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Statenvergadering

Agendapunt

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 15 november 2017 ,

constaterende dat

boeren en tuinders te maken hebben met criminele activiteiten, zoals diefstal van

diesel en kostbare landbouwmachines;
uitgestrekte en afgelegen buitengebieden in trek zijn voor het dumpen van
(drugs)afval;
er sprake is van hennepkwekerijen en xtc-labs in afgelegen schuren of stallen;
Er beperkte politiecapaciteit in het buitengebied is;

overwegende dat
- door kennis en informatie te delen, de alertheid te vergroten en gebruik te maken

van sociale controle en naoberschap criminaliteit eerder herkend wordt, de pakkans

toeneemt en criminaliteit mogelijk zelfs kan worden voorkomen;
- een betere gezamenlijke aanpak van alle betrokken partners kan bijdragen om

dumping van drugsafval, hennepkwekerijen, diefstal van diesel of landbouwmachi-
nes aan te pakken; (

- het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CW) dergelijke processen kan begelei-
den en hier ervaring mee heeft in andere provincies;

- De provincie convenantpartner is van het RIEC Noord, en in de stuurgroep van het
RIEC is vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, en het RIEC de
convenantpartners ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit;

ln overleg te treden met onder andere het RIEC Noord, het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid en de Drentse gemeenten om te onderzoeken op welke
wijze, zoals bijvoorbeeld via het Keurmerk Veilig Ondernemen, aandacht gevraagd
kan worden voor criminele activiteiten in het buitengebied;
De Staten over de voortgang te informeren vóór de Voorjaarsnota 2018;

verzoeken het college

en gaan over tot de orde van de dag



lndiener(s) Veldsema
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Toelichting
Steeds vaker bereiken ons uit de provincie berichten over inbraak, diefstal van brandstof en
materiaal in het buitengebied van onze mooie provincie. Ook het dumpen van afval (o.a. af-
komstig van de kweek van hennep) en illegale verbouw van hennep in leegstaande panden,
in maaivelden en in bospercelen komen voor.

Een aantal voorbeelden van het afgelopen jaar:
Constatering door SSB dat hennep wordt verbouwd in een bosperceel van het Valtherbos
Diefstal van messing afsluiters bij mestbassins
Diefstal van accu's uit tractoren en stationaire motoren in Gasselte
Diefstal van stationaire motoren (ten behoeve van beregening)

Door preventie kan een deel van de problemen voorkomen worden. Zeker als dat aangevuld
wordt met een netwerk van ogen en oren in het veld. Te denken valt aan Buurt-Whatssapp,
informatie-uitwisseling tussen boeren en bewoners.
De Nederlandse Jagersvereniging heeft zich onlangs ook aangesloten bij het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen Buitengebied. De tijd die jagers buiten doorbrengen staat gelijk aan 13.000
banen op fulltime basis. Dat zijn heel veel gratis ogen en oren voor de overheid m.b.t. Het
signaleren van criminaliteit en kan ook een preventieve rol vervullen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie heeft ervaring met het scannen van bedrijven, zo-
dat deze nadien minder gevoelig voor inbraak en andere vormen van criminaliteit worden.
Daarnaast kunnen zij het proces begeleiden tot het opzetten van een netwerk en middels
een plan van aanpak begeleiden tot het verkrijgen van een Keurmerk Veilig Ondernemen-
Buitengebied.

Het RIEC Noord (Regionaal lnformatie en Expertise Centrum) ondersteunt de convenant-
partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De provincie is een van de conve-
nantpartners, en is middels de Commissaris van de Koning vertegenwoordigd in de stuur-
groep van het RIEC Noord.


