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Geachte heer De Kruijf,

Bij deze treft u aan het antwoord op de door u gestelde vragen omtrent kwetsbaarheid van het agrarisch gebied

voor criminaliteit. Hieronder herhalen wij eerst uw toelichting, waarna wij vraag voor vraag beantwoorden.

Toelichtinq
g*g"r"*t"rs uit Gelderland sloegen recent alarm over vondsten van drugslaboratoria en hennepkwekerijen

in hun gemeenten in de Gelderse Achterhoek. Daarbij zou sprake zijn van criminelen uit o.a. Brabant die' als

gevolg van verscherpt politieoptreden daar, zich verplaatsen naar elders. ln de opvatting van de burgemeesters

tonen de vondsten aan dat'het platteland kwetsbaar is voor dit soort criminelen'. Zij pleiten er dan ook voor om

extra alertheid te organiseren om deze criminaliteit te voorkomen.

Naar aanleiding van bovengenoemde berichtgeving (zie ook onderstaande link)1 heeft de fractie van de PvdA

de volgende vragen:

1. ls het college op de hoogte van hierboven genoemde berichtgeving?

Antwoord:
Ja, daarvan ziin wii oP de hoogte.

2. ls het college het met de pvdA eens dat ook Utrechtse leegstaande agrarische bebouwing kwetsbaar is

voor criminele activiteiten?
Antwoord:
Ja, ook in de provincie lltrecht bestaat het risico dat criminele activiteiten worden uitgevoerd in leegstaande

of leegkomende agrari sche bebouwing.

IJtrechtse gemeenten met agrarische activiteit in het buitengebied ziin, op initiatief van hun burgemeesters,

atert op dit verschijnsel. De commissaris van de Koning spreekt de betreffende burgemeesters hierover met

regelmaat.

Overal in Nedertand, en dus ook in de provincie lltrecht, is mogeliik dat criminele ondernemingen

leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen gebruiken. In dat soort gevallen ls sprake van georgamseerde

ondermijnende criminatiteit. Daarvan spreken we onder meer wanneer criminele ondernemers voor hun

bedrijfsvoering gebruik maken van facititeiten in de 'bovenwereld', zoals agrarische bebouwing, al of niet

met medeweten van de eigenaar.
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Met enige regelmaat is ook via de media te volgen dat ook in de provincie Utrecht sprake is van
voorbeelden van aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om het oprollen van
bijvoorbeeld wietplantages of de aanpak van outlaw-motorgangs (OMG's). In een enkel geval was in het
Utrechtse sprake gebruik van agrarische bebouwing. Deze aanpak in concrete gevallen is vrijwel altijd een
gezamenlijke, Iokale, verantwoordelijkheid van burgemeesfers, politie en justitie.

Srnds de zuidelijke provincies georganiseerde ondermijnende criminaliteit intensief en geïntegreerd
aanpakken, is van belang ook in onze regio goed in beeld te krijgen of dit probleem naar het noorden wordt
geduwd. Het is een geintegreerde bestuurlijke opgave om in beeld te brengen waar deze vorm van
cri mi nal iteit zi ch voord oet.

Sinds 2015 vraagt de commrssaris van de Koning in het Utrechtse aandacht voor dit onderwerp in onze
regio, onder meer bij justitie, politie en de burgemeesfers. Ook in onze provincie sprake van een
geintegreerde aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Alle gemeenten en ook de provincie
zijn aangesloten bij het Regionaal lnlichtingen en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland. Bij het RIEC
zijn veel instanties aangesloten, zoals de politie, het OM, de belastingdiensf, de FIOD en de
waterschappen. Binnen het RIEC kan onder voorwaarden informatie worden gedeeld, wanneer sprake ls
van een vermoeden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daardoor kunnen onder meer
strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak op elkaar worden afgestemd. Daarnaast brengt het RIEC Midden-
Nederland op verzoek van de Utrechtse gemeenten met zogenaamde ondermijningsbeelden in kaart waar
een gemeente kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het is de bedoeling dat
halverwege 2018 voor alle gemeenten een ondermijningsbeeld beschikbaar is. Wij hebben het RIEC
gevraagd om daarna ook een provinciaal ondermijningsbeeld samen te stellen.
De provincie vindt het belangrijk de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te steunen en
dragen sinds 2016 per jaar € 20.000,- bij aan het RIEC Midden-Nederland.

