elkaar gecombineerd worden om een completer beeld van een locatie te leveren.  
  



 

 
 48 

8 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid en het combineren van indicatoren vroegtijdig kan 
leiden tot de ontdekking van criminele activiteiten op een locatie. Daarom wordt aanbevolen dat par-
tijen onderling op basisniveau meer informatie uitwisselen. PVO heeft een actieve rol op het gebied 
van voorlichting en bewustwording en kan op die manier (nieuwe) partners voorlichting geven en hen 
meer bewust maken van het belang van informatie-uitwisseling en dit stimuleren. Met name door 
nieuwe partijen zoals woningcorporaties, bedrijven uit de transport- en logistieksector en netbeheer-
ders hierbij te betrekken kan nieuwe, niet eerder toegepaste informatie gebruikt worden en dit kan 
samen met bestaande informatie van andere partijen leiden tot nieuwe indicatoren en nieuwe inzich-
ten op het gebied van ondermijnende drugscriminaliteit. Wanneer partijen zich bewust zijn van het 
belang van informatie-uitwisseling kunnen zij hierin investeren om zo samen te zorgen dat men aan 
de voorkant van de problematiek komt, door eerder te waarschuwen of actie te ondernemen op loca-
ties die een risico vormen.  
 
Hierop aansluitend volgt de aanbeveling dat PVO moet blijven investeren in het netwerk dat zij hebben 
en dit ook in stand houden. Juist door dit netwerk is PVO een sterke speler binnen de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. Door in contact te blijven met het netwerk en nieuwe partijen bij dit net-
werk te betrekken, wordt het netwerk uitgebreid. Dit is gunstig voor de Publiek-Private Samenwerking 
van PVO. Hierdoor worden er meer mensen bereikt en wordt de bewustwording voor het realiseren 
van een gezamenlijke aanpak vergroot. Aangezien veel private partijen niet kunnen deelnemen aan 
overleggen waarbij op casusniveau zaken besproken worden, is het aan te raden om hiervoor een 
aparte groep op te zetten, waarbij niet-persoonlijke informatie gedeeld kan worden over vermoedens 
die bij partners bestaan naar aanleiding van bestaande signalen. Indien bij meerdere partijen sprake is 
van signalen, zou dit opgepakt kunnen worden en kan via het RIEC een casus opgezet worden. Zo kan 
de informatie, ook van private partijen, wel optimaal ingezet worden en bijdragen aan de aanpak van 
ondermijnende drugscriminaliteit.  
 
Het onderzoek wees uit dat wellicht indicatoren op te maken zijn uit de WOZ-administratie van de 
gemeente. Ook gegevens uit rioolwatermetingen, slimme energiemeters en drones die de lucht af-
komstig van een drugslab kunnen detecteren, zouden in de toekomst meer ingezet kunnen worden. 
PVO kan het belang hiervan aankaarten bij de partners en benodigde partijen met elkaar in contact 
brengen om te onderzoeken waar op dit gebied mogelijkheden liggen. Met behulp van slimme ener-
giemeters kunnen netbeheerders mogelijk tot op pandniveau zien waar sprake is van een verhoogd 
stroomverbruik of diefstal van stroom, verstoringen in het riool kunnen duiden op een drugsdumping 
– of lozing, wat wil zeggen dat ergens in de omgeving een lab zit. Vanuit de WOZ-administratie kan 
gekeken worden waar sprake is van afwijkende situaties. Drones die voorzien zijn van speciale senso-
ren kunnen de chemische stoffen in de lucht die afkomstig zijn van een drugslab tot 250 meter afstand 
detecteren. Er wordt dan ook aanbevolen om nader en dieper onderzoek te doen naar deze indicato-
ren om erachter te komen of deze indicatoren werkelijk in de praktijk een bijdrage kunnen leveren aan 
het vroegtijdig signaleren van ondermijnende drugscriminaliteit.  
 
Bovendien wordt er aanbevolen om vanuit PVO onderzoek te laten doen naar de informatie die beno-
digd is voor de invulling van de indicatoren. Vanwege de positie en het grote netwerk van PVO is het 
aan te raden dat een dergelijk onderzoek vanuit PVO loopt. Op die manier kan net als in het huidige 
onderzoek gebruik gemaakt worden van het netwerk en kan zo als een spin in het web alle benodigde 
informatie verzameld worden. Daarnaast moet die informatie getoetst worden op de bruikbaarheid 
en de juridische randvoorwaarden. Per gebied of regio kunnen indicatoren verzameld worden met de 
informatie waaruit ze bestaan en vervolgens moet dit getoetst worden op de te ververwachten resul-
taten, namelijk dat vanuit deze indicatoren een voorspellende waarde uitgaat op basis van patronen 
en combinaties.  
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Tenslotte wordt aanbevolen om de genoemde checklist in paragraaf 5.3 nader uit te breiden met indi-
catoren en daarbij de toepasbaarheid van die checklist te toetsen. Deze checklist kan worden aange-
vuld met informatie en nieuwe of reeds bestaande indicatoren, of er kunnen juist indicatoren die niet 
van toepassing blijken te zijn geschrapt worden. Op die manier wordt voorkomen dat een overload 
aan informatie ontstaat die vervolgens niet bruikbaar blijkt te zijn. Ook dit kan vanuit PVO met nieuwe 
onderzoekers en partners verder worden uitgewerkt worden, als gevolg van of in samenhang met de 
hierboven genoemde aanbevelingen. 
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10 Bijlagen 

 
Overzicht bijlagen: 
 
Bijlage 1 - Uitnodiging interview 

Bijlage 2 - Overzicht respondenten 

Bijlage 3 - Structuur en vragenlijst interview 

Bijlage 4 - Analyse mediaberichten 
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Bijlage 1 Uitnodiging interview 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Mijn naam is Fleur Wille, en ik ben student Forensisch Onderzoek aan Hogeschool Saxion in Enschede. 
Momenteel ben ik aan het afstuderen en doe ik namens het Platform Veilig Ondernemen Oost-Neder-
land onderzoek naar ICT-indicatoren die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten, in het bijzonder 
activiteiten gerelateerd aan drugscriminaliteit. Ik wil onderzoeken welke ICT-indicatoren er bij verschil-
lende organisaties aanwezig zijn en hoe deze indicatoren met elkaar te combineren zijn, waardoor er 
een uniek beeld geschetst kan worden over een bepaalde locatie. Op die manier kan er op voorhand 
bepaald worden of een object onderzoekswaardig is en kan er actie ondernomen worden. Om deze 
ICT-indicatoren in beeld te brengen wil ik in gesprek gaan met verschillende organisaties om te achter-
halen over welke indicatoren zij beschikken die kunnen duiden op de aanwezigheid van  ondermij-
nende drugscriminaliteit.  
 
Mijn vraag is of u in de gelegenheid bent om hierover met mijn in gesprek te gaan, of dat u mogelijk 
collega’s of andere kennissen weet die hier in hun werkzaamheden mee te maken hebben en die mij 
bij mijn onderzoek kunnen helpen. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld met gerelateerde vragen. 
Het zal mij enorm helpen als ik u hierover in levenden lijve zou kunnen interviewen. Echter, gezien de 
huidige situatie rondom het coronavirus en bijkomende maatregelen, is het ook mogelijk om het in-
terview telefonisch of door middel van een videoverbinding te laten plaatsvinden. De informatie uit 
het interview zal bijdragen aan de resultaten van het onderzoek. De verwachting is dat het interview 
zo’n 30 tot 60 minuten zal duren en zal met uw goedkeuring worden opgenomen voor een zo volledig 
mogelijke uitwerking van het interview.  
 
