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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn scriptie gericht op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers en 

de aanpak hiervan. Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van mijn opleiding Integrale 

Veiligheidskunde aan de Hogeschool Saxion in Enschede. De afgelopen vier jaar heb ik veel kennis 

en kunde op mogen doen en het voelt alsof de jaren voorbij zijn gevlogen. Het opleveren van deze 

scriptie en daarmee het afronden van deze studie is dan ook een moment waar ik erg trots op ben. 

Mijn afstudeerstage begon in februari 2021, op dat moment leefden we al bijna een jaar midden in de 

coronapandemie. Deze pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben ook invloed gehad op het 

uitvoeren van mijn afstudeeronderzoek. Zo heb ik mijn onderzoek deels thuis vormgegeven en heb ik 

personen op een andere manier benaderd. Tegelijkertijd ervaar ik het als bijzonder dat ik mijn 

onderzoek in een tijd als deze heb kunnen en mogen uitvoeren. 

Een aantal mensen hebben erg geholpen, met zowel het vormgeven van mijn scriptie als het zijn van 

een steuntje in de rug. Ik wil dit voorwoord graag gebruiken om hen te bedanken.  

Allereerst wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek.  

Verder wil ik het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland bedanken dat ik bij deze fijne groep 

mensen heb mogen afstuderen. Graag wil ik Anton Jansen in het bijzonder bedanken voor alle kennis 

die hij mij heeft meegegeven, vooral de “wet van het kladblok” heeft mij goed op weg geholpen op 

momenten dat ik vastliep. 

De begeleiding vanuit school was onmisbaar. Ik wil hiervoor mijn schoolcoach Goos Lier bedanken, de 

begeleiding tijdens mijn afstudeerproces heb ik als erg fijn ervaren. De uitgebreide feedback en 

aandacht voor dit onderzoek hebben een positieve invloed gehad op de uiteindelijke scriptie. Tot slot 

wil ik Bernadette Holtkamp bedanken voor haar rol in mijn afstudeeronderzoek. 

Veel leesplezier gewenst! 

Sjane Reinink 

Tilligte, 2021 
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SAMENVATTING 

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit waarbij gebruik wordt 

gemaakt van diensten uit de bovenwereld. De boven- en onderwereld raken verweven met elkaar. 

Voorbeelden zijn illegale hennepteelt, drugshandel, het witwassen van geld of mensenhandel. De hele 

maatschappij heeft op verschillende manieren last heeft van deze ondermijnende criminaliteit. 

De focus van dit onderzoek ligt op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Onder andere het 

RIEC Oost-Nederland geeft aan dat dit blinde vlekken zijn voor het openbaar bestuur wanneer het 

gaat om deze vorm van criminaliteit. Een goede aanpak, zowel preventief als repressief, is hier 

gewenst en ook nodig. 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van indicatoren die mogelijk kunnen voorspellen in 

hoeverre bedrijventerreinen in De Liemers ontvankelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit. Na het 

verkrijgen van deze inzichten is het doel tot een advies te komen om de ontvankelijkheid voor 

ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers te minimaliseren. Hiervoor is de 

volgende probleemstelling opgesteld:  

“Welke indicatoren voorspellen voor bedrijventerreinen in De Liemers de ontvankelijkheid voor 

ondermijnende criminaliteit en welke aanpak kan worden gehanteerd om deze ontvankelijkheid te 

minimaliseren?” 

Vanuit een combinatie van literatuur en praktijk zijn er 18 indicatoren gevonden die de 

aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein bepalen voor ondermijnende criminaliteit. De gevonden 

indicatoren zijn de volgende: gemiddelde bouwjaar, aantal extra vestigingen, gemiddeld aantal 

uitzendkrachten, aantal eenmanszaken, aantal vertrekkende bedrijven, aanwezigheid van risicovolle 

branches, panden met een lage WOZ waarde, huur versus bezit, panden met een publieke 

bijeenkomstfunctie, aantal hoog-capaciteit aansluitingen, aantal weigeringen slimme meter, 

aanwezigheid ANPR-camera’s, netto oppervlakte, ligging ten opzichte van de infrastructuur, aantal 

plaatsgevonden incidenten en het aantal meldingen. 

Een belangrijk punt welke naar voren kwam in het onderzoek is het belang van het combineren van 

straatinformatie met systeeminformatie. Allereerst wordt slimme data bij elkaar gebracht, daarna wordt 

de theorie getoetst aan de praktijk aan de hand van een locatieanalyse en tot slot wordt er actie 

ondernomen. 

Verschillende aandachtspunten zijn gedefinieerd wanneer gekeken wordt naar de aanpak van 

ondermijning op bedrijventerreinen. Zo moet onder andere zowel op zoek worden gegaan naar grote 

als kleine signalen, moet er meer aandacht komen voor publiek-privaat samenwerken en moet het 

economisch belang altijd in het achterhoofd gehouden worden. 

Momenteel lopen er meerdere projecten die elk op hun eigen manier bezig zijn met de aanpak van 

ondermijning op bedrijventerreinen. Dit is het Project Theseus, het Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijventerrein en de online talkshows KIEK UUT. Bij elk project wordt op een andere manier 

invulling gegeven aan de aanpak van ondermijning. Door middel van bewustwording, maar ook door 

het uitvoeren van (preventieve) controles.  

Op basis van de gevonden informatie wordt aanbevolen de bestaande en lopende projecten ook in te 

zetten op bedrijventerreinen in De Liemers. De lijst met indicatoren zou daarnaast een rol kunnen 

vervullen binnen de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Een verdere uitwerking is dan 

wellicht gewenst.  
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

In dit eerste hoofdstuk vindt een inleiding tot het onderzoek plaats. De aanleiding tot het opzetten van 

dit onderzoek wordt allereerst beschreven. Vervolgens komen de doelstelling, de probleemstelling en 

de onderzoeksvragen aan bod, aan de hand waarvan het onderzoek vormgegeven wordt. In paragraaf 

1.4 wordt het onderzoek afgebakend en worden de betrokkenen en belanghebbenden uiteengezet. 

Tot slot volgt de definitie van enkele belangrijke afkortingen en een leeswijzer.   

1.1 AANLEIDING 

“750 kilo ‘spatzuivere’ cocaïne gevonden op bedrijventerrein” (AD, 2021), “Veel verdachte spullen 

gevonden op bedrijventerrein Bergschenhoek” (De Telegraaf, 2021), “Speurneus agenten leidt naar 

sluw verborgen wietkwekerij op bedrijventerrein in Deventer” (Tubantia, 2021). Dit zijn enkele van vele 

krantenkoppen inzake ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen, allemaal afkomstig uit de 

eerste maand van dit jaar. Het geeft weer hoeveel ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen 

plaatsvindt en dit moet natuurlijk verholpen, maar nog liever voorkomen worden. Ook het Regionaal 

Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC) (2020) laat in hun Rode Draden Beeld zien 

dat bedrijventerreinen zogenoemde ‘witte vlekken’ zijn, oftewel locaties waar weinig zicht op is. Op 

sommige bedrijventerreinen is niet duidelijk welke ondernemingen er zijn gevestigd. Toezicht op deze 

locaties ontbreekt. 

Een belangrijk voorbeeld is de aanpak van verborgen georganiseerde criminaliteit in de Spaanse 

Polder vlak bij de Rotterdamse haven. Het is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Europa 

volgens Scherpenisse, van Twist & Schram (2017). In de afgelopen decennia zijn meerdere pogingen 

gedaan om deze criminaliteit uit te roeien met behulp van stevige justitiële inzet. Dit leidde telkens tot 

enkele succesvolle zaken, maar niet tot een structurele verbetering van het gebied. In de Spaanse 

Polder kwamen ze hierdoor tot een opvallende, maar belangrijke conclusie: “We maaien wel het gras, 

maar pakken niet de wortels mee”. Van deze diepgewortelde structuur van ondermijnende criminaliteit 

is op nog veel meer bedrijventerreinen in Nederland sprake. Voor criminelen zijn dit hotspots waar zij 

elkaar weten te vinden en zelfs samenwerken, maar tegelijkertijd zijn het blindspots voor het openbaar 

bestuur.  

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die 

daarmee samenhangen (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2019). Bij deze activiteiten maakt de 

georganiseerde criminaliteit gebruik van diensten uit de bovenwereld, de boven- en onderwereld 

raken verweven met elkaar. De gemeente Renkum (2019) geeft aan dat het hier gaat om criminaliteit 

die achter gesloten deuren plaatsvindt of onder een dekmantel van een schijnbare legale organisatie. 

Hierdoor is het vaak niet direct zichtbaar. Illegale hennepteelt, drugshandel, het witwassen van geld of 

mensenhandel zijn hier voorbeelden van. Deze vorm van criminaliteit heeft grote gevolgen voor 

veiligheid en leefbaarheid. Zo is er bij synthetische drugslabs altijd explosiegevaar en de aanwezige 

dreiging voor wat betreft het vrijkomen van levensbedreigende stoffen en gassen (Politie, z.d.). 

Drugsafval wordt vaak in de natuur gedumpt, waardoor de bodem en ons drinkwater vervuild worden. 

Naast deze maatschappelijke gevolgen hangt er natuurlijk ook een prijskaartje aan de ontmanteling en 

opruiming. Zo bedroegen de kosten voor het opruimen van een drugslaboratorium in Overberg (AD, 

2020) ruim 170.000 euro en de kosten van het ontmantelen van een drugslab in Achter-Drempt 

zouden kunnen oplopen tot 1 miljoen euro (Regio 8, 2020). De gemeente wil in beide gevallen de 

rekening naar de vervuiler sturen, maar de vraag is of diegene dat kan betalen. Met andere woorden: 

de kans is groot dat de samenleving de rekening gepresenteerd krijgt en we de herstelkosten samen 

betalen. De hele maatschappij heeft dus op verschillende manieren last heeft van deze 

georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. 

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland (z.d.) is een Publiek-Private Samenwerking 

(PPS) tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het 

openbaar ministerie (OM). Er wordt samengewerkt om de ondermijnende criminaliteit in kaart te 
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brengen en zo veiligheidsproblemen op te lossen. Ondermijning is een groeiend fenomeen en vraagt 

om maatregelen, zowel preventief, repressief of een combinatie. PVO Oost-Nederland houdt zich in dit 

geval bezig op verschillende terreinen: veiligheid in het buitengebied, cybercrime, leerling- en 

studentalert, buurtalert, sportalert maar ook veiligheid op bedrijventerreinen. Dit laatste punt, de 

veiligheid op bedrijventerreinen, zal centraal staan in dit onderzoek. 

De focus ligt op bedrijventerreinen in De Liemers. Volgens ondernemersvereniging Lindus (2021) zijn 

in deze regio totaal 34 bedrijventerreinen gevestigd. Daarbij heeft dit gebied een bijzondere ligging 

tussen de rivieren en dicht bij Duitsland. De Liemers wordt doorsneden door de A12, een belangrijke 

toegangspoort vanuit Duitsland naar Nederland. De ligging en het aantal bedrijventerreinen dat hier 

gevestigd zijn maken het gebied interessant en goed bruikbaar voor dit onderzoek. Op figuur 1 is een 

kaart met de begrenzing van De Liemers te zien. Een kaart inclusief alle locaties en namen van de 

bijbehorende bedrijventerreinen is te vinden in bijlage 1. 

 

Figuur 1 Begrenzing van De Liemers (Liemers Trots, z.d.) 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van indicatoren die mogelijk kunnen voorspellen in 

hoeverre bedrijventerreinen in De Liemers ontvankelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit. Na het 

verkrijgen van deze inzichten is het doel een advies te geven om de ontvankelijkheid voor 

ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers te minimaliseren. 

Naast dit concrete, relatief korte termijn doel, heeft het onderzoek ook een doel op de langere termijn. 

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is de term die hier centraal staat. Natuurlijk is het een algemeen 

doel om te zorgen voor zo min mogelijk criminaliteit, maar hiermee ook de gevolgen en nasleep van 

deze criminele activiteiten. Een voorbeeld is het risico dat komt kijken bij de opruiming van crystal 

meth-labs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ziet dat de laatste tijd in drugslabs de grondstof 

kwikchloride aanwezig is (RIVM, 2020). Onderzoekers en ontmantelaars lopen risico door de 

kwikdamp, wat in hoge concentratie erg gevaarlijk is voor mens en milieu. Al met al is het een 

belangrijk, overkoepelend doel om te zorgen dat men aan de voorkant van het probleem komt. 
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1.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

Dit onderzoek wordt gedaan aan de hand van een probleemstelling en een viertal onderzoeksvragen. 

De probleemstelling is opgesteld aan de hand van negen criteria ten aanzien van het onderzoek en de 

formulering (Keken, 2006) en luidt als volgt:  

“Welke indicatoren voorspellen voor bedrijventerreinen in De Liemers de ontvankelijkheid voor 

ondermijnende criminaliteit en welke aanpak kan worden gehanteerd om deze ontvankelijkheid 

te minimaliseren?” 

Allereerst de basis die wordt gevormd door theorieën die reeds zijn bestudeerd. Deze basis wordt voor 

zover dit mogelijk is gespecificeerd voor de situatie in De Liemers. 

1. Welke indicatoren bepalen hoe (on)aantrekkelijk bedrijventerreinen zijn voor ondermijnende 

criminele praktijken? 

Vanuit onderzoeksvraag één is een indicatorenlijst gevormd waarmee bedrijventerreinen in De 

Liemers onder de loep kunnen worden genomen. In onderzoeksvraag twee wordt beschreven op 

welke manier de indicatoren kunnen worden ingezet. 

2. Op welke manier kunnen de indicatoren worden ingezet op bedrijventerreinen in De Liemers? 

Tot slot wordt het laatste deel van de probleemstelling beantwoord aan de hand van de twee 

onderstaande onderzoeksvragen gericht op de aanpak van de problematiek omtrent ondermijning. 

3. Welke aanpak kan worden gehanteerd om ontvankelijkheid voor ondermijnende activiteiten op 

bedrijventerreinen te minimaliseren? 

 

4. Wat zijn de aanpassingen om de algemene aanpak specifiek te maken voor de situatie in De 

Liemers? 

1.4 AFBAKENINGEN 

Gezien het onderzoek plaats zal vinden in een periode van ongeveer vijf maanden (februari 2021 tot 

en met juni 2021) en er dus een beperkte tijd is, zijn binnen het onderzoek enkele afbakeningen 

gemaakt. 

Dit onderzoek richt zich op vormen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is geen afgebakend 

onderwerp: ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de 

grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen (Politie, z.d.). Voorbeelden zijn 

hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, witwassen van misdaadgeld of dumpingen van 

drugsafval in de natuur. Wel ligt de focus voornamelijk op drugscriminaliteit, maar deze vorm van 

criminaliteit is nauw verbonden met verschillende andere vormen criminaliteit. Om te voorkomen dat 

aan belangrijke aspecten voorbij wordt gegaan zal dit dus relatief breed aangepakt worden. 

Daarnaast focust dit onderzoek zich op bedrijventerreinen die zich bevinden in De Liemers. In 

paragraaf 1.1 wordt dit gebied beschreven en in bijlage 1 is een kaart met alle bedrijventerreinen te 

zien. Voor dit onderzoek is het daarbij belangrijk om te definiëren wat precies onder ‘een 

bedrijventerrein’ wordt verstaan. In het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) (2018) 

wordt gesproken van een werklocatie van minimaal één hectare bruto, dat vanwege zijn bestemming 

bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, industrie en/of enige (niet-)commerciële 

dienstverlening (zoals kantoorgebouwen of detailhandel). Terreinen die er niet onder vallen zijn: 

zeehaventerreinen, economische zones, kantorenlocaties, terreinen voor grondstoffenwinning, voor 

olie- en gaswinning, voor waterwinning, voor agrarische doeleinden en voor afvalstort. 
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1.5 BETROKKENEN EN BELANGHEBBENDEN 

Verschillende personen en organisaties zijn betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit 

op bedrijventerreinen. Veel van hen hebben ook belang bij de uitkomsten van dit onderzoek. Deze 

betrokkenen en belanghebbenden worden in deze paragraaf weergegeven en hun rol wordt 

toegelicht. 

Platform Veilig Ondernemen (PVO) Oost-Nederland 

PVO Oost-Nederland (z.d.) is de opdrachtgever van dit onderzoek. Het platform is een Publiek-Private 

Samenwerking tussen brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie 

en het openbaar ministerie. Deze verschillende partijen werken samen om ondermijnende criminaliteit 

in kaart te brengen en daarmee aan het oplossen van veiligheidsproblemen. PVO Oost-Nederland is 

zowel een betrokken partij als een belanghebbende. Er wordt namelijk nauw samengewerkt, maar zij 

hebben ook veel belang bij de uitkomsten van het onderzoek. 

Politie Oost-Nederland 

Bij de aanpak van ondermijning is de politie de belangrijkste partner (CCV, 2020b). De kerntaken zijn 

de opsporing van strafbare feiten en gedragingen, de handhaving van de openbare orde en 

noodhulpverlening. De informatie die de politie Oost-Nederland in bezit heeft is van belang voor dit 

onderzoek. 

Openbaar ministerie (OM) 

Het openbaar ministerie (CCV, 2020b) zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en 

vervolgd, daarnaast is het OM betrokken bij afstemming van beleid. Zij zijn een belanghebbende 

binnen dit onderzoek. 

Ondernemersvereniging Lindus 

Lindus (2021) is de ondernemersvereniging van De Liemers, hun leden bestaan uit ondernemers 

gevestigd op de bedrijventerreinen in de Liemers. Binnen deze vereniging is SBBL / Bello opgezet. 

SBBL coördineert de collectieve beveiliging van bedrijventerreinen in De Liemers. De uitvoering is in 

handen van beveiligingsbedrijf Securitas. Zij worden betrokken bij het onderzoek gezien de kennis die 

zij hebben over het gebied, daarbij hebben zij veel belang bij de uitkomsten van het onderzoek. 

Gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar 

Het onderzoek focust zich op bedrijventerreinen in De Liemers. Deze regio omvat bovengenoemde 

gemeenten. Volgens het CCV (2021) ligt de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal 

niveau bij de gemeente, verklaard vanuit artikel 172 Gemeentewet. Het voorkomen en/of bestrijden 

van ondermijnende criminele praktijken op bedrijventerreinen valt hieronder, vandaar dat de 

gemeenten betrokken zijn maar ook zeker belang hebben bij de uitkomsten van dit onderzoek. 

Provincie Gelderland 

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021) zijn de taken van 

provincies bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen of toezicht houden op gemeenten en 

waterschappen. Een directe link met (ondermijnende) criminaliteit is er niet, maar wel met 

bedrijventerreinen. De adviseur bedrijventerreinen wordt dan ook betrokken bij het onderzoek en heeft 

wellicht belang bij de uitkomst. 

Bedrijven / ondernemers in De Liemers 

De bedrijven en ondernemers gevestigd op één van de 34 bedrijventerreinen in De Liemers worden 

betrokken bij het onderzoek. Zij zitten midden in het gebied en hebben het beste zicht op wat er zich 

daadwerkelijk afspeelt. Mocht dit onderzoek ervoor zorgen dat De Liemers daadwerkelijk een stukje 

veiliger wordt gemaakt dan hebben zij hier, zowel economisch als maatschappelijk, veel belang bij. 
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Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise 

Centrum (LIEC) 

Tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise 

Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit (Ministerie van Justitie 

en Veiligheid, 2021). Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende 

overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private 

samenwerking bij de aanpak van ondermijning. Gezien de locatie van dit onderzoek is het RIEC Oost-

Nederland een belangrijke partner. 

1.6 AFKORTINGEN 

IBIS  Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 

KVO  Keurmerk Veilig Ondernemen 

LFO  Landelijke Faciliteit Ontmantelen 

LIEC  Landelijk Informatie en Expertise Centrum 

OM  Openbaar Ministerie 

OMG  Outlaw Motorcycle Gangs 

PPS  Publiek-Private Samenwerking 

PVO  Platform Veilig Ondernemen 

RIEC  Regionaal Informatie en Expertise Centrum 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

SBBL  Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Liemers 

1.7 LEESWIJZER 

Dit eerste hoofdstuk betreft de aanleiding voor dit afstudeeronderzoek. Hier wordt het doel beschreven 

en het probleem gedefinieerd. Vervolgens wordt in het theoretisch kader een basis gelegd voor het 

onderzoek en wordt er aandacht geschonken aan relevante begrippen, theorieën en methodes. In 

hoofdstuk drie wordt de methode van onderzoek beschreven. 

De hoofdstukken vier tot en met zes zijn de hoofdstukken waarin de resultaten beschreven worden. 

Hoofdstuk vier gaat in op de gevonden indicatoren en hoofdstuk vijf over het gebruiken van deze 

indicatoren. In hoofdstuk zes worden de laatste twee onderzoeksvragen beantwoord en wordt er dus 

ingegaan op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen.  

De conclusies en aanbevelingen uitgewerkt in hoofdstuk zeven. Tot slot volgt een discussie, de 

literatuurlijst en de bijlagen.  
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HOOFDSTUK 2 THEORETISCH KADER 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste begrippen, theorieën en modellen die te maken 

hebben met ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen en het beoordelen van indicatoren. 

2.1 ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT 

2.1.1 DEFINITIE 

Volgens het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) (2019) bestaat er geen eenduidige 

definitie van ondermijnende criminaliteit. De term ‘georganiseerde criminaliteit’ wordt vaak gebruikt, 

maar bij dit begrip ligt het accent meer op de vorm waarin criminelen organiseren. Bij ondermijning 

wordt daarentegen het ontwrichtende effect dat criminaliteit kan hebben op de samenleving centraal 

gesteld. Vandaar dat onderstaande definitie wordt aangehouden. 

“Ondermijnende criminaliteit duidt op criminaliteit die de legale en beoogde werking  

van het samenlevingssysteem aantast.” (Van der Steen et al., 2016) 

Criminaliteit is dus de oorzaak en het ondermijnende effect op de samenleving is één van de 

gevolgen, maar niet per se het door de criminelen beoogde effect. De schadelijke effecten van 

ondermijnende criminaliteit hebben hun uitwerking in meerdere delen van de samenleving. Het LIEC 

(2019) maakt hier onderscheid op drie niveaus: slachtoffers, sociale schade en systeemschade. 

• Slachtoffers 

Er wordt over dit niveau gepraat wanneer de schade de zwaarste uitwerking heeft op individueel 

niveau. Mensen die rechtstreeks door ondermijnende criminaliteit worden getroffen, bijvoorbeeld 

als slachtoffer van mensenhandel, zijn de primaire slachtoffers. Hun directe omgeving is hier vaak 

bij betrokken. Hier blijft het niet bij; met name de illegale drugsindustrie is groot, overal aanwezig 

en kent een laagdrempelige toegang. Hier zijn veel mensen bij betrokken. Zij houden zich 

bijvoorbeeld bezig met de productielocaties, de transport en bescherming.  

• Sociale schade 

Er is sociale schade van ondermijnende criminaliteit wanneer grote groepen mensen worden 

geraakt door deze (georganiseerde) criminaliteit. Het raakt veel grotere groepen van de 

samenleving, maar is meestal minder bekend. De ontwrichtende processen gaan erg langzaam, 

waardoor de effecten pas na langere tijd zichtbaar worden. Ondermijnende, georganiseerde 

criminaliteit komt steeds dichterbij, wat onrust, angst en sociale schade veroorzaakt. Dit wordt 

zichtbaar door burgerbewegingen als “Wapens de Wijk uit” (2021) in Rotterdam. Het meeste geld 

wordt verdiend door de criminelen zelf, maar de sociale omgeving pikt er ook een graantje van 

mee. Georganiseerde criminaliteit lijkt aantrekkelijk en is voor vele Nederlanders een bron van 

inkomsten. Het beeld dat ‘misdaad loont’ zorgen voor het ontstaan van de sociale schade. 

• Systeemschade 

Indien de gehele samenleving wordt geraakt gaat het om schade aan het economisch en 

rechtstatelijk systeem. Economische schade zijn kosten zoals het herstel van milieuschade door 

drugsafvaldumpingen en het weerbaar maken van overheid en bedrijfsleven tegen ondermijnende 

criminaliteit. Een veel minder zichtbaar, maar zeer schadelijk effect is de schade die wordt 

aangebracht aan een gezond concurrentieklimaat. Het valt op dat in bepaalde winkelstraten soms 

tientallen kapperszaken of juweliers te vinden zijn. Zij kunnen soms producten voor enorm lage 

prijzen aanbieden omdat de echte inkomsten uit criminele activiteiten afkomstig zijn. Dit tast het 

concurrentieklimaat aan. Naast de economische schade richten criminelen ook schade toe aan 

het rechtstatelijk systeem, zowel direct als indirect. Crimineel geld en het inzetten van intimidatie 

en/of geweld om bijvoorbeeld bestuurders te beïnvloeden valt onder de directe schade. Wanneer 

een overheid geen effectieve respons kan geven op de dreiging en schade die deze criminaliteit 



12 
 

oplevert, dan loopt het vertrouwen in de bescherming die de overheid hoort te bieden ook schade 

op. Dit is op indirecte manier een enorme schade voor het rechtsstatelijk, democratisch systeem. 

2.1.2 VERSCHILLENDE SOORTEN 

De politie (z.d.) geeft enkele voorbeelden van ondermijnende criminaliteit: 

- hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in 

woonwijken; 

- dumpingen van drugsafval in de natuur; 

- grote cocaïnetransporten via de havens; 

- witwassen van misdaadgeld; 

- corruptie; 

- intimidatie; 

- kwetsbare jongeren die de drugscriminaliteit worden ingezogen; 

- bedreiging van bestuurders, officieren van justitie, politiemensen en journalisten; 

- handgranaten bij horecabedrijven; 

- de handel in illegale vuurwapens; 

- schietpartijen of liquidaties en 

- overlast en criminaliteit door Outlaw Motorcycle Gangs. 

In het landelijke beeld inzake ondermijnende criminaliteit opgesteld door het LIEC (2019) komen 

enkele soorten naar voren. 

Drugscriminaliteit is de eerste. Georganiseerde drugscriminaliteit is verreweg het meest 

voorkomende fenomeen. Naast hennep wordt ook synthetische drugs en cocaïne steeds meer sociaal 

geaccepteerd en gebruikt. Drugscriminaliteit is nauw verweven met andere fenomenen van 

ondermijnende criminaliteit. Deze drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit is een vorm van 

zware, georganiseerde misdaad (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2019). Criminelen maken voor 

hun illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en 

bovenwereld met elkaar vermengd, wat zorgt voor onveilige situaties. Het ontwricht en ondermijnt de 

samenleving en de rechtsstaat. 

Dan mensenhandel. Bij mensenhandel is er volgens de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland (z.d.) 

sprake van dwang met het doel personen uit te buiten. Mensenhandel, gedwongen prostitutie, 

arbeidsuitbuiting, handel in organen, gedwongen criminaliteit en gedwongen bedelarij zijn hier 

voorbeelden van. 

Een andere soort georganiseerde criminaliteit met ondermijnende gevolgen is fraude. Er kan grofweg 

een driedeling worden gemaakt: als criminaliteitsvorm an sich (als onafhankelijk verdienmodel waar bij 

sommige vormen misbruik wordt gemaakt van anderen), als aspect-criminaliteit (waarbij de fraude een 

bijkomstig delict betreft van het hoofddelict, of nodig is om het hoofddelict mogelijk te maken) of fraude 

op lokaal niveau (oftewel fraudevormen die niet per se in georganiseerd verband worden gepleegd, 

maar waarbij het in totaal wel om grote hoeveelheden gaat). 

Tot slot is er het fenomeen witwassen. Bij witwassen worden opbrengsten uit de onderwereld 

geïnvesteerd in de bovenwereld (RIEC, z.d.). Meestal gaat dit om geld, maar ook voorwerpen en 

rechten kunnen worden witgewassen. Hiermee krijgen criminelen invloed op personen, 

ondernemingen en legale sectoren. Witwassen is dus een ernstige bedreiging voor de economie en 

tast de integriteit van de financiële sector aan. 
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2.1.3 DE AANPAK 

Volgens het LIEC (2019) gaat een effectieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit verder dan 

alleen de aanpak van de criminelen zelf. Het is belangrijk om ook gelegenheidsstructuren aan te 

pakken, want de samenleving biedt volop gelegenheden voor criminele activiteiten. 

Daarnaast stellen Tops en van der Torre (2015) dat er veel ontwikkelingen gaande zijn waarbij kan 

worden aangesloten. De bestuurlijke veiligheidsorganisaties zijn verbeterd, waardoor zich kansen 

aandienen voor een gezamenlijke, multidisciplinaire (en vaak bovengemeentelijke) aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. Zo is het instellen van de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra 

(RIEC’s) een impuls geweest voor de bestuurlijke aanpak. 

Een ander voorbeeld hiervan zijn de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s). Een PVO 

pakt criminaliteitsproblemen aan door actief regionale veiligheidspartners te betrekken (Noordenburg, 

2021). Een regio als Oost-Nederland is groot genoeg om bestrijding van criminaliteit effectief op te 

pakken, maar niet té groot, zodat er lokaal kan worden samengewerkt. De PVO’s worden elk apart 

ondersteund door een eigen adviseur vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) en zij krijgen een belangrijke rol vanuit het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). 

Deze rol draait om het weerbaarder maken van het bedrijfsleven tegen de risico’s van ondermijnende 

criminaliteit. 

In lijn met het onderzoek heeft het CCV (2020a) een aanpak voor veilige bedrijventerreinen bedacht, 

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit keurmerk maakt het mogelijk om op een gestructureerde 

manier de veiligheid van onder andere bedrijventerreinen te verbeteren. Publieke en private partijen 

maken gezamenlijke afspraken om criminele problemen aan te pakken. Met maatregelen als 

trainingen, betere openbare verlichting en brandpreventie wordt gezorgd voor een veiliger 

bedrijventerrein. Nadat alle stappen succesvol zijn verlopen ontvangt het bedrijventerrein de eerste 

ster, hierna volgt elke drie jaar een toets om te bepalen of het terrein in aanmerking komt voor de 

volgende ster. Deze speciale aanpak is opgezet omdat ondernemers, maar ook gemeenten, politie en 

brandweer de problemen niet alleen aan kunnen pakken. Een samenwerking biedt hier de oplossing. 

De focus zal in de toekomst ook meer verschuiven naar het belang van deze Publiek-Private 

Samenwerking (PPS) en niet zozeer het verkrijgen van een certificaat of ster. Gezien het belang van 

PPS zal hier in de volgende paragraaf dieper op worden ingegaan. 

2.1.4 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 

Publiek-private samenwerking (PPS) duidt op een samenwerking tussen publieke partijen enerzijds en 

private ondernemingen anderzijds (Eversdijk en Korsten, 2015). Deze partijen gaan overeenkomsten 

aan voor bijvoorbeeld de realisatie van publieke voorzieningen of de aanleg van wegen of bruggen. In 

dit geval hebben de overeenkomsten betrekking op veiligheidsvraagstukken. Een voorbeeld is het 

RIEC-LIEC convenant. Zij realiseren en ondersteunen de samenwerking tussen de volgende 

convenantpartners: gemeenten, provincies, OM, Nationale Politie, belastingdienst, douane, fiscale 

inlichtingen en opsporingsdienst, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koninklijke 

Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2020). In dit convenant wordt aandacht besteed aan 

verschijningsvormen en onderdelen van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel en 

mensensmokkel, georganiseerde hennepteelt of witwassen. 

2.2 BELANGRIJKE THEORIEEN 

2.2.1 FRUSTRATIEMODEL 

Bij de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit houdt PVO Oost-Nederland het 

frustratiemodel in hun achterhoofd (A. Jansen, persoonlijke communicatie, 2 maart 2021). Dit houdt in 
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dat aan de voorkant veel gebeurt waardoor criminelen gefrustreerd raken en zich dus niet gaan 

vestigen op een bepaalde plek. Hierbij kan gedacht worden aan awareness onder buurtbewoners, 

waardoor criminele praktijken snel gezien, gemeld en opgerold worden. In Oost-Nederland is de term 

‘noaberschap’ hier erg toepasselijk. Daarnaast kan ook het in kaart brengen van indicatoren en het 

nemen van maatregelen criminelen frustreren omdat dit mogelijk gelegenheden voor hen wegneemt. 

2.2.2 CRIMINELE GELEGENHEIDSSTRUCTUREN 

In alle delen van het land en in alle lagen van de maatschappij zijn verschijningsvormen en signalen 

van ondermijnende criminaliteit te ontdekken, het ontstaat overal waar ruimte is (LIEC, 2019). 

Criminelen maken gebruik van de kansen, gelegenheden en faciliteiten die de samenleving hen biedt. 

Meer inzicht in deze criminele gelegenheidsstructuren maakt een eerdere en fundamentelere 

interventie mogelijk. Dit is vele malen effectiever. 

In onderstaande afbeelding (figuur 2) is het model van Lupsha (1996) te zien, hierin worden drie 

stadia ten aanzien van de relatie tussen criminaliteit en de samenleving onderscheiden. 

Ondermijnende criminaliteit, waar dit onderzoek zich op focust, vindt plaats in de laatste twee fases: 

de ‘parasitic’ en de ‘symbiotic’ fase.  

 

Figuur 2 Model van Lupsha (Lupsha, 1996) 

• Allereerst is er de ‘predatory’ fase. Hier gaat het om individuele of kleine groepjes criminelen die 

zichzelf bevoordelen ten koste van anderen in de samenleving. 

• Daarna komt de ‘parasitic’ fase, waar ondermijnende criminaliteit in terug komt. In deze fase 

misbruiken criminelen namelijk legale voorzieningen en bronnen van de samenleving voor hun 

criminele activiteiten. Zogenoemde facilitators* faciliteren bewust deze criminelen waardoor 

boven- en onderwereld met elkaar vermengd raken. 

• Tot slot is er de ‘symbiotic’ fase, oftewel de fase waarin grenzen vervagen. Hier is er sprake van 

wederzijdse afhankelijkheid tussen criminelen en de samenleving. Dit zou zo ver kunnen gaan dat 

in parallelle samenlevingen de criminele structuren een aantal basisfuncties van de staat 

vervullen, zoals het voorzien in inkomsten en bieden van perspectief. Deze mogelijke macht en 

invloed op delen van de samenleving is te verkrijgen door de hoeveelheid aan crimineel geld. 

* Facilitators zijn personen die diensten verlenen aan criminelen, zowel vrijwillig als onvrijwillig. Dit kan gaan om personen die 

eenvoudige diensten verlenen tot personen die hoogwaardige specialistische kennis bezitten (LIEC, 2019). 

In bovenstaand model is een verschuiving van macht en invloed van legale naar criminele 

mechanismen en structuren te zien. Het is van belang om te kijken naar deze criminele 

gelegenheidsstructuren, die ervoor zorgen dat zo een verschuiving mogelijk is. Volgens het LIEC 

(2019) kunnen deze structuren worden verdeeld in vier categorieën: sociale, financieel-economische, 

infrastructurele en logistieke en institutionele gelegenheidsstructuren. De categorieën die in relatie 

staan met criminaliteit op bedrijventerreinen worden hieronder nader toegelicht. 
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Sociale gelegenheidsstructuren 

Criminelen investeren in hun sociale omgeving waardoor deze omgeving mee profiteert van de 

criminele verdienste. Volgens Tops en Tromp (2017) ontstaan een soort parallelle samenlevingen, 

vaak in besloten gemeenschappen. In gemeenschappen waar bijvoorbeeld al een diepgeworteld 

wantrouwen tegenover de overheid heerst zien criminelen hun kans om invloed uit te oefenen. Hier 

lijkt het of misdaad loont, de instapdrempels zijn laag en de verdiensten hoog. Zo vormen deze 

kwetsbare sociale omgevingen een gelegenheidsstructuur voor criminelen. Vaak zijn deze structuren 

terug te zien in wijken, maar dit kan ook zeker voorkomen op bedrijventerreinen. 