Daarnaast biedt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) een
instrument voor het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, met name bij de beoordeling van het wel of
niet verlenen van vergunningen. Gedeputeerde staten passen de Wet Bibob toe voor vergunningen en
aanbestedingen boven € 500.000,-. lnmiddels is bewezen dat het hebben en toepassen van Bibob-beleid
een goede werking heeft in het voorkomen van criminaliteit.

De commissaris ziet het als zijn taak om de dreigende verwevenheid van onderwereld en bovenwereld
binnen de provincie Utrecht blijvend op de bestuurlijke agenda te plaatsen en om interbestuurlijke
samenwerking in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te bevorderen.

Een goede manier om illegaal gebruik van leegstaande opstallen te voorkomen is hergebruik voor legale
doelen of sloop in ruil voor een andere, passende functie.
Het provinciaal ruimtelijke beleid biedt hier ruimte voor: zowel voor passende nevenfuncties bij agrarische
bedrijven, als voor vervolgfuncties bij gestopte bedrijven. In het laatste geval wordt wel een tegenprestatie
gevraagd in de vorm van sloop van een deel van de bebouwing. Voor initiatiefnemers is zo'n nieuwe
functie, met bijbehorende planologische procedure, vaak een moeilijk begaanbare weg. ln toenemende
mate zoekt de provincie daarom samenwerking met de gemeenten. Via samenwerking, ook fussen
gemeenten, en advisering aan betrokkenen kan de drempel voor een passende heróestemming en/of sloop
lager worden gemaakt. Het loket Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing ondergebracht bij O-gen is
daarvan een goed voorbeeld. ln de op te stellen Landbouwvisie zal het thema vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen ook nog aandacht krijgen.

3. Heeft het college informatie waaruit kan worden afgeleid dat ook in onze provincie sprake is (geweest) van
criminaliteit zoals hierboven geschetst?
Antwoord:
Ook in onze provincie zijn de afgelopen jaren enkele voorbeelden geweest van criminele activiteiten in
agrarische gebouwen. Zoals beschreven in het antwoord op de vorige vraag, zijn de gemeentebesturen
alert op dit verschijnsel en heeft het bestuurlijke aandacht, onder meer door de aanpak Vrijkomende
Agrarische Bedrijfsbebouwing waarvan verdere uitwerking in de Landbouwvisie wordt opgepakt.
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Denkt het college via zowel de 'eigen' toezichthoudende diensten, als in samenwerking met anderen,

voldoende 'alertheid' georganiseerd te hebben om dergelijke criminaliteit uit onze provincie te weren?

Antwoord:

De Comrmssarls van de Koning heeft in 2017 een interne bijeenkomst over georganiseerde ondermiinende

criminatiteit georganiseerd voor GS, een aantal medewerkers in mogeliike kwetsbare functies en het

management van de Regionale lJitvoeringsdienst lJtrecht (RUD) en de Omgevingsdiensf Regio Utrecht

(ODRU) . Doel van deze bijeenkomsf was hef creëren van bewustwording met betrekking tot eventuele

kwetsbare plekken bii de uitoefening van taken van de provincie.

Als veruolg op deze bijeenkomst zal in de ambtetiike organisatie meer aandacht worden besfeed aan het in

beetd brengen van taken en functies die mogetijk kwetsbaar ziin voor georganiseerde ondermiinende

criminaliteit. De RIJD en de ODRIJ hebben als veruolg op de bijeenkomst samen met het RIEC stappen

gezet in het vergroten van de alertheid bij bijvoorbeeld handhavers op signalen van ondermiinende

criminaliteit in hun dagelijks werk.

Samengevat heeft het in beetd brengen van georganiseerde ondermiinende criminaliteit en de aanpak

daarvan bij de verschittende overheden in de provincie lltrecht tot nu toe een goede start gekend- Daar

staat tegenover dat nog veel werk te doen is. Voor het uitoefenen van de (riiks)taak van de comrmssans,

het bevorderen van samenwerking fussen medeoverheden, gaat op zo kort mogeliike termiin bii het kabinet

cvdKeen medewerker aan de slag die gericht beteid gaat ontwikkelen. Daarnaast zal ook worden gewerkt

aan het weerbaarder maken van onze eigen organisatie'

5. Kan het college concreet aangeven hoe een en ander is georganiseerd?

Antwoord:
Ze het antwoord op vraag 4.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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