Graag zie ik uw reactie per mail of telefonisch tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fleur Wille 
Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland | Hogeschool Saxion | Forensisch Onderzoek 
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Bijlage 2 Overzicht respondenten 
 
Interview 1: Anoniem, Nationale Politie 
 
Interview 2: Anoniem, Liander  
 
Interview 3: Anoniem, Nationale Politie 
 
Interview 4: Anoniem, Nationale Politie  
 
Interview 5: Anoniem, Waterschap Rijn en IJssel 
 
Interview 6: Anoniem, Omgevingsdienst Regio Arnhem 
 
Interview 7: Anoniem, Omgevingsdienst Regio Achterhoek 
 
Interview 8: Anoniem (1) en Anoniem (2), gemeente Oost Gelre 
 
Interview  9: Anoniem, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland 
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Bijlage 3 Structuur en vragenlijst interview 
 
Introductie 

- Introductie van de student 
- Aanleiding en opzet van het interview, mogelijkheid tot vragen vooraf, vragen voor toestem-

ming geluidsopnamen, toelichten definitie van ICT-indicatoren 
- Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die u uitvoert of waar u zich mee bezig houdt binnen 

uw organisatie?  
 
Ondermijnende drugscriminaliteit binnen vakgebied 

- Hoe kenmerkt ondermijnende drugscriminaliteit zich binnen uw vakgebied? 
- Wat is de omvang van ondermijnende drugscriminaliteit binnen uw vakgebied? In welke mate 

komt ondermijnende drugscriminaliteit binnen uw vakgebied voor?  
- Welke gevolgen ondervindt u als organisatie zijnde als gevolg van ondermijnende drugscrimi-

naliteit?  
 
ICT-indicatoren binnen vakgebied 

- Over welke ICT-indicatoren beschikt uw organisatie die kunnen duiden op ondermijnende 
(drugs)criminaliteit en zo wellicht een beter beeld kunnen opleveren als het gaat over onder-
mijnende fenomenen, verdachte locaties of ondermijnende activiteiten? 

- Vanaf welk punt zijn deze indicatoren voor uw organisatie interessant? Welke factoren zijn 
daarin bepalend?  

- Hoe worden deze indicatoren gemonitord?  
- Hoe worden deze indicatoren vervolgens geïnterpreteerd?  
- Welke betekenis wordt er aan de indicatoren gegeven? 
- Wat wordt er gedaan nadat er indicatoren zijn aangetroffen?  

 
Bronnen waaruit indicatoren ontsloten worden 

- Waar/in welke bronnen zijn deze indicatoren te vinden?  
- Welke mogelijkheid bestaat voor andere partijen om toegang te krijgen tot deze bronnen om 

zo hun eigen data te verrijken?  
 
Combineren van indicatoren 

- Welke toevoeging kunnen de ICT-indicatoren leveren wanneer ze gecombineerd worden met 
data van andere partijen?   

- Wat is vanuit uw expertise de meest optimale of gunstige manier om ICT-indicatoren te com-
bineren zodat ze meer van betekenis kunnen zijn?  

- Hoe zou een goede combinatie van indicatoren eruit zien? 
 
Patronen m.b.t ondermijnende criminaliteit 

- Zijn binnen uw vakgebied bepaalde patronen in handelen of activiteiten te zien wanneer het 
gaat om ondermijnende drugscriminaliteit?  

 
Aanpak ondermijnende criminaliteit 

- Op welke wijze draagt uw organisatie bij aan de aanpak of het voorkomen van ondermijnende 
(drugs)criminaliteit?  

- In de meest ideale situatie, hoe zou de aanpak van ondermijning er voor uw organisatie uit 
zien?  
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Bijlage 4 Analyse mediaberichten 
Mediaberichten opgerolde drugslabs 
 

Drugslab opgerold in Nieuwegein 
Omwonenden van het drugslab dat de politie gisterochtend ontmantelde aan de Kruy-
derlaan in Nieuwegein, zijn niet verbaasd over de actie. De woning en aanpalende loods 
maakten al lange tijd een gesloten indruk. ,,We voelden al dat er iets niet pluis was'', 
zegt een buurtbewoonster. 
 
Ze zegt blij te zijn dat de politie het drugslaboratorium heeft opgerold. ,,Dit is veel ge-
vaarlijker dan een wietkwekerij. Daarbij kan brand ontstaan, maar dit spul kan ontplof-
fen.'' Een oudere buurtbewoner reageert laconiek op de inval: ,,Er is hier wel vaker wat 
aan de hand.'' 
 
De politie viel gisterochtend even na 09.00 uur met groot machtsvertoon binnen. Be-
halve gewone agenten waren een arrestatieteam, defensiemedewerkers en een team 
met specialisten in het opruimen van chemicaliën paraat. De politie zegt te hebben in-
gegrepen na signalen dat in het pand strafbare feiten werden gepleegd. Bij de actie 
werden geen mensen aangehouden. De politie wil niet zeggen wat precies geprodu-
ceerd werd en welke stoffen daarbij gebruikt werden. Dat is ook nog onderwerp van 
onderzoek. 
 
In de loods waar de politie binnenviel, was tot voor kort het bedrijf Dutchpitstop geves-
tigd, dat gespecialiseerd is in het bedrukken van kleding. Dochter Jessica van Stroe, wier 
moeder die zaak drijft, zegt dat deze niets met het drugslab te maken heeft, ook al staat 
de naam van de onderneming nog groot in de tuin en op de gevel. ,,Ze heeft het bedrijf 
al enige tijd niet meer daar, maar nu aan huis in Harmelen.'' Omdat het huurcontract 
nog doorliep, heeft zij de loods onderverhuurd aan iemand anders, aldus Van Stroe. 
Niettemin deed de politie gistermiddag ook huiszoeking op het woonadres van de on-
derneemster in Harmelen. 
 
De politie en de speciale opruimeenheid waren tot ver in de middag bezig met het af-
voeren van spullen uit de loods achter de woning. 
 
Dit is veel gevaarlijker dan een wietkwekerij. Dit spul kan ontploffen. (Franck, 2019) 
 
Aanvulling vanuit politiesysteem: de aanleiding voor de politie-inval op deze locatie een 
drugslab gevestigd was, was een anonieme tip, afkomstig van Team Criminele Inlichtin-
gen 

 
 
Fysiek ruimte 
Geen bedrijvigheid 
Onderbuikgevoel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdachte/strafbare 
activiteiten 

 
 
 
Bedrijf gevestigd 

 
 
 
 
(onder)verhuursitua-
tie 

Twee Mexicanen en een Nederlander aangehouden bij crystal meth lab in Her-
wijnen 
HERWIJNEN - In Herwijnen is zaterdagochtend rond 05.00 uur een groot drugslab op-
gerold waar vermoedelijk crystal meth werd gemaakt. Daar zijn drie mannen aange-
houden. Volgens de politie gaat het om twee Mexicanen en een Nederlander.  
 
De Dienst Speciale Interventies (DSI) viel vanochtend het pand aan de Bloklandweg bin-
nen. Met grof geweld is de ijzeren toegangspoort open geramd. De politie had eerder 
informatie gekregen die erop wees dat daar drugs wordt geproduceerd. 
 
Er bleek inderdaad een drugslab te zijn, vermoedelijk wordt er crystal meth gemaakt. 
De politie ontmantelt vandaag het lab dat zich in een oude boerderijstal bevond. De 
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politie is momenteel bezig met onderzoek. Het pand wordt door zwaar bewapende 
agenten bewaakt om de buren op afstand te houden.  
 
‘Beste buurman’ 
Zij reageren verbijsterd op het nieuws. ,,De buurman heeft een aannemersbedrijf en 
woont hier al twaalf jaar en ik heb er altijd een beste buurman aan gehad’’, zegt één 
van de omliggende boeren. ,,Ja, ik zag ‘s avonds laat of ‘s nachts weleens een auto of 
een busje wegrijden en natuurlijk dacht ik toen dat dat misschien niet pluis was, maar 
wie ben ik om daar iets van te zeggen?’’ 
 