Financieel-economische gelegenheidsstructuren 

Het criminele verworven geld wordt uiteindelijk besteed in de legale economie. Om dit geld een 

legitieme herkomst te geven wordt het witgewassen. Voor dit soort witwaspraktijken worden ook 

bedrijven en ondernemingen op bedrijventerreinen ingezet. Het is een zeer schadelijk effect van 

ondermijning dat legaal en illegaal geld verweven raken waarmee de macht van invloed van 

criminelen binnen het legale systeem groeit. Zolang de financiële sector niet in staat is de 

anonimisering van crimineel verworven geld, dus witwassen, te verhinderen, blijft het een van de 

meest vitale gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit (LIEC, 2019).  

Infrastructurele en logistieke gelegenheidsstructuren 

Nederland heeft gunstige infrastructurele en logistieke mogelijkheden, zoals (internationale) 

luchthavens als Schiphol, grote zeehavens zoals in Rotterdam en een groot spoor- en wegennetwerk. 

Wat gunstig is voor de legale economie, is ook gunstig voor illegale, criminele praktijken. Daarbij is 

Nederland verbonden aan Europa wat betekent dat vrij verkeer mogelijk is. Zo is de regio De Liemers 

via de A12 direct verbonden met Duitsland. Tot slot zijn er veel omgevingen die gunstige 

omstandigheden bieden voor criminele activiteiten, zoals onder andere bedrijventerreinen. 

2.2.3 GELEGENHEIDSTHEORIE 

Volgens Van der Laan en Blom (2006) stelt de gelegenheidstheorie dat het plegen van delicten onder 

andere afhangt van kenmerken van situaties. Door zowel sociale als economische ontwikkelingen is 

de gelegenheid tot het uitvoeren van criminele activiteiten sterk toegenomen de afgelopen decennia. 

Zo ook op bedrijventerreinen; deze zijn grootschaliger en anoniemer geworden en in het verlengde 

hiervan is ook het toezicht in deze openbare ruimtes verminderd. Deze ontwikkelingen zorgen voor 

steeds meer gelegenheden om crimineel gedrag te vertonen. Met een preventieve aanpak moet de 

gelegenheid worden weggenomen om zo criminele activiteiten te verminderen of voorkomen. 

2.2.4 BROKEN WINDOW THEORIE 

Deze theorie stelt dat zichtbare signalen van criminaliteit nóg meer criminaliteit veroorzaken (Akkers, 

2019). Voorbeelden van deze signalen zijn graffiti, gebroken ramen of kapotte gebouwen. Het idee is 

dat wanneer een gebroken raam niet gerepareerd wordt, de stap naar het vernielen van andere ramen 

kleiner is. Mensen volgen kuddegedrag en dit zorgt ervoor dat de kans groot is dat op korte termijn 

ook andere ramen zullen sneuvelen. De theorie zegt dat hierdoor een ketting ontstaat van meer (en 

groter) crimineel gedrag. Dit is wellicht ook van toepassing wanneer gekeken wordt naar 

ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Veel vernielingen en dergelijke geven bijvoorbeeld 

een signaal af dat er weinig tot geen controle is of dat de omgeving elkaar niet controleert. Het is voor 

criminelen makkelijker om hier ongezien hun werk te doen. 
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2.3 TOELICHTING METHODEN 

2.3.1 INDICATOREN 

Indicatoren geven volgens Toolbox Beleidsplanning (z.d.) een aanwijzing over een bepaalde situatie, 

verschillende indicatoren samen geven een groter beeld over verschillende aspecten van deze 

situatie. Belangrijk is wel om te onthouden dat een indicator een indicatie is, je kunt hier conclusies uit 

trekken maar het is geen conclusie op zich. Enkele verschillende soorten indicatoren worden 

hieronder toegelicht. 

• Kwantitatieve indicatoren versus kwaliteitsindicatoren. De kwantitatieve indicatoren gaat het 

om het ‘tellen’ van de omstandigheden, maar bij de kwalitatieve draait het om de inhoudelijke 

kwaliteit. 

• Resultaatsindicatoren versus inspanningsindicatoren. Om aan te tonen dat iets veranderd is 

of bijvoorbeeld iets is gelukt kunnen resultaatsindicatoren gebruikt worden. 

Inspanningsindicatoren tonen enkel aan of het werk zoals gepland gedaan is.  

• Directe indicatoren versus indirecte indicatoren. Directe indicatoren geven meteen aan wat je 

wilt weten en bij indirecte wordt hiervoor een omweg gebruikt.  

• Gemengde indicatoren. 

2.3.2 DESTEP-ANALYSE 

Aan de hand van de DESTEP-analyse kunnen de indicatoren in kaart worden gebracht. DESTEP is 

volgens Stek (z.d.) een afkorting van een zestal factoren, namelijk: demografisch, economisch, 

sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Normaliter wordt deze methode 

gebruikt om omgevingsfactoren waarop een organisatie geen directe invloed heeft te analyseren, 

maar in dit onderzoek worden aan de hand hiervan de indicatoren gerangschikt. Dit zorgt voor meer 

orde en overzichtelijkheid. In figuur 3 is een schematische weergave te zien en onder de figuur 

worden alle factoren kort toegelicht. 

  

Figuur 3 DESTEP-analyse (Stek, z.d.) 

Allereerst zijn er demografische factoren. Dit zijn factoren gericht op de samenstelling van de 

bevolking, zoals de omvang, groei en samenstelling. Economische factoren hebben te maken met 

geldzaken, maar ook bijvoorbeeld de grondprijs per vierkante meter. Sociaal-culturele factoren 

hebben met de cultuur en sociale normen en waarden te maken. In deze context past bedrijfscultuur 

op bedrijventerreinen of de term “onderbuikgevoel” hierbij. Technologische factoren hebben te 
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maken met de technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld camerabewaking. Ecologische 

factoren draaien om het milieu en zijn niet zozeer van toepassing op dit onderzoek. Tot slot zijn er 

politiek-juridische factoren, waar de rol van de overheid centraal staat. 

Indien er geen relevante indicatoren zijn bij een bepaalde factor dan wordt deze overgeslagen, het 

onderzoek wordt op deze manier efficiënt en overzichtelijk gehouden. 

2.4 VERWANTE PROJECTEN EN ONDERZOEKEN 

Er zijn enkele projecten en onderzoeken, zowel lopend als afgerond, die erg nauw verwant zijn met dit 

afstudeeronderzoek. Deze projecten en/of onderzoeken worden hieronder kort toegelicht. 

2.4.1 PROJECT THESEUS 

Uit ondermijningsbeelden blijkt dat gemeenten een beperkt beeld hebben van wat zich op 

bedrijventerreinen afspeelt, dat de informatiepositie is verslechterd, dat er weinig controles worden 

uitgevoerd en dat partners niet altijd van elkaar weten wat er speelt. Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de openbare orde en veiligheid op bedrijventerreinen, veiligheid is essentieel voor een goed 

vestigingsklimaat. Het is daarom noodzakelijk om als overheid zichtbaar te zijn op bedrijventerreinen 

en te weten welke activiteiten er plaatsvinden. Het Project Theseus heeft als doel om ondermijning op 

bedrijventerreinen in Gelderland te ontdekken, te voorkomen en/of tegen te gaan (Provincie 

Gelderland, 2021). Hiervoor zetten zij een flexteam in die gemeenten en ketenpartners kan 

ondersteunen en helpen met zaken als preventieve controleacties of het vergroten van de 

bewustwording. 

2.4.2 INDICATOREN VAN (GEORGANISEERDE) CRIMINALITEIT EN ONDERMIJNING 

OP BEDRIJVENTERREINEN: EEN VERKENNEND ONDERZOEK IN DE GEMEENTE 

TILBURG 

In het onderzoek van Bolsius, Höcük, Prüfer, en Kolthoff (2018) is op zoek gegaan naar indicatoren 

waarmee voor bestuurders inzichtelijk is gemaakt in welk stadium een bedrijventerrein zich verkeert in 

de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. Allereerst zijn er 

in dit onderzoek potentiële indicatoren geïdentificeerd aan de hand van een vooronderzoek. 

Vervolgens is er data verzameld uit diverse bronnen en is er een kleine vragenlijst uitgezet waarin 

respondenten bedrijventerreinen konden beoordelen. Deze data zijn vervolgens gekoppeld, waarna 

geanalyseerd werd welke potentiële indicatoren daadwerkelijk een voorspellende waarde hebben. Om 

de belangrijkste indicatoren te vinden is gebruik gemaakt van de data science methode ‘Random 

Forest’ en de bijbehorende beslissingsbomen. 

Voor wat betreft de resultaten van het onderzoek bleek het dat een aantal indicatoren een 

voorspellende waarde heeft voor de mate van aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en 

ondermijning. Er is een lijst met de 15 meest belangrijke indicatoren opgesteld. Een combinatie van 

factoren die betrekking hebben op de fysieke omgeving, het aantal meldingen bij politie en het verloop 

op een bedrijventerrein lijkt belangrijk te zijn. Ook het soort bedrijven en de aanwezigheid van veel 

extra vestigingen kwamen naar voren als risico-indicatoren. 

2.4.3 CRIMINELE GEBOUWEN 

Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van een Kamermotie (Kruize & Gruter, 2020). Het doel was 

om gemeenten, woningbouwcorporaties en private partijen instrumenten ter hand te stellen voor de 

preventie en aanpak van ondermijnende criminele activiteiten. Er is gekeken naar de wijze waarop 

bedrijfsruimten een rol spelen bij het faciliteren van ondermijnende criminaliteit, wat de omvang 

hiervan zou zijn, of er verschillen zijn tussen regio’s en of er in de literatuur indicatoren te vinden zijn. 
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Voor wat betreft de faciliterende rol van onder andere bedrijfsruimten bij ondermijnende criminaliteit 

worden er zes functies onderscheiden. De functies productie, handel en opslag hangen samen met de 

logistiek rondom illegale goederen. Daarnaast hangen twee functies samen met het verlenen van 

diensten: enerzijds zijn dit ogenschijnlijk legale diensten die crimineel vermogen witwassen en 

anderzijds het aanbieden van illegale diensten. De laatste functie van onroerend goed is als schuilplek 

om uit het zicht van de autoriteiten te blijven. 

Er zijn indicatoren met zowel preventieve als repressieve doeleinden. Indicatoren met preventieve 

doeleinden zijn indicatoren die wijzen op de intentie om bedrijfsruimten te verwerven voor 

ondermijnende criminele activiteiten. Indicatoren met repressieve doeleinden wijzen op bedrijfsruimten 

die al daadwerkelijk worden benut voor ondermijnende criminele activiteiten. Er zijn veel indicatoren 

gevonden met betrekking tot afwijkend gedrag van een eventuele huurder. Daarnaast zijn er 

indicatoren gevonden als in- en uitloop op ‘rare’ tijden, het verhinderen dat buitenstaanders naar 

binnen kunnen kijken, ‘overdreven’ hang- en sluitwerk of vreemde geuren. 

2.5 VERTAALSLAG THEORIE NAAR GEBRUIK IN PRAKTIJK  

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de voorgaande theorieën, methoden en definities worden 

gebruikt in dit onderzoek. 

Allereerst paragraaf 2.1 waarin wordt ingegaan op de term “ondermijnende criminaliteit”. De definitie 

die hier gegeven wordt is de rode draad in het gehele onderzoek. In de methodologie wordt hier 

telkens naar terugverwezen, aangezien hier wordt uitgesplitst wat precies met ondermijnende 

criminaliteit wordt bedoeld. De soorten ondermijnende criminaliteit worden hier ook beschreven, deze 

worden gebruikt om in de verschillende onderzoeksvragen onderscheid te maken. Een indicator van 

ondermijnende criminaliteit zal wellicht een sterkere indicatie zijn voor “witwassen” dan voor 

“productie”. Tot slot wordt de aanpak van deze soort criminaliteit beschreven. De gevonden literatuur 

wordt gebruikt in de laatste twee onderzoeksvragen. Vooral de PPS-constructie zal hier sterk in 

terugkomen. 

De theorieën beschreven in paragraaf 2.2 worden op verschillende manieren gebruikt in dit 

onderzoek. Het frustratiemodel is een verdieping om nog duidelijker te maken wat het doel precies is 

en waarom de uitkomsten belangrijk zullen zijn. De criminele gelegenheidsstructuren geven weer in 

welke vormen of structuren ondermijnende criminaliteit kan voorkomen. Deze theorie zorgt voor 

verheldering aan de voorkant: waar en waarom vindt ondermijning plaats? De gelegenheids- en 

broken window theorie worden ingezet om indicatoren te definiëren in de eerste onderzoeksvraag. Zij 

geven grondslag aan waarom sommige indicatoren daadwerkelijk een indicatie geven van dit soort 

criminaliteit op bedrijventerreinen. 

In paragraaf 2.3 worden methoden beschreven die structuur zullen geven aan het onderzoek. De 

soorten indicatoren die in dit onderzoek naar voren zullen komen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief, 

direct als indirect. Een combinatie dus. De DESTEP-methode geeft een overzicht van factoren die 

gebruikt kunnen worden bij het duiden van een gebied. In dit onderzoek wordt hierop voortgebouwd 

door een vertaalslag te maken naar bedrijventerreinen. Dit om te zorgen voor houvast en structuur 

door het gehele onderzoek. Er wordt gesproken van variabelen in plaats van factoren, voor deze 

variabelen wordt op zoek gegaan naar indicatoren. De vertaalslag van de DESTEP-methode wordt 

hieronder toegelicht. Zoals eerder beschreven wordt een variabele overgeslagen indien er geen 

relevante indicatoren zijn die hieronder vallen. 

• (Bedrijfs-)demografische variabelen 

Hier wordt de samenstelling van de bevolking bestudeerd. In dit geval wordt de samenstelling op 

het bedrijventerrein bestudeerd. Indicatoren die hieronder vallen zijn: de gemiddelde leeftijd van 

gebouwen, de leeftijd van het terrein, het verloop en/of het aandeel van bedrijven die zich eerste 

gebruiker kunnen noemen. 
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• Economische variabelen 

Deze variabelen hebben te maken met het economische leven. Voorbeelden van bijbehorende 

indicatoren zijn hier de aanwezige branches of de grondprijs per vierkante meter. 

• Sociaal-culturele variabelen 

Wanneer gekeken wordt naar de cultuur op een bedrijventerrein en sociale normen en waarden 

zou een mogelijke indicator van ondermijnende criminaliteit kunnen zijn het percentage bedrijven 

dat is aangesloten bij de ondernemersvereniging. Sociale cohesie speelt hier een rol.  

• Technologische variabelen 

Hier draait het om de technologie, indicatoren zijn bijvoobeeld de aan- of afwezigheid van 

camerabewaking en het percentage hightechbedrijven. 

• Ecologische variabelen 

Eigenlijk gaat het hier om de wisselwerking tussen landschappen en hun niet-biologische 

omgeving. In dit onderzoek worden ecologische variabelen vertaald naar variabelen in de 

omgeving. Voorbeelden van indicatoren zijn dan het percentage wegen die slecht onderhouden 

worden (gaten in wegen) en het percentage kapotte straatverlichting. 

• Politiek-juridische variabelen 

Hier staat de rol van de overheid centraal, in dit onderzoek wordt dit gespecificeerd naar de rol 

van de politie en lokale overheden. Indicatoren die hier naar voren komen kunnen politiecijfers zijn 

en de mate van controle.  
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HOOFDSTUK 3 METHODE VAN ONDERZOEK 

Om uiteindelijk de probleemstelling aan de hand van de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden 

is er onderzoek gedaan. Hoe dit onderzoek is uitgevoerd staat in dit hoofdstuk beschreven. Allereerst 

wordt ingegaan op de algemene opzet van het onderzoek: de dataverzamelingsmethoden, het soort 

onderzoek, de soorten interviews en de setting, werving en ethische aspecten van deze interviews. In 

paragraaf 3.2 wordt dieper ingegaan op de methode van onderzoek per onderzoeksvraag. Bij elke 

onderzoeksvraag vindt er een operationalisering plaats en wordt de manier van dataverzameling, de 

betrouwbaarheid en validiteit beschreven. 

Tot slot zijn achtereenvolgend de onderzoeksvoorwaarden en een risicoanalyse te vinden met 

betrekking tot dit onderzoek. 

3.1 ONDERZOEKSOPZET 

Dataverzamelingsmethoden 

Er heeft in dit onderzoek zowel desk- als fieldresearch plaatsgevonden. Onder deskresearch verstaan 

we volgens Tubbing (z.d.) het verzamelen en analyseren van gegevens die reeds beschikbaar zijn. 

Deze data zijn door andere onderzoekers al verzameld, zoals literatuur, voorgaande onderzoeken of 

databases. Aan de hand van dit deskresearch heeft er ook fieldresearch plaatsgevonden. Hier zijn 

nieuwe gegevens verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Dit draaide om de directe 

waarnemingen als onderzoeker in ‘het veld’. 

Soort onderzoek 

Om de onderzoeksvragen en daarmee de probleemstelling te kunnen beantwoorden is er gebruik 

gemaakt van kwalitatief onderzoek. Volgens Verhoeven (2014) draait het bij kwalitatief onderzoek niet 

om statistische, cijfermatige gegevens, maar om informatie over de ervaringen, argumenten en 

belevingen van respondenten ten aanzien van het te onderzoeken verschijnsel. Een voorbeeld van 

een instrument waardoor kwalitatief onderzoek kan plaatsvinden is het afnemen van interviews. Dit is 

een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewden vooropstaat.  

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van interviews, hierdoor is veel informatie verzameld en de 

interviews boden gelegenheid om door te vragen naar argumentatie. Ook het directe contact met de 

respondent was een groot voordeel. 

Soorten interviews 

In dit onderzoek zijn semigestructureerde interviews ingezet. Bij semigestructureerde interviews wordt 

gebruik gemaakt van een interviewschema met relatief algemeen geformuleerde vragen, waarvan 

afgeweken kan worden (Dingemanse, 2020). Op deze manier was het mogelijk om door te vragen en 

zo werd er meer en gedetailleerde informatie verkregen.  

Setting, werving en ethische aspecten  

Respondenten zijn benaderd per telefoon en e-mail. De interviews hebben plaatsgevonden via het 

online platform MS Teams. Voorafgaand aan de interviews zijn afspraken gemaakt omtrent de 

anonimiteit en verwijzingen in het eindverslag. De interviews zijn opgenomen om te transcriberen en 

later te analyseren, daarna zijn de opnames direct verwijderd. 

3.2 ONDERZOEKSMETHODE PER ONDERZOEKSVRAAG  

In deze paragraaf wordt de onderzoeksmethode per deelvraag toegelicht en worden de 

onderzoeksvragen geoperationaliseerd aan de hand van tabellen. In het schema hieronder (tabel 1) 

illustreren de lichtblauwe vlakken welke dataverzamelingsmethoden zijn ingezet om een antwoord te 

vinden op elke onderzoeksvraag. 
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 Literatuur-
studie 

Interviews OZV 
vergelijken  

OZV1 
Indicatoren ondermijning bedrijventerreinen 

 
 
 

  

OZV2 
Inzetten van indicatoren 
 

   

OZV3 
Algemene maatregelen 

 
 
 

  

OZV4 
Specifieke maatregelen 

   

Tabel 1 Inzet van dataverzamelingsmethoden 

Zoals beschreven is elke onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Bij operationaliseren wordt een 

variabele die niet direct waarneembaar is vertaald naar een variabele die wel waargenomen kan 

worden (Verhoeven, 2018). Deze variabele kan dus ook gemeten worden. In bijlage 2 is de 

operationalisering schematisch weergegeven in een tabel. 

Ook is bij elke onderzoeksvraag aangegeven hoe betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd worden. 

Volgens Benders (2021) is je onderzoek valide als de methoden daadwerkelijk meten wat je wilt 

meten. De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd als de resultaten van het onderzoek hetzelfde zouden 

zijn wanneer het onderzoek op dezelfde manier nog eens wordt uitgevoerd. 

3.2.1 Welke indicatoren bepalen hoe (on)aantrekkelijk bedrijventerreinen zijn voor 

ondermijnende criminele praktijken? 

Dataverzameling 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van zowel literatuur- als veldonderzoek. Zo zijn er 

eerdere studies gedaan naar indicatoren die bepalen hoe aantrekkelijk bedrijventerreinen zijn voor 

ondermijnende criminaliteit. Een onderzoek dat hier onder andere voor is gebruikt luidt: “Indicatoren 

van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen: een verkennend onderzoek 

in de gemeente Tilburg.” Deze is reeds uitgewerkt in het theoretisch kader. Daarbij zijn interviews 

afgenomen met criminoloog, politieonderzoeker en directeur van onderzoeksbureau Beke de heer 

Ferwerda en adviseur lokale veiligheid bij het CCV de heer van der Weiden. Een transcript van het 

interview met Ferwerda is terug te vinden in bijlage 3 en de codering van dit transcript in bijlage 4. Het 

transcript van het interview met van der Weiden staat in bijlage 9 en de codering hiervan in bijlage 10. 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om zowel de betrouwbaarheid als de validiteit te waarborgen is er in deze onderzoeksvraag gewerkt 

aan de hand van de DESTEP-analyse. Dit zorgde voor een vaste vorm en structuur voor het verdere 

onderzoek. Daarbij zijn de gebruikte bronnen gevonden op wetenschappelijke websites, wat ze 

betrouwbaar maakt. De interviews vonden plaats aan de hand van een vaste, vooropgestelde 

structuur. 

Operationalisering 

Bij elke onderzoeksvraag zijn er een aantal variabelen gedefinieerd naar eenduidige termen. De 

eerste variabele die bij deze vraag geoperationaliseerd wordt is ‘indicatoren’. Belangrijk is om hier 

onderscheid te maken tussen variabelen en indicatoren. Een variabele is volgens van der Zee (2017) 

de algemene naam voor een gemeten (of nog te meten) kenmerk bij de onderzoeksobjecten, in dit 

geval de indicatoren die bepalen hoe (on)aantrekkelijk bedrijventerreinen zijn voor ondermijnende 

criminaliteit. De indicatoren zijn daarentegen de meetbare begrippen die een signalerende functie 

hebben en aanwijzingen geven over de mate van kwaliteit (De Graauw, 2019). Deze indicatoren 
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worden opgedeeld in demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke 

indicatoren (met als leidraad de DESTEP-analyse). 

De tweede variabele die voor dit onderzoek is vertaald is de term ‘bedrijventerreinen’. Deze term wordt 

ook gebruikt in de eerste onderzoeksvraag en is reeds afgebakend in paragraaf 1.4. Hier draait het 

om bedrijventerreinen in het algemeen, dus niet specifiek gericht op bedrijventerreinen in De Liemers. 

Tot slot de term ‘ondermijnende criminaliteit’. De beschrijving die in dit onderzoek wordt aangehouden 

wordt toegelicht in het theoretisch kader onder paragraaf 2.1. 

3.2.2 Op welke manier kunnen de indicatoren worden ingezet op bedrijventerreine n in 

De Liemers? 

Dataverzameling 

In de eerste onderzoeksvraag is een indicatorenlijst opgesteld, oftewel een “toetsingsmodel” waarmee 

bedrijventerreinen in De Liemers onder de loep kunnen worden genomen. Zo kant tot een overzicht 

worden gekomen met de (potentiële) ernst van de situatie op een bedrijventerrein in De Liemers. In 

deze onderzoeksvraag wordt uiteengezet op welke manier de indicatoren moeten worden ingezet. 

Daarbij wordt één bedrijventerrein in De Liemers onder de loep genomen om te laten zien hoe de 

indicatorenlijst kan worden ingevuld. Dit alles gebeurt aan de hand van informatie opgehaald uit 

interviews met de heer Ferwerda, de heer van der Weiden en de heer Hiemstra. Daarbij wordt 

informatie uit betrouwbare (online) bronnen gebruikt. Een transcript van het interview met Hiemstra is 

te vinden in bijlage 7 met de codering hiervan in bijlage 8. 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om te zorgen voor een valide onderzoek moet de methode daadwerkelijk meten wat je wilt meten. 

Met indicatoren wordt hetzelfde bedoeld als eigenschappen die te vinden zijn op bedrijventerreinen in 

De Liemers. Was dit niet het geval, dan zouden deze ook niet aan elkaar kunnen worden getoetst.  

De betrouwbaarheid wordt zo goed mogelijk gewaarborgd door alleen gebruik te maken van feiten in 

deze onderzoeksvraag. Denk hierbij aan politiecijfers en incidenten die zijn voorgevallen met 

betrekking tot ondermijnende criminaliteit. 

Operationalisering 

De variabele ‘indicatoren’ wordt in onderzoeksvraag één geoperationaliseerd. 

Ook ‘bedrijventerreinen in De Liemers’ is reeds geoperationaliseerd. In paragraaf 1.4 is een 

afbakening te vinden van bedrijventerreinen en in de aanleiding wordt de regio De Liemers toegelicht 

inclusief kaart van het gebied. Met ‘afzonderlijke bedrijventerreinen’ wordt elk bedrijventerrein apart 

bedoeld, dit zijn er in totaal 34 in De Liemers. 

3.2.3 Welke aanpak kan worden gehanteerd om ontvankelijkheid voor ondermijnende 

activiteiten op bedrijventerreinen te minimaliseren?  

Dataverzameling 

Voor deze onderzoeksvraag is er zowel desk- als fieldresearch uitgevoerd. In de literatuur is gezocht 

naar maatregelen die eerder getroffen zijn met betrekking tot dit onderwerp. Daarbij worden 

wetenschappelijke artikelen geraadpleegd, zoals het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen van het 

CCV (2012). In dit handboek staat beschreven welke maatregelen gebruikt kunnen worden om 

ondermijnende criminele activiteiten op bedrijventerreinen aan te pakken. 

Naast de literatuurstudie zijn ook enkele deskundigen geïnterviewd. Allereerst adviseur lokale 

veiligheid bij het CCV, de heer van der Weiden. Gezien hij ook in het team van PVO Oost-Nederland 

zit is hij nauw betrokken en daarnaast zeer deskundig op dit gebied. Door middel van de PPS-

constructie is hij met het PVO-team dagelijks bezig om ondermijnende criminaliteit te voorkomen of 
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minimaliseren. Daarnaast heeft een locatiebezoek plaatsgevonden bij het Project Theseus, waar in 

gesprek is gegaan met projectleider de heer te Dorsthorst. Dit project heeft als doel ondermijning op 

bedrijventerreinen in Gelderland te ontdekken, voorkomen en bestrijden (Provincie Gelderland, 2021). 

Tot slot heeft een interview plaatsgevonden met een bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente 

Zevenaar, de heer Hiemstra. Er is voor gekozen om via hem de stem van de ondernemers te laten 

gelden. Alle interviews waren semigestructureerd, zodat ook hier kon worden doorgevraagd om meer 

gedetailleerde informatie te verkrijgen. Een uitwerking van het locatiebezoek bij Project Theseus is te 

vinden in bijlage 11. 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om de betrouwbaarheid te waarborgen worden alle interviews onder dezelfde omstandigheden 

afgenomen. De literatuurstudie wordt gedaan aan de hand van wetenschappelijke artikelen, gevonden 

op zoekmachines als Google Scholar of de Saxion Bibliotheek. 

Validiteit wordt gewaarborgd door goed te beschrijven wat het doel is van de interviews. Verwarrende 

begrippen worden eenduidig uitgelegd om te zorgen voor begripsvaliditeit. 

Operationalisering 

Allereerst wordt de variabele ‘aanpak’ geoperationaliseerd. Dit is op zich een duidelijk term, maar 

wordt toegespitst op het onderzoek. Met aanpak worden alle acties bedoeld die gedaan kunnen 

worden om de kans te verminderen dat er ondermijnende criminaliteit plaatsvindt op 

bedrijventerreinen. Voorbeelden zijn het houden van meer controles of zorgen voor meer awareness.  

Met de variabele ‘ontvankelijkheid’ wordt gedoeld op de mate waarin een bedrijventerrein geschikt is 

voor ondermijnende criminele activiteiten. Met andere woorden: staat een bedrijventerrein open voor 

iets of iemand, in dit geval criminelen die ondermijnende activiteiten uitvoeren.  

De term ‘ondermijnende activiteiten’ is hetzelfde als ondermijnende criminaliteit. De definitie hiervan is 

te vinden in het theoretisch kader (paragraaf 2.1). Hetzelfde geldt voor de ‘bedrijventerreinen’, de 

afbakening hiervan is te vinden in paragraaf 1.4. 

3.2.4 Wat zijn de aanpassingen om de algemene aanpak specifiek te maken voor de 

situatie in De Liemers? 

Dataverzameling 

In deze laatste onderzoeksvraag worden de resultaten van onderzoeksvraag drie gebruikt. De 

algemene maatregelen worden hier vertaald naar de specifieke situatie in De Liemers. Dit wordt onder 

andere gedaan aan de hand van een interview met mevrouw Bongers, beleidsmedewerker openbare 

orde en veiligheid bij 1Stroom: de gemeenten Westervoort en Duiven. Haar taakaccent ligt op 

ondermijning en komt dus goed overeen met dit interview. Ook de uitkomsten van het interview met 

beleidsmedewerker bij de gemeente Zevenaar de heer Hiemstra zijn gebruikt voor deze 

onderzoeksvraag. Het transcript van het interview met Bongers is te vinden in bijlage 5 en de codering 

van dit interview in bijlage 6. 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Ook hier zijn, om de betrouwbaarheid te waarborgen, alle interviews op dezelfde manier en onder 

dezelfde (online) omstandigheden afgenomen. Om te zorgen voor valide uitkomsten van deze 

onderzoeksvraag zijn alle onduidelijke begrippen goed toegelicht. Hiermee is voorkomen dat 

respondenten zaken anders zouden interpreteren en dus niet gemeten werd wat gemeten zou moeten 

worden. 

Operationalisering 

Met de term ‘aanpassingen’ wordt gedoeld op mogelijke veranderingen aan de aanpak die is 

beschreven in onderzoeksvraag die. Een mogelijke maatregel zou kunnen zijn: meer 
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camerabewaking. Een aanpassing zou dan kunnen zijn dat dit alleen op één bepaald terrein zou 

werken. 

‘Algemene maatregelen’ zijn de maatregelen die zijn opgesteld in de vierde onderzoeksvraag. Deze 

maatregelen zijn niet gespecificeerd en gelden voor bedrijventerreinen in het algemeen. 

Tot slot de ‘situatie in De Liemers’, deze term is in eerdere onderzoeksvragen al geoperationaliseerd. 

3.3 ONDERZOEKSVOORWAARDEN EN RISICOANALYSE 

Onderzoeksvoorwaarden 

In dit onderzoek was het belangrijk om veel betrokkenen te spreken. Dit was nodig om het onderzoek 

goed, valide en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Door betrokken personen en instanties te 

gesproken te hebben kon een goed beeld gevormd worden van bedrijventerreinen in De Liemers. De 

betrokken personen en organisaties hebben namelijk de meeste kennis van het gebied en ook baat bij 

het onderzoek. 

Risicoanalyse 

Er waren verschillende risico’s die dit onderzoek negatief zouden kunnen beïnvloeden. Allereerst de 

huidige Coronapandemie. Deze pandemie bemoeilijkte het persoonlijk spreken van respondenten. Dit 

had invloed op het onderzoek, maar gelukkig is dit risico goed ondervangen doordat gebruik gemaakt 

is van online hulpmiddelen. 

Daarnaast bestond het risico dat respondenten voor interviews niet of slecht bereikbaar konden zijn. 

Dit zou een negatief effect hebben gehad op het onderzoek, omdat de gevonden gegevens dan 

minder algemeen geldend en minder valide waren. Hier is aan de voorkant op geanticipeerd door 

respondenten van tevoren in te lichten en te vragen of zij in de nabije toekomst mee wilden werken 

aan een interview. Daarbij kon gebruikgemaakt worden van het grote netwerk van de opdrachtgever. 

PVO Oost-Nederland maakt namelijk gebruik van een PPS-constructie. Publiek en privaat zijn hierin 

nauw verbonden, wat het makkelijker maakte om verschillende mensen te benaderen.  
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HOOFDSTUK 4 INDICATOREN ONDERMIJNING BEDRIJVENTERREIN 

In dit eerste resultatenhoofdstuk worden de resultaten beschreven die behoren tot de volgende 

onderzoeksvraag: “Welke indicatoren bepalen hoe (on)aantrekkelijk bedrijventerreinen zijn voor 

ondermijnende criminele praktijken?”. De gevonden indicatoren worden beschreven en uitgelegd, ook 

zal er kort worden ingegaan op indicatoren die specifiek van toepassing zijn op de situatie in De 

Liemers. De schematische weergave van alle indicatoren is te vinden in bijlage 12. 

4.1 (BEDRIJFS-)DEMOGRAFISCHE INDICATOREN 

Met demografische indicatoren wordt normaliter gedoeld op de samenstelling van de bevolking. In dit 

geval wordt de samenstelling op het bedrijventerrein bestudeerd. 

• Volgens Bolsius, Höcük, Prüfer en Kolthoff (2018) is het gemiddelde bouwjaar een indicator. 

Hoe lager het gemiddelde op een terrein is, hoe hoger de kans op ondermijnende criminaliteit. Op 

bedrijventerreinen met gemiddeld gezien oudere panden is dus sprake van een hoger risico. 

Criminoloog en politieonderzoeker Ferwerda (bijlage 4) geeft aan dat je hooguit indicatief kunt 

zien hoe oud een bedrijventerrein is en dat dit zeker een indicator is. Wel met de kanttekening dat 

er ook relatief oude bedrijventerreinen zijn die het gewoon goed voor elkaar hebben. Op een 

ouder terrein kunnen goede ondernemingen in een goed verzorgde omgeving bij elkaar zitten. 

• Een andere bevinding uit het onderzoek van Bolsius et al. (2018) is de omvang van de bedrijven 

oftewel grootteklasse een indicator. Hoe hoger het percentage bedrijven met minder dan vijf 

werknemers, hoe hoger de kans op criminele, ondermijnende activiteiten.  

• Extra vestigingen zijn ook een indicator voor ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen 

(Bolsius et al., 2018). Dit zijn vestigingen die niet in het bedrijvenregister worden opgenomen, 

omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Volgens de Kamer van Koophandel (2014) is hier 

sprake van als de eigenaar/huurder geen eigen ruimte in een vestiging heeft en geen van de 

gebruikers/huurders duurzaam gebruikmaakt van de vestiging. 

• Uit het onderzoek van Bolsius et al. (2018) komt naar voren dat het gemiddeld aantal 

uitzendkrachten een indicator is. Dit zou kunnen samenhangen met het soort bedrijf en de 

grootte. Hoe lager het gemiddeld aantal uitzendkrachten is, hoe hoger de kans op ondermijnende 

criminaliteit. 

• De kans op ondermijnende criminaliteit wordt groter naarmate er meer eenmanszaken aanwezig 

zijn (Nieuwenhuis en Pannekoek, 2012). De wetgeving heeft een blinde vlek voor eenmanszaken 

omdat de eigenaar volgens de wet de uiteindelijk belanghebbende is. Eigenaren kunnen echter 

katvanger zijn of hun zaak kan fungeren als dekmantel. Dit is aantrekkelijk voor criminelen met 

ondermijnend oogmerk. 

• De volgende indicator die valt onder demografische factoren is het aantal vertrekkende 

bedrijven. Hoe meer bedrijven er vertrokken zijn, hoe hoger de kans op georganiseerde 

criminaliteit en ondermijning (Bolsius et al., 2018). Ook Ferwerda (bijlage 3) geeft aan dat de 

wisseling van ondernemingen, oftewel een grote doorloopsnelheid, een hele interessante indicator 

is. 

