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Motivatie voor agendering: 
 

De beantwoording door GS levert een tweetal aanvullende 
vragen op.   
 

Visie van de fractie: 
 

Door de actualiteit willen de fracties graag de discussie op dit 
punt verhelderen en daarmee afronden. 
 

Vragen aan de overige 
fracties: 
 

NVT 
 
 

Vragen aan het college van 
GS: 
 
 

1. Is er naast de deelname aan de stuurgroep RIEC op dit 
moment al iets meer inhoudelijks te melden over de 
ondermijningsbeelden die per Drentse gemeente eind 2018 
beschikbaar zullen zijn. Dit gegeven de vorming van nieuwe 
colleges in de Drentse gemeenten en de prioriteiten die 
vanuit dit thema nodig zijn;  

 
2. Nu de eenheid Noord steeds meer overgaat tot sluiting van 

politiebureaus dit thema kansen geeft voor andere vormen 
van samenwerking met de gemeenten (bijvoorbeeld door in 
de gemeentehuizen met een spreekuurlocatie aanwezig te 
zijn) en de politie daarmee optimaal bereikbaar te houden 
voor de Drentse burgers. Om inderdaad geen situatie te 
krijgen zoals we die in Zuid-Nederland tegenkomen 
vernemen wij graag in hoeverre dit aandacht kan krijgen 
vanuit het RIEC. 
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aanleiding van interview politiechef Noord-Nederland

Geachte heren Van Dekken en Smits,

ln uw brief van 12 februari 2018 stelde u een aantal vragen over het interview van de
politiechef Noord-Nederland, gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden van
10 februari 2018. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Heeft het College van Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het interview?

Antwoord 1

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het interview

Yraao2
Tot welke reacties uwerzijds hebben de uitspraken van de korpschef in dit interview
geleid?

Antwoord 2
ln het kader van een kennismakingsgesprek met de commrssaris van de
Koning, mevrouw J. Kijnsma, zijn ook de bevindingen van de politiechef
besproken.
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Vraaq 3

ls uw opvatting gewijzigd sinds vorig jaar over een vergelijkbare ontwikkeling van spe-
cifieke criminaliteit zoals we die bijvoorbeeld in Zuid-Nederland op het platteland te-
genkomen?

Antwoord 3
Wij zijn nog sfeeds van mening dat er in Noord-Nederland geen sprake is van
een situatie zoals in Zuid-Nederland. Dit rs ook bevestigd door de nieuwe
politiechef in het kennismakingsgesprek met de commissaris van de Koning.
Samen met alle samenwerkende partners binnen het Regionaal lnformatie en
Expertisecentrum (RIEC-Noord) zetten wij ons in om ondermijnende crimi-
naliteit tegen te gaan en liefst te voorkomen. Dit kan alleen maar door - waar
mogelijk - informatie te delen en in de aanpak van deze criminaliteit de

samenwerking te zoeken.

Vraaq 4

(lndien u vraag 3 met ja beantwoordt): Welke acties gaat het College van Gedepu-
teerde Staten verbinden aan uw gewijzigde opvatting.

Antwoord 4
Niet van foepassrng.

Vraaq 5
(lndien u vraag 3 met nee beantwoordt): Wat is de reden waarom u in het eerder-
genoemde interview geen aanleiding ziet om uw eerdere opvattingen te wijzigen en

daaraan actie te verbinden.

Antwoord 5
Ondanks dat er niet gesproken kan worden van een vergelijkbare situatie als
in Zuid-Nederland, blijkt uit het interview dat de politie alle (mogelijke) ont-
wikkelingen zeer scherp in beeld heeft en - daar waar nodig - hierop actie on-
derneemt. Via het RIEC-Noord wordt alle relevante informatie - voor zover
mogelijk - gedeeld met de overige partners binnen dit samenwerkingsverband
Door informatie bij elkaar te brengen, kan via verschillende wegen en
partners, met meer resultaat, de ondermijnende criminaliteit worden voor-
komen en bestreden.

Vraaq 6
ls Provincie Drenthe inmiddels als convenantpartner betrokken bij het RIEC (Regio-

naal lnformatie en Expertisecentrum), en wat is de stand van zaken m.b.t. preventie

rondom ondermijning?