‘Pas nog wezen barbecueën’ 
Toen hij zaterdagmorgen hoorde van de inval, dacht hij in eerste instantie dat het om 
een wietplantage ging. ,,Dat het dit zou zijn, had ik nooit gedacht. We zijn er pas nog 
wezen barbecueën, maar toen hebben we niets geks gehoord of gezien. Ook als ik op 
het erf kwam, mocht ik gewoon overal komen.’’ Een boer verderop vertelt hetzelfde 
verhaal. ,,Het is een aannemersbedrijf, dus daar is vanzelfsprekend veel beweging. Ik 
heb daar nooit iets achter gezocht. Laatst nog een biertje gedronken met de buurman, 
met wie ik het altijd goed kon vinden. Samen iets drinken zal er voorlopig niet inzitten, 
denk ik.’’ Onduidelijk is of de bewoner één van de drie gearresteerden verdachten is. 
Daar doet de politie geen mededelingen over. 
 
Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten. De politie roept mensen 
op contact op te nemen als ze de afgelopen tijd verdachte auto’s of mensen hebben 
gezien die er iets mee te maken kunnen hebben. 
 
Meer labs aangetroffen  
De afgelopen maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort labs aange-
troffen. Op 10 mei werd er in Achter Drempt in de Achterhoek een grote productielo-
catie gevonden. Op 25 mei werd in het Overijsselse dorp Willemsoord een drugslab in 
een villa gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd. 
 
Mexicanen 
Veel van de mensen die bij de acties gearresteerd worden komen uit (Midden-)Ame-
rika, met name Mexico. Ook in Drempt werd een Mexicaan gearresteerd. Criminelen 
uit dat land hebben zich toegelegd op de handel in deze drug. Crystal meth is de afkor-
ting van crystal methamfetamine. Een synthetische drug en super verslavend. 
 
Methamfetamine is een witte, kristalvormige drug. Meestal wordt het gesnoven of met 
een pijpje gerookt. Soms wordt het met een spuit geïnjecteerd. Crystal meth is een 
soort zware speed. (Wijngaarden, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesysteem: de ontdekking van dit drugslab was het gevolg van 
het kraken van Encrochat, waarbij informatie over dit drugslab verkregen werd.  
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Drugslab onder dikke laag klei gevonden in Montfoort: ‘Zeer professioneel en 
opzienbarend’ 
Vanaf de weg én vanuit de lucht was het drugslab in Montfoort niet te zien. De politie 
heeft met de vondst van een crystal meth-lab in zes geschakelde zeecontainers die wa-
ren weggewerkt onder een dikke laag dijkverzwaringsklei een opzienbarende vangst 
gedaan. Drie mannen werden aangehouden, onder wie de Montfoortse eigenaar (59) 
van het terrein. 
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De andere twee verdachten zijn 50 en 53 jaar en komen uit Zaandam en Hoorn. De 
mannen blijven voor minstens veertien dagen vastzitten. Verder zijn twee voertuigen, 
waaronder in ieder geval één auto, op het terrein doorzocht en in beslag genomen. De 
politie bracht de vangst, die donderdag al is gedaan, vrijdag naar buiten.  
 
,,Het lab was goed verstopt en heel professioneel”, zegt woordvoerder van de Lande-
lijke Eenheid van de politie Thomas Aling in een toelichting. ,,Echt specifiek ingericht 
om een goede productie te draaien, waarschijnlijk wel voor jaren. Hoe lang het produ-
ceren van drugs al aan de gang was, is nog niet bekend. Maar opzienbarend is het ze-
ker.”  
 
Volgens Aling was het Montfoortse lab ‘zeer goed gemaakt’.  ,,We zien wel vaker dat 
criminelen drugs onder de radar produceren. Bijvoorbeeld hennepkwekerijen, wegge-
werkt in een bunker of ondergronds op een bestaande locatie als een bedrijf. Maar 
deze locatie in Montfoort was echt specifiek ingericht voor drugsproductie. Er is werk 
aan besteed. Het zat slim in elkaar. Onder een heel dikke laag klei en goed weggewerkte 
deur.” Faciliteiten in de bovenwereld worden gebruikt om zaken in de onderwereld 
mogelijk te maken 
Voorzichtig 
Agenten stuitten donderdag op het lab dat in zes geschakelde zeecontainers lag en was 
verborgen onder  dijkverzwaringsklei. Niet alleen werd de drugsproductie goed verbor-
gen gehouden, ook de locatie en ingang waren dusdanig afgeschermd dat ze vanaf de 
weg en op luchtfoto’s niet te zien waren. Toch viel de Landelijke Eenheid donderdag 
binnen. Rechercheurs troffen naast ruim 4 kilo methamfetamine (kristallen) ook 96 liter 
methamfetamine-olie aan, diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugs-
afval. Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen 
(LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. 
 
Afgelegen 
Het lab ligt volgens de politie ver van de dorpskern van Montfoort in afgelegen gebied. 
Hoe agenten het precies op het spoor kwamen, blijft vooralsnog onduidelijk. ,,We had-
den het vermoeden dat daar iets gebeurde. Maar hoe dat precies zit, laat ik in het mid-
den, want dat kan gevolgen hebben voor de zaak”, zegt Aling. ,,We hebben het nog 
verder in onderzoek.”  
De afgelopen maanden werden in Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. 
Crystal meth is een zeer verslavende en destructieve drug die ook wel ‘ice’ wordt ge-
noemd. De witte, kristalvormige stof heeft een zeer sterke werking. Het effect kan van 
een paar uur tot een hele dag duren. Niet alleen het gebruik, maar ook de productie 
van crystal meth brengt grote risico’s met zich meer. Het is vooral gevaarlijk en risicovol 
voor de omgeving.  
 
Gevangenisstraf 
Het oprollen van dit soort labs heeft daarom volgens de politie ‘zeer hoge prioriteit’. 
,,Faciliteiten in de bovenwereld worden gebruikt om zaken in de onderwereld mogelijk 
te maken. Deze ondermijning uit zich onder andere in liquidaties, geweld, witwassen 
en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld”, meldt de politie. 
Voor zover bekend werd in de regio één keer eerder een crystal meth lab opgerold. Een 
stel, een man (43) en een vrouw (26) uit Nieuwkoop, werden in juli 2019 veroordeeld 
voor het produceren van de partydrug in hun boerderij. De man kreeg drieënhalf jaar 
gevangenisstraf, de vrouw een jaar waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar.  (Rodenburg & Hofman, 2020) 
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Aanvulling vanuit politiesystemen: het betrof 2 naast elkaar gelegen panden, melding 
kwam vanuit de gemeente na sluiting van een pand. Er hadden eerder drugsgerela-
teerde zaken plaatsgevonden. Naar aanleiding van de Damocles-sluiting werd de wo-
ning betreden en troffen ze wat aan. 
 

Drugslab opgerold 
DEN HAAG - De politie heeft een drugslab opgerold in een woning aan de Frede-
rikstraat. Buren klaagden over stankoverlast. Daarop gingen agenten zaterdag de wo-
ning in het centrum van Den Haag binnen. Hierin troffen zij een drugslaboratorium aan, 
met diverse vaten met chemicaliën voor het bewerken van verdovende middelen. Ook 
was er een aanzienlijke hoeveelheid drugs in de woning. Er zijn geen aanhoudingen 
verricht. De vaten en andere spullen zijn afgevoerd. (De Posthoorn Scheveningen, 2018) 
 
Aanvulling nader onderzoek: De eigenaar en verhuurder van het pand had geen goed 
gevoel bij de nieuwe huurder en meldde dit bij de politie. De politie heeft daarop aan-
gebeld en werd binnengelaten door een man, die er vervolgens vandoor ging. Volgens 
een melding van meld misdaad anoniem ging het om 2 Albanese mannen. Uit camera-
observatie van de recherche bleek die mannen dagelijks met rugzakken en tassen het 
pand betreden en vervolgens met andere bepakking weer naar buiten kwamen.  
 