• Zowel Ferwerda (bijlage 3) als van der Weiden (bijlage 9) geven aan dat ook risicovolle 

branches een indicator zouden kunnen zijn. Bepaalde branches zijn volgens hen veel 

kwetsbaarder voor ondermijnende criminaliteit dan anderen. Deze indicator kan worden 

opgesplitst in twee delen. Enerzijds de branche zelf. Risicovolle branches zijn de transportsector 

en koeriersbedrijfjes, maar ook kapperszaken, sportscholen, tweedehands kledingwinkels, 

taxibedrijven, hoveniersbedrijven, automotive, uitzendbureaus, tuincentra, groente- en 
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fruitbedrijven, massagesalons, nagelstudio’s, coffeeshops, glazenwassers, opvangvoorzieningen, 

import- exportbedrijven, opslagbedrijven, zorgbureautjes, stichtingen en 

bedrijfsverzamelgebouwen. Anderzijds kan gekeken worden naar oververtegenwoordiging van 

een bepaalde branche op een bedrijventerrein. Dus een concentratie van kwetsbare 

branches/bedrijven bij elkaar. Van der Weiden (bijlage 9) noemt hierbij het voorbeeld van de 

Spaanse Polder in Rotterdam, welke ook in de aanleiding van dit onderzoek naar voren kwam. 

4.2 ECONOMISCHE INDICATOREN 

Deze groep economische indicatoren heeft te maken met het economische leven op een 

bedrijventerrein of bij een bedrijf zelf. 

• Bolsius et al. (2018) geven aan dat het aandeel van de panden met een lage WOZ-waarde een 

indicator is. Hoe hoger het percentage van de panden op een bedrijventerrein met een WOZ-

waarde lager dan €160.000, hoe hoger de kans op ondermijnende criminaliteit. 

• Het aantal gehuurde panden ten opzichte van panden die in bezit zijn is ook een interessante 

indicator volgens Ferwerda (bijlage 3), dus huur versus bezit. Veel huur, maar relatief weinig 

bezit verhoogt de kans op ondermijnende criminaliteit. 

4.3 SOCIAAL-CULTURELE INDICATOREN 

In deze subgroep indicatoren wordt gekeken naar de cultuur op een bedrijventerrein en de 

bijbehorende sociale normen en waarden. 

• Volgens Bolsius et al. (2018) is de kans op ondermijnende criminaliteit hoger als er minder 

panden zijn met een publieke bijeenkomstfunctie. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat 

meer panden met publieke bijeenkomstfuncties zorgen voor meer sociale controle op het 

bedrijventerrein. Afscherming van criminele activiteiten is dan lastiger. 

4.4 TECHNOLOGISCHE INDICATOREN  

Technologische indicatoren spreken voor zich, het draait hier om indicatoren die samenhangen met 

technologie en technologische ontwikkelingen. 

• Als er minder hoog-capaciteit aansluitingen zijn op een bedrijventerrein neemt de kans op 

ondermijnende criminaliteit toe (Bolsius et al., 2018). Hier wordt gedoeld op het percentage van de 

panden waarbij de capaciteit van de energieaansluiting groter is dan 35 groepen. Deze capaciteit 

bepaalt hoeveel gas of stroom er door de aansluiting kan. Mogelijk bestaat er een relatie tussen 

de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting en de grootte van een bedrijf of het soort bedrijf. 

• Over de slimme meter zelf hebben Bolsius et al. (2018) geen conclusie kunnen trekken, wel over 

het weigeren hiervan. Hoe vaker dit geweigerd is, hoe hoger de kans op ondermijnende 

criminaliteit. Wellicht omdat het zonder een slimme meter makkelijker is om bepaalde activiteiten 

te verbergen. 

• De aan- of afwezigheid van ANPR-camera’s zou volgens van der Weiden (bijlage 9) een 

indicator kunnen zijn die de aantrekkelijkheid van een terrein bepaald. Volgens hem zijn er 

criminelen die de terreinen en aanrijroutes schouwen en daarbij ook meenemen of deze camera’s, 

waarmee kentekens geregistreerd worden, aanwezig zijn. 
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4.5 ECOLOGISCHE INDICATOREN 

Waar ecologie normaal gaat over de wisselwerking tussen landschappen en hun omgeving, wordt 

deze groep in dit onderzoek vertaald naar indicatoren in de omgeving van bedrijventerreinen en 

bijbehorende (bedrijfs-)panden. 

• Volgens Bolsius et al. (2018) is de netto oppervlakte van een bedrijventerrein ook een 

indicator. Hoe groter deze netto oppervlakte is, hoe hoger de kans op georganiseerde criminaliteit 

en ondermijning. Zij geven de mogelijke verklaring dat bij een groter terrein de sociale cohesie 

achteruitgaat en controles bemoeilijkt worden. 

• Wanneer gekeken wordt naar de omgeving van een bedrijventerrein is de ligging ten opzichte 

van de infrastructuur een belangrijke indicator. Terreinen waar veel mis is zijn vaak makkelijk te 

bereiken en goed toegankelijk volgens Ferwerda (bijlage 3), ook van der Weiden (bijlage 9) noemt 

dit als indicator. Volgens van der Weiden is de bereikbaarheid naar snelwegen toe heel belangrijk, 

ook criminelen willen zo efficiënt mogelijk werken. 

4.6 POLITIEK-JURIDISCHE INDICATOREN 

In deze laatste groep indicatoren staat de rol van de overheid centraal, in dit onderzoek wordt dit 

gespecificeerd naar de rol van de politie en lokale overheden. 

• Hoe meer incidenten er op een bedrijventerrein hebben plaatsgevonden gerelateerd aan drugs en 

ondermijning, hoe hoger de kans op ondermijnende criminaliteit (Bolsius et al., 2018). Het aantal 

plaatsgevonden incidenten gerelateerd aan ondermijning is dus een indicator, volgens van der 

Weiden (bijlage 9) kan dan beter gekeken worden naar het aantal panden waar al eens iets is 

voorgevallen met betrekking tot ondermijning. Na verloop van tijd zie je dat dat soort panden 

weer doorgaan met hun oude activiteiten. Hier kwam een voorbeeld naar voren dat criminelen 

verloren oogst en dus geen opbrengsten hadden. Zij hadden vastgezeten en klopten bij vrijkomen 

aan bij de betreffende pandeigenaar, diegene wordt dan onder druk gezet. Bedreigingen gaan 

soms erg ver en de vraag is of mensen zich daartegen durven te wapenen. De uitspraak “je kunt 

maar één keer nee zeggen” is dus op die manier eigenlijk een indicator. 

• Naast plaatsgevonden incidenten gerelateerd aan ondermijning kunnen zich ook andere 

strafbare feiten voordoen in de omgeving van foute bedrijven (Ferwerda, bijlage 3). Hierbij kan 

gedacht worden aan groepen hangjongeren, veel beweging op nachtelijke tijdstippen, 

geweldsmisdrijven en te hard rijden. Dit valt volgens Ferwerda onder de noemer “cumulatie van 

ellende”. 

Wanneer het criminaliteitsbeeld wordt gebruikt als indicator, zoals de twee bovenstaande indicatoren, 

geeft Ferwerda (bijlage 3) aan dat er gekeken moet worden naar het aantal incidenten per aantal 

vierkante meter. 

• Tot slot is het aantal meldingen een indicator, dit geven zowel Ferwerda (bijlage 3) als 

beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij 1Stroom mevrouw Bongers (bijlage 5) aan. 

Hier benoemt Ferwerda het aantal Meld Misdaad Anoniem-meldingen en Bongers een intern 

meldpunt binnen de gemeente. 

4.7 INDICATOREN EENDUIDIG METEN 

Volgens Ferwerda (bijlage 3) is het belangrijk om bepaalde indicatoren in relatie te zetten tot iets. 

Bijvoorbeeld het aantal incidenten op een terrein gerelateerd aan het aantal vierkante meters dat een 

bedrijventerrein groot is. Het zou ook kunnen dat naar het aantal incidenten per 1000 of 10.000 

vierkante meter grond gekeken wordt, er moet een bepaalde schaal aangehouden worden. Om ook in 

dit onderzoek eenduidigheid te scheppen zal voor alle relevante indicatoren een schaal toegevoegd 
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worden. Bij enkele indicatoren wordt reeds gepraat over een gemiddelde of indicatoren waar 

simpelweg een label “ja” of “nee” aangehangen kan worden, deze zullen hieronder dan ook niet 

meegenomen worden. 

• Het aantal extra vestigingen op een bedrijventerrein wordt in relatie gezet tot het percentage 

vestigingen die niet vallen onder de definitie van een extra vestiging. 

• Het aantal eenmanszaken wordt gemeten als percentage van het aantal bedrijven gevestigd op 

een bedrijventerrein. Op deze manier kan er waarde aan gegeven worden. 

• Dan het aantal vertrekkende bedrijven. Dit wordt gemeten door te kijken naar het aantal 

vertrekkende bedrijven per jaar, maar wel afgezet tegen het aantal aanwezige bedrijven op het 

betreffende terrein. 

• Bij risicovolle branches wordt het percentage risicovolle branches in relatie gezet tot aanwezige 

branches die volgens onder andere Ferwerda (bijlage 3) en van der Weiden (bijlage 9) niet tot 

deze categorie behoren.  

• Het aantal panden met een publieke bijeenkomstfunctie wordt afgezet tegen het aantal panden 

dat niet deze functie heeft. Op deze manier kan er een percentage gekoppeld worden aan het 

aantal panden met een publieke bijeenkomstfunctie. 

• Hetzelfde geldt voor het aantal weigeringen van een slimme meter. Dit wordt afgezet tegen het 

aantal aanwezige panden, zodat er een beeld gevormd kan worden welk percentage heeft 

geweigerd. 

• De indicator “aantal panden waar al eens iets is voorgevallen met betrekking tot ondermijning” 

wordt afgezet tegen het aantal panden waar zich nog nooit iets heeft voorgedaan met betrekking 

tot ondermijnende criminaliteit. 

• Zowel de indicator “aantal voorgedane strafbare feiten” als “aantal meldingen” worden in relatie 

gezet tot het aantal vierkante meters van een bedrijventerrein. Zo kan een beeld gevormd worden 

van de criminaliteit per oppervlakte, wat een duidelijk beeld schept.  
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HOOFDSTUK 5 INDICATORENLIJST INZETTEN IN DE LIEMERS 

De onderzoeksvraag dit in dit hoofdstuk centraal staat luidt: “Op welke manier kunnen de indicatoren 

worden ingezet op bedrijventerreinen in De Liemers?”. Eerst is er aandacht voor het inzetten van de 

indicatoren en het combineren van systeeminformatie met straatinformatie. Hierna worden enkele 

bedrijfsterreinen in De Liemers, in hoeverre dit mogelijk is, getoetst aan de hand van de 

indicatorenlijst.  

5.1 SYSTEEM- EN STRAATINFORMATIE COMBINEREN  

In hoofdstuk vier zijn indicatoren beschreven die aan de voorkant iets kunnen vertellen over een 

bedrijventerrein. Deze indicatoren zijn te achterhalen op basis van systeeminformatie, toch zijn 

enkelen te weerleggen wanneer ook straatinformatie erbij gehaald wordt. Een voorbeeld is de leeftijd 

van het terrein. Zo geeft Ferwerda (bijlage 3) aan dat het gemiddelde bouwjaar op een 

bedrijventerrein interessant is, maar niet genoeg. Er zijn relatief oude bedrijventerreinen die het 

gewoon goed voor elkaar hebben. Op een oud terrein kunnen goede ondernemingen bij elkaar zitten 

en kan de omgeving gewoon verzorgd zijn. Hoe een omgeving oogt is daarbij niet zichtbaar uit 

gesloten bronnen.  

 

Door systeeminformatie met straatinformatie te combineren kan een wat meer kwalitatief verhaal bij 

de indicatoren worden gezet. Deze koppeling is volgens Ferwerda (bijlage 3) eigenlijk een heel logisch 

rijtje, maar heel effectief. Ook van der Weiden (bijlage 9) geeft aan dat het theoretische verhaal altijd 

getoetst moet worden aan de praktijk, om bepaalde zaken te bevestigen maar misschien ook om 

nieuwe dingen te ontdekken. Hierbij noemt van der Weiden het volgende voorbeeld: “Je kunt wel een 

controle gaan doen bij bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, maar als diegene niet zegt dat hij onder 

druk gezet wordt om bepaalde zaken te bestellen kom je er nooit achter. Dan moet je naar voorraden 

gaan kijken; wat staat er precies en klopt dit met de bedrijfsvoering van dat bedrijf.” Dit voorbeeld laat 

het belang van het combineren van beide soorten informatie duidelijk naar voren komen. Bongers 

(bijlage 5) vindt dat er een combinatie moet zijn van een preventieve aanpak en repressief optreden 

bij concrete signalen. Door dat te combineren krijg je gerichte controles.  

Stappenplan 

Volgens Ferwerda (bijlage 3) werkt deze combinatie van systeem- en straatinformatie het best 

wanneer het wordt uitgevoerd in de vorm van een stappenplan. Dit is een model dat enerzijds 

richtinggevend is aan de hand van indicatoren, maar wel gekoppeld aan een locatieanalyse. Die twee 

samen maken het beste beeld. Niet alleen op data varen, maar een tweede fase invoeren waarin een 

korte check wordt gedaan om de laatste, derde fase zo succesvol mogelijk te maken. 

Stap 1 In de eerste stap wordt slimme data bij elkaar gebracht waardoor de mate van risico 

op ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein zichtbaar wordt. Hier valt dan 

mogelijk een bepaald terrein als risicovol uit de data. 

Stap 2  Stap twee is in feite de locatieanalyse, het toetsen van de theorie aan de praktijk.  

Stap 3 Tot slot is er de laatste stap waarin actie wordt ondernomen. Een interessante actie 

op dit punt is integrale handhaving, oftewel integrale controles (Ferwerda, bijlage 3). 

Het product in stap drie zou ook een advies kunnen zijn gebaseerd op de analyse 

uitgevoerd in de eerste twee stappen. Dit advies kan input zijn voor meerdere actoren, 

Met systeeminformatie wordt gedoeld op informatie die opgehaald kan worden uit systemen, zoals 

internetbronnen. Straatinformatie is informatie die wordt opgehaald op straat, door fysiek bepaalde 

locaties te bezoeken. Dit wordt ook wel een locatieanalyse genoemd. (Ferwerda, bijlage 3) 
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bijvoorbeeld een overheid of de lokale driehoek. Zij gaan hier vervolgens zelf mee 

verder. 

Wanneer de tweede stap, de locatieanalyse, wordt overgeslagen zal in een aantal gevallen een terrein 

bezocht worden waar niks illegaals aan de hand is. Toch kan dit ook een preventieve werking hebben. 

Het kan daarnaast ook zo zijn dat na het uitvoeren van de stappen één en twee besloten wordt dat 

stap drie niet nodig is. 

5.2 INDICATOREN BIJ SPECIFIEKE SOORTEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT  

Wanneer indicatoren worden gebruikt om ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen aan te 

pakken is het ook belangrijk om te kijken naar de verschillende soorten ondermijnende criminaliteit. 

Het CCV en het RIEC (van der Weiden, bijlage 9) hebben voor hennepteelt een barrièremodel 

opgesteld, welke te zien is onderstaande figuur 4. Onder de figuur wordt toegelicht welke facilitators 

betrokken zijn bij dit proces van begin tot eind. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen 

facilitators in de boven- en onderwereld. Door dit barrièremodel te gebruiken kan beter in kaart worden 

gebracht welke indicatoren meer of minder van toepassing zijn op deze vorm van ondermijnende 

criminaliteit. Zo kan men gerichter en dus efficiënter te werk gaan bij de aanpak van hennepteelt, een 

specifieke soort ondermijnende criminaliteit. 

 

Figuur 4 Barrièremodel hennepteelt (van der Weiden, bijlage 9) 

Gekeken naar een specifieke vorm van ondermijnende criminaliteit, namelijk hennepteelt, is er een 

barrièremodel opgesteld met benodigdheden en betrokken facilitators. Dit gehele model wordt 

hieronder stapsgewijs toegelicht. 

1. Verwerven locatie. Bij het verwerven van een locatie voor hennepteelt zijn, zoals ook te zien is in 

figuur 4, de meeste facilitators betrokken. Vanuit de onderwereld zijn dit criminele families en 

vrienden, maar ook criminele exploitanten. De meeste facilitators worden betrokken vanuit de 

bovenwereld, voorbeelden zijn notarissen, makelaars, verzekeraars en particuliere investeerders. 

2. Inrichten locatie. Nadat een locatie geworven is, moet deze ingericht worden om hennepteelt 

mogelijk te maken. Hier zijn vanuit de onderwereld onder andere zogenoemde ‘hokkenbouwers’ 

bij betrokken. Naast deze criminelen wordt het meeste werk verricht door personen of organisaties 

uit de bovenwereld, zoals elektromonteurs en klusbedrijven. 
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3. Aanschaf kweekmateriaal. Vervolgens wordt het kweekmateriaal aangeschaft, waar weer zowel 

boven- als onderwereld bij betrokken is. Plantjes worden gekocht op het internet of bij een 

glastuinbouwbedrijf.  

4. Kweken. Voor het kweken maakt de onderwereld ook gebruik van legale diensten, wat ervoor 

zorgt dat de lijn tussen goed en kwaad meer vervaagt. Zo worden boeken, het internet, maar ook 

vrienden en kennissen geraadpleegd voor informatie en mogelijk hulp. 

5. Oogsten en opslag. Voor het oogsten van hennep worden vaak kwetsbare mensen ingezet, zij 

worden illegaal geronseld door exploitanten of zelfs mensenhandelaren. Een voorbeeld is het 

volgende nieuwsbericht van RTL Nieuws (2021): “Nederlandse zorgorganisaties zetten kwetsbare 

cliënten in om hennep te knippen en buiten hen seksueel uit. Dat is de conclusie van een 

schokkend rapport, waaruit blijkt dat in drie jaar tijd alleen al in Twente 22 van dit soort criminele 

zorgbedrijven actief waren.”. Ook hieruit blijkt dat de lijn tussen boven- en onderwereld steeds 

onduidelijker wordt. 

6. Vervoer, afzet en handel. Voor het vervoer, afzet en handel in hennep worden 

transportbedrijven, autohandelaren, maar ook distributieknooppunten zoals de haven gebruikt. 

Smokkelaars zorgen er zo voor dat de handel getransporteerd kan worden. 

7. Gebruik opbrengst. Tot slot het gebruik van de winst. Geld wordt gebruikt om te investeren in 

vastgoed of voor het kopen van luxegoederen. 

5.3 EEN BEDRIJVENTERREIN IN DE LIEMERS ONDER DE LOEP  

Om het behapbaar te maken en interessant te houden is ervoor gekozen om één bedrijventerrein 

onder de loep te nemen. Dit bedrijventerrein bevindt zich in de gemeente Westervoort en wordt 

getoetst aan de eerder opgestelde indicatoren. Alle betrokken gemeenten met bijbehorende 

bedrijventerreinen zijn te vinden in bijlage 13, dit zijn de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Montferland, 

Duiven en Westervoort.  

Gemeente Westervoort, bedrijventerrein Het Ambacht 

Variabele Sub variabele Indicator Checklist 
 

(Bedrijfs) 
demografisch 

Gemiddelde bouwjaar Hoe hoger, hoe groter 
de kans 

Onbekend  

Grootteklasse Hoe hoger het % 
bedrijven met minder 
dan 5 werknemers, 
hoe groter de kans 

Er werken zo’n 500 
mensen bij circa 105 
bedrijven 
(Bedrijventerrein 
Westervoort, z.d.) 

Extra vestigingen Hoe groter het % extra 
vestigingen, hoe groter 
de kans 

Onbekend 

Gemiddeld aantal 
uitzendkrachten 

Hoe lager het 
gemiddeld aantal 
uitzendkrachten, hoe 
groter de kans 

Onbekend 

Aantal eenmanszaken Hoe groter het % 
eenmanszaken, hoe 
groter de kans 

Onbekend 

Aantal vertrekkende 
bedrijven 

Hoe groter het % 
vertrekkende bedrijven 
per jaar, hoe groter de 
kans 

Onbekend 

Aanwezigheid 
risicovolle branches 

Hoe groter het % 
aanwezige risicovolle 
branches, hoe groter 
de kans 

Grootste sectoren: 
handel, reparatie, 
industrie 
(Bedrijventerrein 
Westervoort, z.d.) 
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Economisch Aandeel van de 
panden met een lage 
WOZ-waarde 

Hoe hoger het % 
panden met een WOZ-
waarde lager dan 
160.000 euro, hoe 
hoger de kans 

Onbekend 

Huur versus bezit Hoe meer huur in 
relatie tot bezig, hoe 
hoger de kans 

Onbekend 

Aantal panden met 
een publieke 
bijeenkomstfunctie 

Hoe kleiner het % 
panden met een 
publieke 
bijeenkomstfunctie, 
hoe groter de kans  

Onbekend 

Technologisch Aantal hoog-capaciteit 
aansluitingen 

Hoe kleiner het % 
aanwezige hoog-
capaciteit 
aansluitingen, hoe 
groter de kans 

Onbekend 

Aantal weigeringen 
slimme meter 

Hoe hoger het % 
weigeringen, hoe 
groter de kans 

Onbekend 

Aanwezigheid ANPR-
camera’s 

Afwezigheid van deze 
camera’s vergroot de 
kans 

Onbekend 

Ecologisch Netto oppervlakte Hoe groter de netto 
oppervlakte, hoe 
groter de kans 

14,1 hectare netto 

Ligging ten opzichte 
van infrastructuur 

Hoe beter de ligging 
t.o.v. infrastructuur, 
hoe groter de kans 

- Begrensd door 
spoorlijn Arnhem-
Zevenaar 

- Nabij A12 (binnen 
enkele minuten te 
bereiken) 

- N325 snel te 
bereiken  

- Dichtbij Duitse 
grens 

 
(Bedrijventerrein 
Westervoort, z.d.) 

Politiek-juridisch Aantal panden met 
incidenten gerelateerd 
aan ondermijning 

Hoe groter het % 
panden met incidenten 
gerelateerd aan 
ondermijning, hoe 
groter de kans 

Onbekend 

Voordoen strafbare 
feiten 

Hoe meer strafbare 
feiten per vierkante 
meter, hoe groter de 
kans 

Er hebben zich in 2019 
50 strafbare feiten 
voorgedaan (A. 
Jansen, persoonlijke 
communicatie, 2 maart 
2021). Dus afgrond 4 
incidenten per hectare 
grond 

Aantal meldingen Hoe meer meldingen 
per vierkante meter, 
hoe groter de kans 

Onbekend 

Tabel 2 Indicatorenlijst ingevuld op basis van bedrijventerrein Het Ambacht, gemeente Westervoort 
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Bovenstaande tabel dient als voorbeeld, zoals opvalt konden enkele vakken niet worden ingevuld door 

gebrek aan data. De meeste informatie is echter wel ter beschikking wanneer de tabel gebruikt zou 

worden door bijvoorbeeld een medewerker openbare orde en veiligheid van de betreffende 

gemeenten. Daarbij is er geen “norm” gesteld waaraan afgeleid kan worden in hoeverre een 

bedrijventerrein als risicovol uit de data valt. Aangezien dit onderzoek zicht focust op 

bedrijventerreinen in De Liemers is het model gemaakt om deze terreinen onderling tegen elkaar af te 

wegen. Wanneer een bepaald terrein in relatie tot andere terreinen in de gemeente of het hele gebied 

als meer risicovol uit de lijst valt, dan zou hier meer aandacht aan kunnen worden besteed. 
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HOOFDSTUK 6 ONDERMIJNING BEDRIJVENTERREINEN AANPAKKEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven voor de laatste twee onderzoeksvragen: “Welke 

aanpak kan worden gehanteerd om ontvankelijkheid voor ondermijnende activiteiten op 

bedrijventerreinen te minimaliseren?” en “Wat zijn de aanpassingen om de algemene aanpak specifiek 

te maken voor de situatie in De Liemers?”. De twee vragen zijn samengevoegd in één hoofdstuk 

gezien de overlap in thema’s. 

Allereerst wordt aandacht besteed aan aanpakken en maatregelen die voortvloeien uit de eerder 

opgestelde indicatoren (hoofdstuk 4). Hierna zullen enkele algemene aandachtspunten worden 

benoemd in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen. Vervolgens worden 

drie lopende aanpakken uitgelicht, het Project Theseus, het Keurmerk Veilig Ondernemen en de 

online talkshows KIEK UUT. De laatste paragraaf wordt besteed aan het inzetten van bestaande 

aanpakken in De Liemers inclusief nodige aanpassingen. 

6.1 INDICATOREN OMZETTEN NAAR MAATREGELEN  

(Bedrijfs-)demografische maatregelen 

• De eerste indicator is het gemiddelde bouwjaar op een bedrijventerrein. Dit kan moeilijk omgezet 

worden naar een concrete maatregel, maar wel zou revitalisering op een terrein invloed kunnen 

hebben op de aantrekkelijkheid voor criminelen. 

• De indicator grootteklasse is ook lastig om te zetten naar maatregelen, als overheid zijnde heeft 

men weinig invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers zelf.  

• De eerste maatregel kan mogelijk ook invloed hebben op de indicator “aantal vertrekkende 

bedrijven”. Door te zorgen voor een vitaal en aantrekkelijk bedrijventerrein zal er wellicht een 

minder grote doorloopsnelheid zijn op een bedrijventerrein. Hiermee wordt de kans op 

georganiseerde criminaliteit en ondermijning verkleind.  

• Zowel Ferwerda (bijlage 4) als van der Weiden (bijlage 13) geven aan dat ook risicovolle branches 

een indicator zouden kunnen zijn. Een concentratie van kwetsbare branches bij elkaar is ook een 

indicator. Een mogelijke maatregel is het spreiden van deze branches over één of misschien 

meerdere bedrijventerreinen. 

Economische maatregelen 

• Het aandeel van de panden met een WOZ-waarde lager dan 160.000 euro kan een indicatie zijn 

dat een bepaald bedrijventerrein aantrekkelijker is voor ondermijnende criminaliteit. Een concrete 

maatregel kan hier aan de voorkant niet getroffen worden, maar wel zouden panden met een lage 

WOZ-waarde grondiger onder de loep kunnen worden genomen bij integrale controles. 

• Hetzelfde geldt voor de indicator huur versus bezit. Ook hier kan enkel repressief gezien op 

ingespeeld worden, door simpelweg te weten hoe de verdeling huur-bezit zich verhoudt op een 

bedrijventerrein. Verhuurde panden zijn gevoeliger voor ondermijnende criminele praktijken en zo 

kan er bewuster naar bedrijventerreinen gekeken worden. 

Sociaal-culturele maatregelen 

• Het aantal panden met een publieke bijeenkomstfunctie is een indicator volgens Bolsius et al. 

(2018). Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat meer panden met publieke 

bijeenkomstfuncties zorgen voor meer sociale controle op het bedrijventerrein. Afscherming van 

criminele activiteiten is dan lastiger. Maatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat er meer 

verloop en daarmee meer sociale controle op een terrein plaatsvindt. Hierbij kan gedacht worden 
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aan het opstarten van een KVO-traject of een andere vorm van collectiviteit. Daarbij kan verhogen 

van de zichtbaarheid van overheden invloed hebben, met als voorbeeld de Spaanse Polder in 

Rotterdam. 

Technologische maatregelen 

• Het weigeren van een slimme meter is een indicator volgens Bolsius et al. (2018). De 

aanwezigheid van deze indicator kan pas bepaald worden wanneer er daadwerkelijk slimme 

meters worden aangeboden bij ondernemingen op een bedrijventerrein. Hierbij kan ook 

voorlichting gegeven worden en zo awareness gecreëerd worden omtrent het thema 

ondermijning. 

• Kijkend naar de aan- of afwezigheid van ANPR-camera’s kan er een relatief gemakkelijke 

maatregel getroffen worden, namelijk het plaatsen van dit soort camera’s. Mogelijk schrikt dit 

criminelen af en wordt daarmee ondermijnende criminaliteit voorkomen. 

Ecologische maatregelen 

• De netto oppervlakte van een bedrijventerrein is een indicator (Bolsius et al., 2018). De mogelijke 

verklaring die gegeven wordt is dat bij een groter terrein de sociale cohesie achteruitgaat en 

controles bemoeilijkt worden. Gekeken naar de grootte van een terrein is het bijna onmogelijk om 

iets te veranderen, wel is er de optie om één terrein bijvoorbeeld te verdelen in twee verschillende 

bedrijventerreinen. Daarnaast zouden er maatregelen getroffen kunnen worden waarbij de sociale 

cohesie vooruitgaat op een bedrijventerrein. Hierbij kan gedacht worden aan een collectiviteit of 

het rouleren van bezoekjes bij ondernemers onderling (van der Weiden, bijlage 9). 

• Hetzelfde geldt voor de ligging ten opzichte van de infrastructuur, de ligging van een terrein is niet 

te veranderen. De bereikbaarheid naar snelwegen toe is voor bedrijven erg belangrijk, hetzelfde 

geldt voor criminelen, ook zij willen zo efficiënt mogelijk werken (van der Weiden, bijlage 9). 

Politiek-juridische maatregelen 

• Het is voor de indicator “aantal panden waar al eens iets is voorgevallen met betrekking tot 

ondermijning” lastig om maatregelen op te stellen, aangezien zich dit voor heeft gedaan in het 

verleden. Wel zou hier volgens van der Weiden (bijlage 9) een betere controle moeten 

plaatsvinden. Vaak gebeurt dit weinig nadat er iets illegaals is aangetroffen, criminelen vinden te 

makkelijk een weg terug naar dit soort panden. 

• Het voordoen van andere strafbare feiten, zoals geweldsmisdrijven of asociaal rijgedrag, kan ook 

een indicatie zijn van ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein (Ferwerda, bijlage 3). Dit 

valt onder de noemer “cumulatie van ellende”. Maatregelen die hier getroffen worden kunnen 

zowel preventief als repressief zijn. Door meer controles uit te voeren en zichtbaarder te zijn als 

overheid zullen strafbare feiten zich mogelijk minder voordoen. Daarbij zou het uitdelen van 

meerdere sancties tegen dit gedrag kunnen laten zien dat de overheid aanwezig is en hard 

optreedt tegen dit soort strafbare feiten. 

• Tot slot is het aantal meldingen een indicator volgens Ferwerda (bijlage 3) en Bongers (bijlage 5). 

Maatregelen gericht op de bekendheid van verschillende meldpunten, zoals Meld Misdaad 

Anoniem, zouden kunnen zorgen voor een stijging in meldingen en daarmee een beter beeld van 

de gebeurtenissen op bedrijventerreinen. 

6.2 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN IN DE AANPAK TEGEN ONDERMIJNING  

Van der Weiden (bijlage 9) geeft aan dat er in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen vaak 

op zoek wordt gegaan naar de grote signalen en niet of weinig naar de kleinere signalen. Zo zegt hij: 
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“In de grote metaalindustrie worden ketels gebouwd, maar kleine lasbedrijven kunnen het daar ook 

doen.” Ook geeft van der Weiden (bijlage 9) aan dat er meer aandacht kan worden besteed aan 

bouwkundige maatregelen, deze worden vaak onvoldoende weer verwijderd en hersteld. Als een pand 

op slot gaat wordt vaak ook geen extra controle gedaan om te kijken of er toch mensen in kunnen 

komen. Daar maken criminelen uiteindelijk gewoon misbruik van volgens van der Weiden. Als er 

ergens wat ontdekt wordt raadt hij dan ook aan om daar na een tijd standaard weer controle uit te 

voeren. Het geldt daarbij natuurlijk dat als iemand eenmaal in dat circuit zit, het lastiger is om er weer 

uit te komen. 

Dan het publiek-privaat samenwerken welke nog uitgebreider kan. Volgens van der Weiden (bijlage 9) 

zouden daar waar een publiek-private samenwerking is zaken beter op kunnen vallen en ook 

makkelijker gemeld worden. Door aan de voorkant te zorgen dat er verbindingen zijn kan informatie 

opgehaald worden en makkelijker worden samengewerkt. Naast het samenwerken tussen publieke en 

private partners is het volgens Hiemstra (bijlage 7) heel belangrijk dat er ondernemersverenigingen of 

een ander soort samenwerkingsverbanden aanwezig zijn op bedrijventerreinen. Dat is ook volgens 

van der Weiden (bijlage 9) een soort samenwerking die er gewoon moet zitten. Het is belangrijk dat 

ondernemers samen een beeld kunnen vormen wat er om hun panden gebeurt. Een groot voordeel is 

dat vanuit een gezamenlijke bijdrage zaken zoals collectieve beveiligingsmaatregelen betaald kunnen 

worden. Dan is er volgens Hiemstra (bijlage 7) ook geen discussie wie wel of niet meebetaalt, er zijn 

namelijk altijd freeriders. 

Hiemstra noemt in een interview (bijlage 7) enkele voorbeelden van collectiviteit op een 

bedrijventerrein. Allereerst bedrijventerrein Zevenpoort. Dit is een nieuw bedrijventerrein en hier is een 

parkmanagement aanwezig. Dit parkmanagement is verplicht gesteld bij de oprichting van het terrein. 

Dan is er in Zevenaar nog een ouder bedrijventerrein, opgericht begin jaren ’60. Op dit terrein 

genaamd Zuidspoor zitten maar een paar grote ondernemers, ondanks dat het een relatief groot 

terrein is. Deze grote ondernemingen hebben de koppen bij elkaar gestoken aangezien zij driekwart 

van het terrein in bezit hebben. Uit eigenbelang is hier een organisatievorm opgericht. De 

ondernemers komen twee of drie keer per jaar bijeen om zaken te bespreken en dan wordt de 

gemeente Zevenaar ook uitgenodigd. Tot slot geeft Hiemstra (bijlage 7) aan één terrein te hebben 

waar een KVO-traject lopend is, daardoor worden ook mensen bij elkaar gebracht. Dit terrein heet 

Transito. De rest van de terreinen in zijn gemeente noemt hij zelf “een beetje los zand en echt een 

stuk moeilijker te bereiken”, daar moeten ondernemers het individueel doen. 

Gekeken naar voorlichting en daarmee bewustwording speelt ook de collectiviteit een rol. 

Bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zevenaar (Hiemstra, bijlage 7) geeft aan dat zij onder 

andere voorlichting geven via de ondernemersverenigingen, waarvan er twee zijn in de gemeente. Als 

er een collectiviteit is op een bedrijventerrein zie je dat ondernemers graag mee willen denken. Wel 

geeft Hiemstra ook aan dat er veel te verdienen valt voor wat betreft de bewustwording bij sommige 

ondernemers en pandeigenaren. Zeker diegene die eigenaar zijn van een pand welke opgesplitst is in 

meerdere (kleine) ruimtes. 

De revitalisering van een terrein is ook een aandachtspunt volgens Hiemstra (bijlage 7). Wanneer een 

terrein niet vitaal is kan het zijn dat pandeigenaren problemen krijgen met verhuur, waardoor het hen 

geld gaat kosten. Dit kan ervoor zorgen dat zij soms ineens andere keuzes gaan maken. Dit wil je 

voorkomen en dus kan revitalisering van bedrijventerreinen een rol spelen, zeker op oude stukken. 

Een voorbeeld is het eerdergenoemde bedrijventerrein Zuidspoor. De drie grote ondernemers op dit 

terrein hebben zelf een collectiviteit opgezet naar aanleiding van een revitalisering die plaatsvond. 

Tijdens dit proces werden een aantal belangrijke punten besproken met aanwezige ondernemers en 

daardoor hebben zij elkaar gevonden. 

Naast dat dus het hebben van collectiviteit op een bedrijventerrein een heel belangrijk punt is geeft 

Hiemstra (bijlage 7) aan dat dit ook direct het moeilijkste punt is. Met terugwerkende kracht is het 

onmogelijk een verplichte collectiviteit op te leggen. 
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Volgens bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zevenaar Hiemstra (bijlage 7) speelt tot slot het 

economische belang een grote rol in de aanpak van ondermijning, ook in De Liemers. Zo zegt hij: “Als 

je een pandeigenaar kunt laten zien wat het kost als hij aan een fout iemand verhuurt heb je al redelijk 

verhaal.” Het economische belang uitgewerkt op tafel leggen zou dus heel veel kunnen betekenen. 