Antwoord 6

Sinds 2010 neemt de provincie Drenthe reeds deel aan het RIEC, als con-
venantpartner. De commrssaris van de Koning in de provincie Drenthe is
srndsdien lid van de stuurgroep van het RIEC-Noord. Samen met de andere
leden bepaalt de stuurgroep de koers en doelstellingen van het RIEC-Noord
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De samenwerking tussen de R|EC-partners vindt plaats ten aanzien van
be paalde versch ijningsvorme n van georgamseerde e n/of ondermijne nde
criminaliteit. Er zijn landelijke thema's vasfgesfe/d, waarop door de RIEC-
partners kan worden samengewerkt. Daarnaast heeft elke regionale stuur-
groep RIEC de mogelijkheid handhavingsknelpunten te benoemen, waarna de

RlEC-partners ook op die verschijningsvormen mogen samenwerken onder
het RlEC-convenant. Hierdoor is het in RlEC-verband mogelijk mee te be-
wegen met actuele ontwikkelingen en in te spelen op de behoeften van de

R[EO-partners. ln de regio Noord is hier gebruik van gemaakt door, naast de

landelijk vastgestelde the ma's, verschille nde handhavingsknel pu nten te
benoemen.

Srnds ernd 2017 worden - onder de vlag van het RIEC-Noord - gemeentelijke

ondermijningsbeelden opgesteld. Vanuit deze geografische ondermijnings-
beelden wordt eind 2018 een regionaal ondermijningsbeeld opgesteld. Doel
is om lokaal een integraal inzicht te geven in de aanwezige ondermijning in
dat gebied en een concrete handreiking te bieden om hierop (integraal) te

acteren. Naasf de bestrijding van ondermijnende criminaliteit is er ook aan-
dacht voor het voorkomen van deze vorm van criminaliteit.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter

km/coll



 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 

Assen, 12 februari 2018 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO n.a.v. interview korpschef Noord Nederland  

 
Geachte mevrouw Klijnsma, 

De Statenfracties van CDA en VVD hebben kennis genomen van het interview met de korpschef van de 
Noordelijke Politie Eenheid in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 10 februari 2018. In dat betreffende 
interview bevestigt korpschef Veldhuis dat de Limburgse pillenproductie zich noordwaarts verplaatst. Hij zegt 
in dat interview o.a.: “Kijk maar naar de laboratoria voor synthetische drugs die hier opduiken. Wij hoorden in 
het zuiden al dat de ‘kansen in het Noorden’ werden gepakt vanwege de toenemende druk in het zuiden.” 
Volgens het artikel zijn er signalen dat drugscriminelen naarstig zoeken naar onroerend goed in het Noorden. 
”Ik hoor dat ze hokken nodig hebben, infrastructuur, gekwalificeerde mensen. Je moet mensen vinden die de 
synthetische drugs voor je willen koken. Er zijn hier gebieden genoeg waar ‘ambities worden geboren’ als je 
zegt dat er wat te verdienen valt.” In het interview valt verder te lezen dat de korpschef tijdens 
kennismakingsgesprekken van collega’s hoort dat er mensen uit het zuiden worden gespot en dat de 
Noordelijke ondernemers in het kwaad zich openstellen voor een warme ontvangst.  

Omdat uit een evaluatierapport van de Nationale Politie blijkt dat dat de fysieke aanwezigheid en de 
zichtbaarheid van de politie –met name op het platteland - sterk is afgenomen zijn vorig jaar door CDA en VVD 
schriftelijke vragen gesteld. Op de gestelde vraag: “Is in Drenthe een vergelijkbare ontwikkeling van specifieke 
criminaliteit ontwikkeling zichtbaar zoals we die bijvoorbeeld in Zuid Nederland op het platteland tegen 
komen?” was het antwoord van de toenmalige Commissaris van de Koning; “nee”.  

Na het lezen van het eerder genoemde interview met korpschef Veldhuis hebben onze Statenfracties de 
volgende vragen: 

1. Heeft het College van Gedeputeerde Staten kennis genomen van het interview? 
2. Tot welke reacties uwerzijds hebben de uitspraken van de korpschef in dit interview geleid? 
3. Is uw opvatting gewijzigd sinds vorig jaar over een vergelijkbare ontwikkeling van specifieke 

criminaliteit zoals we die bijvoorbeeld in Zuid Nederland op het platteland tegen komen? 
4. (Indien u vraag 3 met ja beantwoordt): Welke acties gaat het College van Gedeputeerde Staten 

verbinden aan uw gewijzigde opvatting. 
5. (Indien u vraag 3 met nee beantwoordt): Wat is de reden waarom u in het eerdergenoemde interview 

geen aanleiding ziet om uw eerdere opvattingen te wijzigen en daaraan actie te verbinden.  
6. Is Provincie Drenthe inmiddels als convenantpartner betrokken bij het RIEC (Regionaal Informatie en 

Expertise Centrum), en wat is de stand van zaken mbt preventie rondom ondermijning? 

 
Namens de CDA-Statenfractie,    Namens de VVD-Statenfractie, 

Bart van Dekken      Jan Smits 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Statenfractie Drenthe  

 

 
 
 
 
 
 
Statenfractie Drenthe 
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