 
 
Geur 
 
 
 
 
 
 
Onderbuikgevoel  
Melding bij politie 

Drugslab 
De politie doet nog volop onderzoek naar het drugslab dat vorige week woensdag in 
een loods aan de Zandsteeg in Nieuwendijk werd ontdekt. Een buurtbewoner sloeg 
alarm over 'witte rook' uit het pand. Die rook bleek te bestaan uit gevaarlijke zoutzuur-
dampen. In het lab werd amfetamine geproduceerd. (AD/Rivierenland, 2020) 
 

 
 
 
Waarneming/melding 
buurtbewoner 

Drugslab in kantoor Vetteoordsekade 
Burgemeester Bas Eenhoorn heeft woensdag een bedrijfspand op de Vetteoordskade 
in Vlaardingen per direct gesloten. In het pand zou een drugslab aangetroffen zijn. Het 
lab werd ontdekt tijdens een bedrijfscontrole. In het pand waren amfetamine en ver-
snijdingmiddelen aanwezig.  
 
De komende jaren worden drugslabs harder aangepakt. Uit een veiligheidsanalyse ko-
men grootschalige ondermijningsproblemen in de stad naar voren. Ondermijning komt 
door criminaliteit, waarbij grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld verva-
gen. (AD/Rotterdamsdagblad, 2020) 
 

 
 
 
Informatie uit  
controle 

Verdachten drugslab Baak twee weken langer in cel 
De twee verdachten die zondag zijn opgepakt bij de inval in het drugslab in Baak moe-
ten twee weken langer in de cel blijven. Dat heeft de rechter-commissaris gisteren be-
sloten.  
 
Het gaat om een 38-jarige man zonder vast adres en een 49-jarige inwoner van Baak. 
Die laatste man is vermoedelijk de bewoner van de boerderij aan de Dollemansstraat 
in het buitengebied tussen Baak en Toldijk, waar de politie de inval deed. Daarbij werd 
ontdekt dat er een amfetaminelab gebouwd werd in de schuur. Ook waren er chemi-
caliën aanwezig voor het maken van deze harddrug die beter bekend is als speed.  
 
Zwaarbewapende agenten hebben de boerderij zondagavond en de nacht naar maan-
dag bewaakt, waarop maandag het lab is ontmanteld. Dinsdag en woensdag was er 
geen activiteit meer te zien rond de boerderij.  
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Buren gaven na de ontdekking aan nooit iets gemerkt te hebben dat er een drugslab in 
aanbouw was. De politie zegt het lab op het spoor te zijn gekomen na informatie vanuit 
de Landelijke Eenheid. Volgens burgemeester Marianne Besselink bestaat het vermoe-
den dat het lab onderdeel is van een georganiseerd, criminele organisatie. Zij wil het 
complex zo snel mogelijk sluiten. (Tubantia, 2020) 
 

 
 
Informatie uit Lande-
lijke Eenheid 

Drugslab opgerold in vrijstaand huis 
ESCH - Een groot drugslab is gisterochtend opgerold in een vrijstaande woning in Esch. 
In de enorme kelder van het pand en in een schuur waren duizenden liters drugsafval 
opgeslagen. De politie heeft aanwijzingen dat er afval geloosd is in het riool en in de 
nabije omgeving. De twee bewoners zijn gearresteerd. Zij woonden er al jaren en zou-
den in meubels handelen, zo melden buren. (Eindhovens Dagblad, 2019) 
 

Fysieke ruimte 
 
Bijgebouw 
Drugslozing  

Buren hadden al bedenkingen bij drugslab in flat 
Ramen die altijd afgedekt waren en mannen die steeds in en uit de flat liepen met al-
lerlei spullen. Bewoners van de Sibeliusflat die dichtbij het appartement wonen waar 
donderdagavond een werkend lab voor de productie van speed werd aangetroffen, 
vonden het allemaal maar vreemd. Dat blijkt uit getuigenverklaringen die de politie 
donderdagavond optekende.  
 
Toch bestonden er bij WonenBreburg geen vermoedens van een drugslab in de flat-
woning op het uiteinde van de achtste verdieping. Terwijl de woningcorporatie daar 
volgens de woordvoerster 'bovenop zit'. ,,Als wij zorgelijke signalen binnenkrijgen, la-
ten we die echt niet liggen. Dan nemen we contact op met de wijkagent en proberen 
we ook achter de voordeur te komen, maar dat is niet altijd mogelijk." Van meldingen 
door andere bewoners over de betreffende flat is bij WonenBreburg niets in het sys-
teem terug te vinden. Ook de beheerders die dagelijks hun ronde lopen over de gale-
rijen van de flat, zouden niets gemerkt hebben.  
 
Het geeft volgens een politiewoordvoerder aan dat mensen eerder melding moeten 
maken van verdachte situaties. ,,Bij de politie, bij de woningbouw of desnoods via 
Meld Misdaad Anoniem. We pakken liever een keer mis, dan dat zo'n drugslab onop-
gemerkt blijft." Volgens de woordvoerder is een drugslab in een flat uitzonderlijk. 
,,Vaak gaat het om schuurtjes of garages. Een flat maakt de situatie nog gevaarlijker."  
 
Volgens WonenBreburg kreeg de flat in september 2019 voor het laatst een nieuwe 
huurder. Daar is de politie nog naar op zoek. ,,Iemand heeft een contract getekend 
voor deze flat. Het lijkt ons dat deze persoon toch wel iets geweten heeft. Wij roepen 
de huurder op om zich te melden." De 23-jarige man uit Drunen die woensdag werd 
opgepakt en wiens arrestatie tot de vondst van het drugslab leidde, zit vast. Er wordt 
nog gezocht naar een tweede verdachte die zich bij die arrestatie uit de voeten 
maakte. (Hest, 2020) 
 

 
Afscherming 
Verdachte activitei-
ten 
 
 
 
Fysieke ruimte 
Woningcorporatie  

Politie doet inval in woning Eemnes: opnieuw drugslab opgerold, man (35) 
aangehouden 
Voor de tweede keer in twee weken is in Eemnes een drugslaboratorium opgerold. De 
politie deed daarvoor gisteravond een inval in een woonhuis aan de Veldweg. De wo-
ning wordt op het moment verder onderzocht. Een 35-jarige verdachte is aangehou-
den. De woning werd omstreeks 23.00 uur betreden door een arrestatieteam. Zichtbaar 
was dat de ramen van de voordeur eruit lagen. Niet veel later arriveerde een speciaal 
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team van de politie dat wordt ingezet als er een drugslab moet worden ontmanteld. De 
woning die nu wordt onderzocht is een huurwoning van woningcorporatie De Alliantie. 
Het rijtjeshuis ligt aan een doodlopende weg. De politie kwam het drugslab op het 
spoor door tips die binnenkwamen uit de buurt.  
 
Tweede deze maand 
De politie denkt dat er waarschijnlijk geen verband is met het drugslab dat eerder deze 
maand werd gevonden in Eemnes. Dat was ook vele malen groter.  
Op 16 februari was het toen raak bij een afgelegen woonboerderij langs de A27 in Eem-
nes. Daar werd op grote schaal de harddrug crystal meth geproduceerd. De politie trof 
er bij een inval ruim 150 kilo van deze chemische drug aan. De partij had een waarde 
van 16 miljoen euro. 
Een 66-jarige Hagenaar, die bij de inval werd aangehouden, werd toen in afwachting 
van de rechtszaak op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie hield meer arresta-
ties zeker voor mogelijk. Of er een verband bestaat met de inval van gisteravond, is nog 
onduidelijk. Deze woning werd de hele nacht bewaakt door de politie. (Venderbosch & 
Kövi, 2020) 
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Drugslab opgerold in Enschede, man (42) aangehouden 
ENSCHEDE - De politie heeft vrijdagnacht in een schuur achter een woning aan de Vlier-
straat in Enschede een drugslab opgerold. De bewoner van het huis, een 42-jarige man, 
is aangehouden. 
De recherche had informatie dat er grote hoeveelheden drugs in de woning aanwezig 
zouden zijn. Dat klopte: in het huis lagen harddrugs en grondstoffen voor het produce-
ren en bewerken van drugs. In een schuur achter de woning werd een productieruimte 
voor het produceren van drugs gevonden. Agenten hebben het drugslab vrijdagnacht 
bewaakt. Het Landelijke Faciliteit Ontmanteling (FLO) doet zaterdag onderzoek in de 
woning en in de schuur. Zodra dat onderzoek is afgerond, wordt het drugslab ontman-
teld. (De Gelderlander, 2019) 
 