“Stel: je wordt ontruimd, voor drie maanden gesloten en je hebt nog veel drugsafval, wat kost dat 

dan?” vraagt Hiemstra (bijlage 7) zich af. Hij denkt dat dit in getallen uit te drukken moet zijn en dat die 

getallen ook best aanzienlijk zullen zijn. Zelf heeft Hiemstra nog geen enkele ondernemer gevonden 

die je beter kunt motiveren dan op basis van geld, dat is immers de reden dat ze bestaansrecht 

hebben. Dus de economische kant onderbouwen, daarmee iemand motiveren en daarmee zoveel 

mogelijk ondermijnende criminaliteit voorkomen. 

In onderstaande tabel wordt nogmaals kort weergegeven welke aandachts- en verbeterpunten naar 

voren zijn gekomen in deze paragraaf. 

Aandachts- en verbeterpunten aanpak ondermijning bedrijventerreinen 
 

Zowel op zoek gaan naar grote als naar kleine signalen 

Meer aandacht besteden aan bouwkundige maatregelen 

Bij ontdekking na bepaalde tijd standaard opnieuw controle uitvoeren 

Meer aandacht voor publiek-privaat samenwerken 

Collectiviteit bevorderen (oprichting ondernemersverenigingen e.d.) 

Bedrijfsterreinen revitaliseren 

Inspelen op bewustwording 

Economisch belang in achterhoofd houden 

Tabel 3 Aandachts- en verbeterpunten aanpak ondermijning (Hiemstra, bijlage 7) (van der Weiden, bijlage 9) 

6.3 WAT WORDT ER AL GEDAAN? 

6.3.1 PROJECT THESEUS 

Voor dit onderzoek heeft een locatiebezoek plaatsgevonden om inzicht te krijgen in Project Theseus 

en te ervaren hoe dit verloopt. In bijlage 11 is dit locatiebezoek beschreven. 

Het project is opgezet om inzicht en toezicht te krijgen op Gelderse bedrijventerreinen, het richt zich 

dus specifiek op de provincie Gelderland (A. te Dorsthorst, persoonlijke communicatie, 12 mei 2021). 

In Gelderland zijn er in totaal 487 bedrijventerreinen, de provincie heeft dan ook 107.090.000 m2 aan 

bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn aantrekkelijke locaties voor ondermijnende criminele 

activiteiten, mede door de wegtrekkende en daarmee onwetende overheid (A. te Dorsthorst, 

persoonlijke communicatie, 12 mei 2021). Deze aanpak is onder andere daardoor specifiek gericht op 

bedrijventerreinen, maar ook omdat ze een heel belangrijk onderdeel zijn voor onze economie. 

Met Project Theseus willen de deelnemende partners samen optrekken om ondermijning op 

bedrijventerreinen te ontdekken, voorkomen en tegen te gaan. Dit gebeurt door: 

• gemeenten en ketenpartners actief te ondersteunen met het uitvoeren van preventieve 

controleacties op bedrijventerreinen; 

• gemeenten een beeld te geven van de bedrijventerreinen door deze preventieve controles en 

data-analyses; 

• gemeenten te ondersteunen bij het integraal werken voor de aanpak en preventie van 

ondermijning op bedrijventerreinen en 

• gemeenten te helpen bij het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording bij ondernemers. 

Het project wordt uitgevoerd door een flexteam welke bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. 

In de vaste kern zit één projectleider, twee toezichthouders, één data-analist en één jurist. De flexibele 

schil bestaat uit de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente, een BOA, het basisteam 
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van de politie en indien nodig nog andere personen of organisaties. De werkwijze van het flexteam is 

hieronder puntsgewijs weergegeven. Het draait dus om analyseren, communiceren, controleren en 

zichtbaar aanwezig zijn op de bedrijventerreinen. 

Stap in project Aanwezige partijen 
 

Scan bedrijventerrein • Flexteam 

• Gemeente 

Data-analyse • Data-analist flexteam 

Expertsessie • Toezichthouders flexteam 

• BOA’s gemeente 

• Toezichthouders gemeente 

• Politie (wijkagent) 

Controles • Toezichthouders flexteam 

Bevindingen bespreken • Jurist flexteam 

• AOV’er gemeente 

Evaluatie • Projectleider flexteam 

• AOV’er gemeente 

Tabel 4 Stappen Project Theseus (A. te Dorsthorst, persoonlijke communicatie, 12 mei 2021) 

Wanneer het project op een bepaald bedrijventerrein is uitgevoerd zal het flexteam terugkeren na drie 

maanden. Dit is een lichtere versie van de eerdere controle. Daarbij is deelname aan een 

bewustwordingsavond ook mogelijk. Dit alles vindt plaats met het doel om het gevoel te creëren dat er 

blijvend controle en zichtbaarheid is op het bedrijventerrein. 

6.3.2 KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO)  

Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid 

van onder andere bedrijventerreinen te verbeteren (CCV, 2020a). Deze aanpak ondersteunt publieke 

en private partijen om gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt 

volgens een gestructureerd proces waar stap voor stap de betrokken partijen worden samengebracht, 

veiligheidsproblemen in kaart worden gebracht, oplossingen worden gezocht en maatregelen worden 

genomen. Concrete maatregelen worden beschreven aan het eind van deze paragraaf. 

Van der Weiden is adviseur lokale veiligheid bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

en werkt ook mee aan het opzetten van verschillende Keurmerken Veilig Ondernemen. In een 

interview (bijlage 9) zegt hij hierover het volgende: “Meestal komt er een verzoek vanuit de gemeente, 

een bedrijvensituatie of de politie. Dan kijken we of het haalbaar is door de partijen aan tafel te 

krijgen.” Een proces als deze wordt gestart door een analyse van het terrein te maken op schoon, heel 

en veilig. Van der Weiden laat weten dat op schoon en heel uiteindelijk de makkelijkste punten zijn te 

scoren. Daarna komen de veiligheidsaspecten, dat kunnen bedrijfsinbraken zijn zoals vernielingen en 

overlast, maar op dit moment is met name de ondermijningsproblematiek erg belangrijk. Er worden 

meerdere partijen betrokken, waaronder de omgevingsdienst. Zij zijn een controlerende factor en 

zouden vast moeten leggen wie de pandeigenaar is, wat er gebeurt in en om een pand, of er 

onderhuur plaatsvindt et cetera. Wanneer er vermoedens zijn, maar er is niet direct sprake van 

strafrechtelijke situaties is ook de omgevingsdienst nodig om binnen te komen. Het KVO is dus een 

integrale samenwerking waarbij met name voor de komende drie jaar maatregelen worden benoemd 

waar aandacht aan kan worden besteed. 

Deze speciale aanpak is opgezet omdat ondernemers, maar ook gemeenten, politie en brandweer de 

problemen niet alleen aan kunnen pakken. Een publiek-private samenwerking biedt hier dus de 

oplossing.  
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In het handboek Keurmerk Veilig Ondernemen van het CCV (2012) worden maatregelen beschreven 

welke inspiratie bieden voor de inrichting en het gebruik van een bedrijventerrein. Deze maatregelen 

zijn verdeeld in gemeenschappelijke maatregelen en individuele maatregelen op bedrijfsniveau. De 

gemeenschappelijke maatregelen richten zich op de verbetering van de veiligheid, dus op inrichting, 

onderhoud, brand en toegankelijkheid voor hulpdiensten. De individuele maatregelen op 

bedrijfsniveau hebben dezelfde werkwijze als de veiligheid in het eigen bedrijf: eerst een 

probleemanalyse, dan een plan van aanpak, de uitvoering, de evaluatie en tot slot het aanscherpen 

van het plan. In dit onderzoek komen alleen de maatregelen aan bod die van toepassing zijn op het 

voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. 

Gemeenschappelijke maatregelen tegen ondermijning (CCV, 2012) 

• Verlicht de openbare ruimte goed; dit zorgt voor meer zichtbaarheid op het terrein en geeft 

mensen het gevoel gezien te worden. 

• Wanneer routes niet veel gebruikt worden maar wel verlicht moeten worden, kan verlichting 

toegepast worden welke zonder bezoekers op schemerniveau brandt en bij naderende bezoekers 

volwaardig licht geeft. Dit maakt mensen alert en geeft hun het gevoel op te vallen. 

• Maak gebruik van cameratoezicht op een terrein, om zowel preventief als repressief in te zetten. 

Houd hierbij welk rekening met wettelijke kaders waaraan de inzet van cameratoezicht gebonden 

is. 

• Zorg dat het cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan 

veiligheidsmaatregelen. 

• Maak kenbaar dat op het terrein camera’s worden gebruikt, dit schrikt wellicht de verkeerde 

personen af voordat zij illegale praktijken uitvoeren op het betreffende bedrijventerrein. 

• Zorg voor een zodanige kwaliteit van het beeldmateriaal dat goed te beoordelen valt welke 

opvolging wenselijk is. 

Individuele maatregelen tegen ondermijning (CCV, 2012) 

• Zorg voor goed sleutelbeheer, met name wanneer een pand verhuurd wordt. Criminelen krijgen 

het gevoel dat zij gecontroleerd kunnen worden en aan de achterkant zullen criminele praktijken 

ook eerder ontdekt kunnen worden. 

• Weet wie er op welk moment van de dag in het pand is. 

• Vraag sollicitanten om originele diploma’s te tonen. Controleer de referenties van sollicitanten en 

tijdelijk personeel voordat zij in dienst treden. Hiermee kan aan de voorkant het kaf van het koren 

gescheiden worden. 

• Beperk het aantal toegangen tot de kavels zo mogelijk tot één, dit zorgt ervoor dat personen niet 

ongezien hun gang kunnen gaan bij bijvoorbeeld het in- en uitladen. 

• Gebouwen moeten óf zoveel mogelijk aansluitende gevels hebben óf juist een behoorlijke 

tussenruimte. Een smalle steeg tussen twee gebouwen is niet wenselijk. Dit om de zichtbaarheid 

en daarmee sociale controle te bevorderen. 

Een Publiek-Private Samenwerking (PPS) een samenwerking tussen publieke partijen enerzijds 

en private ondernemingen anderzijds (Eversdijk en Korsten, 2015). Publiek-privaat samenwerken 

kunnen we volgens Klijn en Teisman (2000) losjes omschrijven als: “Een min of meer duurzame 

samenwerking tussen publieke en private actoren waarin gemeenschappelijke producten en/of 

diensten worden ontwikkeld en waarin risico’s, kosten en opbrengsten worden gedeeld.” Door het 

aangaan van samenwerking kan meerwaarde worden bereikt die zonder samenwerking niet tot 

stand komt, dat kan al gaan om eenvoudige kostenbesparing. 
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• Hetzelfde geldt voor de volgende maatregel: de delen van de kavel die zichtbaar kúnnen zijn 

vanaf de openbare ruimte, zijn dat ook. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van sociale 

controle. 

• Zorg voor goede verlichting op de delen van de kavel die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. 

• Breng verlichting aan bij de toegang indien deze in het zicht van de openbare ruimte ligt. Zo is er 

zicht op het laden en lossen en kunnen criminelen niet ongezien hun gang gaan. 

• Beperk het aantal toegangen tot een minimum zodat bezoek op het bedrijventerrein 

controleerbaar is. Mogelijk bevordert dit ook de sociale cohesie, ons kent ons. 

• Door ruimten uit het gebouw te laten steken, is meer sociale controle mogelijk dan wanneer alle 

ruimten vlak in de gevel liggen. 

• Indien op het bedrijventerrein zelf onvoldoende maatregelen getroffen kunnen worden om 

criminaliteit te beperken, kunnen op de individuele kavels camera’s aangebracht worden. 

• Zorg bij gebruik van camera’s voor voldoende verlichting. 

6.3.3 ONLINE TALKSHOW KIEK UUT 

Naast de harde aanpak met behulp van maatregelen kan er ook op een andere manier invloed 

uitgeoefend worden. Het is belangrijk om awareness te creëren (A. Jansen, persoonlijke 

communicatie, 2 maart 2021), hier houdt het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zich onder 

andere mee bezig. Een voorbeeld hiervan is de online talkshow KIEK UUT, gericht op ondernemers. 

Gezien de huidige situatie in de coronapandemie is voor een onlineversie gekozen waar deze 

voorlichtingen “normaal gezien” fysiek zouden plaatsvinden. Bij de online talkshow zitten 

burgemeester, een ondernemer, een vertegenwoordiging van de politie en een expert aan tafel. Onder 

leiding van een tafelheer wordt gepraat over het thema ondermijning. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn het herkennen van ondermijnende criminaliteit, het melden hiervan en de gevolgen voor 

ondernemers zelf. Enkele citaten uit de online talkshow van het Platform Veilig Ondernemen Oost-

Nederland (2021) zijn hieronder weergegeven. 

“Je kunt maar één keer nee zeggen” 

“Je merkt er heel weinig van” 

“Als het te mooi is om waar te zijn dan is dat ook vaak zo” 

“Het is vele malen groter dan iedereen denkt” 

Op deze manier worden ondernemers aan het denken gezet en bewust gemaakt van de gevaren. De 

online talkshow draait volledig om het creëren van awareness onder ondernemers, maar ook andere 

deelnemers die online aansluiten. In de figuur hieronder (figuur 5) zijn de verschillende levels van 

awareness weergegeven (Schwartz, 2012). 

1. In stap één is de doelgroep, in dit geval ondernemers, zich nog niet bewust van het probleem. Of 

de groep wil het probleem (nog) niet erkennen.  

2. Daarna volgt de fase waarin de doelgroep zich bewust is van het probleem, maar nog niet weet 

welke oplossingen er voor het probleem zijn.  

3. Stap drie is de stap waarin personen zich bewust zijn van potentiële oplossingen, maar nog niet 

weten welke maatregelen daar precies op aansluiten.  

4. Deze vorm van awareness komt in stap vier, hier weet de doelgroep welke maatregelen zij 

kunnen inzetten, hier missen enkel nog de faciliteerders van deze maatregelen. Hierbij kan 

gedacht worden aan een beveiligingsbedrijf voor het installeren van camerabewaking, maar ook 

aan een telefoonnummer om (anoniem) melding te doen van verdachte zaken.  

5. In stap vijf weet de doelgroep met welke maatregelen ze het probleem willen oplossen en waar ze 

deze kunnen vinden.  
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Tijdens deze talkshow worden alle punten langsgegaan om zo tot een maximale awareness te komen. 

Allereerst wordt het probleem ondermijning uitvoerig behandeld aan de hand van voorbeelden. 

Vervolgens worden er oplossingen genoemd om ondermijning zowel preventief als repressief te 

bestrijden. Tot slot worden organisaties en personen toegelicht waar ondernemers zich zouden 

kunnen melden of informatie op zouden kunnen doen. Een voorbeeld is Meld Misdaad Anoniem 

(MMA) waar personen anoniem een melding kunnen doen. 

6.4 BESTAANDE AANPAKKEN INZETTEN IN DE LIEMERS  

Allereerst Project Theseus. Dit project zou zich ook kunnen richten op bedrijventerreinen in De 

Liemers, wel moet dit geïnitieerd worden vanuit alle of een van de betreffende gemeenten: 

Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. Het gebied bevindt zich in de provincie 

Gelderland, waar ook de focus van dit project op ligt. De betrokken partners binnen De Liemers 

zouden veel voordelen kunnen ervaren wanneer dit project hier wordt uitgevoerd. Zo krijgen 

gemeenten een beter beeld van de bedrijventerreinen en wordt de weerbaarheid en bewustwording bij 

ondernemers vergroot. Aanpassingen om deze aanpak geschikt te maken voor bedrijventerreinen in 

De Liemers zijn in dit geval niet van toepassing. 

Ten tweede het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Bedrijventerrein. Hiemstra (bijlage 7) geeft 

aan dat op één terrein in zijn gemeente Zevenaar een KVO-traject loopt. Er kan dan ook aangeraden 

worden dit KVO-traject op meerdere terreinen te starten. Volgens het CCV (2012) heeft dit meerdere 

voordelen voor ondernemers. Zo biedt het KVO personeel een veilige en prettige werkplek, 

bedrijfsschade neemt af en het imago van het terrein verbetert. Zij geven aan dat een veilig 

ondernemersklimaat de concurrentiepositie versterkt. Daarbij is er schaalvoordeel te behalen bij de 

inkoop van veiligheidsmaatregelen door de samenwerking tussen ondernemers onderling en met 

andere partijen. Gezien het nauwe contact met ondernemers laat Hiemstra (bijlage 7) weten dat dit 

laatste punt erg belangrijk is, pas wanneer er een economische rol gaat spelen krijgt het gros van de 

ondernemers interesse. Zolang het tijd en energie kost en geen directe winst oplevert is de interesse 

volgens hem “eigenlijk net iets meer dan nul” (Hiemstra, bijlage 7).  

Dan de online voorlichtingen door het Platform Veilig Ondernemen, genaamd KIEK UUT. De online 

voorlichtingen hebben reeds plaatsgevonden in zes Achterhoekse gemeenten: Aalten, Winterswijk, 

Oost-Gelre, Berkelland, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Deze vorm van voorlichting kan ook in 

gemeenten in De Liemers ingezet worden om awareness te creëren en ondernemers bewust te 

maken van gevaren en eventuele vervolgstappen. Bij alle betreffende gemeenten zal een gesprek 

Figuur 5 Verschillende levels van awareness (Schwartz, 2012) 
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kunnen worden aangegaan met de burgemeester, politie, een ondernemer en een expert vanuit het 

CCV.   
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

7.1  CONCLUSIE 

“Welke indicatoren voorspellen voor bedrijventerreinen in De Liemers de ontvankelijkheid voor 

ondermijnende criminaliteit en welke aanpak kan worden gehanteerd om deze ontvankelijkheid te 

minimaliseren?” Dit is de probleemstelling die in dit onderzoek centraal stond. Om deze 

probleemstelling te kunnen beantwoorden moeten eerst de vier onderzoeksvragen beantwoord 

worden. Op basis daarvan kan een conclusie worden beschreven en de aanbevelingen worden 

gedaan. 

De indicatoren die mogelijk kunnen voorspellen hoe (on)aantrekkelijk een bedrijventerrein is voor 

ondermijnende criminaliteit zijn verdeeld onder zes groepen en worden hieronder beschreven. 

(Bedrijfs-)demografische indicatoren 

• Het gemiddelde bouwjaar op een bedrijventerrein. 

• Het aantal extra vestigingen op een bedrijventerrein. 

• Het gemiddeld aantal uitzendkrachten op een bedrijventerrein. 

• Het aantal eenmanszaken op een bedrijventerrein. 

• Het aantal vertrekkende bedrijven op een bedrijventerrein 

• De aanwezigheid en concentratie van risicovolle branches op een bedrijventerrein. 

Economische indicatoren 

• Het aandeel van de panden op een bedrijventerrein met een lage WOZ-waarde. 

• Het aandeel gehuurde panden op een terrein ten opzichte van panden die in bezit zijn. 

Sociaal-culturele indicatoren 

• Het aantal panden op een bedrijventerrein met een publieke bijeenkomstfunctie. 

Technologische indicatoren 

• Het aantal hoog-capaciteit aansluitingen op een bedrijventerrein. 

• Het aantal weigeringen van een slimme meter op een bedrijventerrein. 

• De aan- of afwezigheid van ANPR-camera’s op een bedrijventerrein. 

Ecologische indicatoren 

• De netto oppervlakte van een bedrijventerrein. 

• De ligging van een bedrijventerrein ten opzichte van de infrastructuur. 

Politiek-juridische indicatoren 

• Het aantal plaatsgevonden incidenten op een bedrijventerrein gerelateerd aan drugs en 

ondermijning. 

• Het aantal strafbare feiten die zich voordoen op een bedrijventerrein. 

• Het aantal meldingen op een bepaald bedrijventerrein. 

Om indicatoren goed in te kunnen zetten in De Liemers is het volgens zowel Ferwerda als van der 

Weide belangrijk systeem- met straatinformatie te combineren. Als voorbeeld wordt hier de indicator 

“gemiddelde leeftijd op een terrein” genoemd, deze is interessant maar niet genoeg. Er zijn relatief 

oude bedrijventerreinen die het gewoon goed voor elkaar hebben. 



44 
 

Door systeeminformatie met straatinformatie te combineren kun je een wat meer kwalitatief verhaal bij 

de indicatoren zetten. Bongers geeft ook aan dat er een combinatie moet zijn van enerzijds een 

preventieve aanpak en repressief optreden bij concrete signalen. Door dat te combineren krijg je 

gerichte controles. Ferwerda geeft aan dat dit het best werkt in de vorm van een stappenplan, een 

model dat enerzijds richtinggevend is aan de hand van indicatoren, maar wel gekoppeld aan een 

locatieanalyse. Deze stappen zijn de volgende: 

1. Slimme data bij elkaar brengen; 

2. De locatieanalyse, het toetsen van theorie aan praktijk en  

3. Het ondernemen van actie op basis van stap één en twee. 

In het tweede deel van dit onderzoek zijn de eerdergenoemde indicatoren omgezet naar maatregelen, 

dit om zo de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein voor ondermijnende criminaliteit zoveel 

mogelijk te minimaliseren. Op enkele indicatoren kan echter geen invloed uitgeoefend worden, zoals 

de grootte van het terrein of het gemiddelde bouwjaar. 

Daarbij zijn enkele lopende projecten in kaart gebracht die ook kunnen worden ingezet in de strijd 

tegen ondermijning op bedrijventerreinen in De Liemers. Dit is allereerst het Project Theseus, waar 

volledige bedrijventerreinen preventief worden gecontroleerd en er zo ook wordt ingespeeld op 

bewustwording. Dan het Keurmerk Veilig Ondernemen, welke het mogelijk maakt om door publiek-

privaat samenwerken de veiligheid op een bedrijventerrein te verbeteren. Tot slot wordt een online 

talkshow, genaamd KIEK UUT, genoemd. Deze aanpak richt zich voornamelijk op het creëren van 

awareness en is specifiek gericht op ondernemers. 

Uit het onderzoek zijn de onderstaande conclusies te trekken ten aanzien van het minimaliseren van 

de ontvankelijkheid van bedrijventerreinen in De Liemers voor ondermijnende criminaliteit. 

• De ontworpen indicatorenlijst laat zien welke indicatoren mogelijk aan de voorkant gezamenlijk 

een beeld kunnen vormen van het risico dat een bedrijventerrein vormt voor ondermijnende 

criminaliteit. Deze indicatoren kunnen zowel preventief als repressief (als maatregelen) worden 

ingezet. 

 

• Er moet beter worden ingespeeld op het combineren van systeem- met straatinformatie; 

blindvaren op de uitkomsten van slechts één van de twee geeft een onvolledig en mogelijk onjuist 

beeld. 

 

• Er moet in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen meer gekeken 

worden naar de volgende aandachtspunten: 

o zowel op zoek gaan naar grote als naar kleine signalen; 

o meer aandacht besteden aan bouwkundige maatregelen; 

o bij ontdekking na bepaalde tijd standaard opnieuw controle uitvoeren; 

o meer aandacht voor publiek-privaat samenwerken; 

o collectiviteit bevorderen, bijvoorbeeld door oprichting ondernemersverenigingen; 

o bedrijfsterreinen revitaliseren; 

o inspelen op bewustwording en 

o economisch belang in achterhoofd houden. 

Een deel van de conclusie en dus het antwoord op de probleemstelling wordt weergegeven in 

paragraaf 7.2. Hier worden namelijk de aanbevelingen gegeven ten aanzien van het voorkomen en 

bestrijden van ondermijnende criminaliteit in De Liemers. 
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7.2 AANBEVELINGEN 

Zet de indicatorenlijst in op bedrijventerreinen in De Liemers 

Door de lijst met indicatoren te gebruiken voorafgaand aan eventuele integrale controles op 

bedrijventerreinen kan efficiënter worden gewerkt. Wel moet deze checklist worden ingevuld voor elk 

van de terreinen afzonderlijk om zo een beeld te krijgen waar het risico op ondermijnende criminaliteit 

groter of juist kleiner is. De aanwezige bedrijventerreinen kunnen dan tegen elkaar worden afgezet op 

basis van de gevonden informatie en zo kan gerichter worden gecontroleerd. Een zodanige analyse 

maakt duidelijk welke bedrijventerreinen gevoeliger zijn voor deze vorm van criminaliteit en door 

gerichter te controleren kan geld, tijd en mankracht bespaard worden. 

Gebruik de indicatorenlijst om gerichte maatregelen op te stellen 

Gezien de lijst met indicatoren iets vertelt over de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein ten 

aanzien van ondermijnende criminaliteit kan deze ook worden ingezet om maatregelen op te stellen. 

In het onderzoek zijn deze maatregelen reeds uitgewerkt, zowel preventief als repressief. Hierbij kan 

gedacht worden aan de volgende: 

- Zorg voor een vitaal en voor ondernemers aantrekkelijk bedrijventerrein om daarmee invloed uit te 

oefenen op de indicator “aantal vertrekkende bedrijven”. 

- Zorg als overheid zijnde voor zichtbaarheid op een bedrijventerrein, dit heeft invloed op de sociale 

controle. Naast zichtbaarheid van overheden heeft ook de samenhang van ondernemers invloed 

op deze sociale controle. Een maatregel zou kunnen zijn om een vorm van collectiviteit op te 

starten. 

- Zorg voor aanwezigheid van ANPR-camera’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat criminelen 

hun toekomstige “werkomgeving” in kaart brengen en de aanwezigheid van camera’s die mogelijk 

hun kentekens registreren is niet erg uitnodigend. 

- Panden waar reeds iets is voorgevallen met betrekking tot ondermijning moeten naderhand beter 

worden gecontroleerd blijkt uit het onderzoek. Dit is direct een maatregel die kan worden ingezet, 

want criminelen vinden te makkelijk hun weg terug naar dit soort panden. 

Voer de gevonden aandachtspunten door in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen 

Deze aandachtspunten zijn genoemd in de conclusie, maar behoren ook tot de aanbevelingen. Er 

wordt namelijk aanbevolen deze aandachtspunten door te voeren in de aanpak van ondermijning op 

bedrijventerreinen. Deze aandachtspunten zijn de volgende: 

• Er moet zowel op zoek worden gegaan naar grote als kleine signalen. 

• Er moet meer aandacht worden besteed aan bouwkundige maatregelen. 

• Bij ontdekking van ondermijning in een pand moet na bepaalde tijd standaard weer een controle 

uit worden gevoerd. 

• Er moet meer aandacht komen voor publiek-privaat samenwerken. 

• De collectiviteit op bedrijventerreinen moet worden bevorderd. 

• Bedrijventerreinen moeten worden gerevitaliseerd. 

• Er moet (meer) worden ingespeeld op bewustwording. 

• Het economisch belang van ondernemers moet bij de aanpak altijd in het achterhoofd worden 

gehouden. 

Lopende projecten inzetten op bedrijventerreinen in De Liemers 

In het onderzoek zijn drie lopende projecten nader onderzocht, het Project Theseus, het Keurmerk 

Veilig Ondernemen en de online talkshows gericht op ondernemers en ondermijning. Al deze 

projecten zouden ook kunnen worden ingezet in De Liemers en dit wordt ook aanbevolen. 

Allereerst het Project Theseus, dit project is geïnitieerd en opgezet door gemeenten in Gelderland, het 

Openbaar Ministerie, de provincie Gelderland, de politie en de Gelderse omgevingsdiensten. De 

Liemers is een gebied dat zich ook in de provincie Gelderland bevindt en zou dus kunnen deelnemen 
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aan dit project. Wel moet dit worden aangevraagd vanuit een gemeente, dus zou elk van de betrokken 

gemeenten in De Liemers dit apart moeten doen. Voor wat betreft het project zelf is het maken van 

aanpassingen niet nodig om deze ook in dit gebied in te kunnen zetten. 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen loopt reeds op één terrein in de gemeente Zevenaar, welke ook 

behoort tot het gebied De Liemers. Ook dit traject zou op meerdere terreinen kunnen worden ingezet 

in de strijd tegen onder andere ondermijnende criminaliteit. Naast dat het invloed uitoefent op de 

veiligheid op het bedrijventerrein draagt het ook bij aan het contact onderling en het contact tussen 

overheid en bedrijven. Dit blijkt uit een interview met een bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente 

Zevenaar wanneer wordt gepraat over collectiviteit op terreinen. 

Tot slot de online talkshows KIEK UUT. Deze shows richten zich momenteel op gemeenten in de 

Achterhoek, maar zouden ook veel kunnen betekenen in de gemeenten gelegen in het gebied De 

Liemers. Wederom zou dit geïnitieerd moeten worden vanuit de gemeenten apart, maar gezien het 

online karakter kan makkelijk worden aangesloten vanuit het gehele gebied. Dit wordt aanbevolen om 

zo bewustwording te creëren omtrent het probleem ondermijning en personen mee te geven wat ze er 

zelf aan kunnen doen en waar ze terecht kunnen bij eventuele vermoedens.  
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HOOFDSTUK 8 DISCUSSIE 

In deze discussie komen de beperkingen van het onderzoek aan de orde, wordt de bruikbaarheid van 

aanbevelingen beargumenteerd en zullen er adviezen volgen voor eventueel vervolgonderzoek. 

8.1 BEPERKINGEN  

De Liemers bestaat uit totaal 34 bedrijventerreinen, welke ook in de overzichtskaart in bijlage 1 zijn 

weergegeven. Voorafgaand aan dit onderzoek was het de bedoeling om alle bedrijventerreinen te 

toetsen aan de opgestelde indicatorenlijst. Al snel bleek dat dit onhaalbaar en onmogelijk was gezien 

de tijd en het gebrek aan beschikbare informatie. Dit heeft een inhoudelijk effect gehad op het 

vervolgonderzoek en daarmee de resultaten. Zo is niet in kaart gebracht hoe ontvankelijk 

bedrijventerreinen in De Liemers nou echt zijn voor ondermijnende criminaliteit. Er is dieper ingegaan 

op de bruikbaarheid en het inzetten van de gevonden indicatoren doordat hier relatief op tijd rekening 

mee kon worden gehouden. 

Op het moment van onderzoek speelde het Covid-19 virus nog altijd. Daardoor konden enkele 

respondenten moeilijker bereikt worden en interviews moesten online afgenomen worden. Het gemis 

van fysiek contact heeft wellicht geleid tot slechtere interpretatie van enkele uitspraken en heeft ook 

kansen weggenomen om meer te kunnen zien en leren. 

8.2 BRUIKBAARHEID  

Tijdens het opleveren van deze scriptie is het thema nog steeds aan de orde. Om de zoveel tijd 

worden er zaken opgerold op bedrijventerreinen die een relatie hebben met ondermijning. Ook de 

huidige coronapandemie heeft invloed op het ondernemersklimaat, ook op bedrijventerreinen. Veel 

bedrijven hebben in slecht weer gezeten de afgelopen tijd en wellicht keuzes gemaakt die achteraf 

gezien niet slim waren. Deze ontwikkeling zal ervoor zorgen dat het thema ook de komende tijd erg 

belangrijk blijft en dat er aandacht aan moet worden besteed. 

De aanbevelingen gegeven in dit onderzoek zijn redelijk algemeen opgesteld. Betrokken partijen 

kunnen dit invullen op een manier die bij hun gemeente of gebied past. Ook is het belang van de 

ondernemer duidelijk naar voren gebracht; een gesprek met een bedrijfscontactfunctionaris heeft daar 

goed inzicht in gegeven. Daarbij zijn enkele concrete voorbeelden genoemd die, indien gewenst, 

kunnen worden ingezet. 

8.3 VERVOLGONDERZOEK  

Vanuit het onderzoek zijn enkele punten naar voren gekomen voor het uitvoeren van mogelijke 

vervolgonderzoeken. 

Allereerst een onderzoek gericht op de gevonden indicatoren die iets zeggen over de ontvankelijkheid 

van bedrijventerreinen voor ondermijnende criminaliteit. Om de lijst als een op zich staand document 

te gebruiken is het namelijk gewenst te onderzoeken welke normering kan worden toegevoegd. Het 

uiteindelijke product in dit afstudeeronderzoek is alleen te gebruiken in relatie tot de uitkomsten van 

andere bedrijventerreinen. Wanneer wordt onderzocht welke normering kan worden toegevoegd bij 

bijvoorbeeld de indicator “netto oppervlakte van een terrein” kan direct worden aangegeven of het 

betreffende terrein volgens die norm afwijkt of niet. 

Een tweede punt tot vervolgonderzoek is het uitzoeken van het economisch belang voor 

ondernemers. In het onderzoek kwam naar voren dat het veel zou kunnen betekenen wanneer het 

economisch belang uitgewerkt op tafel zou kunnen worden gelegd. Getallen omtrent ontruiming, 

sluiting van een pand en het verwerken van drugsafval zouden onderbouwd kunnen worden. Hiermee 

kunnen ondernemers gemotiveerd worden, dit is immers de reden dat ze bestaansrecht hebben.  



48 
 

LITERATUURLIJST 

AD. (2020, 10 juni). Opruimen drugslab in Overberg kost kleine 2 ton, maar of de vervuiler dat 

kan betalen... Geraadpleegd op 11 februari 2021, van https://www.ad.nl/utrecht/opruimen-drugslab-in-

overberg-kost-kleine-2-ton-maar-of-de-vervuiler-dat-kan-

betalen~a18054c6/#:~:text=%C2%A9%20William%20Hoogteyling-

,Opruimen%20drugslab%20in%20Overberg%20kost%20kleine%202%20ton%2C%20maar%20of,de

%20bodem%20moet%20worden%20afgegraven. 

AD. (2021, 16 januari). 750 kilo ‘spatzuivere’ cocaïne gevonden op bedrijventerrein. 

Geraadpleegd op 9 februari 2021, van https://www.ad.nl/roosendaal/750-kilo-spatzuivere-cocaine-

gevonden-op-bedrijventerrein~a4073200/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Akkers, T. (2019, 20 juni). Broken window theorie. Geraadpleegd op 9 april 2021, van 

https://www.ensie.nl/twan-akkers/broken-window-

theorie#:%7E:text=De%20broken%20window%20theorie%20is,van%20andere%20ramen%20kleiner

%20is. 

Benders, L. (2021, 26 februari). Validiteit en betrouwbaarheid vaststellen in je scriptie. 

Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/validiteit-en-

betrouwbaarheid-vaststellen-scriptie/ 

Bolsius, Y., Höcük, S., Prüfer, P., & Kolthoff, E. (2018, 12 december). Indicatoren van 

(georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen: een verkennend onderzoek in de 

gemeente Tilburg. Geraadpleegd op 1 maart 2021, van 

https://www.centerdata.nl/sites/default/files/2836_volldige_tekst_tcm28-368314.pdf 

CCV. (2012). Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen. Geraadpleegd van 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/PVO/Documenten/Handboek_Keurmerk_Veilig_O

ndernemen/handboek_kvo_2012.pdf 

CCV. (2020a, 5 oktober). Veilig Bedrijventerrein. Geraadpleegd op 22 februari 2021, van 

https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-bedrijventerrein/ 

CCV. (2020b, 26 oktober). Betrokken partijen. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van 

https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/betrokken-partijen/ 

CCV (2021, 26 februari). Integraal veiligheidsbeleid. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van 

https://hetccv.nl/onderwerpen/integraal-

veiligheidsbeleid/#:%7E:text=De%20verantwoordelijkheid%20voor%20het%20veiligheidsbeleid,handh

aving%20van%20de%20openbare%20orde. 

De Graauw, C. (2019, 2 oktober). Meet je wat je wilt meten? Het belang van juiste indicatoren. 

Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.claudiadegraauw.nl/meet-je-wat-je-wilt-meten-het-

belang-van-juiste-

indicatoren/#:%7E:text=Een%20indicator%20is%20een%20meetbaar,norm%20dan%20is%20bijsturin

g%20mogelijk. 

