
 

 

 

MEMORANDUM 

 
DATUM 12-10-2022 

AAN cvdK J.H. Oosters   

  

VAN J. Lok 
ONDERWERP Toelichting op onderbesteding budget ondermijning 

De huidige onderbesteding op de materiële lasten kan worden verklaard door een aantal ontwikkelingen. 
Graag licht ik deze puntsgewijs toe.  
 

1. Het project ‘bevorderen BAG-registratie op vakantieparken’. 
 
Dit project is geïnitieerd in het kader van de landelijke actie-agenda vakantieparken. De provincies zijn door het 
Rijk gevraagd gemeenten te faciliteren in het bijwerken van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
(specifiek door het opnemen van zgn. standplaatsen) op vakantieparken. Hiermee wordt het zicht van de 
overheid op vakantieparken en daarmee de informatiepositie in de aanpak van ondermijning vergroot.  
Het Rijk heeft aan de provincies in december 2021 € 14.167 uitgekeerd als tegemoetkoming in de kosten van dit 
project; de provincies hebben dit bedrag gematched. In Utrecht is daardoor ca. € 30.000 beschikbaar.  
De provincie heeft de diensten van Antea Group ingeschakeld om gemeenten te faciliteren bij het bijwerken van 
de BAG. Afgelopen voorjaar heeft een eerste startbijeenkomst in het kader van dit project plaatsgevonden.   
Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben de eerste vijf Utrechtse gemeenten aangegeven gebruik te 
willen maken van het ondersteuningsaanbod.  
Afhankelijk van hoe voortvarend de gemeente is in het contact met Antea Group en andere externe factoren waar 
de provincie in mindere mate op kan sturen (beschikbare capaciteit bij gemeenten voor overleg met Antea, 
basiskwaliteit van de gemeentelijke data, medewerking van parkeigenaren) worden de werkzaamheden sneller of 
langzamer uitgevoerd. De eerste werkzaamheden zijn in het najaar uitgevoerd en de werkzaamheden voor de 
eerste gemeenten afgerond; de facturen worden nog deze maand.  
De werkzaamheden (en het project) zullen overigens doorlopen in 2023.  
 

2. Jaarlijkse bijdrage aan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland 
 
Het RIEC ondersteunt partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Elk RIEC werkt binnen regionale 
grenzen, onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. De RIEC’s vormen voor partners 
een informatieknooppunt voor casuïstiek. Het RIEC ondersteunt de samenwerking tussen de convenantpartners, 
waaronder gemeenten, provincie, Openbaar Ministerie (OM), Politie en Belastingdienst.  
Net als andere convenantpartners steunt de provincie het RIEC-MN ook financieel. De provincie draagt jaarlijks  
€ 50.000 bij. Dit bedrag is op 8 november jl. betaald.  
 

3. Kennis- en netwerkbijeenkomsten ondermijning en Bibob 
 
De provincie speelt een rol als netwerkpartner en verbinder in de regionale aanpak van ondermijning. In dat kader 
zijn in het najaar een aantal projecten ondernomen die nog niet in de realisatie zijn verwerkt, maar waar wel nog 
kosten van worden verwacht die ten laste komen van het ondermijningsbudget:  
 

- Kennis-bijeenkomst over nieuwe wetgeving rondom de Wet Bibob, bedoeld voor medewerkers Bibob bij 
gemeenten in Midden-Nederland; 

- Trainingen gespreksvoering voor Bibob-onderzoekers en andere specialisten in Midden-Nederland; 
- Kennis- en netwerkbijeenkomst ‘Ondermijning in het vastgoed’ voor burgemeesters en makelaars in 

Midden-Nederland (maandag 12 december 2022).  
 
Over het algemeen is de verwachting dat de begrote lasten grotendeels gerealiseerd zullen worden. 

https://actieagendavakantieparken.nl/sites/default/files/2021-02/actie-agenda-vakantieparken-2021-2022.pdf