 
Bijgebouw/ 
Afscherming 
 
Politie-informatie 

Groot drugslab in Zeeland opgerold, Latijns-Amerikanen opgepakt 
De politie heeft maandagavond in een loods in het Zeeuwse Westdorpe een groot la-
boratorium voor de productie van crystal meth ontdekt.  In de loods aan de Kerkdreef 
zijn vijf verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 30, 39, 48, 53 en 56 jaar. 
Ze komen uit de Dominicaanse Republiek en Mexico. De vijf zijn voor verder onderzoek 
naar een cellencomplex gebracht. Zij worden dinsdag verhoord. De politie kwam het 
drugslaboratorium op het spoor na een tip. Met behulp van een arrestatieteam werd 
rond middernacht een inval in de loods gedaan. (Trouw, 2020) 
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Mediaberichten opgerolde hennepkwekerijen  
 

Hennepkwekerij opgerold 
De gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben de afgelopen weken controles 
uitgevoerd in het Sallandse buitengebied. Daarbij is een wietplantage opgerold. De con-
troles worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de gemeenten, politie, 
waterschappen, Omgevingsdienst IJsselland, Staatsbosbeheer en Stichting IJsselland-
schap. Er zijn overlast- en dumplocaties (afval) bezocht, bedrijven gecontroleerd op ver-
gunningen en vissers op visaktes. Dit leverde boetes en waarschuwingen op, aanvullend 
onderzoek naar de administratie van een aantal bedrijven en een opgerolde wietplan-
tage. Over de exacte locaties zijn geen nadere mededelingen gedaan. 
 
Er zijn veiligheidsadviezen aan inwoners en ondernemers gegeven 'om problemen in 
de toekomst te voorkomen', meldt de gemeente Deventer op haar website. 
 
De komende tijd vinden er meer gezamenlijke controles plaats. In het contact met be-
woners en ondernemers is aandacht voor bewustwording en weerbaarheid, zodat 
mensen geen slachtoffer van criminaliteit worden. Landelijk fenomeen is dat (wiet)cri-
minelen het vizier op buitengebieden richten en daar mensen proberen te ronselen 
voor strafbare feiten. (De Stentor, 2020) 
 

 
Informatie uit contro-
les 
 
 

Hennepkwekerij opgerold 
Dronten - De politie heeft woensdag een hennepkwekerij opgerold in de gemeente 
Dronten. Een 48-jarige man werd opgepakt. De inval in de woning kwam voort uit een 
politieonderzoek naar drugshandel. De politie vond in de woning 130 gram hennep, 
met een waarde van 1300 euro. Dit werd in beslag genomen. Daarnaast stuitte de po-
litie op een hennepkwekerij. De wietplantage werd ontmanteld en de planten vernie-
tigd. (De Stentor, 2020) 
 

 
 
 
Informatie uit politie-
onderzoek 

Derde hennepkwekerij binnen een maand opgerold in Dronten 
Dronten - Voor de derde keer in een maand is in de gemeente Dronten een hennep-
kwekerij opgerold. Bij de meest recente ontmanteling werden geen arrestaties verricht. 
Agenten zagen op het industrieterrein een pand waarbij ze het vermoeden hadden van 
de aanwezigheid van een hennepkwekerij. De ramen van het pand aan de Tjonger wa-
ren afgeplakt en ook een positieve meting met een warmtemeter was een aanwijzing 
voor een mogelijke hennepkwekerij. Het bedrijfspand werd gistermiddag binnengeval-
len. Op de eerste etage was het raak: een hennepkwekerij met 72 planten. Daarnaast 
werd ook een tent met een aantal zakken gedroogde hennep gevonden. In Dronten 
werden dit jaar al meerdere hennepplantages opgerold. Vorige maand was het twee 
keer raak. In een kruipruimte in Dronten werden 1200 planten gevonden. Bij een an-
dere inval in Dronten stuitte de politie ook op een hennepkwekerij. (De Stentor, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: Het betrof hier de eigen waarneming van een agent. 
Er was sprake van afgeplakte ramen en een duidelijke afzuiging. Bovendien werd er 
cannabisreclame aangetroffen. Dat was aanleiding om op 30 mei een warmtemeting te 
doen. Agenten hebben met een ladder op de eerste etage gekeken en zagen een zwarte 
henneptent. Er was geen sprake van diefstal van stroom, maar wel een hoog stroom-
verbruik. Hier komt goed het professionele onderbuikgevoel van de agenten naar voren. 
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Hennepkwekerij in De Lier opgerold dankzij wateroverlast 
De politie is vandaag op een hennepkwekerij in een woning in De Lier gestuit. ‘We heb-
ben de kwekerij ontdekt naar aanleiding van wateroverlast’, laat de wijkagent via Insta-
gram weten. De politie heeft de kwekerij ontruimd, maar voor zover bekend zijn er 
geen aanhoudingen verricht.  
 
Volgens de wijkagent is het ontzettend gevaarlijk om een hennepkwekerij te hebben in 
een woonwijk. ‘De gevaarsetting met de elektra is erg groot. Dit geeft een grote kans 
op brand met alle gevolgen van dien. Heeft u het vermoeden van een hennepkwekerij 
bij u in de buurt, meld dit’, is de oproep van de wijkagent. (Dijk, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesysteem: de melding bij de politie was afkomstig van de onder-
buurman, naar aanleiding van waterlekkage. 
 

 
 
Wateroverlast 

Huurder van drugspand krijgt sleutel weer terug 
Hennepkwekerij opgerold  
'Je weet niet wat je hoort. En dan moet het pand ook nog een half jaar dicht van de 
gemeente. Onvoorstelbaar". In de krant was het maar een klein berichtje. De boven-
woning, onderin zit de winkel van Dorcas, is van Henk Makkinga. Hij verhuurt in meer-
dere steden panden aan particulieren en bedrijven. Aan tafel in zijn woonplaats 
Ommen laat hij foto's zien die zijn gemaakt toen huurder H. november vorig jaar het 
huurcontract tekende. Een prachtige ruimte. Lichte stijlvolle keuken, lichte vloer en mu-
ren. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vroeg hij niet. "Dat doe ik nooit, en dat ga ik 
ook niet doen". 
 
Vast 
In het rapport van de gemeente valt te lezen dat er in drie ruimtes zo'n 530 planten 
hebben gestaan. En, er was al een keer geoogst. Bij de inval werd de bewoner, hoewel 
hij via een raam op de vlucht ging, aangehouden. De man zat een paar dagen vast in 
Borne, kreeg de sleutels terug en kon gaan. En daar begint de grote ergernis van Mak-
kinga. "Die man krijgt gewoon weer de sleutels! Terwijl, ik mijn pand niet in mocht. Dat 
kàn toch niet?" "Dat kan wel", zegt een woordvoerder van de politie desgevraagd. "Als 
het onderzoek is afgesloten, krijgt de bewoner zijn sleutels weer terug." Dat zegt ook 
de gemeente. Alleen in geval van spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij direct gevaar 
voor mensen of kinderen, is er onmiddellijke sluiting. Dat het even duurde komt volgens 
de gemeente omdat er zorgvuldigheid betracht moet worden.  
 
Maar Makkinga zit meer dwars. "Achteraf lees ik dat die H. al eerder dit soort dingen 
heeft gedaan. Waarom heeft de politie me niet even getipt? Ze hielden hem blijkbaar 
al in de gaten want het is wel heel raar dat die man met de henneptoppen zo bij ze in 
de armen loopt. Dat is te veel toeval. Deze hele ellende had makkelijk voorkomen kun-
nen worden als ik een seintje had gekregen." De politie zegt in haar reactie dat ze geen 
gegevens mogen delen. Dus 'tippen' aan potentiële slachtoffers, doen ze nooit. 
 