De Telegraaf. (2021, 19 januari). Veel verdachte spullen gevonden op bedrijventerrein 

Bergschenhoek. Geraadpleegd op 9 februari 2021, van 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1809018160/veel-verdachte-spullen-gevonden-op-bedrijventerrein-

bergschenhoek 

Dingemanse, K. (2020, 9 juli). Soorten interviews. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van 

https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/ 



49 
 

Eversdijk, A., & Korsten, A. F. A. (2015). Motieven en overwegingen achter publiek-private 

samenwerking. Beleidsonderzoek Online. https://doi.org/10.5553/beleidsonderzoek.000515 

Gemeente Renkum. (2019, 25 maart). Ondermijning. Geraadpleegd op 11 februari 2021, van 

https://www.renkum.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Veiligheid/Ondermijning 

Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem. (2018). IBIS Bedrijventerreinen Database. 

Geraadpleegd op 16 februari 2021, van http://webservices.gbo-

provincies.nl/SiteDownForMaintenance.html 

Kamer van Koophandel. (2014 februari). Veelgestelde vragen bij de registratie van vestigingen 

in het Handelsregister. Geraadpleegd op 14 april 2021, van 

https://www.kvk.nl/download/Veelgestelde%20vragen%20inschrijven%20zorginstellingen_versie%201

10214_tcm109-386522.pdf 

Keken, H. van. (2006). Voor het onderzoek; het formuleren van een probleemstelling. 

Amsterdam: Boom Onderwijs. 

Klijn, E.H., G.R. Teisman – Governing Public-Private Partnerships; analysing and managing 

the processes and institutional characteristics of public-private partnerships. – In: S.P. Osborne (ed.) – 

Public-Private Partnerships; theory and practice in international perspective. – Londen: Routledge, 

2000 

Kruize, P., & Gruter, P. (2020). Criminele gebouwen. WODC. Geraadpleegd van 

https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3027/3092-criminele-gebouwen-volledige-

tekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Laan, A.M. van der en Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico en bescherming: 

jeugdmonitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. Den Haag: WODC Ministerie voor Welzijn, 

Gezondheid en Sport. 

LIEC. (2019, 21 oktober). Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit. Geraadpleegd op 

19 februari 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/18/tk-bijlage-

landelijk-beeld-ondermijnende-criminaliteit 

Liemers Trots. (z.d.). Begrenzing van De Liemers [Kaart]. Geraadpleegd van 

https://www.liemerstrots.nl/de-liemers/ 

Lindus. (2021). Over Lindus. Geraadpleegd op 9 februari 2021, van https://www.lindus.nl/over-

lindus/ 

Lupsha, P.A. (1996). Transnational Organized Crime Versus the Nation-State. London: Frank-

Cass Publishers. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2021, 9 februari). Provincie voert 

landelijk en eigen beleid uit. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/provincies/taken-provincie 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2019, 31 oktober). Ondermijnende criminaliteit. 

Geraadpleegd op 9 februari 2021, van 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/ondermijnende-criminaliteit 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2020, 21 september). RIEC-LIEC convenant, 

Privacyprotocol en persoonsgegevens. Geraadpleegd op 23 februari 2021, van 

https://www.riec.nl/maatregelen-en-documenten/convenant 



50 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2021, 3 maart). De RIEC’s en het LIEC - RIEC-LIEC 

Informatie- en Expertisecentrum. Geraadpleegd op 16 maart 2021, van https://www.riec.nl 

Nieuwenhuis, F. & M. Pannekoek (2012). Werkwijzen van georganiseerde criminaliteit. 

Verslag van een onderzoek voor het National dreigingsbeeld 2012. Dienst IPOL, Zoetermeer. 

Noordenburg, C. (2021, 13 januari). Platform Veilig Ondernemen. Geraadpleegd op 22 

februari 2021, van https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/ 

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. (2021, 28 mei). Promo Online Talkshow KIEK 

UUT Oude IJsselstreek. Geraadpleegd op 6 juni 2021, van 

https://www.youtube.com/watch?v=NFqWTzvSLd4 

Politie. (z.d.). Aantreffen / vermoeden drugslab. Geraadpleegd op 12 februari 2021, van 

https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html 

Politie. (z.d.). Ondermijning. Geraadpleegd op 9 februari 2021, van 

https://www.politie.nl/themas/ondermijning.html 

Provincie Gelderland. (2021, 9 februari). Speciaal controleteam maakt bedrijventerreinen 

veiliger. Geraadpleegd op 1 maart 2021, van https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Speciaal-

controleteam-maakt-bedrijventerreinen-veiliger.html 

PVO Oost-Nederland. (z.d.). Wat is PVO Oost-Nederland? Geraadpleegd op 9 februari 2021, 

van https://www.pvo-oostnederland.nl/wat-is-pvo-oost-nederland/ 

Regio 8. (2020, 29 juni). Opruimen drugslab kan tot een ton kosten. Geraadpleegd op 12 

februari 2021, van https://www.regio8.nl/opruimen-drugslab-kan-tot-een-ton-

kosten/nieuws/item?1161845 

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland. (2020). Ondermijning in 

Gelderland. Geraadpleegd op 16 februari 2021, van 

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8351113/1/PH_-

_Bijlage_openbaar_gedeelte_Rode_Draden_beeld_%28PS2020-14%29 

RIEC. (z.d.). Witwassen. Geraadpleegd op 22 februari 2021, van 

https://www.riec.nl/ondermijnende-criminaliteit/witwassen 

RIVM. (2020 juli). Kwikdampmetingen bij drugslabs | RIVM Magazines. Geraadpleegd op 17 

februari 2021, van https://magazines.rivm.nl/2020/07/altijd-alert/kwikdampmetingen-bij-drugslabs 

RTL nieuws. (2021, 15 januari). Kwetsbare cliënten door zorgorganisaties ingezet voor 

criminele activiteiten. Geraadpleegd op 11 juni 2021, van 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5208962/zorg-criminelen-ondermijning-clienten-pgb-

zorgfraude 

Scherpenisse, J., van Twist, M., & Schram, J. (2017 juni). Ondertussen in de Spaanse Polder. 

Geraadpleegd op 19 februari 2021 

Schwartz, E. M. (2012). Breakthrough Advertising. Geraadpleegd op 8 juni 2021 

Steen, M. van der, Schram, J., Chin-A-Fat, N. & Scherpenisse, J. (2016). Ondermijning 

ondermijnd. Hoe het rijk meer ruimte kan maken voor een (boven)lokale aanpak van georganiseerde 

ondermijnende criminaliteit. Den Haag: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. 



51 
 

Stek, D. (z.d.). DESTEP-analyse voor het analyseren van je macro-omgeving. Geraadpleegd 

op 23 maart 2021, van https://www.strategischmarketingplan.com/externe-analyse/destep-analyse/ 

Toolbox Beleidsplanning. (z.d.). Indicatoren. Geraadpleegd op 1 maart 2021, van 

https://beleidsplanning.socius.be/5-4-indicatoren/ 

Tops, P. & Tromp, J. (2017). De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld 

verstrengeld raken. Amsterdam: Uitgeverij Balans. 

Tops, P.W., & van der Torre, E. (2015). Onderzoeksreeks Politieacademie - Wijkenaanpak en 

ondermijnende criminaliteit (1ste editie). Geraadpleegd op 22 februari 2021 

Tubantia. (2021, 10 januari). Speurneus agenten leidt naar sluw verborgen wietkwekerij in 

Deventer. Geraadpleegd op 9 februari 2021, van https://www.tubantia.nl/deventer/speurneus-agenten-

leidt-naar-sluw-verborgen-wietkwekerij-in-deventer~aad3f85f/ 

Tubbing, L. (z.d.). Fieldresearch vs. deskresearch. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van 

https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/fieldresearch-vs-deskresearch/ 

Van der Zee, F. (2017). Variabele. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van 

https://hulpbijonderzoek.nl/online-

woordenboek/begrippen/variabele/#:%7E:text=Een%20variabele%20is%20de%20algemene,meten)%

20kenmerk%20bij%20de%20onderzoeksobjecten.&text=Een%20variabele%20is%20een%20’contain

er,en%20wordt%20iedere%20variabele%20geoperationaliseerd. 

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. (z.d.). Mensenhandel. Geraadpleegd op 22 februari 

2021, van https://veiligheidscoalitie.nl/apothekerskast/georganiseerde-ondermijnende-

crim/mensenhandel/ 

Verhoeven, N. Wat is onderzoek?: praktijkboek voor methoden en technieken. (5e editie). 

Amsterdam: Boom Lemma uitgevers. 

Wapens de Wijk uit. (2021). Waarom. Geraadpleegd op 22 februari 2021, van 

https://wapensdewijkuit.nl/waarom/#:%7E:text=DAAROM%20WAPENS%20DE%20WIJK%20UIT!&tex

t=In%202019%20steeg%20het%20aantal,om%20messen%20vaker%20te%20gebruiken.&text=Elke%

20vorm%20van%20acceptatie%20of,en%20leefbaarheid%20in%20onze%20wijken. 

  



52 
 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 OVERZICHTSKAART BEDRIJVENTERREINEN DE LIEMERS 

 



53 
 

BIJLAGE 2 OPERATIONALISATIESCHEMA 

 

Onderzoeksvraag Methode van 
dataverzameling 

Onderzoeks-
eenheden 

Variabelen Indicatoren 

Welke indicatoren 
bepalen hoe 
(on)aantrekkelijk 
bedrijventerreinen 
zijn voor 
ondermijnende 
criminele 
praktijken? 
 

Deskresearch 

 Literatuuronderzoek 
naar indicatoren 

 
Fieldresearch 

 Interviews met twee 
experts op gebied 
van veiligheid op 
bedrijventerreinen 
om indicatoren te 
toetsen en aan te 
vullen (CCV, 
bureau Beke) 

 

 Bepalende 
indicatoren m.b.t. 
ondermijning op 
bedrijventerreinen 

 Indicatoren 
 

 Ondermijning 
 

 Bedrijventerrein 

Indicatoren 

 Demografisch 

 Economisch 

 Sociaal 

 Technologisch 

 Ecologisch 

 Politiek 
 
Ondermijning 

 Zie § 2.1.1 
 
Bedrijventerrein 

 Zie § 1.4 
 

Op welke manier 
kunnen de 
indicatoren 
worden ingezet op 
bedrijventerreinen 
in De Liemers? 

Fieldresearch 

 Interviews met 
betrokkenen 
(Gemeenten, link 
tot ondernemers, 
expert 
ondermijning, CCV) 

 

 Indicatoren 
daadwerkelijk 
gebruiken 

 Indicatoren 
inzetten 
 

 Bedrijventerreinen 
 

 De Liemers 

Indicatoren 

 Demografisch 

 Economisch 

 Sociaal 

 Technologisch 

 Ecologisch 

 Politiek 
 
Bedrijventerrein 

 Zie § 1.4 
 
De Liemers 

 Zie § 1.1 en 
figuur 1 

 

Welke aanpak kan 
worden 
gehanteerd om 
ontvankelijkheid 
voor 
ondermijnende 
activiteiten op 
bedrijventerreinen 
te minimaliseren? 
 

Deskresearch 

 Onderzoek naar 
aanpak, wat is er al 
bekend 

 
Fieldresearch 

 Deskundigen 
interviewen (Project 
Theseus, PVO ON) 
om deskresearch 
aan te vullen 

 

 Aanpak om 
ontvankelijkheid 
ondermijning op 
bedrijventerrein te 
minimaliseren 

 Aanpak 
 

 Ontvankelijkheid 
 

 Ondermijning 
 

 Bedrijventerrein 

Aanpak 

 Interventies 

 Verder 
onderzoek 

 Indicatorenlijst 
 
Ontvankelijkheid 

 Mate waarin 
iets open 
staat voor iets 
of iemand  

 
Ondermijning 

 Zie § 2.1.1 
 
Bedrijventerrein 

 Zie § 1.4 
 

Wat zijn de 
aanpassingen om 
de algemene 
aanpak specifiek 
te maken voor de 

Deskresearch 

 Bestaande kennis 
over De Liemers 
gebruiken 

 
Fieldresearch 

 Algemene 
aanpak specifiek 
maken voor De 
Liemers 

 Specifieke situatie 
 

 De Liemers 
 

 Maatregelen 

Specifieke situatie 

 Situatie die 
alleen op een 
bepaalde plek 
geldt 
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situatie in De 
Liemers? 

 Maatregelen uit 
onderzoeksvraag 4 
vertalen naar De 
Liemers 

De Liemers 

 Zie § 1.1 en 
figuur 1 

 
Aanpak 

 Interventies 

 Verder 
onderzoek 

 Indicatorenlijst 
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BIJLAGE 3 TRANSCRIPT INTERVIEW FERWERDA 

 

Datum  7 mei 2021 

 

Tijd  11:30 uur 

 

Locatie Microsoft Teams 

 

Legenda R Respondent 

  SR Sjane Reinink 

  * Onverstaanbaar 
 
Vooraf gevraagd of respondent ermee instemt dat het interview wordt opgenomen om later 
te kunnen transcriberen en of zijn naam genoemd mag worden in het eindrapport. Dit was 
beide akkoord. 
 
SR Ik ben erg benieuwd wat u precies doet, wat uw werk is. 
R Nou ik ben criminoloog, directeur van Bureau Beke. Gisteren toevallig op tien 

bedrijventerreinen geweest voor mystery guest-bezoeken. Dat gaat over criminaliteit 
in de automotive branche, een onderzoek dat we doen. De praktijk zit dus nog lekker 
fris in het achterhoofd. Bureau Beke doet vooral onderzoek op het gebied van 
veiligheid en criminaliteit, dat weet je misschien wel. We doen ook wel aan 
instrumentontwikkeling, maar we zijn primair toch onderzoekers. 
Fenomeenonderzoekers en in dat kader ook wel het nodige gedaan op dit thema zeg 
maar, ondermijning. Nou ja, dat eigenlijk. Dus het is heel breed, maar ondermijning is 
ook zeker een onderwerp bij ons. 

SR Ja en ondermijning is natuurlijk ook een heel breed onderwerp. Er is genoeg over te 
vinden. Waar ik dus erg benieuwd naar ben, zoals ik aangaf heb ik al indicatoren 
gevonden. Maar ik ben wel benieuwd of u er misschien ook wat kunt benoemen of 
dat u indicatoren heeft. 

R Ja, toen je net die opsomming maakte, dat werd gisteren ook weer bevestigd. Kijk 
enerzijds kun je zeg maar indicatoren halen uit bronmateriaal: registraties, Kamer van 
Koophandel, kadaster, politie, noem maar op. Maar je mist wel één hele belangrijke 
en dat is gewoon waarnemen, er zijn, locatieanalyses zoals wij dat noemen. Ik zou 
echt als ik jou was die twee bronnen naast elkaar zetten, want je kunt met 
observaties, dat zegt vaak heel veel. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was eerst op 
een bedrijventerrein ergens bij de grensstreek, in het gebied van het RIEC Oost-
Nederland. Ik rijd zo’n industrieterreintje dan op, want daar gaan we mystery guest-
bezoek doen bij een aantal ondernemingen. Dan weten we van tevoren waar we 
heengaan en waarom. In dit geval zijn het ondernemingen waar strafrechtelijke 
onderzoeken hebben gedraaid in het verleden. Ik maak een script om binnen te 
kunnen komen en het gesprek te kunnen aangaan. Maar wat mij altijd opvalt als ik 
een terrein oprijd, dat zijn de belangrijke observaties. Je hebt een bedrijf en dat bedrijf 
zit in een bepaalde context, je hebt een aantal van die contextvariabelen of 
indicatoren in je model, maar je kunt ook een wat meer kwalitatief verhaal daarbij 
zetten. Kijk wat mij altijd opvalt bij de bedrijven waar het niet goed zit, die liggen altijd 
in een gebied waar de omgeving vaak hetzelfde doet. Dus je ziet vaak een 
concentratie van risicovolle branches bijvoorbeeld bij elkaar. En dat zijn hele 
interessante dingen. Dus je kunt enerzijds zeggen van ik heb een paar van die 
indicatoren, maar ik zou zeker als ik jou was dat je een bedrijventerrein ook even 
ontleedt op welke bedrijven zitten er, op SBI-code zoals de KvK die registreert. En 
welke bedrijven zien wij dan vervolgens als kwetsbaar voor ondermijning. Dat weten 
we natuurlijk best wel aardig, dat er bepaalde branches zijn die veel kwetsbaarder 
zijn dan anderen. Gisteren was het even automotive, ik zie dan een onderneming 
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waarvan ik weet daar is strafrechtelijk onderzoek geweest. Dus die onderneming is 
één maar dan zie ik vervolgens aan de overkant nog vier van dat soort 
demontagebedrijven. Dus het hele clustertje daar, dat is eigenlijk, dat deugt gewoon 
niet. Nou kijk, dat is één: dus wat zit er aan concentraties van kwetsbare branches bij 
elkaar. Maar ook: hoe oogt eigenlijk die omgeving. Dat kun jij niet zien uit gesloten 
bronnen. Dat kun je hooguit indicatief zien van hoe oud is het bedrijventerrein, dat is 
zeker een indicator. Maar er zijn oude bedrijventerreinen die het gewoon goed voor 
elkaar hebben, dat er gewoon goede ondernemingen bij elkaar zitten en de omgeving 
ook gewoon verzorgd is. Ik ben gister op bedrijventerreinen geweest dat ik denk ja 
vind je het gek dat hier auto’s omgekapt worden, daar kom je als gewone burger 
gewoon niet omdat je meteen gezien wordt. Overal lopen mannetjes op straat en bij 
ingangen van bedrijven. Die lopen gewoon contraspionage te doen van komt de 
politie eraan. Zo gaat dat echt. Dat haal je niet uit bronnen maar dat kun je wel zien 
en ook signaleren. Dus in je indicatorenset zou ik wel degelijk een locatieanalyse 
doen. De volgorde daar kun je over twisten. Als je zegt van ik ga mijn instrument 
toepassen op een aantal echte bedrijventerreinen om het ook te toetsen, maar ik zou 
het zeker doen. Dat je een soort checklist maakt, dan ga je naar die locaties toe en 
dan ook op een aantal dingen letten. En dan moet je denken aan de verzorgdheid 
van de omgeving. De constructie van een bedrijventerrein is belangrijk, het bouwjaar 
is interessant, maar dat is niet genoeg. Het is echt dan bijvoorbeeld het bouwjaar in 
relatie tot monocultuur op een bedrijventerrein. Je ziet vaak echt stukjes. Ik heb laatst 
onderzoek gedaan in Overvecht in Utrecht, best een groot bedrijventerrein maar echt 
op een kleine postzegel binnen het grote terrein, daar was het fout. Wat kenmerkt 
dan die postzegel? Monocultuur als het gaat om automotive bedrijven, heel veel 
bedrijfjes in de sfeer van de zorg bij elkaar en daar zat het eigenlijk fout. Hele 
onverzorgde omgeving, veel rotzooi. Dat soort dingetjes die je dan heel snel mee op 
kunt pikken, waarvan je denkt hey interessant. Wat wij natuurlijk doen als we 
locatieanalyses doen, dan gaan we ook knock and talk. Dus dan ga je ook even 
buurten, aanbellen en even naar binnen lopen. Weliswaar met een smoes, maar om 
een beeld te krijgen van wat zit hier nu eigenlijk. Dan haal je heel veel informatie op 
die wat minder aan de systeemkant zit. Dus je zou kunnen zeggen ik bouw een 
model dat enerzijds richtinggevend is van hier zou het wel eens mis kunnen zijn, 
maar ik zou daar wel degelijk een fysieke check, een locatieanalyse aan koppelen. 
Want die twee samen maken denk ik het beste beeld. Ik heb gisteren een paar 
bedrijventerreinen gehad waarvan ik dacht hier zou ik morgen een integrale controle 
starten. Dus dat je zegt, dit bedrijventerrein heeft een paar kenmerken. Wij komen 
daar toevallig, wij zijn gisteren op tien locaties geweest en ik heb zeker drie locaties 
gezien waarvan ik de burgemeester morgen zou adviseren ga daar maar een 
integrale controle doen. Ik kan je de straat en een aantal huisnummers erbij geven. 
Als je dan integraal gaat kijken ga je 100% iets vinden. Gesjoemel met milieu, 
arbeidstijd dingen, tot aan criminaliteit. Ik ging gisteren een onderneming binnen met 
als smoes een auto kopen voor mijn schoondochter en een andere klant komt op dat 
moment ook binnen want dat bedrijf doet in gadgets, tenminste dat zeggen ze op het 
internet. Maar er komt een klant van heel ver weg een kabeltje halen en die rekent 
cash af en krijgt ook geen bon. Daar sta ik gewoon bij, dat haal je niet uit systemen. 
Dus dat soort observaties zijn vaak heel belangrijk. Die kun je als onderzoeker doen, 
dit kun je gewoon organiseren. Maar om te voorkomen dat je de hele dag heel 
Nederland doorreist kun je zeggen we maken een model waarvan we op basis 
werken. De indicatoren heb je al best wel aardig, ik zou er zeker aan toevoegen 
risicovolle branches. Als ik een bedrijventerrein analyseer begin ik vaak met het 
opvragen van een lijst bij de KvK met welke bedrijven zitten hier, welke SBI-codes 
zijn daaraan gekoppeld en dan maak ik al een schifting tussen kwetsbaar en niet 
kwetsbaar. Als je op een bedrijventerrein ziet dat heel veel iets doen in de 
transportsector en dan de koeriersbedrijfjes en dat soort dingen, dan ga ik even 
plussen en ook zeker later kijken. Zo kun je heel snel een bedrijventerrein ontleden, 
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zeker in combinatie met andere indicatoren. Ligging ten opzichte van de infrastructuur 
is ook een belangrijke indicator. Bedrijventerreinen waar van alles mis is zijn vaak ook 
heel makkelijk en goed toegankelijk. Dus via de weg of via het water kun je heel snel 
binnen- en buitenkomen. De anonimiteit en de ligging zijn vaak ook belangrijk 
waarom een bedrijventerrein meer of minder interessant is voor ondermijnende 
criminaliteit. Die tip zou ik je sowieso willen geven. Op basis van data kun je zeggen 
dit zijn bedrijventerreinen die interessant zijn. Mijn ervaring is wel dat het altijd 
hoekjes zijn, het is nooit het hele bedrijventerrein. Op zulke hoekjes ervaar je vaak 
een monocultuur. Dit moet je koppelen aan een locatieanalyse en dan vind ik het heel 
logisch om proactief integrale controles uit te voeren. Vanuit verschillende 
hoedanigheid gaan kijken. Ook zo eentje, wel een kleintje hoor, maar belangrijk. Ik 
sta gisteren bij een bedrijf en die hangt volledig in de camera’s. Dat is raar. Er is 
niemand, de deur zit op slot en dan zitten er overal camera’s aan het pand. Die 
waarneming die kun je niet doen vanuit databronnen maar wel als je op locatie bent. 
Ik ben zeker een fan van indicatoren op afstand gebruiken, maar je kunt daar wat mij 
betreft niet mee volstaan. Je hebt daar echt wel ook waarneming bij nodig. 

SR Ja ik snap wat u bedoelt. Het is inderdaad denk ik wel heel handig aan de voorkant. 
Want ik sprak ook een AOV’er en die vertelde ‘wij doen eigenlijk maar wat’. Op dat 
moment is het wel heel handig, maar je kunt er pas wat mee als je er ook echt op uit 
gaat. Ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Stel ik heb straks mijn indicatorenlijst en 
die komen overeen met een bepaald terrein en ik ga daarheen, wat zie ik dan? 

R Die stap zou ik haast in je modelbouwen als ik heel eerlijk ben. Stap één is gewoon 
wat slimme data bij elkaar brengen waardoor je eigenlijk de mate van risico op 
ondermijnende criminaliteit kunt zien. Ook wisseling van ondernemingen is een hele 
interessante indicator, dus een hele grote doorloopsnelheid. Veel huur, maar relatief 
weinig bezit is ook een hele interessante indicator. Dat zijn van die indicatoren die je 
aan de voorkant kunt opbouwen. Dat filtert en dan gaan kijken. Wat zie ik in de 
waarneming en strookt dat met de indicatoren? Op die manier kun je je model wellicht 
wat verfijnen. Stap één is dan hij valt als risicovol uit de data, stap twee is in feite de 
locatieanalyse en stap drie is de actie. Een interessante actie op dit punt is natuurlijk 
integrale handhaving, integrale controles.  

SR Ja, daar ben ik het mee eens. Vaak als het over ondermijning gaat, dan vlieg je het 
best wel negatief aan. Maar ik vind het ook interessant om bedrijventerreinen te 
onderzoeken waar het volgens de data helemaal goed zou moeten gaan. Dan speelt 
de vraag, is dat zo en waarom dan. 

R Ik moet je eerlijk zeggen ik heb de afgelopen jaren best wel veel onderzoek gedaan 
op bedrijventerreinen. De kwalitatieve mystery guest-bezoeken die wij doen zijn echt 
heel waardevol.  

SR Hoe plannen jullie deze dan in? Begint u dan ook met een indicatorenlijst? 
R Nou zoals gisteren bijvoorbeeld, dan weet ik gewoon waar strafrechtelijke 

onderzoeken hebben gedraaid. Dus ik weet daar heeft in 2018 een bedrijf gezeten 
die gewoon fout was. Dit is gewoon aantoonbaar. Dat is mijn begin. Ik wil eigenlijk 
weten of die onderneming er nou zit om zo te kijken wat is nou het effect geweest van 
het justitiële optreden. Als die er nog zit dan ga ik met hem in gesprek. Vervolgens 
kijk ik naar de omgeving en het is maar zelden zo dat een foute onderneming in een 
omgeving zit die verder helemaal goed is. Rotzooi trekt rotzooi aan, je hebt heel vaak 
cumulatie van ellende. Dat is natuurlijk interessant. Ik denk ook dat heel veel 
gemeenten maar wat doen, terwijl je ook zou kunnen zeggen van kan dit meer 
informatiegestuurd doen. Dat is deel A in jouw model, maar ik zou oppassen dat je 
niet helemaal alleen maar op data vaart. Maar dat je ook zegt van oké we gaan in 
fase B een soort korte check doen op onze data, op onze indicatoren. Dit om fase C 
zo succesvol mogelijk te maken. Want als je van A naar C in één keer gaat, dan 
vrees ik dat je in een aantal gevallen op een terrein komt en er niks aan de hand is. 
Dit kan ook prima zijn hoor, dat heeft natuurlijk een soort preventieve werking. Maar 
we weten beide: capaciteit is schaars, de organisaties die inzet plegen willen ook 
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graag resultaat. Dat is gewoon zo. Het zijn soms maar kleine stukjes op een terrein, 
dat overschatten mensen soms ook wel. Een bedrijventerrein an sich in zijn geheel is 
nooit rot, het zijn vaak onderdelen. 

SR De dingen die u net aangaf, de branches wie er zitten. Is het vooral dan de 
automotive, transport et cetera? 

R Ik kan ze wel even met je doornemen. Als je het hebt over risicovolle branches dan 
zijn dat er best wel veel. Bijvoorbeeld kapperszaken, alleen die zul je niet zien op 
bedrijventerreinen. Maar ook sportscholen, tweedehands kleding, taxibedrijven, 
hoveniersbedrijven, automotive, uitzendbureaus, tuincentra, groente- en 
fruitbedrijven, massagesalons, nagelstudio’s, coffeeshops, glazenwassers, 
opvangvoorzieningen, import- exportbedrijven, opslagbedrijven. Daar heb ik ook een 
onderzoek naar gedaan, Black Box, ik weet niet of je het kent. 

SR Ja, ik heb het boekje gezien. 
R Het zijn er echt best wel veel. Ook dingen in de sfeer van zorgbureautjes, die 

schieten de pan uit. Stichtingen zijn ook interessant of die op bedrijventerreinen 
zitten. Daarnaast bedrijfsverzamelgebouwen. Daar heb je al een behoorlijk lijstje. 

SR Bij elke die u opnoemt heb ik inderdaad het gevoel van ja dat zou zeker mis kunnen 
zijn. 

R Ja en dat kun je heel snel screenen trouwens. Want ieder bedrijf heeft een SBI-code 
en dat is een soort eerste filter die je al aan kunt brengen. Dit kan heel gemakkelijk 
via de KvK. Bij het kadaster kun je heel snel dingen weghalen, over oppervlakte maar 
ook hoe vaak bedrijven wisselen van eigenaar. Dit is systeemdata en je kunt een 
open bron zoals CBS gebruiken om te kijken welke soorten van criminaliteit zien we 
eigenlijk historisch op dit bedrijventerrein. Je ziet normaal ellende trekt ellende aan. 
Dus op een bedrijventerrein waar in een jaar veel incidenten zijn, gerelateerd aan het 
aantal vierkante meters moet je dat dan wel doen dus aan de oppervlakte. Maar 
aantal incidenten per 1000 vierkante meter bijvoorbeeld of 10.000, maar ook de ernst 
van de incidenten. Overlast jeugd is iets anders dan een drugsmisdrijf. Ook het aantal 
bestuurlijke sluitingen is een interessante indicator, dit is een hele makkelijke 
indicator. Of het aantal MMA-meldingen, hoeveel zijn er op die locatie geweest? Aan 
de voorkant is er genoeg maar val niet in de valkuil dat je denkt nu hebben we hem, 
dit moet je wel toetsen in de praktijk.  

SR Er is veel te vinden qua cijfers over bijvoorbeeld oppervlakte of incidenten, maar de 
sociale gang van zaken op een bedrijventerrein zou ook een belangrijke indicator 
kunnen zijn. Hier kom je online alleen niet achter. 

R Het interessante is, zeker tegenwoordig, hoeveel woonadressen zitten er op een 
bedrijventerrein. Hoeveel wordt er gewoond. Wat wij vaak zien is dat er op 
bedrijventerreinen vaak veel kwetsbare mensen wonen die vervolgens weer als 
arbeidsmigrant werken op datzelfde terrein. Dus daar wordt ook gewoond en is vaak 
niet officieel geregistreerd. Wat ik vaak doe is dat ik even een babbeltje maak met de 
man van PostNL om te vragen of ze ook pakketjes afleveren bij particulieren. Vaak is 
dit het geval. Dit staat niet geregistreerd. Je hebt heel veel indirecte indicatoren die je 
dus echt op moet halen. Je begon net met het gaat me niet om of er veel nachtelijke 
activiteit is of dat een deur afgetimmerd is, want dan is het al mis. Locatieanalyse is 
toch echt heel belangrijk. Dingen die je ziet en observeert kun je later nog nader 
onderzoeken, een aanvullend onderzoek. 

SR U noemde net dat u soms zo zou kunnen zeggen waar integrale controles uitgevoerd 
kunnen worden. Is er dan nog meer wat jullie aan de achterkant doen? Met alle 
verzamelde data en de locatieanalyses. 

R Nou meestal is het inderdaad input voor een overheid, locatie driehoek of het RIEC, 
die daar vervolgens zelf mee verder gaan. Dus wij maken een soort 
criminaliteitsbeeld van een terrein. Daar combineren wij altijd systeeminformatie met 
straatinformatie, gesprekken en interviews doen we ook vaak. Dat mondt uit in een 
advies waarin we zeggen als jullie tijd en capaciteit hebben dan zou ik daar en daar 
eens gaan kijken. Dan geven we adressen et cetera. Het zijn meestal 



59 
 

embargorapporten, maar dat is logisch. Het product is dus vaak een advies op basis 
van een analyse en dat advies kan zijn dat de recherche bepaalde mensen moet 
gaan observeren of een controle in een pand. Het kan heel verschillend zijn, maar 
mondt wel altijd uit in iets concreets. Altijd ook goed onderbouwd. Het is fijn om te 
kunnen zeggen op dat en dat bedrijventerrein moet je zijn bij die en die 
ondernemingen en op dat en dat tijdstip. En dan de bevindingen erbij. Ook wel een 
ander voorbeeldje, ook weer toeval maar als je er niet heen gaat zie je het niet. Wij 
hadden een locatie en daar hadden vader een zoon een bedrijf in 2018 die vervolgd 
is vanwege criminele activiteiten. Toen we daar kwamen was het bedrijf hetzelfde, 
maar het hek zat dicht. Ik loop twee panden terug waar in gesprek raak met diegene 
die aan het werk is. Als ik vraag waar zijn buurman is geeft hij aan hem wel even te 
bellen. Dan kom ik erachter dat die jongen de zoon uit 2018 is, waar hij precies 
dezelfde activiteiten uitvoert. Dit had ik nooit uit data kunnen halen, dus daarom is 
locatieanalyse zo belangrijk. Een praatje maken is snel gedaan. 

SR Ja dit laat me inderdaad inzien hoeveel een bezoekje teweeg kan brengen. 
R Absoluut. Ik wil je nog een aantal indicatoren meegeven. Allereest bestuurlijke 

sluitingen, ook zijn er in de afgelopen periode strafrechtelijke onderzoeken geweest 
en was er ook daadwerkelijk iets aan de hand. Dit zou een indicator kunnen zijn 
vanuit de gedachte “cumulatie van ellende”. Je ziet vaak monoculturen, dingen die 
elkaar aantrekken in een klein gebied bij elkaar. Dit heeft een bepaalde veiligheid en 
ze helpen elkaar. 

SR Maar denkt u dan ook dat incidenten die plaatsvinden zonder dat ze een link hebben 
met ondermijning een indicator kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit? 

R Ja, ja, zeker. Ik zou breed kijken. Je ziet vaak dat in de omgeving van bedrijven waar 
ondermijning is ook andere strafbare feiten zich voordoen. Rondhangen van 
jongeren, ’s avonds laat allerlei beweging maar ook gewoon geweldsmisdrijven en te 
hard rijden. Dus ik zou dat wel breed aanvliegen. Dan gebruik je het 
criminaliteitsbeeld als indicator, dan zou ik kijken naar aantal incidenten per 
oppervlakte. Daarnaast zou ik kijken naar waar heeft de gemeente de afgelopen jaren 
bestuurlijke sluitingen gedaan, bestuurlijke boetes opgelegd en ga zo maar door. Dit 
in combinatie met de wat meer economische en maatschappelijke indicatoren. Want 
de economische kant is ook echt interessant, de wisseling van eigenaren, wisseling 
van panden, aantal huur versus koop. Er zitten wel een paar dingen die je heel 
makkelijk kunt gebruiken in je model.  

SR Informatie vanuit de KvK en het kadaster, is dat voor iedereen beschikbaar? 
R Wijzelf maken gebruik van een abonnement, maar ik zou zeker kijken of dit kan. Dit 

zijn slapende reuzen met heel veel informatie waar relatief weinig mee gedaan wordt. 
En de KvK en het kadaster zijn wel de afgelopen jaren ook wat bereidwilliger 
geworden om mee te helpen in de aanpak van ondermijning. Er zijn allerlei 
convenanten en contracten die hierbij helpen. 

SR Top, dankjewel. Ik ben echt een heel stuk wijzer geworden. Vooral ook de 
locatieanalyse is toch belangrijker dan ik in eerste instantie dacht.  

R De koppeling van systeeminformatie met straatinformatie om zo te komen tot een 
aanpak is eigenlijk een heel logisch rijtje. Maar heel effectief. Het kan ook zijn dat je 
zegt we hebben A en B gedaan en C is niet nodig. Je zou het ook in een menukaart 
kunnen zetten. Dat je zegt na A en B heb je soms wat generieke maatregelen nodig, 
zoals voorlichting. En je kunt zeggen we hebben nu wat gevonden een controle is 
hier de beste aanpak. Dat zou heel mooi zijn. 

SR Dat zou inderdaad de beste uitkomst zijn, dat het een soort routekaart wordt. Top! Ik 
heb verder geen vragen, ik weet niet of er vanuit uw kant nog vragen zijn? 