Verzegeld 
Makkinga: "Maar had de deur dan gelijk verzegeld. Nu zaten er weken tussen waarin ik 
er niet in mag?" Hij haalt bovendien uit naar de gemeente Twenterand omdat die geen 
rekening houdt met de achtergrond. Hij heeft nooit ook maar iets met justitie of de 
belastingdienst te maken gehad, en toch een half jaar sluiting. "Het gaat me niet om 
het geld. Daar kom ik wel overheen, maar dat je keihard wordt gepakt, dat onrecht, 
daar heb ik het moeilijk mee. Ik voel me echt in mijn recht en eer aangetast." 
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Aangepast 
Makkinga heeft zijn huurcontracten inmiddels aangepast. Bij illegale activiteiten volgt 
onmiddellijke beëindiging huurcontract en huisuitzetting. De kans dat hij de kosten, 
zo'n 20 mille, op H. kan verhalen is klein. Makkinga: "Hij zei tegen mij: 'doe maar wat je 
wilt, stuur maar een dikke rekening, ik zit toch in de schuldsanering'. En stak de middel-
vinger op." (Hans Brok, 2020) 
 

Zesde wietplantage in vier jaar opgerold op bedrijventerrein 
Cees Verweij baalt. De inwoner van Nieuwerbrug is sinds 2011 eigenaar van twee units, 
magazijn (80 vierkante meter) met daarboven een kantoor, aan de Tjalk in Bodegraven. 
Verweij baalt omdat drie pandjes van hem vandaan maandag na een urenlange zoek-
tocht een kleine hennepkwekerij is opgerold. De politie trof 127 plantjes aan. Er is nie-
mand aangehouden, aldus een woordvoerder van de politie. De wiet is ter plekke 
vernietigd. Of de gemeente het pand voor minimaal een half jaar sluit, is nog niet be-
kend. De vondst was de tweede in korte tijd in het blok van twintig bedrijfsunits, weet 
de Nieuwerbrugger. ,,Het probleem hier is dat een aantal units is gekocht door beleg-
gers. Als het pand een tijdje leegstaat, zijn ze blij dat ze het kunnen verhuren. Beneden 
komen dan zzp'ers."  
 
Dat de eigenaren geen zicht hebben op wat allemaal in of met hun eigendom gebeurt, 
is een doorn in het oog van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. Die wilde in 
een vergadering in maart juist de leden voorstellen elke verhuurder te verplichten re-
gelmatig zijn pand te bezoeken. Elke maand of een keer in de twee maanden even chec-
ken of er niets illegaals gebeurt. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en is 
het voorstel opgeschoven. 
 
Groot probleem 
Verweij moet er niet aan denken dat er als gevolg van een wietteelt brand zou uitbre-
ken in een van de units. ,,Als de boel in de fik vliegt, hebben we een groot probleem. 
Wij vinden dat de eigenaar het recht moet hebben om zo nu en dan zijn pand binnen 
te komen. Op deze manier kan het niet meer." Bedrijventerreinen zoals de Rijnhoek zijn 
populair bij criminelen. Jaren geleden ontmantelde de politie ook een reeks hennep-
plantages op een bedrijventerrein in De Ronde Venen. Omdat ze afgelegen liggen, zijn 
bedrijventerreinen de ideale plek voor illegale activiteiten, bevestigt de politie.  
 
De units aan de Tjalk lagen tot eind vorig jaar grotendeels buiten het zicht. Langs de 
enige weg naar het bedrijventerrein hangt wel een camera. Door de bouw van nieuwe 
bedrijven is er nadien, op papier, nog wel enige sociale controle gekomen. Momenteel 
wordt er nog steeds volop gebouwd op Rijnhoek. De praktijk leert dat de criminelen 
met name 's avonds en 's nachts actief worden. Dan is de Rijnhoek, pal langs de N11, 
vrijwel uitgestorven.  
 
Dat verklaart ook dat de buren en de omliggende ondernemers de afgelopen tijd hele-
maal niets hebben gemerkt, gezien of geroken. Naast het ontmantelde wietpand aan 
de Tjalk zit een bedrijf, dat onder meer inbraaksystemen aanlegt. ,,Ze hebben het goed 
gedaan, dat dit niemand is opgevallen", reageert officemanager Peter van Cassel. Van 
Cassel is een van de weinige ondernemers die zelf een camera aan de voorgevel van 
zijn kantoorunit heeft hangen.  
 
Ton Scheerder zit ook al jaren met zijn bedrijf aan de Tjalk. In zijn ogen zijn de kantoor-
units met magazijn zeker geen walhalla voor hennepkwekers. ,,Dit jaar is nog wel twee 
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keer ingebroken bij de buurman op de andere hoek. Daarvoor is het drie jaar rustig 
geweest. Het is toeval dat het nu weer hier gebeurt. Zodra er weer leegstand is, komen 
er van die lieden die iets illegaals van plan zijn. (Cazander, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: het betrof een bedrijfspand, waarbij sprake was van 
een positieve netmeting en een extreem stroomverbruik. De melding was dan ook af-
komstig van de netbeheerder. Er werden meerdere panden onderzocht omdat de mel-
ding niet specifiek gelokaliseerd kon worden. Er was al meerdere jaren sprake van 
stroomdiefstal. Er is aangifte gedaan voor stroomdiefstal voor een periode van 6.3 jaar.   
 

Drugslab ontdekt aan de Jadehorst, nadat in maart hennepkwekerij werd op-
gerold in zelfde pand 
In een kelder van een woning aan de Jadehorst in Den Haag is een drugslab ontdekt. In 
dat pand werd in maart nog een hennepkwekerij met driehonderd hennepplanten op-
gerold. De politie heeft een persoon aangehouden. De gemeente gaat een spoedslui-
ting van de woning doen. De zaak kwam aan het licht via een melding bij Meld Misdaad 
Anoniem.  De politie en brandweer waren aanwezig bij de woning. Ook zou de Lande-
lijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) onderweg zijn naar de woning. De LFO 
wordt ingezet als chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. 
 