R Nee, nou ja, ik vind het wel leuk om het stuk terug te zien als dat kan. 
SR Ga ik voor zorgen. 
R Nou heel veel succes. 
SR Hartelijk bedankt voor de tijd en moeite. U hoort van me, goed weekend. 
R Ook bedankt, fijn weekend.  
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BIJLAGE 4 CODERING INTERVIEW FERWERDA 

 

 

 

  

Functie Criminoloog, politieonderzoeker en directeur van onderzoeksbureau Beke

Werkzaamheden Bureau Beke doet vooral onderzoek op het gebied van veiligheid en criminaliteit

Werkzaamheden We doen ook aan instrumentontwikkeling, maar primair onderzoekers: fenomeenonderzoekers

Bronnen Je kunt indicatoren halen uit bronmateriaal: registraties, Kamer van Koophandel, kadaster, politie

Bronnen Beschikbaarheid KvK en kadaster zijn bereidwilliger geworden mee te helpen in aanpak ondermijning, allerlei convenanten helpen hierbij

Bronnen KvK Je kunt bedrijven heel snel screenen, ieder bedrijf heeft een SBI code welke op te vragen is bij de KvK

Bronnen KvK Welke bedrijven zitten er, op SBI code zoals de KvK die registreert 

Bronnen Kadaster Bij het kadaster kun je dingen weghalen als oppervlakte maar ook hoe vaak bedrijven wisselen van eigenaar

Bronnen CBS Een open bron als CBS om te kijken welke soorten van criminaliteit we historisch zien op dit bedrijventerrein

Bronnen Onderzoek opslagboxen Daar heb ik ook een onderzoek naar gedaan, Black Box

Straatinformatie Naam Eén heel belangrijk punt is het waarnemen, locatieanalyses zoals wij dat noemen

Straatinformatie Belang Dus in je indicatoren set zou ik wel degelijk een locatieanalyse doen

Straatinformatie Belang Locatieanalyse is echt belangrijk, dingen die je ziet en observeert kun je later nog nader onderzoeken

Straatinformatie Knock and talk Bij locatieanalyses gaan we ook knock and talk, dus even buurten, aanbellen en even naar binnen lopen

Straatinformatie Voorbeelden Overal lopen mannetjes op straat en bij ingangen van bedrijven contraspionage te doen van komt de politie er aan

Straatinformatie Voorbeelden Gesjoemel met milieu, arbeidstijd dingen, tot aan criminaliteit

Straatinformatie Cumulatie van ellende Het is maar zelden zo dat een foute onderneming in een omgeving zit die verder helemaal goed is

Straatinformatie Cumulatie van ellende Rotzooi trekt rotzooi aan, je hebt heel vaak cumulatie van ellende

Straat- en systeeminformatie combineren Ik zou die twee bronnen naast elkaar zetten, want observaties zeggen vaak heel veel

Straat- en systeeminformatie combineren De koppeling van systeeminformatie met straatinformatie is eigenlijk een heel logisch rijtje, maar heel effectief

Straat- en systeeminformatie combineren Aan de voorkant is er genoeg maar dit moet je wel toetsen in de praktijk

Straat- en systeeminformatie combineren Je hebt een aantal van die indicatoren in je model, maar je kunt ook een wat meer kwalitatief verhaal daarbij zetten

Straat- en systeeminformatie combineren Dat je een soort checklist maakt, dan ga je naar die locaties toe en dan ook op een aantal dingen letten  

Straat- en systeeminformatie combineren Het bouwjaar is interessant maar niet genoeg, wel bijvoorbeeld het bouwjaar in relatie tot monocultuur

Straat- en systeeminformatie combineren Fan van indicatoren op afstand gebruiken, maar je kunt daar niet mee volstaan, je hebt er ook waarneming bij nodig

Straat- en systeeminformatie combineren Model Een model dat enerzijds richtinggevend is, gekoppeld aan een locatieanalyse. Die twee samen maken het beste beeld

Straat- en systeeminformatie combineren Model belang Om te voorkomen dat je heel Nederland doorreist kun je een model maken waarvan we op basis werken

Straat- en systeeminformatie combineren Criminaliteitsbeeld Wij maken een criminaliteitsbeeld van een terrein door systeeminformatie met straatinformatie te combineren 

Demografische indicatoren Risicovolle branches Bedrijven waar het niet goed zit liggen altijd in een gebied waar de omgeving vaak hetzelfde doet

Demografische indicatoren Risicovolle branches Dus je ziet vaak een concentratie van risicovolle branches bij elkaar

Demografische indicatoren Risicovolle branches We weten best wel aardig dat er bepaalde branches zijn die veel kwetsbaarder zijn dan anderen  

Demografische indicatoren Risicovolle branches Wat zit er aan concentraties van kwetsbare branches bij elkaar, dat is één

Demografische indicatoren Risicovolle branches Aan je indicatoren zou ik zeker toevoegen risicovolle branches

Demografische indicatoren Risicovolle branches: welke Transportsector en de koeriersbedrijfjes

Demografische indicatoren Risicovolle branches: welke Kapperszaken, sportscholen, tweedehands kleding, taxibedrijven, hoveniersbedrijven, automotive, uitzendbureaus

Demografische indicatoren Risicovolle branches: welke Tuincentra, groente- en fruitbedrijven, massagesalons, nagelstudio’s, coffeeshops, glazenwassers, opvangvoorzieningen

Demografische indicatoren Risicovolle branches: welke Import- exportbedrijven, opslagbedrijven, zorgbureautjes, stichtingen, bedrijfsverzamelgebouwen

Demografische indicatoren Woonadressen Aantal woonadressen op een bedrijventerrein, vaak wonen er veel kwetsbare mensen die als arbeidsmigrant daar werken

Demografische indicatoren Leeftijd terrein + Je kunt hooguit indicatief zien hoe oud het bedrijventerrein is, dat is zeker een indicator

Demografische indicatoren Leeftijd terrein - Maar er zijn oude bedrijventerreinen die het gewoon goed voor elkaar hebben 

Demografische indicatoren Leeftijd terrein - Op een oud terrein kunnen er gewoon goede ondernemingen bij elkaar zitten en de omgeving ook verzorgd zijn  

Economische indicatoren Doorloopsnelheid Ook wisseling van ondernemingen is een hele interessante indicator, dus een hele grote doorloopsnelheid

Economische indicatoren Huur versus bezit Veel huur, maar relatief weinig bezit is ook een hele interessante indicator

Economische indicatoren De economische kant is ook interessant: de wisseling van eigenaren, wisseling van panden, aantal huur versus koop

Sociaal-culturele indicatoren Monocultuur Je ziet vaak monoculturen: dingen die elkaar aantrekken in een klein gebied bij elkaar, dit heeft een bepaalde veiligheid

Ecologische indicatoren Uiterlijk omgeving Hoe oogt eigenlijk die omgeving, dat kun je niet zien uit gesloten bronnen

Ecologische indicatoren Uiterlijk omgeving En dan moet je denken aan de verzorgdheid van de omgeving

Ecologische indicatoren Uiterlijk omgeving Waar het fout zat was een hele onverzorgde omgeving, veel rotzooi

Ecologische indicatoren Ligging Ligging t.o.v. infrastructuur is belangrijke indicator, terreinen waar veel mis is zijn vaak makkelijk en goed toegankelijk

Ecologische indicatoren Ligging De ligging en daarmee anonimiteit zijn ook belangrijk waarom een bedrijventerrein meer/minder interessant is

Politiek-juridische indicatoren Aantal incidenten Incidenten per jaar zou een indicator kunnen zijn, wel gerelateerd aan het aantal vierkante meters / oppervlakte

Politiek-juridische indicatoren Aantal incidenten Gebruik je het criminaliteitsbeeld als indicator, dan zou ik kijken naar aantal incidenten per oppervlakte

Politiek-juridische indicatoren Soort incidenten Maar ook de ernst van de incidenten, overlast jeugd is iets anders dan een drugsmisdrijf

Politiek-juridische indicatoren Bestuurlijke sluitingen Ook het aantal bestuurlijke sluitingen is een interessante indicator

Politiek-juridische indicatoren MMA-meldingen Of het aantal MMA-meldingen, hoeveel zijn er op die locatie geweest

Politiek-juridische indicatoren Cumulatie van ellende Zijn er in de afgelopen periode strafrechtelijke onderzoeken geweest en was er ook echt iets aan de hand

Politiek-juridische indicatoren Cumulatie van ellende In omgeving "foute" bedrijven ook andere strafbare feiten: hangjongeren, beweging 's nachts, misdrijven en hard rijden

Locatie op bedrijventerrein Monocultuur Daar was een monocultuur aan automotive bedrijven, heel veel bedrijfjes in de zorgsfeer bij elkaar, daar zat het fout

Locatie op bedrijventerrein Kleine stukjes Ooit bij een onderzoek was ik op een groot bedrijventerrein, maar op een kleine postzegel was het fout

Locatie op bedrijventerrein Kleine stukjes Mijn ervaring is dat het altijd hoekjes zijn nooit het hele bedrijventerrein, op zulke hoekjes ervaar je vaak monocultuur

Locatie op bedrijventerrein Kleine stukjes Het zijn maar kleine stukjes op een terrein, een bedrijventerrein in zijn geheel is nooit rot, het zijn vaak onderdelen

Stappenplan Stap 1 Stap 1 is slimme data bij elkaar brengen waardoor je de mate van risico op ondermijnende criminaliteit kunt zien

Stappenplan Stap 1 Stap één is dan hij valt als risicovol uit de data

Stappenplan Stap 2 Stap twee is in feite de locatieanalyse 

Stappenplan Stap 3 Stap drie is de actie

Stappenplan Stap 1 > 2 > 3 Niet helemaal alleen op data varen, maar in fase 2 een korte check doen om fase 3 zo succesvol mogelijk te maken

Stappenplan Stap 1 > 3 Als je in één keer van 1 naar 3 gaat dan kom je in een aantal gevallen op een terrein en is er niks aan de hand is

Stappenplan Preventief Van 1 naar 3 gaan kan natuurlijk wel een preventieve werking hebben

Stappenplan Het kan ook zijn dat je zegt we hebben 1 en 2 gedaan en 3 is niet nodig

Stappenplan Routekaart Je zou het ook in een menukaart/routekaart kunnen zetten

Stappenplan Routekaart Dat je bijv. na 1 en 2 soms wat generieke maatregelen nodig hebt zoals voorlichting, maar dat soms controle het beste is

Acties naderhand Handhaving Een interessante actie op dit punt is natuurlijk integrale handhaving, integrale controles

Acties naderhand Input Input voor een overheid, locale driehoek of het RIEC, die daar vervolgens zelf mee verder gaan

Acties naderhand Advies Onze onderzoeken monden uit in een advies waarin we zeggen ga daar en daar eens kijken, we geven adressen etc

Acties naderhand Advies Het product is dus vaak advies op basis van een analyse

Acties naderhand Advies Dat advies kan zijn dat de recherche bepaalde mensen moet gaan observeren of een controle in een pand
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BIJLAGE 5 TRANSCRIPT INTERVIEW BONGERS 

 

Datum  7 mei 2021 

 

Tijd  13.30 uur 

 

Locatie Microsoft Teams 

 

Legenda R Respondent 

  SR Sjane Reinink 

  * Onverstaanbaar 
 
Vooraf gevraagd of respondent ermee instemt dat het interview wordt opgenomen om later 
te kunnen transcriberen en of haar naam genoemd mocht worden in het eindverslag. Dit was 
beide akkoord. 
 
SR Dan zou ik allereerst willen vragen of u kunt toelichten wat precies uw functie is 

binnen de organisatie. Wat doe u precies? 
R Ja! Ik werk voor 1Stroom, dat is de ambtelijke organisatie die hoort bij de gemeente 

Duiven en de gemeente Westervoort. Daar zit ik het team advies en bij het cluster 
openbare orde en veiligheid. Mijn taakaccent ligt op ondermijning, ik houd mij voor 
beide gemeenten dus bezig met ondermijning. Het is afgelopen jaar natuurlijk 
megadruk geweest met corona, dus dan schuiven die taken enigszins op binnen het 
cluster. Maar alle ondermijningsthema’s liggen in principe bij mij. 

SR Oke. Dat past precies bij mijn onderzoek. Heeft u in uw werk ook veel te doen met de 
bedrijventerreinen gevestigd in De Liemers? 

R Nou, we hebben daar integrale controles gedaan. Twee keer nu op Centerpoort-
Noord, dat zit heel veel industrie. Zo groot zijn we niet, maar we hebben best wel veel 
bedrijventerrein. Het Ambacht is ook meegenomen tijdens die controle. In coronatijd 
is het natuurlijk superlastig iets te organiseren dus hebben we geprobeerd via het 
vakblad aandacht te vragen. Het RIEC had een infoblad gemaakt met “je kunt maar 
één keer nee zeggen” en “kijk uit voor criminele investeerders”. Dat hebben we eind 
vorig jaar geplaatst in een advertentie als inlegvel bij het blad. De praktijk leert dat het 
superlastig is om ondernemers aan tafel te krijgen. Ik zit nu twee jaar op deze functie, 
degene voor mij heeft eens geprobeerd een avond te organiseren maar eigenlijk de 
enigen die kwamen waren politiemensen en collega’s van de gemeente. Dus dan ben 
je niet echt met je doelgroep bezig. Er was vorig jaar nog iets gepland in Westervoort 
met de *, dat is de bedrijfsinvesterings* die daar zit. Die hadden een jaarvergadering 
en daar zou de burgemeester iets gaan vertellen over ondermijning, dus ik dacht dat 
is een goed moment om dit ook direct wat op te leuken. Dus ik had een 
hennepcontainer geregeld en Liander zou een praatje gaan houden over nieuwe 
meetmethodes. Maar toen kwam corona en mocht er helemaal niks, dus dat is helaas 
niet doorgegaan. Dus in die zin ben ik voor ondernemers niet heel zichtbaar. 

SR Want jullie aanpak is die 50/50, is die preventief of ook repressief? 
R Wij hebben twee jaar terug het eerste plan van aanpak ondermijning gehad en daar 

was wel aandacht voor ondernemers vooral in de zin van bewustwording. Dus 
gesprekken aangaan en avonden organiseren, alleen dat lukte dus steeds niet. Dus 
daar wordt nu aan de hand van advertenties en nieuwsbrieven aandacht aan 
besteed. Dat is dus meer vooraf en die controles is juist meer achteraf. Maar ik heb 
niet een beleid van ik ben hier en ik wil daar naartoe qua bedrijventerreinen. Het is 
een aandachtspunt, net als dat inwoners dat zijn. We moeten apart communiceren 
met de bedrijven, maar een exact plan dat is er niet. 

SR Dus u bent erg aan de voorkant bezig, maar ook achteraf. 
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R Een deeltje aan de voorkant en een deeltje achteraf, maar ik kan niet zeggen ik heb 
een alles omvattend plan dat ik nu meteen een beeld heb. Daar waren die controles 
ook op gericht, omdat wij zoveel bedrijventerreinen hebben hebben wij heel veel witte 
vlekken. Of blinde vlekken, net hoe je het wilt noemen. Een groot deel van die 
controles was ook gewoon in kaart brengen wat zit er nou precies. Wij hebben 
bijvoorbeeld heel veel van die garageboxen en verzamelpanden en wij weten gewoon 
niet wat daar precies in zit. Er is een hele snelle doorstroom en dan ineens hangt er 
een ander bord en zit er weer wat anders in en dan weet de gemeente dat vaak niet 
eens. Op het moment dat je heel klein bent kun je wel eens een rondje gaan fietsen, 
maar dit zijn te veel bedrijventerreinen om dat goed in kaart te brengen. 

SR Oke, interessant. Dat gaf u aan de telefoon ook al aan, we doen wel wat maar het is 
niet per se heel goed onderbouwd.  

R Nou, dat is best wel lastig. We hebben niet een monitor of iets dergelijks, maar wel 
een signalenoverleg. Daar hebben we een lijstje van op basis van een scan van het 
RIEC. Die hebben een scan gemaakt van de gemeente op basis van het 
ondermijningsbeeld, aan de hand daarvan zijn wij lijsten gaan maken. Op het moment 
dat we zeggen we gaan dat bedrijventerrein doen kijken we op de lijst wat hebben we 
aan signalen om te zien wat zou nou interessant zijn. De eerste keer dat we op 
controle gingen hebben we wat aangetroffen in een pand die niet op onze lijst stond. 
De douane ging toen mee en toen we erlangs liepen gaven zij aan daar ook wel even 
naar binnen te willen. Ze lieten ons binnen en dat was dus echt een toevalstreffer. Op 
het moment dat je heel veel data bij elkaar brengt denk ik dat je de pakkans veel 
groter maakt, maar dit was echt gewoon de start en toen was het ook het moment 
van “en nu?”. Toen bleek uiteindelijk dat iemand uit Zeeland moest komen omdat die 
regio zo groot is. 

SR Ik denk ook inderdaad dat een combinatie het belangrijkst is, data aan de ene kant 
maar als je erheen gaat kom je tot nog veel meer waardevolle informatie. 

R Je hebt echt straatinformatie nodig en die hadden wij gewoon veel te weinig. De 
laatste controle was vorige maand en die was op basis van Stuwdam en daar hebben 
we luchtfoto’s bekeken. Dit was gericht op synthetische drugs en daar heb je een 
schuurtje voor nodig of een ruimte in ieder geval. We hebben van bovenaf gekeken 
waar zou dat kunnen, nog zonder signalen, maar dat was dan de eerste check. Dus 
hebben we gekeken en ingezoomd, wie woont daar dan, staat diegene ingeschreven 
of niet. En dan gewoon heel laagdrempelig met een paar flyers, politieagent, BOA ga 
je op pad en vraag je mag ik even in je schuur kijken. Degene die gecontroleerd 
werden gaven ook aan dat ze het heel prettig vonden dat de politie dat zo deed en de 
gemeente. We stelden ook de vraag: bent u wel eens benaderd om uw schuur te 
verhuren. Het is natuurlijk wel handig als wij weten dat mensen in de regio daarmee 
bezig zijn. Ik denk wel dat je een combinatie moet maken van al die controles die je 
doet, dus enerzijds preventief en op het moment dat je dan concrete signalen hebt 
moet je ook maar gewoon een keer gaan kijken. Dus gerichte controles. 

SR Ik heb mijn onderzoek opgebouwd uit indicatoren welke zijn ingedeeld in 
verschillende variabelen. Ik kijk bijvoorbeeld naar de bedrijfsdemografie dus dan kijk 
ik naar het gemiddelde bouwjaar en bij economische variabelen naar de gemiddelde 
WOZ-waarde. Hiermee zou je aan de voorkant wellicht beter kunnen onderbouwen 
waarom je naar een bepaald terrein heen wilt gaan. Zou u ook indicatoren kunnen 
noemen waarvan u denkt dat heeft invloed op de aantrekkelijkheid voor 
ondermijnende criminaliteit? 

R Wat wij op het moment aan het doen zijn is dat Liander op het hele terrein metingen 
uitvoert. Ze kijken naar onregelmatigheden in de meter. Vroeger kon dat per blok, dus 
per stroomblok waardoor je in feite nog steeds niet wist waar het precies vandaan 
kwam. Maar nu kan het op huisnummer. Dus dat doen we zeg maar overal aan de 
voorkant zonder dat we een signaal hebben. Als we het hele terrein willen meten 
duurt dat twee weken, dus in een relatief snelle doorlooptijd zie je dan 
onregelmatigheden. Dit is wel een indicator. Nou dan ten tweede de ondermijningslijst 
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vanuit de signalen. Ook hebben we een intern meldpunt, dus collega’s kunnen dingen 
melden bij een meldpunt. Dit is niet voor inwoners en externen het is echt alleen voor 
collega’s. Dit heeft er mee te maken dat wij de veiligheid niet kunnen garanderen op 
het moment dat iemand een melding doet. Dan zien wij namelijk een e-mailadres 
staan en dat is dan weer te linken naar iemand. Als een burger wat wil melden geven 
wij ook aan ga naar de politie of naar meld misdaad anoniem. De buitendienst, ik heb 
ongeveer 300 collega’s, die zien natuurlijk van alles. Daar komen dus signalen binnen 
en als dit heel specifiek bij elkaar ligt dan zouden wij ook daar een controle kunnen 
gaan uitvoeren. 

SR Dus wat u noemt, meldingen, stroom, dit soort indicatoren gebruikt u nu voordat u 
een controle gaat uitvoeren? 

R Ja, ja dat klopt. 
SR Zijn er ook dingen waarvan u denkt dat is een indicator die in het gebied van de 

Liemers wellicht belangrijker is of meer van toepassing? 
R Ja de grens, Duitsland. Dat zie je ook veel met drugs, we hebben een fantastische 

ligging hier je zit zo op de snelweg. Als je ook kijkt op de kaart van Nederland en je 
denkt waar zou ik moeten gaan zitten wil ik gunstig zitten dan is dit gewoon een 
fantastische plek. Maar ja, daar doe je niet zoveel aan. Want vooral bij Centerpoort-
Noord, je rijdt de snelweg op en je bent zo over de grens. Dus dit geldt vooral voor 
degenen die aan de snelweg zitten. 

SR Klopt. Dan even een andere vraag: wat zou u adviseren qua aanpak, vooral aan de 
voorkant of ook juist die repressieve aanpak? 

R Ik vind dat heel erg lastig, want bijvoorbeeld de ligging die verander je natuurlijk niet. 
Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je zichtbaar hebt wie er op zo’n terrein zitten. 
Vooral de witte vlekken zoveel mogelijk inkleuren en wat wij dan ook zouden moeten 
hebben en wat er nog niet is, is een systeem om vast te leggen. Dus als wij ergens 
zijn geweest dat we invullen dat we er zijn geweest en wat we hebben aangetroffen. 
Als je dan later nog een keer gaat zal er wellicht veel veranderd zijn en is het weer 
een witte vlek geworden maar dan weet je dit tenminste en kun je aangeven ik ben er 
toen wel geweest. Daarom denk ik dat straatinformatie echt heel belangrijk is, mocht 
het bijvoorbeeld opvallen dat zich ergens een nieuw bedrijf vestigt dan kun je direct 
contact leggen. Anders blijf je witte vlekken houden. Onbekendheid is wat je niet wilt, 
dit maakt het direct ook erg schimmig. Dit hoeft helemaal niet natuurlijk, maar de kans 
is er wel. Een bedrijfscontactfunctionaris is daarin heel belangrijk om die lijntjes uit te 
leggen. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat je elkaar als ketenpartners weet te 
vinden. Bijvoorbeeld de douane die gaan altijd mee naar een controle. Het is zo 
grappig dat je onbewust met dezelfde casus bezig bent. De douane komt dan 
misschien met nieuwe of andere informatie en het is dan heel handig om deze 
informatie te delen met elkaar. Je moet van elkaar weten wat je aan het doen bent. 

SR Dus echt dat samenwerken tussen de publieke partijen is erg belangrijk? 
R Ja, zeker weten. 
SR Hoe zit het samenwerken met private partijen? Doen jullie dat veel? 
R Nou, bijvoorbeeld met verhuurders heb ik wel contact inzake sluitingen. En Liander 

dan wel, dat is een private partij. We zitten hier met z’n allen verenigd in het 
hennepconvenant, dat is misschien wel goed om te vermelden. Daardoor kunnen we 
informatie ook delen. Dat is het hem ook steeds he, met al die privacy dingen kun je 
informatie soms heel moeilijk of niet delen. Maar dat delen is juist zo belangrijk, want 
je bent onbewust vaak met hetzelfde dossier bezig. En die boef maakt zich niet druk 
om privacy he, die doet gewoon zijn ding. De overheid is een log apparaat en voordat 
het in beweging komt en elkaar weet te vinden, dat zou echt veel makkelijker moeten. 
We hebben nu wel een aantal vaste poppetjes waardoor het makkelijk is om even 
snel een belletje te doen of contact te zoeken. Dan gaan we opschalen naar RIEC 
zodat we gewoon kunnen delen met elkaar. 

SR Duidelijk, daar kan ik me goed in vinden. 
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R Eén keer per vier weken hebben we het lokale overleg. Voor corona kwamen we bij 
elkaar met een lijstje en gingen we dat bespreken, daar zat bijvoorbeeld ook de 
sociale dienst aan tafel en zij hadden heel veel informatie. Voorheen was dat dus zo 
dat we allemaal bij elkaar zaten en alles bespraken, dat is nu allemaal digitaal. 
Daarnaast hebben we ook nog overleg per basisteam, dat is het politieteam waar wij 
mee overleggen. Dan is het ook heel erg prettig om mensen te spreken van andere 
gemeenten want criminaliteit stopt niet bij grenzen. Het enige waar wij nu mee zitten 
is waar laten we alle signalen? In een Excelsheet zou kunnen, maar wat deel je nou 
en wat niet. Dus dat is lastig, de rol speelt hier ook bij mee. Waar ik nu ineens aan 
denk wat ook een heel handig punt is, is om na te kijken of een bepaalde persoon 
meerdere panden heeft. Dit is dan aan de orde als diegene al een keer betrapt is met 
bijvoorbeeld een hennepteelt of iets dergelijks. Zo makkelijk kan het eigenlijk zijn. 

SR Stel jullie doen een integrale controle op een terrein en jullie vinden iets, ligt het dan 
bij jullie of spelen jullie deze informatie door? 

R Dat ligt er maar net aan in welk straatje dit dan valt. Dat is bij elke casus anders. Bij 
een integrale controle is altijd de gemeente leidend, maar wordt er iets aangetroffen 
dan wordt dit eigenlijk direct omgezet naar een zaak voor de politie. 

SR Oke dat verschilt dus per situatie hoe iets wordt aangepakt. 
R Ja, als we het plannen vanuit het bureau dan heeft de gemeente de leiding. De 

omgevingsdienst is verantwoordelijk voor milieucontroles en vaak gaat de rest dan 
mee. Per controle wordt dan gekeken wie er naar binnen moet, wat op dat moment 
handig is. Dus niet dat we met zeven man naar binnen stappen maar bij een 
autozaak bijvoorbeeld alleen de omgevingsdienst en iemand van de douane. 

SR Oh oké, op die manier! Nou ik wil u alvast erg bedanken ik heb verder geen vragen 
meer. Heeft u misschien nog vragen voor mij? 

R Nee denk het verder niet, ik ben wel erg nieuwsgierig naar de uitkomsten! 
SR Ik zal u het rapport toesturen wanneer ik deze afgerond heb, dat is geen probleem. 

Nogmaals bedankt en een fijn weekend! 
R Hetzelfde, tot ziens. 
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BIJLAGE 6 CODERING INTERVIEW BONGERS 

 

  

Functie Ik werk voor 1Stroom, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort

Functie Daar zit ik het team advies en bij het cluster openbare orde en veiligheid

Werkzaamheden Mijn taakaccent ligt op ondermijning, hiermee houdt ik mij voor beide gemeenten bezig

Link met bedrijventerreinen Liemers Wij hebben daar integrale controles gedaan, 2 keer op Centerpoort Noord en het Ambacht

Link met bedrijventerreinen Liemers Zo groot zijn beide gemeenten niet, maar we hebben best wel veel bedrijventerrein

Aanpak Preventief Een infoblad van het RIEC hebben wij vorig jaar geplaatst in een advertentie als inlegvel bij een blad

Aanpak Preventief Er wordt nu aan de hand van advertenties en nieuwsbrieven aandacht aan ondermijning besteed

Aanpak Repressief Controles zijn juist meer achteraf

Aanpak Mix preventief repressief Heel laagdrempelig met een paar flyers, politieagent, BOA op pad en in enkele schuren gekeken

Aanpak Ervaringen Degene die gecontroleerd werden gaven aan het heel prettig te vinden

Aanpak We stelden ook de vraag: bent u wel eens benaderd om uw schuur te verhuren

Aanpak Belangrijke punten Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je zichtbaar hebt wie er op zo’n terrein zitten 

Aanpak Belangrijke punten De witte vlekken zoveel mogelijk inkleuren en een systeem ontwikkelen om alles vast te leggen

Aanpak Belangrijke punten Onbekendheid is wat je niet wilt, dit maakt het direct ook erg schimmig.  

Aanpak Verbeterpunten Het enigste waar wij nu mee zitten is waar laten we alle signalen? 

Aanpak

Controles In kaart brengen Een groot deel van die controles was ook gewoon in kaart brengen wat zit er nou precies

Controles Vooraf We hebben niet een monitor of iets dergelijks, maar wel een signalenoverleg

Controles Vooraf RIEC heeft scan gemaakt van gemeente o.b.v. ondermijningsbeeld, daarvan zijn wij lijsten gaan maken

Controles Vooraf Voorafgaand aan controle kijken we op de lijst welke signalen er zijn om te zien wat interessant is

Controles Leiding Bij integrale controle is gemeente leidend

Controles Leiding De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor milieucontroles en vaak gaat de rest dan mee

Controles Ervaringen De eerste controle hebben we wat aangetroffen in een pand die niet op onze lijst stond

Controles Ervaringen Ze lieten ons binnen en dat was dus echt een toevalstreffer 

Controles Ervaringen De laatste controle was vorige maand op basis van Stuwdam en daar hebben we luchtfoto’s bekeken

Controles Na vondst Wat er gebeurt na vondst ligt er maar net aan in welk straatje dit dan valt, dat is bij elke casus anders

Ervaringen aanpak ondermijning BT Lastig te bereiken De praktijk leert dat het superlastig is om ondernemers aan tafel te krijgen

Ervaringen aanpak ondermijning BT Lastig te bereiken Weleens geprobeerd avond te organiseren, enigste aanwezigen waren politie en collega’s

Ervaringen aanpak ondermijning BT Lastig te bereiken Plan was om gesprekken aan te gaan en avonden te organiseren, alleen dat lukte dus steeds niet 

Ervaringen aanpak ondermijning BT Onzichtbaar Dus in die zin ben ik voor ondernemers niet heel zichtbaar. 

Beleid Plan van aanpak 2 jaar terug eerste PvA ondermijning gehad, daar was aandacht voor ondernemers m.b.t. bewustwording

Beleid Plan van aanpak Plan was om gesprekken aan te gaan en avonden te organiseren, alleen dat lukte dus steeds niet 

Beleid Plan van aanpak Ik kan niet zeggen ik heb een alles omvattend plan dat ik nu meteen een beeld heb 

Beleid Niet specifiek Maar ik heb niet een beleid van ik ben hier en ik wil daar naartoe qua bedrijventerreinen

Beleid Niet specifiek We moeten apart communiceren met de bedrijven, maar een exact plan dat is er niet. 

Beleid Aandachtspunt Bedrijventerreinen en ondernemers zijn aandachtspunt, net als inwoners

Beleid Overleggen Eén keer per vier weken hebben we het lokale overleg . 

Beleid Overleggen Daarnaast hebben we ook nog overleg per basisteam, dat is het politieteam waar wij mee overleggen

Kenmerken bedrijventerreinen Witte vlekken Omdat wij zoveel bedrijventerreinen hebben hebben wij heel veel witte/blinde vlekken

Kenmerken bedrijventerreinen Witte vlekken Wij hebben heel veel garageboxen en verzamelpanden en weten gewoon niet wat daar precies in zit

Kenmerken bedrijventerreinen Snelle doorstroom Er is een hele snelle doorstroom, dan is er een wisseling geweest en weet de gemeente daar niks van

Kenmerken bedrijventerreinen Grootte Dit zijn te veel bedrijventerreinen om goed in kaart te brengen

Specifieke indicatoren Liemers Grens Ja, de grens natuurlijk, Duitsland

Specifieke indicatoren Liemers Ligging We hebben een fantastische ligging hier je zit zo op de snelweg.  

Specifieke indicatoren Liemers Ligging / Grens Bij Centerpoort-Noord rijd je zo de snelweg op en ben je over de grens

Systeeminformatie Grotere pakkans Op het moment dat je heel veel data bij elkaar brengt denk ik dat je de pakkans veel groter maakt 

Systeeminformatie Luchtfoto's We hebben met luchtfoto's van bovenaf gekeken waar syndru geproduceerd zou kunnen worden

Systeeminformatie Persoonsgegevens Bij die foto's hebben we gekeken en ingezoomd: wie woont daar; staat diegene ingeschreven of niet

Systeeminformatie Liander metingen Momenteel voert Liander op het hele terrein metingen uit, ze kijken naar onregelmatigheden in de meter

Systeeminformatie Liander metingen Vroeger ging dat per blok dus erg ongespecificeerd, tegenwoordig op huisnummer

Straatinformatie Belang Je hebt echt straatinformatie nodig en die hadden wij gewoon veel te weinig 

Straatinformatie Belang Straatinformatie is echt heel belangrijk is, komt er een nieuw bedrijf dan kun je direct contact leggen

Straat- en systeeminformatie combineren Je moet een combinatie moet van enerzijds preventief en bij concrete signalen repressief optreden

Straat- en systeeminformatie combineren Door dat te combineren krijg je gerichte controles

Partners Ketenpartners En wat ook heel erg belangrijk is, is dat je elkaar als ketenpartners weet te vinden

Partners Informatie delen Je bent vaak onbewust met dezelfde casus bezig, partners komen met nieuwe of andere informatie

Partners Informatie delen Je moet van elkaar weten wat je aan het doen bent 

Partners Informatie delen We zitten in het hennepconvenant, daardoor kunnen we informatie ook delen

Partners

Partners Bedrijfscontactfunctionaris Een bedrijfscontactfunctionaris is heel belangrijk om lijntjes uit te leggen

Partners Douane Bijvoorbeeld de douane die gaan altijd mee naar een controle

Partners Andere gemeenten Het is heel prettig mensen te spreken van andere gemeenten, criminaliteit stopt niet bij grenzen

Partners Private partijen Nou, bijvoorbeeld met verhuurders heb ik wel contact inzake sluitingen

Partners Private partijen En Liander dan wel, dat is een private partij

Partners Sociale dienst Bij overleggen zat ook de sociale dienst aan tafel

Partners Samenwerken Privacy maakt delen moeilijk, maar delen is juist zo belangrijk, want anders doe je onbewust dubbel werk

Partners Samenwerken En die boef maakt zich niet druk om privacy he, die doet gewoon zijn ding.

Partners Samenwerken De overheid is een log apparaat en elkaar weten te vinden zou echt veel makkelijker moeten

Politiek-juridische indicatoren Intern meldpunt Ook hebben we een intern meldpunt, dus collega’s kunnen dingen melden bij een meldpunt

Politiek-juridische indicatoren Intern meldpunt Dit is niet voor externen, echt alleen voor collega’s, dit omdat veiligheid niet gegarandeerd kan worden

Politiek-juridische indicatoren Intern meldpunt De 300 collega's uit de buitendienst zien van alles, bij veel/specifieke meldingen controleren we dat
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BIJLAGE 7 TRANSCRIPT INTERVIEW HIEMSTRA 

 

Datum  19 mei 2021 

 

Tijd  10.00 uur 

 

Locatie Microsoft Teams 

 

Legenda R Respondent 

  SR Sjane Reinink 

  * Onverstaanbaar 
 
Vooraf gevraagd of respondent ermee instemt dat het interview wordt opgenomen om later 
te kunnen transcriberen en of zijn naam genoemd mag worden in het eindverslag. Dit was 
beide akkoord. 
 
SR Allereerst ben ik erg benieuwd wie u bent en wat uw functie precies is binnen de 

gemeente? 
R Ik ben Peter Hiemstra en ik ben accountmanager bedrijven van gemeente Zevenaar 

en ja mijn taak is eigenlijk het economische klimaat stimuleren. Dus eigenlijk de 
dienstverlening naar ondernemers wat soepeler te maken. Ja mijn werk is eigenlijk 
contact onderhouden met ondernemers om te kijken waar ze tegenaan lopen en wat 
het ondernemen makkelijker zou kunnen maken. Maar ook grotere dingen als 
infrastructurele toestanden, dus eigenlijk alles waar men tegenaan loopt. Dat is van 
acute problemen tot wijzigingen die over tien jaar misschien plaats moeten vinden. En 
daarbij verkoop ik nog bedrijfsgronden en help ik ondernemers een andere ruimte te 
vinden. Je ziet dat er sommige dingen te huur staan zonder dat ze op Funda te 
vinden zijn. Dus dat mensen zoekende zijn maar niks kunnen vinden, daar speel ik 
ook een rolletje in. 