Kweekruimtes 
Halverwege maart viel de politie de woning binnen na een tip via Meld Misdaad Ano-
niem, waarop een lang onderzoek volgde. In de kelder vond de politie twee kweekruim-
tes. Omdat er voor de kweek geknutseld was met de stroomvoorziening en er 
ontploffingsgevaar dreigde, werd tijdens de ontmanteling het gas en de stroom in de 
omgeving afgesloten. 
In het minimaal ingerichte pand stond toen geen bewoner ingeschreven, maar de poli-
tie had toen wel een dader op het oog. De verdachte werd meerdere malen in de buurt 
van de woning gesignaleerd. 
Na die ontmanteling was de eigenaar van de woning, met auto met Belgische kente-
kenplaat, vaak bij het huis te vinden. Sinds de politie-inval in maart werd de woning 
opgeknapt en mogelijk weer bewoonbaar gemaakt.  (Algemeen Dagblad, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: in deze zaak was er sprake van een langer lopend 
onderzoek, de MMA-melding betrof een afwijkende hennep- of ammoniakgeur, ook was 
er mogelijk sprake van eerdere meldingen bij de gemeente.  
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Observaties 
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Hennepkwekerij opgerold in woning 
Leeuwarden In een rijtjeswoning aan de Kei in de Leeuwarder wijk Bilgaard is gisteroch-
tend een hennepkwekerij opgerold. In twee kamers werden in totaal 323 hennepplan-
ten aangetroffen. Daarnaast werd de stroom afgetapt. Ter plaatse werd een 31-jarige 
vrouw als verdachte aangehouden en ingesloten. Zij bleek al eerder in verband te zijn 
gebracht met andere kwekerijen. Ook doet de Vreemdelingenpolitie onderzoek naar 
de verblijfsstatus van de vrouw. Agenten waren het huis binnengevallen na meldingen 
bij Meld Misdaad Anoniem. (Leeuwarder Courant, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: deze zaak kwam aan het licht naar aanleiding van 
een ander onderzoek 
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Twee hennepkwekerijen gevonden in Engelen 
ENGELEN - De politie heeft de afgelopen maand twee hennepkwekerijen gevonden in 
Engelen. Een van die kwekerijen was gevestigd in een huur appartement in kasteel 
Beeckendael. 
De politie trof op  woensdag 9 september een werkende hennepkwekerij aan in een 
woning aan de Dalienwaerd. Ter plaatse werden twee aanwezige mannen aangehou-
den. De hennepkwekerij werd ontmanteld en geruimd, ter plaatse bleek dat er ook 
diefstal was van stroom. De bewoner was niet ter plaatse, maar tegen hem wordt een 
proces-verbaal opgemaakt. 
Donderdag 17 september werd een hennepkwekerij opgerold in een huur appartement 
in kasteel Beeckendael. Ook hier bleek sprake te zijn van diefstal van stroom. De hen-
nepkwekerij werd ontmanteld en geruimd door de politie, de huurder wordt op een 
later moment gehoord. 
Het is onduidelijk hoeveel hennepplanten in beide kwekerijen stond. (Berg, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: Bij het appartement in kasteel Beeckendael was de 
melding bij de politie afkomstig van de eigenaar van het pand, bij een GBA-controle van 
de huurder bleek dat deze daar niet ingeschreven stond (17 september). Over de kwe-
kerij aan de Daliënwaerd was meerdere keren een MMA-melding gedaan. Er waren 
meerdere klachten en overlastmeldingen uit de buurt. Er zou een man gezien zijn die 
een garage bezocht, maar daar niet thuishoren en dat er mogelijk een kwekerij zou zit-
ten.  
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Hennepkwekerij opgerold in Enkhuizen, man aangehouden 
De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij opgerold aan de Dirk Wieren-
gastraat in Enkhuizen. Ook is er een 32-jarige man uit Hoorn aangehouden. De politie 
was de kwekerij op het spoor gekomen toen er verdachte personen rond het pand lie-
pen en de ramen werden afgeplakt. De kwekerij had zo'n tweehonderd planten. Ook 
bleek stroom te worden gestolen.  
Bij de kwekerij heeft de politie planten en apparatuur in beslag genomen. De aange-
houden man wordt op het politiebureau verhoord. (AD/Algemeen Dagblad, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: deze zaak kon tijdens het onderzoek niet terugge-
vonden worden in het systeem.  
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Grote hennepkwekerij ontmanteld in bedrijfspand Tubbergen: man (55) aan-
gehouden 
TUBBERGEN - De politie heeft dinsdagmiddag een grote hennepkwekerij opgerold in 
een bedrijfspand aan de L. von Bönninghausenstraat in Tubbergen. Een 55-jarige man 
is aangehouden. In het bedrijfspand was vroeger een sportschool gevestigd. Volgens de 
politie gaat het om een grote kwekerij. In het pand werden 945 planten, 800 stekjes en 
tien kilo gedroogde hennep aangetroffen. „Een mooie vondst dus”, aldus een woord-
voerder van de politie. In verband met het aantreffen van de kwekerij is een 55-jarige 
man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie kreeg een anonieme 
tip over de kwekerij. Tegelijk met de inval in het pand in Tubbergen is ook een pand in 
Glane doorzocht door de politie. Hier werd echter niets gevonden. „Dat pand was al 
ontruimd”, aldus een woordvoerder van de politie. (Tubantia, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: Naar aanleiding van onder andere een netmeting 
werd er diefstal van stroom geconstateerd. 
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Hennepkwekerij op vrachtboot 
De politie heeft een hennepkwekerij opgerold op een vrachtboot in Werkendam. Agen-
ten kwamen de boot met honderden hennepplanten op het spoor na een anonieme 
tip. Eén persoon is aangehouden. De vrachtboot in Werkendam lag verscholen achter 
bedrijven en bood volgens agenten ruimte aan ongeveer 1500 planten. Via Meld Mis-
daad Anoniem was een melding gedaan. (Brabants Dagblad, 2020 ) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: in de MMA-melding werd een naam genoemd. De 
verdachte zou onder druk gestaan hebben vanuit het criminele circuit.  
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Twee hennepkwekerijen ontmanteld in Arnhem, één persoon aangehouden 
ARNHEM - In Arnhem zijn dinsdagmiddag twee hennepkwekerijen ontmanteld door de 
politie. Bij één van de twee werd ook een persoon aangehouden. De eerste kwekerij 
werd aangetroffen op de Johan de Wittlaan. In de woning stonden wel 400 planten. 
Hier werden tot dusver geen aanhoudingen verricht. Op de Klarendalseweg was dit wel 
het geval. Ook hier werd een hennepkwekerij gevonden. Hoewel de kwekerij al gedeel-
telijk was ontmanteld, wist de politie daar een Bulgaarse man zonder vaste woon- en 
verblijfplaats aan te houden. (De Gelderlander, 2020) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: deze zaak (Johan de Wittlaan) kon tijdens het onder-
zoek niet teruggevonden worden in het systeem. In de zaak van de kwekerij aan de Kla-
rendalseweg was een melding gedaan bij Meld Misdaad Anoniem, waarbij iemand door 
de brievenbus een hennepgeur geroken. De bewoner en een Bulgaarse man werden op-
gepakt. Er werd illegaal stroom afgetapt van de hoofdleiding van de straat.  
 

 
 
 
 
 
 
Buitenlandse nationa-
liteit 

Hennepkwekerij in woning opgerold 
Aan de Plaggensteeg in Sint-Oedenrode is gisterochtend een hennepkwekerij in een 
vrijstaande woning opgerold. Hoe groot de kwekerij was, wil de politie niet zeggen, om-
dat het gaat om een lopend onderzoek. Vanaf de straat is te zien dat er in elk geval 
enkele vuilniszakken naar buiten zijn gebracht. Ook staan er enkele jerrycans opgesta-
peld. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend. (Brabants Dagblad, 2020 ) 
 
Aanvulling vanuit politiesystemen: deze zaak was onderdeel van een groter onderzoek 
naar georganiseerde hennepteelt.  
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Weer woning zes maanden op slot 
Hennepkwekerij met 500 planten opgerold 
In het huis aan de Bornerbroekse-straat trof de gemeente onlangs een wietplantage 
aan. De hennepkwekerij was op dat moment in gebruik. Bij de vondst namen politie-
agenten zeker vijfhonderd wietplanten in beslag. Een stevig aantal voor een wietkwe-
kerij in een woonhuis, reageert burgemeester Arjen Gerritsen. Gerritsen gaf afgelopen 
week opdracht om de woning voor zes maanden af te sluiten. De burgemeester wil met 
de sluiting nog maar eens benadrukken hoe gevaarlijk het is om in een woonhuis wiet-
planten te kweken. "Om de wietkwekerij draaiende te houden, werd illegaal stroom 
afgetapt. Dat levert gevaarlijke situaties op. Zo'n situatie kan brand veroorzaken." Met 
alle gevolgen van dien, omdat de huizen in de buurt gewoon bewoond zijn. In de geslo-
ten woning woonde volgens een gemeentewoordvoerster ten tijde van de vondst nie-
mand. "Er stond niemand op het adres ingeschreven, voor zover we weten", vertelt ze. 
Aanhoudingen zijn er ook niet verricht bij de inval.  
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In augustus van dit jaar staken de eerste geruchten van een professioneel opgezette 
hennepplantage in de woning de kop al op. Netbeheerder Coteq voerde in de buurt een 
netmeting uit, om het stroomverbruik van een aantal panden in de straat te analyseren. 
In de rapportage stuitte de netbeheerder op een duidelijke piek. Zo'n piek wijst vaak 
op illegale activiteiten, zoals een wietkwekerij, waarvoor meestal veel stroom nodig is.  
 
Het rapport van Coteq was niet de enige aanleiding voor de politie om tot actie over te 
gaan. Vanuit de buurt kwam er een anonieme tip binnen. Een extra reden om het huis 
scherp in de gaten te houden. Ongeveer twee weken geleden hadden agenten genoeg 
bewijzen verzameld voor een inval. Zowel de tipgever als de netbeheerder had gelijk.  
 