SR Oke. Bent u dan onder andere ook betrokken bij de veiligheid op bedrijventerreinen? 
R Ik doe een KVO-traject, we hebben helaas maar op één bedrijventerrein een KVO-

traject. Dus die begeleid ik vanuit de gemeente en ook voor openbare orde en 
veiligheid heb ik wel een constaterende rol. Ik houd mijn oren en ogen open voor 
signalen die ik van ondernemers meekrijg van alles wat er speelt. Dit speel ik door 
naar onze veiligheidsafdeling. 

SR Dus u zit er wat dat betreft een beetje tussenin? 
R Ja, dat klopt. 
SR En heeft u misschien ook voorbeelden van ondermijnende criminaliteit of signalen 

daarvan op bedrijventerreinen bij u in de gemeente? 
R Nou voorbeelden van veiligheid heb ik wel. Omdat het natuurlijk al een tijdje speelt 

zie je wel dat er vanuit ondernemers foto’s gedeeld worden van mannen die 
rondrijden. Ondernemers zijn natuurlijk het belangrijkste op zo’n bedrijventerrein en 
het is belangrijk dat zij samen een beeld kunnen vormen van wat gebeurt er nou om 
onze panden heen. Soms kent een ondernemer zijn buurman niet eens. Even kijken, 
wat voor voorbeelden heb ik… 

SR Met ondermijnende criminaliteit wordt ook gedoeld op drugscriminaliteit, is zoiets al 
een keer gevonden op een terrein? 

R Ja, ja, wel regelmatig. De laatste dingen die bekend zijn van een redelijk grote 
cocaïnewasserij die draaide net en via een tip en een buurman viel het op dat er veel 
mensen kwamen, veel meer dan eerst. Daar is toen actie op ondernomen. Je ziet 
toch wel regelmatig dat ondernemers zich er wel bewust van zijn en dus vreemde 
dingen eerder gaan melden. Soms is het loos alarm, er bleken ergens dingen 
opgeslagen te zijn die ze ’s nachts en ’s avonds ophaalden. Maar goed er zijn toch al 
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een aantal dingen opgerold. Die van cocaïne was erg bijzonder, maar het is vooral 
veel hennep. 

SR Ja precies, heeft u daar dan veel mee te maken? Of gaat dat buiten u om? 
R Na de constatering heb ik er niets meer mee te maken. Dan heb ik hooguit na afloop 

nog contact met de pandeigenaar om te kijken hoe kunnen we dit voorkomen. Ik heb 
één pandeigenaar met wie ik veel contact heb die heeft heel veel kleinere pandjes in 
Zevenaar, op hetzelfde terrein. Die is al een paar keer geconfronteerd met dit soort 
fratsen. Het is ook niet alleen wiet maar ik ken ook een transportbedrijf wat in 
dubieuze dingen zat, die fraude pleegde met auto’s die niet gestolen waren en dat 
soort dingen. Dus die is heel scherp en daar heb ik dan ook veel contact mee. Je ziet 
dat nu de angst bij een verhuurder ontstaat wanneer zij een nieuwe kandidaat 
hebben. Dan hebben ze twijfels over wat zou ik kunnen doen, dan vragen ze of ik ze 
op weg kan helpen. Die vraag krijg ik regelmatig, of ik mensen op weg kan helpen 
met screening. Vooral van ondernemers die één of twee keer aan het verkeerde eind 
hebben getrokken, die hebben heel veel schade geleden en lopen nu eigenlijk vast. 
Ze moeten natuurlijk verder maar het stikt van de vage huurders in het land. Je ziet 
dat het nu met een aantal katvangers, die zijn heel open maar gaan er uiteindelijk zelf 
niet zitten. Het wordt wel steeds moeilijker om een screening te doen. 

SR Dus voor dat soort zaken komen ze wel bij u aan het adres? 
R Ja goed, kijk, ik zie dat die ondernemers samen met hun makelaar vaak vastlopen. 

Het onderbuikgevoel spreekt ook een rol. Maar soms is het toch niet duidelijk. Als 
gemeente kun je met een Bibob toets nog wat doen, maar als een ondernemer kun je 
er eigenlijk niks mee. 

SR Dan is privacy wel een lastig dingetje.  
R Ja, precies.  
SR Nu we het toch over een onderbuikgevoel hebben. Ik ben ook erg benieuwd, heeft u 

ook bij bepaalde bedrijventerreinen in uw gemeente waarvan u zegt dit is een goed 
en dit is een minder bedrijventerrein? 

R Ja, ja die zijn er duidelijk. We hebben bedrijventerrein Zevenpoort, dat is een jong 
bedrijventerrein. Vanaf 2008 ontstaan en daar is de criminaliteit eigenlijk nihil. Dat 
heeft te maken met dat het een nieuw bedrijventerrein is en veel ondernemers die er 
zitten zijn ook pandeigenaar. Dat maakt het wat makkelijker. De panden die van 
ontwikkelaars zijn, dat zijn vaak hele grote panden. Dus je ziet dat daar dit soort 
grappen niet voorkomen. Dan hebben we nog bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar. 
Dat is fysiek één bedrijventerrein maar hij is gesplitst dus heeft twee namen. Dat is 
een ouder bedrijventerrein uit eind jaren ’60. Hier staan heel veel kleine halletjes die 
daarna weer opgedeeld zijn. Dus aan de voorkant heb je een hal en dat loopt verder 
naar achter en er zijn allemaal hokjes ingemaakt. Daar is het risico veel groter. Alle 
problemen die er zijn spelen zich ook daar af. 

SR Wat denkt u dat redenen zijn dat daar zo’n groot verschil in zit? U noemt natuurlijk al 
een paar dingen, maar wellicht heeft u nog meer? 

R Je ziet dat de bedrijfsvoering van de mensen die daar komen, dat zijn halletjes van 
100 tot 250 vierkante meter. Deze oudere, iets aftandse hokken trekken toch een 
andere doelgroep aan. Omdat het allemaal achter en verborgen is zie je ook niet wat 
er gebeurt. Dan is er ook wat bedrijvigheid in het buitengebied, schuurtjes en 
dergelijke die uit de oude tijd stammen. Daar zie je ook nog wel wat gebeuren. 

SR Ik heb al een hele lijst met mogelijke indicatoren en daar wordt inderdaad ook 
ingegaan op de leeftijd van een bedrijventerrein.  

R Ja en of dat nou door de leeftijd is en de staat van onderhoud, maar het kan ook zijn 
omdat het niet zo courant is dat het moeilijker is om een huurder te vinden. Op dat 
moment laat de verhuurder wellicht ook makkelijker iemand toe. 

SR Ja inderdaad, dan zullen ze misschien sneller overstag gaan. 
R Dat heeft er zeker ook mee te maken. kijk als je een mooi courant bedrijventerrein 

hebt dan heb je het wat makkelijker. Mij valt op dat men aan de voorkant van een 
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bedrijventerrein altijd alles makkelijker kunt verhuren maar aan de achterkant zie je 
dan wat anders. Hier houden allerlei dubieuze types zich op. 

SR Ik heb ook iemand van de openbare orde en veiligheid gesproken binnen een 
gemeente. Hier hebben we het gehad over de aanpak van dit soort criminaliteit op 
bedrijventerreinen. Bent u daar ook bij betrokken? Bij bijvoorbeeld integrale 
controles? 

R Integrale controles word ik niet bij betrokken, de voorlichting wel. Wij doen best wel 
wat aan voorlichting. Als ik ergens op bezoek kom dan is het een standaard 
onderwerp dat ik bespreek. Maar het gaat ook via de ondernemersverenigingen. We 
hebben twee actieve ondernemersverenigingen in Zevenaar en daar staat dit ook op 
de agenda. Daar zijn regelmatig digitale bijeenkomsten, maar dit onderwerp speelt. 
En je ziet nu ook dat naar aanleiding daarvan bedacht is om bijvoorbeeld collectieve 
camerabewaking in te stellen in een gebied. Wij hebben een aantal gebieden waar je 
maar op één manier in en uit kan en dat is de ideale plek om camerabewaking te 
hebben omdat het gewoon heel beperkt is. Als er een collectiviteit is op een bedrijf zie 
je dat ondernemers toch wel graag mee willen denken en die collectiviteit is er niet 
overal, dat is wel een beetje het nadeel. 

SR Dat is ook waar ik erg benieuwd naar ben. Als ik het zo mag omschrijven bent u 
eigenlijk wel de link tussen overheid en ondernemers.  

R Ja, zo kun je het wel noemen. Ik ben een beetje de link tussen de bedrijventerreinen, 
de ondernemers en de gemeente.  

SR Precies. Ik ben dan ook best wel benieuwd dat wanneer gemeenten een bepaalde 
aanpak bedenken of ondernemers daar ook invloed op hebben. 

R Ja, dat klopt. Evenals voorbeeld: ik heb in de gemeente een twintigtal 
bedrijventerreinen, maar in de collectiviteit heb ik er eigenlijk maar drie. Drie 
bedrijventerreinen die op een of andere manier centraal georganiseerd zijn. Op het 
nieuwste bedrijventerrein heb ik een parkmanagement, dus daarin zit een organisatie 
en de problemen die wij aankaarten worden daar besproken. Daar is bijvoorbeeld die 
camerabewaking ook ingesteld. Dan hebben wij nog een ouder, begin jaren ’60 
bedrijventerrein, Zuidspoor heet dat. Daar zitten eigenlijk maar een paar 
ondernemers, ook al is het een best groot terrein. Er zijn drie grote ondernemingen 
en heel veel kleintjes. Die grote ondernemingen hebben de koppen bij elkaar 
gestoken. Zij hebben met z’n drieën denk ik driekwart van het terrein in bezit. Die 
hebben uit het eigen belang een organisatievorm opgericht. Hoe ze het noemen weet 
ik niet maar ze komen twee of drie keer per jaar bijeen om dingen te bespreken. Dan 
worden wij ook uitgenodigd. Ik heb één terrein waar ik een KVO-traject heb en waar 
je dus ook daardoor mensen bij elkaar brengt. Hier worden dan ook echt dingen 
besproken. De rest is een beetje los zand en echt een stuk moeilijker. Daar moeten 
mensen het individueel doen. 

SR Merkt u dat de link vanuit de gemeente met die terreinen dan ook anders is? 
R Ja dat contact is heel anders, veel moeilijker. Kijk ik heb wel individueel contact met 

ondernemers en bij de een is dit makkelijker dan de andere. Dit heeft te maken met 
de vraag of diegene een huurder is of een pandeigenaar. Pandeigenaren daar heb ik 
over het algemeen goed contact mee, maar als de ondernemer een huurder is die 
alleen maar zijn omzet waarborgt dan is het een stuk lastiger.  

SR Heeft u dan misschien vanuit uzelf of vanuit de ondernemers verbeterpunten op de 
manier waarop ondermijning op bedrijventerreinen nu wordt aangepakt? 

R Ja er zijn wel verbeterpunten. Waar wat te verdienen valt is de bewustwording bij 
sommige ondernemers, bij sommige pandeigenaren. Zeker diegene die eigenaar zijn 
van een pand die ze gesplitst hebben in verschillende hokjes. Daar zit zeker wat in. 
Je ziet ook dat die pandeigenaren, als daar problemen zijn met de verhuur en het ze 
dus geld kost, ze ineens best andere keuzes kunnen maken. Dus revitalisering van 
bedrijventerreinen kan een rol spelen, zeker in die oude stukken. Ten eerste omdat je 
er dan een collectiviteit krijgt omdat er een aantal dingen geregeld moeten worden die 
iedereen aangaan. Die collectiviteit is heel belangrijk, om toch een vorm van eenheid 
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te hebben. Alleen al zodat je weet wie er op het terrein zitten en wat er speelt. Soms 
denkt iemand het speelt niet hier, terwijl het bij de buren gebeurt. Alleen het is direct 
ook het moeilijkste punt, ik krijg het niet voor elkaar. 

SR Dat geloof ik graag. De bedrijventerreinen waar er wel een collectiviteit is, die hebben 
dat dan zelf opgezet? 

R Dat bedrijventerrein Zuidspoor met die drie grote ondernemers die hebben het zelf 
opgezet. Naar aanleiding van een revitalisering die er plaatsvond. Omdat er toen een 
aantal heel belangrijke punten besproken werden hebben die mensen elkaar 
gevonden. Terwijl dit voorheen niet het geval was. Op het bedrijventerrein Zevenpoort 
is dat parkmanagement, dit is een nieuw bedrijventerrein dus wij hebben dat 
parkmanagement verplicht bij de oprichting van het terrein. Daar hebben wij dus best 
een grote hand in gehad. Dat KVO dat heb ik van een voorganger overgenomen, ik 
weet niet hoe dat ontstaan is. Of de drang bij ons lag of bij de ondernemers, ik denk 
bij de ondernemers. Dit bedrijventerrein is namelijk gevestigd vlak voor de 
grensovergang en daar vond toch best wel wat criminaliteit plaats. Als je daar iets 
crimineels doet ben je binnen twee minuten in Duitsland. 

SR Hoe makkelijk wil je het hebben hè. 
R Ja precies. Dus ik hoop dat dat een wisselwerking was tussen de gemeente en de 

ondernemers en de politie dan ook. Er moet nu vanuit ons wel heel veel energie in 
om dat op gang te houden. Die ondernemers zien het gek genoeg toch als een 
overheidsdingetje terwijl ze er zelf baat bij hebben. Als ik stop met trekken dan stort 
het wel in elkaar. 

SR Het is natuurlijk ook lastig om ondernemers te bereiken voor dit soort zaken, dit geluid 
hoor ik vaker terugkomen. 

R Alleen als er een economische rol gaat spelen dan zie je dat mensen interesse 
krijgen, maar zolang het tijd en energie kost en het geen directe winst oplevert dan is 
de interesse eigenlijk net iets meer dan nul. 

SR Dus dat is nog best wel een belangrijk punt om mee te nemen, het economische 
belang. 

R Als wij het economische belang uitgewerkt op tafel kunnen leggen. Als je bijvoorbeeld 
pandeigenaar bent en je kunt diegene laten zien wat het kost als hij het niet goed 
heeft gedaan dan heb je al redelijk verhaal. Dat is nu erg moeilijk. Stel nou je wordt 
ontruimd nadat er een foute huurder heeft gezeten, je pand wordt drie maanden 
gesloten en je hebt nog heel veel drugsafval, wat kost dat dan voor de 
vastgoedeigenaar? Ik denk dat dit in getallen uit te drukken moet zijn en ik denk dat 
die getallen ook best aanzienlijk zullen zijn. Ik heb nog geen enkele ondernemer 
gevonden die je beter kunt motiveren dan op basis van geld, want daar draait het 
uiteindelijk om. Dat is de reden dat ze bestaansrecht hebben. Je ziet wel bij 
ondernemers waar drie/vier keer is ingebroken dat ze opeens gemotiveerd zijn om 
daar wat tegen te doen. Maar zodra er niets gebeurd is, dan voelt niemand de 
noodzaak om wat te gaan doen. Als je die economische kant kunt onderbouwen, 
daarmee kun je iemand wel motiveren en daarmee kun je criminaliteit voorkomen. 
SBBL is mijn partner in dit verhaal, de camerabewaking hebben we samen met hen 
gedaan. Dit is een serieuze investering, maar het autootje dat zoveel keer per nacht 
over het terrein rijdt kun je dan voor minder laten rondrijden. Het voordeel is dat je bij 
het terrein met parkmanagement de bewaking kunt betalen uit de bijdrage van het 
parkmanagement. Dan is er geen discussie over ik doe wel of niet mee, er zijn 
namelijk altijd freeriders. Zij denken als ik niet meedoe dan let een ander wel op voor 
mij. Transito, het terrein waar het KVO-traject loopt, hier zijn een aantal grote spelers 
aangesloten bij SBBL, maar er zijn ook ondernemers die hier bewust niet op 
aansluiten. Dit is voor de collectiviteit natuurlijk niet goed. Mensen krijgen het beeld 
dat anderen profiteren maar niet betalen. Uiteindelijk zie je dus dat het altijd om geld 
draait. 

SR Je wilt dus eigenlijk een eenheid, waar we het net ook over gehad hebben. Als 
mensen elkaar kennen maakt het toch een stuk makkelijker. 
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R Dat is denk ik wel de moeilijkheid, je kunt met terugwerkende kracht geen verplichte 
collectiviteit opleggen. Dus je moet je voorstellen, we zijn bezig met de ontwikkeling 
van een nieuw bedrijventerrein en daar gaat ook die verplichting weer ingevoerd 
worden. Dat gaan we aan de voorkant regelen zodat je aan de achterkant geen 
gezeur meer hebt. Terugkijkend naar het verleden hebben we daarvan geleerd, maar 
het zou mooi zijn als we met de bestaande terreinen ook wat kunnen. 

SR Ja begrijpelijk, er moet vast iets aan te doen zijn! Ik heb in ieder geval veel informatie 
ontvangen waar ik zeker wat mee kan. Ook fijn om iemand gesproken te hebben die 
de belangen van ondernemers kan weergeven. Nog steeds vanuit de gemeente maar 
wel meer met een blik vanuit de ondernemers. Heeft u nog verdere vragen aan mij? 

R Ja zeker! Nee ik heb verder geen vragen. 
SR Indien u het interessant vindt zou ik mijn onderzoek kunnen opsturen? 
R Ja, graag, wie weet kunnen we er wat interessants uithalen.  
SR Nou dan wil ik u hartelijk bedanken voor de tijd, moeite en alle informatie! U hoort van 

mij via de mail. 
R Ook bedankt en succes met afstuderen, tot ziens. 
SR Tot ziens! 
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BIJLAGE 8 CODERING INTERVIEW HIEMSTRA 

  

Functie Ik ben accountmanager bedrijven van gemeente Zevenaar

Functie Ik ben een beetje de link tussen de bedrijventerreinen, de ondernemers en de gemeente

Werkzaamheden Mijn taak is eigenlijk het economische klimaat stimuleren

Werkzaamheden Mijn taak is de dienstverlening naar ondernemers wat soepeler te maken

Werkzaamheden Ik onderhoud contact met ondernemers, kijk waar ze tegenaan lopen en wat het makkelijker zou kunnen maken

Werkzaamheden Dat is van acute problemen tot wijzigingen die over tien jaar misschien plaats moeten vinden

Werkzaamheden Daarbij verkoop ik nog bedrijfsgronden en help ik ondernemers een andere ruimte te vinden

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen KVO Ik begeleidt een KVO traject vanuit gemeente, we hebben helaas maar op één bedrijventerrein een KVO traject

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen Signalen Ook voor openbare orde en veiligheid heb ik wel een constaterende rol

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen Signalen Ik houd mijn oren en ogen open voor signalen die ik van ondernemers meekrijg van alles wat er speelt

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen Signalen Dit speel ik door naar onze veiligheidsafdeling

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen Ondermijning Na de constatering heb ik er niets meer mee te maken

Betrokkenheid veiligheid bedrijventerreinen Ondermijning Dan heb ik hooguit na afloop nog contact met de pandeigenaar om te kijken hoe kunnen we dit voorkomen

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorbeeld Ik zie wel dat er vanuit ondernemers foto’s gedeeld worden van mannen die rondrijden

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorbeeld De laatste dingen die bekend zijn van een redelijk grote cocaïnewasserij die draaide net

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorbeeld Via een tip en een buurman die opviel dat er veel mensen kwamen, veel meer dan eerst

Ondermijning op bedrijventerreinen Bewustwording Je ziet toch wel regelmatig dat ondernemers zich er wel bewust van zijn en vreemde dingen eerder gaan melden

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorkant vs achterkant Mij valt op dat aan de voorkant van een bedrijventerrein altijd alles makkelijker verhuurd wordt

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorkant vs achterkant Maar aan de achterkant zie je dan wat anders, hier houden allerlei dubieuze types zich op

Aanpak Sociale cohesie Het is belangrijk dat ondernemers samen een beeld kunnen vormen van wat gebeurt er nou om onze panden

Aanpak Sociale cohesie Soms kent een ondernemer zijn buurman niet eens

Aanpak Controles Integrale controles wordt ik niet bij betrokken, de voorlichting wel

Aanpak Voorlichting Wij doen best wel wat aan voorlichting

Aanpak Voorlichting Als ik ergens op bezoek kom dan is het een standaard onderwerp dat ik bespreek

Aanpak Ondernemersverenigingen Maar het gaat ook via de ondernemersverenigingen, we hebben 2 actieve verenigingen in Zevenaar

Aanpak Ondernemersverenigingen Daar zijn regelmatig digitale bijeenkomsten waar dit onderwerp speelt

Aanpak Camerabewaking Je ziet dat naar aanleiding daarvan bedacht is om collectieve camerabewaking in te stellen in een gebied

Aanpak Camerabewaking Wij hebben een aantal gebieden waar je maar op één manier in en uit kan: de ideale plek voor camerabewaking

Aanpak Camerabewaking SBBL is mijn partner in dit verhaal, de camerabewaking hebben we samen met hen gedaan

Ondernemers Angst Je ziet dat nu de angst bij een verhuurder ontstaat wanneer zij een nieuwe kandidaat hebben

Ondernemers Angst Dan hebben ze twijfels over wat zou ik kunnen doen, dan vragen ze of ik ze op weg kan helpen

Ondernemers Angst Vooral ondernemers die aan verkeerde eind hebben getrokken, die hebben schade geleden en lopen nu vast

Ondernemers Angst Ze moeten natuurlijk verder maar het stikt van de vage huurders in het land

Ondernemers Angst Ik zie dat die ondernemers samen met hun makelaar vaak vastlopen

Ondernemers Moeilijkheid screening Als gemeente kun je met een Bibob toets nog wat doen, maar als een ondernemer kun je er eigenlijk niks mee

Bedrijventerreinen in De Liemers Zevenpoort We hebben bedrijventerrein Zevenpoort, dat is een jong bedrijventerrein

Bedrijventerreinen in De Liemers Zevenpoort Vanaf 2008 ontstaan en daar is de criminaliteit eigenlijk nihil

Bedrijventerreinen in De Liemers Zevenpoort Dat heeft te maken met dat het een nieuw bedrijventerrein is

Bedrijventerreinen in De Liemers Zevenpoort En veel ondernemers die er zitten zijn ook pandeigenaar, dat maakt het wat makkelijker

Bedrijventerreinen in De Liemers Zevenpoort De panden die van ontwikkelaars zijn, dat zijn vaak hele grote panden

Bedrijventerreinen in De Liemers Hengelder/Tatelaar Dan hebben we nog bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

Bedrijventerreinen in De Liemers Hengelder/Tatelaar Dat is fysiek één bedrijventerrein maar hij is gesplitst dus heeft twee namen

Bedrijventerreinen in De Liemers Hengelder/Tatelaar Dat is een ouder bedrijventerrein uit eind jaren ’60

Bedrijventerreinen in De Liemers Hengelder/Tatelaar Hier staan heel veel kleine halletjes die daarna weer opgedeeld zijn

Bedrijventerreinen in De Liemers Hengelder/Tatelaar Dus aan de voorkant heb je een hal en achterin zijn er allemaal hokjes in gemaakt, daar is het risico veel groter

Bedrijventerreinen in De Liemers Redenen verschil Deze oudere, iets aftandse hokken trekken toch een andere doelgroep aan

Bedrijventerreinen in De Liemers Redenen verschil Omdat het allemaal achter en verborgen is zie je ook niet wat er gebeurt

Bedrijventerreinen in De Liemers Redenen verschil Het kan zijn dat omdat het niet zo courant is dat het moeilijker is om een huurder te vinden

Bedrijventerreinen in De Liemers Redenen verschil Bij het niet/moeilijk vinden van een huurder laat de verhuurder wellicht ook makkelijker iemand toe

Bedrijventerreinen in De Liemers Redenen verschil Kijk als je een mooi courant bedrijventerrein hebt dan heb je het wat makkelijker

Collectiviteit op bedrijventerrein Voordeel Als er een collectiviteit is op een bedrijf zie je dat ondernemers graag mee willen denken

Collectiviteit op bedrijventerrein Voordeel Voordeel van collectiviteit is dat je de bewaking kunt betalen uit een bijdrage

Collectiviteit op bedrijventerrein Voordeel Dan is er geen discussie over ik doe wel of niet mee, er zijn namelijk altijd freeriders

Collectiviteit op bedrijventerrein Komt weinig voor Die collectiviteit is er niet overal, dat is wel een beetje het nadeel

Collectiviteit op bedrijventerrein Komt weinig voor Ik heb in de gemeente een twintigtal bedrijventerreinen, maar in de collectiviteit heb ik er eigenlijk maar drie

Collectiviteit op bedrijventerrein Drie bedrijventerreinen die op een of andere manier centraal georganiseerd zijn

Collectiviteit op bedrijventerrein Parkmanagement Op het nieuwste bedrijventerrein heb ik een parkmanagement

Collectiviteit op bedrijventerrein Parkmanagement De problemen die wij aankaarten bij het parkmanagement worden besproken, camerabewaking is hier bijv. ook

Collectiviteit op bedrijventerrein Parkmanagement Zevenpoort is een nieuw BT dus wij hebben dat parkmanagement verplicht bij de oprichting van het terrein

Collectiviteit op bedrijventerrein Eigen collectiviteit Dan hebben wij nog een ouder, begin jaren ’60 bedrijventerrein, Zuidspoor heet dat

Collectiviteit op bedrijventerrein Eigen collectiviteit Daar zitten eigenlijk maar een paar ondernemers, ook al is het een best groot terrein

Collectiviteit op bedrijventerrein Eigen collectiviteit Er zijn drie grote ondernemingen en veel kleintjes, de grote ondernemingen hebben koppen bij elkaar gestoken

Collectiviteit op bedrijventerrein Eigen collectiviteit Zij hebben met z’n drieën driekwart van het terrein in bezit en uit eigen belang een organisatievorm opgericht

Collectiviteit op bedrijventerrein Eigen collectiviteit Ze komen twee of drie keer per jaar bijeen om dingen te bespreken en dan worden wij ook uitgenodigd

Collectiviteit op bedrijventerrein KVO Ik heb één terrein waar ik een KVO-traject heb en waar je dus ook daardoor mensen bij elkaar brengt

Collectiviteit op bedrijventerrein KVO Dit terrein heet Transito

Collectiviteit op bedrijventerrein Overig De rest is een beetje los zand en echt een stuk moeilijker, daar moeten mensen het individueel doen

Contact met ondernemers Individueel contact Kijk ik heb wel individueel contact met ondernemers en bij de een is dit makkelijker dan de andere

Contact met ondernemers Huurder vs pandeigenaar Dit heeft te maken met de vraag of diegene een huurder is of een pandeigenaar

Contact met ondernemers Huurder vs pandeigenaar Pandeigenaren daar heb ik over het algemeen goed contact mee

Contact met ondernemers Huurder vs pandeigenaar Als de ondernemer een huurder is die alleen maar zijn omzet waarborgt dan is contact leggen een stuk lastiger

Contact met ondernemers Economische rol Alleen als er een economische rol gaat spelen dan zie je dat mensen interesse krijgen

Contact met ondernemers Economische rol Zolang het tijd en energie kost en geen directe winst oplevert is de interesse eigenlijk net iets meer dan nul

Verbeterpunten aanpak ondermijning Bewustwording Waar wat te verdienen valt is de bewustwording bij sommige ondernemers, bij sommige pandeigenaren

Verbeterpunten aanpak ondermijning Bewustwording Zeker diegene die eigenaar zijn van een pand die ze gesplitst hebben in verschillende hokjes

Verbeterpunten aanpak ondermijning Revitalisering terrein Pandeigenaren die problemen hebben met verhuur (en het kost ze geld) maken soms ineens andere keuzes

Verbeterpunten aanpak ondermijning Revitalisering terrein Dus revitalisering van bedrijventerreinen kan een rol spelen, zeker in die oude stukken

Verbeterpunten aanpak ondermijning Revitalisering terrein BT Zuidspoor met 3 grote ondernemers hebben zelf collectiviteit opgezet, n.a.v. revitalisering die plaatsvond

Verbeterpunten aanpak ondermijning Revitalisering terrein Toen werden een aantal heel belangrijke punten besproken en hebben die mensen elkaar gevonden

Verbeterpunten aanpak ondermijning Belang collectiviteit Ten eerste omdat je er dan een collectiviteit krijgt, er moeten dingen geregeld worden die iedereen aangaan

Verbeterpunten aanpak ondermijning Belang collectiviteit Die collectiviteit is heel belangrijk, om toch een vorm van eenheid te hebben

Verbeterpunten aanpak ondermijning Belang collectiviteit Alleen al zodat je weet wie er op het terrein zitten en wat er speelt

Verbeterpunten aanpak ondermijning Belang collectiviteit Alleen het is direct ook het moeilijkste punt, ik krijg het niet voor elkaar

Verbeterpunten aanpak ondermijning Collectiviteit: lastig Je kunt met terugwerkende kracht geen verplichte collectiviteit opleggen

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Als wij het economische belang uitgewerkt op tafel kunnen leggen zou dat heel veel kunnen betekenen

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Als je een pandeigenaar kunt laten zien wat het kost als hij aan een fout iemand verhuurt heb je al redelijk verhaal

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Stel: je wordt ontruimd, voor 3 maanden gesloten en je hebt nog veel drugsafval, wat kost dat dan?

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Ik denk dat dit in getallen uit te drukken moet zijn en ik denk dat die getallen ook best aanzienlijk zullen zijn

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Ik heb nog geen enkele ondernemer gevonden die je beter kunt motiveren dan op basis van geld

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Dat is de reden dat ze bestaansrecht hebben

Verbeterpunten aanpak ondermijning Economische belang Dus de economische kant onderbouwen, daarmee iemand kunt motiveren en daarmee criminaliteit voorkomen
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BIJLAGE 9 TRANSCRIPT INTERVIEW VAN DER WEIDEN  

 

Datum  25 mei 2021 

 

Tijd  10.00 uur 

 

Locatie Microsoft Teams 

 

Legenda R Respondent 

  SR Sjane Reinink 

  * Onverstaanbaar 
 
Vooraf gevraagd of respondent ermee instemt dat het interview wordt opgenomen om later 
te kunnen transcriberen en of zijn naam genoemd mocht worden in het eindverslag. Dit was 
beide akkoord. 
 
SR Nou dan wil ik allereerst heel graag vragen wat jouw functie en werk precies inhoudt? 
R Dat is een functie in ontwikkeling moet ik zeggen, dat was altijd adviseur lokale 

veiligheid. Inmiddels door de activiteiten die ik doe en de kennis die ik inmiddels heb 
draai ik landelijk. Dat is nog wel steeds lokaal gericht, maar ja zeg maar wat dat dan 
is. Nog steeds adviseur lokale veiligheid. 

SR En wat is lokale veiligheid? Wat houdt dat precies in? 
R Dat is eigenlijk een club binnen het CCV die zich echt bezighoudt met 

veiligheidsproblematiek op lokaal niveau. Dus A de ondersteuning van Platforms 
Veilig Ondernemen en dan echt de veiligheidsproblematieken in winkelgebieden, 
bedrijventerreinen, buitengebieden inmiddels. Maar hier en daar wordt er al gekeken 
naar de havens, recreatiebedrijven. Nou dan krijg je het hele scala van de grote 
container ondermijning er natuurlijk bij. Dan heb je het over criminele families, mobiel 
banditisme in alle vormen, die kom je natuurlijk ook in de families tegen. Maar tot een 
simpele overval en winkeldiefstal, in hoever dat simpel is. 

SR Dus veiligheid in de breedste vorm. En je noemde het net al kort, maar ik richt me op 
bedrijventerreinen. Op welke manier ben jij precies betrokken bij de veiligheid op 
bedrijventerreinen? 

R Nou met name om publiek-private samenwerking door te starten en eventueel op te 
starten. En volgens heel veel RIEC-analyses zijn dat toch wel de blinde vlekken. Nou 
dan zie je dat gemeentes ook echt geen idee hebben soms wat er gebeurt. Nou dan 
krijg je dat spel van publiek-private samenwerking opzetten, zorgen dat die 
verbindingen er komen en uiteindelijk natuurlijk ook wat beter kijken wat gebeurt er 
nu. Onder het mom van schoon, heel en veilig. Maar dan inmiddels wel steeds beter 
met een verrekijker op ondermijning ook. 

SR Dus echt heel breed. 
R Ja. Dan kun je denken aan gevelcontroles die je vooraf doet van welke namen staan 

erop en klopt dit ook met het bedrijf dat daar actief is. En wat zijn dan de activiteiten, 
vindt er überhaupt wel een activiteit plaats. Soms zie je natuurlijk dat er geen 
belettering op gevels zit en wat gebeurt er dan? Dan moet je op pandniveau gaan 
kijken van wie is pandeigenaar, kunnen we erbij komen wie huurder is, dat soort 
zaken. Lukt dat niet dan ga je een integrale controle plannen. 

SR Ja precies, dus wel echt die voorkant meenemen? 
R Ja, je moet aan de voorkant echt zorgen dat die verbindingen er zijn, zodat je de 

informatie ook op kunt halen en niet zomaar allerlei dingen gaat doen. 
SR Kun je ook voorbeelden noemen van ondermijnende criminaliteit op 

bedrijventerreinen? Komt dat in alle vormen en maten voor? 
R Je hebt natuurlijk bepaalde branches die je onder het licht kunt houden, de 

autobranche bijvoorbeeld. Criminelen hebben gewoon vervoer nodig. De 
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leaseconstructies, de verhuursituaties. Nou ja daarnaast natuurlijk het inbouwen van 
ruimtes in auto’s, wat met name in die louche garages gebeurt op bedrijventerreinen. 
En dan kun je ook kijken van wat heb je nu aan branches op een bedrijventerrein 
zitten en is die branche niet oververtegenwoordigd op sommige situaties. Dat kan ook 
een schoonmaakbedrijf zijn, die branche die oververtegenwoordigd is. 

SR Dus veel kleine dingen kunnen allemaal te maken hebben met het grote 
overkoepelende thema ondermijning? 

R Ja, en daar kijkt eigenlijk niemand naar. Als je de metaalindustrie hebt waar ketels 
gebouwd worden, maar je hebt ook kleine lasbedrijven die opeens in een onderhuur 
situatie zitten en het daar ook doen. Maar het kan ook bij een autobedrijf plaatsvinden 
waar je kunt lassen. 

SR Dus denk jij dat bij de aanpak hiervan op bedrijventerreinen hier misschien te weinig 
naar gekeken wordt? Dat mensen vooral de grote signalen opzoeken? 

R Ja naar de grote signalen zijn ze meestal opzoek en de kleinere signalen niet. Dat is 
iets wat echt wel aan het veranderen is. Als je kijkt naar de provincies Brabant en 
Gelderland zijn die natuurlijk met de hogeschool bezig om te kijken naar indicatoren 
voor bedrijventerrein. Dat gaat van ouderdom van panden tot groottes tot wat voor 
stroom zit erin en welke bedrijven zitten er. Kun je dan tot indicatoren komen die 
aanleiding geven tot onderzoek uiteindelijk? Maar het theoretische verhaal moet je 
altijd weer toetsen met de praktijk. 

SR Het is handig om aan de voorkant een mooi format of model te hebben waardoor je 
gerichter kunt gaan werken, maar dit wil niet zeggen dat er wat zit. 

R Je kunt een controle wel gaan doen bij bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, maar als 
hij niet zegt dat hij onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te bestellen, dan kom 
je er niet bij. Dus dan moet je bijvoorbeeld naar voorraden gaan kijken. Wat staat er 
precies en klopt dit met de bedrijfsvoering van dat bedrijf. 

SR Ik heb in de literatuur al indicatoren gevonden waarmee je mogelijk kunt zien of een 
bedrijventerrein aantrekkelijk is voor ondermijnende criminaliteit. Deze heb ik zelf 
naar een bepaald model ingedeeld, vind je het goed deze samen eens door te lopen? 

R Ja, zeker. 
SR Het eerste thema zijn de bedrijfsdemografische variabelen, dan kijk ik naar de 

samenstelling op een bedrijventerrein. Denk je dat er bij dit thema indicatoren zijn te 
vinden? 

R Demografisch zou je kunnen kijken welke bedrijven zitten er en wie zijn dan 
oververtegenwoordigd en waarom is dat zo. Dat is zeker wel een indicator. Dat kan 
de transportsector zijn, maar het kunnen ook autobedrijfjes zijn. De Spaanse Polder 
in Rotterdam is daar echt wel een voorbeeld van. De aanpak daar is ook heel 
exceptioneel omdat ze daar echt een groot probleem hadden. Zo’n aanpak is niet 
voor ieder terrein weggelegd maar het heeft daar wel degelijk gewerkt. Je moet dus 
echt even kijken welke bedrijven zitten er, hoeveel, en is dat dan een 
oververtegenwoordiging ten opzichte van wat daar in die regio plaatsvindt. 

SR Ten tweede had ik het economische aspect, nemen jullie die ook mee? 
R Ja, daar heb je ook bereikbaarheid in dat perspectief. Waarom zit dat bedrijf op die 

locatie, terwijl het eigenlijk voor de hoofdmoot niet bereikbaar is. Dat is economisch 
gezien gewoon niet slim. Dat zou dus een vraagteken op moeten roepen. 

SR Dan de sociaal-culturele indicatoren, dus de cultuur op een bedrijventerrein en de 
omgang. 

R Dan kijk je al gauw naar de Kamer van Koophandel, de inschrijvingen, dan kijk je al 
gauw naar de afkomst van de inschrijvingen denk ik. Dat speelt gewoon mee. 

SR Denk je dat het contact onderling op bedrijventerreinen ook een rol zou kunnen 
spelen? 

R Daar waar publiek-private samenwerking is, en dat is nooit 100%, maar dat daar 
dingen beter op zouden kunnen vallen en ook makkelijker gemeld gaan worden. In 
deze tijd een beetje lastig, maar als je op bedrijventerreinen gewoon eens gaat 
rouleren met een bezoekje, dat alle ondernemers elkaar eens bezoeken. Dan 
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onderscheid je de betere natuurlijk wel van de twijfelaars uiteindelijk. Ook een 
ondernemersvereniging of iets dergelijk werkt erg goed, dat is een soort van 
samenwerking die er eigenlijk gewoon moet zitten. Maar toch kijken criminelen 
uiteindelijk daar niet naar, dan is het alleen handiger voor de achterkant, voor het 
opsporen. Dan valt het wellicht eerder op dat er activiteiten plaatsvinden op rare 
momenten of rare dingen die naar binnen gaan. Dan kan het makkelijker gemeld 
worden, maar ik denk dat het wel of niet hebben van zo’n vereniging criminelen niet 
per se aantrekt of juist wegduwt. 

SR Vervolgens heb ik technologische indicatoren, worden die bij jullie ook gebruikt? 
R Dat staat echt nog in de kinderschoenen. Dan gaat het over algoritmes die meten wat 

er plaatsvindt op zo’n bedrijventerrein, dat is altijd lastig. Dataverkeer is bijna niet te 
onderzoeken zou ik haast zeggen. Maar je kunt natuurlijk door data te combineren als 
je kijkt naar wat zijn de openbare bronnen, wat voor bedrijf zit er, wat is er gevestigd, 
medewerkers, omzet die openbaar is, kun je tot een analyse komen. Die machines 
die worden nu zo langzamerhand gebouwd. Dat is nog in opkomst. Wij hebben het 
dan over PPSI, met name die informatiekant. Daar moeten echt nog hele slagen 
gemaakt worden van welke data stop je nu bij elkaar om daar een bepaalde lijn uit te 
krijgen. 

SR Duidelijk! De volgende indicatorengroep die ik heb omschreven zijn de ecologische 
indicatoren, hiermee bedoel ik de omgeving. Kijken jullie hier ook naar wanneer een 
bedrijventerrein gecontroleerd wordt? 

R Ja, met name natuurlijk bereikbaarheid, zicht op panden. Ook Duitsland, de ligging 
langs de grens heeft zeker invloed. Bereikbaarheid naar snelwegen toe is echt heel 
belangrijk. Ook criminelen willen zo efficiënt mogelijk werken. Waar criminelen ook 
naar kijken is of er ANPR-camera’s hangen. 

SR Wat zijn dat precies voor camera’s? 
R Camera’s waarmee kentekens geregistreerd kunnen worden. Kijk want dat is wel een 

bron van informatie. Je kunt bepaalde kentekens natuurlijk detecteren in dat soort 
systemen. Als ze dan wat vaker komen en bijvoorbeeld in De Liemers komt een 
bepaald kenteken vaak voorbij, een gehuurde auto, en die komt ergens uit Eindhoven 
vandaan. Dan kun je daar eens naar gaan kijken, ook naar het tijdstip. Die terreinen 
en aanrijroutes worden dus echt wel geschouwd door criminelen. 

SR En de omgeving zelf, denk je dat dat ook een indicator is? 
R Nee, nee dat maakt volgens mij echt niets uit. Of je nou een nieuw bedrijventerrein 

hebt of een terrein dat wat vervallen is, op beide situaties kom je dingen tegen. 
SR Oke! Tot slot heb ik nog politiek-juridische indicatoren. Denk hierbij aan incidenten die 

al hebben plaatsgevonden op een terrein. Heeft dit ook invloed op de 
aantrekkelijkheid van deze terreinen voor ondermijning? 

R Je ziet natuurlijk ook daar waar hennepteelt aangetroffen is, maar waar ook 
bouwkundige maatregelen getroffen zijn, dat die vaak niet verwijderd worden. Je ziet 
wel dat dat soort panden na verloop van tijd weer doorgaan. Dat pand is dan eenmaal 
bekend, ze berekenen hoe lang hebben we er gezeten voordat we opgevallen zijn en 
dergelijke. Dat is kansberekening wat ze doen. 

SR Dan maak ik direct even een bruggetje naar de aanpak. Wordt er nu gekeken naar dit 
soort panden waar iets gevonden is hoe zich dat in de toekomst ontwikkeld? 

R Als een pand op slot gaat wordt er vaak ook niet meer gekeken van komen de 
mensen er toch in, bouwkundige maatregelen worden onvoldoende vaak weer 
verwijderd en hersteld. Dit vinden ze soms te ingewikkeld, met name kleinere 
gemeentes. Daar maken criminelen uiteindelijk gewoon misbruik van. 

SR Wordt er dan ook gekeken naar personen nadat er iets gevonden is op naam van dat 
persoon? Wat diegene bijvoorbeeld in de toekomst doet? 

R Nee, namen worden vaak wel gevolgd met name vanuit politiesystemen. Maar soms 
is het niet altijd duidelijk hoe zij zich bewegen. Tegenwoordig worden er ook vaak 
auto’s gehuurd door stichtingen die niet helemaal pluis zijn. Nou ja, dan weet je niet 
meer wat erin zit. Als er ergens wat ontdekt wordt zou ik ook aanraden om daar na 
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een bepaalde tijd standaard weer een controle uit te voeren. Kijk, want het geldt 
natuurlijk ook dat als je eenmaal in dat circuit zit dat het lastiger is om er weer uit te 
komen. Ik ken een situatie dat er bij een pandeigenaar een hennepteelt uitgehaald is, 
die mensen hebben vastgezeten en komen uiteindelijk weer op straat. Zij hebben 
toen bij die pandeigenaar weer aangeklopt dat ze datzelfde pand weer wilden 
hebben. Ze hebben verloren oogst, geen opbrengsten gehad en ze vonden dat hij dat 
dus niet moest verhuren. Die is toen ook echt onder druk gezet, gelukkig heeft hij 
hulp gezocht en kon dat op dat moment voorkomen worden. Maar zo ver gaat het 
soms. Die bedreigingen gaan echt heel ver en de vraag is of je je daartegen durft te 
wapenen. Bij veel mensen zal dit antwoord nee zijn en zo kunnen ze de cirkel niet 
doorbreken. De term “je kunt maar één keer nee zeggen” is dus op die manier 
eigenlijk een indicator. 

SR Heftig, maar zo gaat het wel inderdaad. Tot slot wilde ik je nog één ding vragen over 
de aanpak, waar we het in het begin ook al kort over gehad hebben. Hoe gaat vanuit 
jullie, het CCV, de aanpak op bedrijventerreinen precies in z’n werk? Gericht op 
ondermijnende criminaliteit. 

R Meestal komt er een verzoek vanuit de gemeente, een bedrijvensituatie of de politie 
en dan kijken we of het haalbaar is door de partijen aan tafel te krijgen. Dan starten 
we zo’n proces en dat is dat je intentie uitspreekt, je probeert een analyse van het 
terrein te maken op ‘schoon, heel en veilig’. Op schoon en heel kun je de makkelijkste 
dingen scoren uiteindelijk. En dan die veiligheidsaspecten, dat kunnen 
bedrijfsinbraken zijn, vernielingen, overlast, maar met name ook die 
ondermijningsproblematiek op dit moment. 

SR En dan trek je dus met meerdere partijen samen op? 
R Ja, klopt. 
SR Welke partijen zijn dit? 
R Het bedrijfsleven dus de ondernemers zelf, de brandweer, inmiddels komen er 

andere partijen bij als een omgevingsdienst, het waterschap, zij werden vroeger niet 
meegenomen in het proces. Dit is wel een positieve ontwikkeling. De 
omgevingsdienst is een controlerende factor, die zou eigenlijk vast moeten leggen 
wie is pandeigenaar, wat gebeurt er, vindt er verhuur plaats, vindt er onderverhuur 
plaats enzovoorts. Zij moeten regelmatig eens kijken. Als je vermoedens hebt en je 
wilt eens kijken heb je ook de omgevingsdienst nodig om binnen te komen als je geen 
strafrechtelijke situaties hebt. Het is heel breed zo’n controle: kloppen de 
vergunningen, is alles milieutechnisch oké, en staan daar in chemie de hoeveelheden 
die ook steeds opgegeven zijn of staat er veel meer. 

SR Dit proces valt onder het Keurmerk Veilig Ondernemen, KVO? 
R Ja dat is dit proces wat ik beschreef. Een integrale samenwerking waarbij je met 

name voor de komende drie jaar probeert maatregelen te benoemen waar ze 
aandacht aan kunnen besteden. Communicatie is daarin natuurlijk wel echt 
belangrijk, interne controles ook voor bedrijven, maar ook die externe controles door 
bedrijven. 

SR Dit wordt dan geïnitieerd vanuit de gemeente? 
R De gemeente is inderdaad de aangewezen persoon om dit te initiëren. 
SR Jij zit bij het PVO Oost-Nederland waar publiek-privaat samenwerken duidelijk naar 

voren komt. Heb jij hierover dingen waarvan jij denkt dit kan anders of beter? 
R Dit samenwerken is echt mensenwerk, je bent afhankelijk van het commitment van 

anderen en soms heb je er draken tussen zitten. Dan gaat het soms wat stroever. 
PPS komt zowel vanuit de private kant als de publieke kant. Soms heb je 
bedrijvenverenigingen die best wel wat willen maar een slecht contact hebben met 
gemeenten en daarom de wens hebben de samenwerking op te zoeken. Vanuit beide 
kanten is het erg gunstig. Het is altijd afhankelijk van welke partij heeft de meeste pijn 
geleden waardoor ze dit zouden willen. 

SR Duidelijk verhaal! We zijn geloof ik al door mijn vragen heen. 
R Nou je spreekt me vanmiddag nog, mochten er nog dingen zijn dan kom maar bij me. 
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SR Doe ik zeker, in ieder geval heel erg bedankt voor dit interview. Mag ik jouw naam 
noemen in mijn verslag? 

R Dat is geen probleem. 
SR Fijn, dankjewel en tot ziens! 
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BIJLAGE 10 CODERING INTERVIEW VAN DER WEIDEN  

 

  

Functie Adviseur lokale veiligheid bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

Functie Club binnen CCV die zich bezighoudt met veiligheidsproblematiek op lokaal niveau

Werkzaamheden PVO Dus A de ondersteuning van Platforms Veilig Ondernemen

Werkzaamheden Locaties En de veiligheidsproblematieken in winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden

Werkzaamheden Locaties Hier en daar wordt er ook al gekeken naar de havens en recreatiebedrijven

Werkzaamheden Onderwerpen En natuurlijk ondermijning: criminele families, mobiel banditisme in alle vormen

Werkzaamheden Onderwerpen Dus van dat tot een simpele overval en winkeldiefstal, in hoever dat simpel is

Betrokkenheid bedrijventerreinen PPS Met name om publiek-private samenwerking door te starten en eventueel op te starten

Betrokkenheid bedrijventerreinen PPS Zorgen dat er verbindingen komen en uiteindelijk natuurlijk wat beter kijken wat gebeurt er nu

Betrokkenheid bedrijventerreinen Schoon heel veilig Alles onder het mom van "schoon, heel en veilig"

Betrokkenheid bedrijventerreinen Ondermijning Inmiddels wel steeds beter met een verrekijker op ondermijning ook

Ondermijning op bedrijventerreinen Blinde vlekken Volgens heel veel RIEC-analyses zijn dat toch wel de blinde vlekken

Ondermijning op bedrijventerreinen Blinde vlekken Nou dan zie je dat gemeentes ook echt geen idee hebben soms wat er gebeurt

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorbeelden Het inbouwen van ruimtes in auto’s, wat met name in die louche garages gebeurt op bedrijventerreinen

Ondermijning op bedrijventerreinen Voorbeelden In de grote metaalindustrie worden ketels gebouwd, maar kleine lasbedrijven kunnen het daar ook doen

Controles Gevelcontroles Gevelcontroles die je vooraf doet, kijken of namen overeenkomen met betreffende bedrijf

Controles Activiteiten scannen En wat zijn dan de activiteiten, vindt er überhaupt wel een activiteit plaats

Controles Activiteiten scannen Soms zie je geen belettering op gevels, dan kijken op pandniveau

Controles Activiteiten scannen Kijken naar wie is pandeigenaar, kunnen we erbij komen wie huurder is, etc

Controles Integrale controle Lukt dat niet dan ga je een integrale controle plannen

Straat- en systeeminformatie combineren Het theoretische verhaal moet je altijd weer toetsen met de praktijk

Straat- en systeeminformatie combineren Voorbeeld Bedrijven kunnen onder druk gezet worden om bepaalde zaken te bestellen

Straat- en systeeminformatie combineren Voorbeeld Dus dan moet je bijvoorbeeld naar voorraden gaan kijken, komt dit overeen met de bedrijfsvoering

Demografische indicatoren Risicovolle branches Je hebt natuurlijk bepaalde branches die je onder het licht kunt houden, de autobranche bijvoorbeeld

Demografische indicatoren Risicovolle branches Criminelen hebben gewoon vervoer nodig

Demografische indicatoren Risicovolle branches Kijken wat je aan branches op een bedrijventerrein hebt zitten: is die branche oververtegenwoordigd?

Demografische indicatoren Risicovolle branches Oververtegenwoordigde branche kan ook schoonmaakbedrijfjes zijn

Demografische indicatoren Risicovolle branches In de grote metaalindustrie worden ketels gebouwd, maar kleine lasbedrijven kunnen het daar ook doen

Demografische indicatoren Risicovolle branches Maar het kan ook bij een autobedrijf plaatsvinden waar je kunt lassen

Demografische indicatoren Oververtegenwoordiging Je zou kunnen kijken welke bedrijven zitten er, wie zijn oververtegenwoordigd en waarom is dat zo

Demografische indicatoren Oververtegenwoordiging Dat kan de transportsector zijn, maar het kunnen ook autobedrijfjes zijn

Demografische indicatoren Voorbeeld De Spaanse Polder in Rotterdam is daar echt wel een voorbeeld van

Demografische indicatoren Oververtegenwoordiging Kijken welke bedrijven er zitten, hoeveel, is dat een oververtegenwoordiging t.o.v. wat in regio plaatsvindt

Economische indicatoren Bereikbaarheid Bereikbaarheid: waarom zit bedrijf op die locatie, terwijl het slecht bereikbaar is, economisch gezien niet slim

Sociaal-culturele indicatoren Ondernemersvereniging Een ondernemersvereniging o.i.d. werkt goed, dat is een soort samenwerking die er gewoon moet zitten

Sociaal-culturele indicatoren Weerlegging Toch kijken criminelen uiteindelijk daar niet naar, het is alleen handiger voor de achterkant, voor het opsporen

Sociaal-culturele indicatoren Weerlegging Dingen kunnen dan makkelijker gemeld worden, maar het hebben van zo’n vereniging maakt criminelen niet uit

Technologische indicatoren Niet ontwikkeld Dat staat echt nog in de kinderschoenen, met algoritmes meten wat er plaatsvindt op het terrein is altijd lastig

Technologische indicatoren Niet ontwikkeld Dataverkeer is bijna niet te onderzoeken zou ik haast zeggen

Technologische indicatoren Data combineren Maar je kunt natuurlijk door data te combineren (als je kijkt naar de openbare bronnen) tot een analyse komen

Technologische indicatoren Data combineren Openbare bronnen: wat voor bedrijf zit er, wat is er gevestigd, medewerkers, omzet die openbaar is

Technologische indicatoren Camera's Waar criminelen ook naar kijken is of er ANPR-camera’s hangen

Technologische indicatoren Camera's Camera’s waarmee kentekens geregistreerd kunnen worden, want dat is wel een bron van informatie

Ecologische indicatoren Zicht op panden Ja, met name natuurlijk bereikbaarheid, zicht op panden

Ecologische indicatoren Ligging Ook Duitsland, de ligging langs de grens heeft zeker invloed

Ecologische indicatoren Bereikbaarheid Bereikbaarheid naar snelwegen toe is echt heel belangrijk, ook criminelen willen zo efficiënt mogelijk werken

Ecologische indicatoren Schouwen Die terreinen en aanrijroutes worden dus echt wel geschouwd door criminelen: op bijvoorbeeld AMDR-camera's

Ecologische indicatoren Netheid omgeving Dat maakt niets uit, op zowel nieuwe terreinen als een terrein dat vervallen is kom je dingen tegen

Politiek-juridische indicatoren PPS Daar waar PPS is zouden dingen beter op kunnen vallen en ook makkelijker gemeld worden

Politiek-juridische indicatoren Criminaliteit verleden Je ziet wel dat dat soort panden na verloop van tijd weer doorgaan: panden waar al eens iets is voorgevallen

Politiek-juridische indicatoren Criminaliteit verleden Dat pand is dan bekend, ze berekenen hoe lang hebben we er gezeten voordat we opgevallen zijn en dergelijke

Politiek-juridische indicatoren Criminaliteit verleden Dat is kansberekening wat ze doen

Politiek-juridische indicatoren Criminaliteit verleden Voorbeeldsituatie: bovenaan blz. 4

Politiek-juridische indicatoren Criminaliteit verleden De term “je kunt maar één keer nee zeggen” is dus op die manier eigenlijk een indicator

Aanpak / controles Meestal verzoek vanuit gemeente, een bedrijvensituatie of politie, dan kijken of het haalbaar is

Aanpak / controles Dan starten we proces door intentie uit te spreken en analyse te maken van terrein op ‘schoon, heel en veilig’

Aanpak / controles Op schoon en heel kun je de makkelijkste dingen scoren uiteindelijk

Aanpak / controles En veiligheidsaspecten kunnen bedrijfsinbraken/vernielingen/overlast zijn, maar ook ondermijningsproblematiek

Aanpak / controles Brede controle: kloppen de vergunningen, milieutechnisch oké, staan daar in chemie de goede hoeveelhede

Aanpak / controles Naam Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Aanpak / controles Uitleg Een integrale samenwerking waarbij je voor de komende 3 jaar maatregelen benoemt

Aanpak / controles Uitleg Gemeente is de aangewezen persoon om dit te initiëren

Aanpak / controles Betrokken partijen Het bedrijfsleven dus de ondernemers zelf, de brandweer,

Aanpak / controles Betrokken partijen Inmiddels ook andere partijen bij als omgevingsdienst, waterschap: zij werden vroeger niet meegenomen

Aanpak / controles Omgevingsdienst OD is controlerende factor, die moet vastleggen wie is pandeigenaar, vindt er verhuur of onderhuur plaats etc

Aanpak / controles Omgevingsdienst Zij moeten regelmatig eens kijken

Aanpak / controles Omgevingsdienst Als je met vermoedens eens wilt kijken heb je OD nodig om binnen te komen

Aanpak Verbeterpunten Ja naar de grote signalen zijn ze meestal opzoek en de kleinere signalen niet

Aanpak Verbeterpunten Als een pand op slot gaat wordt er vaak ook niet meer gekeken van komen de mensen er toch in

Aanpak Verbeterpunten Bouwkundige maatregelen worden onvoldoende vaak weer verwijderd en hersteld

Aanpak Verbeterpunten Daar maken criminelen uiteindelijk gewoon misbruik van

Aanpak PPS Daar waar PPS is zouden dingen beter op kunnen vallen en ook makkelijker gemeld worden

Aanpak PPS Aan voorkant zorgen dat er verbindingen er zijn, zodat je informatie op kunt halen en niet vanalles doet

Aanpak Wat werkt goed Een ondernemersvereniging o.i.d. werkt goed, dat is een soort samenwerking die er gewoon moet zitten

Aanpak Wat werkt goed Op bedrijventerreinen rouleren met bezoekjes, dat alle ondernemers elkaar eens bezoeken

Aanpak Camera's Camera’s (AMDR?) waarmee kentekens geregistreerd kunnen worden, want dat is wel een bron van informatie

Aanpak Aanbeveling Als er ergens wat ontdekt wordt zou ik aanraden om daar na een tijd standaard weer controle uit te voeren

Aanpak Aanbeveling Het geldt natuurlijk ook dat als je eenmaal in dat circuit zit dat het lastiger is om er weer uit te komen
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BIJLAGE 11 LOCATIEBEZOEK PROJECT THESEUS 

 
Datum  12 mei 2021 
 
Tijd  10.30 – 13.00 uur 
 
Locatie  Brandweerkazerne Elburg 
 
Woensdag 12 mei 2021 heb ik een ochtend meegekeken bij het Project Theseus om te leren over hun 

manier van aanpak. Dit vond plaats op uitnodiging van Alex te Dorsthorst, hij is projectleider 

ketentoezicht/ondermijning bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Hieronder wordt het Project 

Theseus toegelicht en de aanpak beschreven. 

Het project is opgezet om inzicht en toezicht te krijgen op Gelderse bedrijventerreinen, het richt zich 

dus specifiek op de provincie Gelderland. In Gelderland zijn er in totaal 487 bedrijventerreinen. Het 

kleinste bedrijventerrein is 4200 m2 en het grootste 2.220.000 m2. In totaal heeft de provincie 

107.090.000 m2 aan bedrijventerreinen. Er komt veel ondermijnende criminaliteit voor op 

bedrijventerreinen, dat blijkt ook uit enkele krantenkoppen die werden laten zien. Voorbeelden zijn 

“1200 kilo illegale tabak en illegale bewoning ontdekt bij groot onderzoek op bedrijventerrein 

Nijmegen-West”, “Chemicaliën voor drugs gevonden bij inval bedrijventerrein Arnhem” en “Criminaliteit 

op industrieterrein Andelst lijkt onuitroeibaar”. 

Waarom is de aanpak specifiek gericht op bedrijventerreinen? Allereerst omdat ze een heel belangrijk 

onderdeel zijn voor onze economie, maar ook natuurlijk voor de veiligheid. Daarbij is er veel informatie 

uit ondermijningsbeelden beschikbaar. En tot slot omdat het hele aantrekkelijke locaties zijn voor 

criminele activiteiten, mede door de wegtrekkende en daarmee onwetende overheid. 

Er gebeuren al wel dingen op bedrijventerreinen met betrekking tot de aanpak van dit soort 

criminaliteit. Zo is er het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein, de aanpakken van de 

gemeente Heerlen, de Spaanse Polder in Rotterdam en Broekriem Arnhem zijn voorbeelden van 

lokale initiatieven. 

Met Project Theseus willen de deelnemende partners samen optrekken om ondermijning op 

bedrijventerreinen te ontdekken, voorkomen en tegen te gaan. Dit gebeurt door: 

• gemeenten en ketenpartners actief te ondersteunen met het uitvoeren van preventieve 

controleacties op bedrijventerreinen; 

• gemeenten een beeld te geven van de bedrijventerreinen door deze preventieve controles en 

data-analyses; 

• gemeenten te ondersteunen bij het integraal werken voor de aanpak en preventie van 

ondermijning op bedrijventerreinen en 

• gemeenten te helpen bij het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording bij ondernemers. 

 

Project Theseus ondersteunt gemeenten met verschillende dingen, dit zijn de volgende: 

•  het uitvoeren van controleacties op bedrijventerreinen;  

• het maken van een gebiedsscan van een te controleren bedrijventerrein; 

• het aanspreken van alle ondernemers op het bedrijventerrein en deze te informeren over 

ondermijnende criminaliteit en de risico’s van het in zee gaan met criminelen; 

• het organiseren van expertsessies; 

• het maken van een GIS-databestand voor eigen gebruik; 
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• het aanschrijven van locaties waar misstanden (o.a. in het kader van de milieuwetgeving en Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn geconstateerd, die binnen de scope van het project 

vallen; 

• het delen van signalen van ondermijnende criminaliteit met de partners. Er wordt vervolgens actie 

op ondernomen door de partners en het Flexteam en 

• het kijken naar preventiemogelijkheden op bedrijventerreinen. 

 

Randvoorwaarden zijn dat het team vraaggericht werkt en dus alleen in actie komt op verzoek van een 

gemeente. Ook blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk voor keuzes en acties op lokaal niveau en 

zij houden zelf de regie op de uitvoering. Gemeenten leveren zelf personele capaciteit bij de 

uitvoering. Dit betekent dat gemeenten ook (eigen) medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld 

toezichthouders, BOA’s en juridisch medewerkers. Het Flexteam neemt de uitvoering niet over. Tot 

slot faciliteren de gemeenten een GIS-medewerker, zodat deze gebruik kan maken van het 

Gemeentelijk Informatie Systeem. 

Het project wordt uitgevoerd door een flexteam welke bestaat uit een vaste kern en een flexibele schil. 

In de vaste kern zit één projectleider, twee toezichthouders, één data-analist en één jurist. De flexibele 

schil bestaat uit de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente, een BOA, het basisteam 

van de politie en indien nodig nog andere personen of organisaties. De werkwijze van het flexteam is 

in de tabel hieronder schematisch weergegeven. Wat zij doen is analyseren, communiceren en 

controleren, een heel belangrijk punt is dat zij zichtbaar aanwezig zijn op de bedrijventerreinen. 

 

Nadat het project op een bepaald bedrijventerrein is uitgevoerd zal het flexteam terugkeren na drie 

maanden. Dit is een lichtere versie van de eerdere controle. Daarbij is deelname aan een 

bewustwordingsavond ook mogelijk. Dit alles vindt plaats met het doel om het gevoel te creëren dat er 

blijvend controle en zichtbaarheid is op het bedrijventerrein. 

Op de volgende vier bladzijden is een folder te zien die wordt uitgedeeld op de betreffende 

bedrijventerreinen. In deze folder wordt ingegaan op de risico’s, hoe een potentiële huurder 

gecontroleerd kan worden en het herkennen van signalen. Tot slot wordt ook aangegeven waar 

mogelijk een melding gedaan kan worden. 

• Flexteam

• GemeenteScan bedrijventerrein

• Data-analist flexteam
Data-analyse

• Toezichthouders flexteam

• BOA's gemeente

• Toezichthouders gemeente

• Politie (wijkagent)

Expertsessie

• Toezichthouders flexteam
Controles

• Jurist flexteam

• AOV'erBevindingen bespreken

• Projectleider flexteam

• AOV'erEvaluatie
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Met risico’s wordt gedoeld op risico’s die ondernemers/verhuurders lopen wanneer zij hun pand 

verhuren en daar criminele activiteiten plaatsvinden. Deze risico’s zijn: 

• financiële schade door een bestuurlijke maatregel; 

• geen schade-uitkering door verzekeringsmaatschappij; 

• sancties door hypotheek- of geldverstrekker; 

• strafrechtelijke vervolging; 

• sancties erfpacht en 

• betrokken raken bij strafbare feiten. 

Daarbij wordt beschreven dat ondernemers het risico van verhuren aan criminelen zelf kunnen 

verkleinen. Het is hierbij belangrijk om huurders vooraf goed te toetsen, dit kan aan de hand van veel 

punten, waaronder de volgende voorbeelden: 

• controleer een ID-kaart op echtheid; 

• regel de verhuur niet met een tussenpersoon maar met de huurder zelf; 

• accepteer nooit contante betalingen; 

• vraag om een kopie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en 

• neem in het huurcontract op dat u periodiek wilt controleren. 

Op de achterkant van de folder worden signalen benoemd. Dit zijn signalen waar een verhuurder op 

zou kunnen letten en regelmatig zou moeten controleren. Voorbeelden van deze signalen zijn: 

• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn; 

• een sterkte anijsachtige of chemische geur; 

• wateroverlast of vochtproblemen; 

• de installatie van camera’s of extra beveiliging; 

• blauwe vaten of jerrycans en 

• illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om. 
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BIJLAGE 12 INDICATORENLIJST ONDERMIJNING BEDRIJVENTERREINEN  

 

Variabele Indicator Uitleg indicator Hoe te meten? 
 

(Bedrijfs-) 
demografisch 

Gemiddelde bouwjaar Het gemiddelde 
bouwjaar van alle 
panden op een terrein 

Hoe hoger, hoe groter 
de kans 

Grootteklasse De grootte van 
bedrijven op een 
terrein gekeken naar 
aantal werknemers 

Hoe hoger het % 
bedrijven met minder 
dan 5 werknemers, hoe 
groter de kans 

Extra vestigingen Dit zijn vestigingen die 
niet in bedrijvenregister 
worden opgenomen, 
omdat ze niet voldoen 
aan de voorwaarden. 
Volgens de KvK (2014) 
is hier sprake van als 
de eigenaar/huurder 
geen eigen ruimte in 
een vestiging heeft en 
geen van de huurders 
duurzaam gebruik 
maakt van de vestiging 

Des te meer extra 
vestigingen, hoe groter 
de kans 

Gemiddeld aantal 
uitzendkrachten 

Het gemiddelde aantal 
uitzendkrachten van 
alle bedrijven op een 
terrein 

Hoe lager het 
gemiddeld aantal 
uitzendkrachten, hoe 
groter de kans 

Aantal eenmanszaken Aantal aanwezige 
eenmanszaken op een 
terrein 

Des te meer 
eenmanszaken, hoe 
groter de kans 

Aantal vertrekkende 
bedrijven 

Aantal vertrekkende 
bedrijven op een 
terrein 

Hoe meer bedrijven er 
vertrokken zijn, hoe 
groter de kans 

 Risicovolle branches Risicovolle branches 
zijn: 
- transportsector 
- koeriersbedrijven 
- kapperszaken 
- sportscholen 
- kledingwinkels 

(tweedehands) 
- taxibedrijven 
- hoveniersbedrijven 
- automotive 
- uitzendbureaus 
- tuincentra 
- groente- en 

fruitbedrijven 
- massagesalons 
- nagelstudio’s 
- coffeeshops 
- glazenwassers 
- opvangen 
- import- en 

exportbedrijven 
- opslagbedrijven 
- zorgbureaus 

De aanwezigheid van 
een bepaalde branche 
kan een indicator zijn, 
maar vooral de 
concentratie van een 
bepaalde branche op 
een terrein, dus 
oververtegenwoordiging 
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- stichtingen 
- bedrijfsverzamel-

gebouwen 

Economisch Aandeel van de 
panden met een lage 
WOZ-waarde 

Een lage WOZ-waarde 
betekent lager dan 
€160.000 

Hoe hoger het % 
panden met een lage 
WOZ-waarde, hoe 
hoger de kans 

Huur versus bezit Het aantal gehuurde 
panden ten opzichte 
van panden die in bezit 
zijn 

Veel huur, maar relatief 
weinig bezit verhoogt 
de kans 

Sociaal-cultureel Aantal panden met 
een publieke 
bijeenkomstfunctie 

Panden waar veel 
samenloop is van 
verschillende mensen 
en daardoor zorgt voor 
sociale controle 

De kans is groter als er 
minder panden zijn met 
een publieke 
bijeenkomstfunctie 

Technologisch Aantal hoog-capaciteit 
aansluitingen 

Het percentage van de 
panden waarbij de 
capaciteit van de 
energieaansluiting 
groter is dan 35 
groepen 

Hoe minder hoog-
capaciteit aansluitingen 
er zijn, hoe groter de 
kans 

Aantal weigeringen 
van slimme meter 

Het aantal keer dat 
een slimme meter 
geweigerd is 

Hoe vaker dit 
geweigerd wordt, hoe 
groter de kans 

Aanwezigheid ANPR-
camera’s 

Dit zijn camera’s die 
kentekens registreren 

Wanneer deze niet 
aanwezig zijn is de 
kans mogelijk groter 
dan wanneer ze er wel 
hangen 

Ecologisch Netto oppervlakte De netto oppervlakte 
van het gehele 
bedrijventerrein 

Hoe groter de netto 
oppervlakte van een 
terrein, hoe groter de 
kans 

Ligging Het gaat hier om de 
ligging t.o.v. de 
infrastructuur 

Hoe beter alles te 
bereiken is hoe groter 
de kans 

Politiek-juridisch Aantal 
plaatsgevonden 
incidenten gerelateerd 
aan ondermijning 

Het aantal 
plaatsgevonden 
incidenten m.b.t. 
ondermijning 

Hoe meer incidenten er 
hebben 
plaatsgevonden, hoe 
groter de kans 

Voordoen strafbare 
feiten 

Naast incidenten 
gerelateerd aan 
ondermijning kunnen 
ook andere strafbare 
feiten zich voordoen 
als geweldsmisdrijven 
of te hard rijden 

Hoe meer strafbare 
feiten zich op een 
terrein voordoen hoe 
grote de kans is 

Meldingen Meldingen bij 
bijvoorbeeld MM-A of 
bij de politie 

Hoe meer meldingen 
hoe groter de kans 

  



87 
 

BIJLAGE 13 GEMEENTEN EN BEDRIJVENTERREINEN IN DE LIEMERS  

 

Stad / Dorp Gemeente Bedrijventerrein 

Westervoort Westervoort Het Ambacht 

Duiven Duiven Seingraaf 

De Corridor 

InnoFase 

Centerpoort-Noord 

Centerpoort-Nieuwgraaf 

Graafstaete 

Centerpoort-Zuid 

’t Holland 

De Nieuweling 

Helhoek 

Giesbeek Zevenaar Giesbeek 

Zevenaar Zevenaar Mercurion 

Zuidspoor 

Tatelaar 

Hengelder 

Businesspark 7Poort 

Babberich Zevenaar Transportcentrum 

Didam Montferland Kollenburg 

Fluun 1 

Fluun 2 

Pannerden Zevenaar Industrieterrein Pannerden 

Herwen Zevenaar Industrieterrein Herwen 

Lobith Zevenaar Halve Maan 

Spijk Zevenaar Spijksedijk 

’s-Heerenberg Montferland Immenhorst 

‘t Goor 

Euregionaal bedrijventerrein 

EBT II 

Beek Montferland Matjeskolk 

Angerlo Zevenaar De Koppeling 

Doesburg Doesburg Beinum 

Havengebied/Koppelweg 

Verheullweg 

 