Hennepkwekerijen tasten de leefbaarheid en vooral de veiligheid in wijken aan en kun-
nen veel overlast voor omwonenden veroorzaken. Volgens Gerritsen is het daarom ex-
tra belangrijk dat buren hun ogen openhouden voor dergelijke verdachte activiteiten. 
Hun hulp is zeer welkom. "Buurtbewoners merken vaak als eerste dat er iets aan de 
hand is. Het is erg belangrijk om hier dan melding van te maken. Alleen samen kunnen 
we deze vorm van criminaliteit bestrijden." 
 
Zero tolerance 
De burgemeester voert al jaren een zerotolerancebeleid als het gaat om drugspanden. 
Begin september sloot Gerritsen nog een huis aan de Beekstraat. Daar trof de politie 
een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs aan. Vorig jaar ging er bij huizen aan de Klim-
opstraat en de Seringenstraat eveneens grote hangsloten op de deur. Ook de acties in 
het Nieuwstraatkwartier enkele jaren geleden hebben tot meerdere woningsluitingen 
geleid.  
 
Om inwoners uit Almelo bewust te maken van de gevaren en de gevolgen van hennep-
teelt en om hen te stimuleren om de politie te bellen bij verdachte omstandigheden, 
loopt nu ook de campagne 'Help misdaad de wijk uit'. 
Buurtbewoners merken vaak als eerste dat er iets aan de hand is (Kleine, 2020) 
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Anonieme melding 

Hennepkwekerij opgerold 
Rijswijk - Een melding van brandlucht in het portiek leidde de politie maandagavond 23 
mei naar een hennepkwekerij aan de Prinses Marijkesingel. Om 20.40 uur werden agen-
ten door het energiebedrijf erop geattendeerd dat er bij een portiekwoning sprake was 
van een verhoogde warmtemeting en verhoogd stroomverbruik. Dit, gecombineerd 
met de brandlucht in de meterkast in de centrale hal van de flat, leidde ertoe dat de 
agenten meteen actie ondernamen. In de betreffende woning bleek een aparte ruimte 
te zijn ingericht als hennepkwekerij. Politieagenten hielden de bewoner, een 55-jarige 
Rijswijker, aan en namen 150 hennepplanten in beslag. Ook alle aanverwante appara-
tuur is in beslag genomen. Verder onderzoek in de woning toonde aan dat er sprake 
was van diefstal van stroom. Het energiebedrijf doet hier aangifte van. Melding maken 
van een mogelijke hennepkwekerij bij u in de buurt kan via: 0900-8844, of anoniem op 
0800-7000. (Groot Rijswijk, 2016) 
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Hennepkwekerij met 400 planten opgerold  
Emmer-Compascuum - De politie heeft maandag een hennepkwekerij opgerold in een 
flat aan de Spil in Emmer-Compascuum. In de kwekerij stonden 400 hennepplanten. 
Volgens de politie werd er ook illegaal stroom afgetapt. Een verdachte is in beeld en 
deze wordt op korte termijn verhoord. De politie trof de kwekerij aan nadat er een 
melding was binnengekomen. (Dagblad van het Noorden, 2020) 
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Hennepkwekerij opgerold 
Rijswijk - Een melding van brandlucht in het portiek leidde de politie maandagavond 23 
mei naar een hennepkwekerij aan de Prinses Marijkesingel. Om 20.40 uur werden agen-
ten door het energiebedrijf erop geattendeerd dat er bij een portiekwoning sprake was 
van een verhoogde warmtemeting en verhoogd stroomverbruik. Dit, gecombineerd 
met de brandlucht in de meterkast in de centrale hal van de flat, leidde ertoe dat de 
agenten meteen actie ondernamen. In de betreffende woning bleek een aparte ruimte 
te zijn ingericht als hennepkwekerij. Politieagenten hielden de bewoner, een 55-jarige 
Rijswijker, aan en namen 150 hennepplanten in beslag. Ook alle aanverwante appara-
tuur is in beslag genomen. Verder onderzoek in de woning toonde aan dat er sprake 
was van diefstal van stroom. Het energiebedrijf doet hier aangifte van. Melding maken 
van een mogelijke hennepkwekerij bij u in de buurt kan via: 0900-8844, of anoniem op 
0800-7000. (Groot Rijswijk, 2016) 
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Hennepkwekerij opgerold in flatgebouw in Enschede 
ENSCHEDE - In een flatgebouw aan de Benninkbrug in Enschede is vrijdagmiddag een 
hennepkwekerij opgerold. In de betreffende woning werden 400 planten ontdekt. De 
planten stonden verspreid over meerdere ruimtes. In de omgeving van de flat was een 
duidelijke stank van de hennepkwekerij te ruiken. De politie trof niet alleen in de wo-
ning wietplanten aan, ook waren er diverse slangen voor de afzuiging zichtbaar in het 
trappenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de eigenaar. Eén persoon is in-
middels bekend bij de politie.  
De planten en apparatuur worden door de politie vernietigd. (Tubantia, 2020) 
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Wietkwekerij in loods ontdekt 
De politie heeft woensdagavond een hennepkwekerij opgerold in een loods in Stellen-
dam. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Agenten namen na een tip van een be-
woner een kijkje bij de loods. Na wat speurwerk vooraf van de wijkagent stuitten ze op 
zo'n zeshonderd hennepplanten. De volgroeide planten hingen al te drogen voor ver-
dere verwerking. Zowel de planten als de voor de groei benodigde apparatuur zijn in 
beslag genomen en zijn inmiddels vernietigd, aldus de politie. Er wordt nog gezocht 
naar de eigenaar van de loods. Volgens de politie zoeken hennepkwekers steeds vaker 
hun toevlucht tot lege schuren, loodsen en gebouwen. (AD/Rotterdams Dagblad, 2020) 
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Hennepkwekerij met 500 planten opgerold 
De politie heeft gistermorgen een hennepkwekerij aan de Schaapstreek in Sleen opge-
rold. In de kwekerij stonden ruim 500 planten. Een 26-jarige man zonder vaste woon- 
of verblijfplaats is aangehouden. De stroom werd illegaal afgetapt. De politie kwam de 
kwekerij op het spoor door een anonieme tip. (Dagblad van het Noorden, 2020) 
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Hennepkwekerij in flat opgerold 
Hardenberg - De politie heeft donderdagavond een hennepkwekerij opgerold in Har-
denberg. In een flat aan de Spaanskamp zijn 270 planten gevonden. De politie heeft 
twee verdachten aangehouden. In de flat stonden de planten verdeeld over twee ka-
mers. De meterkast in de woning zat vol met gesmolten draden. Dit doordat er illegaal 
stroom werd afgetapt. (De Stentor, 2020) 
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Hennepkwekerij in woning Raamsdonksveer opgerold, ook harddrugs aange-
troffen 
RAAMSDONKSVEER - De politie heeft woensdagochtend in een woning in Raamsdonks-
veer een hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner, die op dat moment aanwezig was, 
is aangehouden. 
Via verschillende anonieme meldingen kwam de politie de kwekerij op het spoor. In de 
woning werden tevens gripzakjes met harddrugs aangetroffen. De verdachte wordt la-
ter verhoord. (Brouwer, 2020) 
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Inval Zevenhuizen: 125 kilo grondstoffen voor drugs en 240 kilo illegaal vuur-
werk gevonden 
Bij een inval in Zevenhuizen heeft de politie vrijdag 125 kilo chemicaliën gevonden voor 
de productie van synthetische drugs. Ook ontdekten agenten 240 kilo illegaal vuurwerk 
en spullen waarmee criminelen een hennepkwekerij kunnen opzetten. Waar de vondst 
is gedaan, maakt de gemeente Zuidplas niet bekend. De inval was onderdeel van een 
controle door de gemeente, de politie en de omgevingsdienst Midden Holland. Doel 
van de actie was om ondermijning, het vermengen van de boven- en onderwereld, in 
Zuidplas een slag toe te brengen. Burgemeester Weber kwam ook een kijkje nemen. 
,,Wij zijn alert op signalen die duiden op ondermijning. Bij verdenking van ondermijning 
treden wij hard op.” Op deze plekken in Gouda werd de afgelopen tijd drugs gevonden. 
(Tielemans, 2020) 
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