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Onderuverp: Afdoening toezegging informatie Ondermijningsbeeld

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van Provinciale Staten van 27 juni 2018 hebben wij toegezegd dat zodra

het Regionaal Ondermijningsbeeld gereed is wij u hierover zullen informeren.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

ln opdracht van het Rijk heeft het Regionaal lnformatie-en Expertisecentrum Noord (RIEC-

Noord) inmiddels een eerste Regionaal Ondermijningsbeeld opgesteld. Het Regionale On-

dermijningsbeeld is onlangs vertrouwelijk ter informatie aan de provincie toegezonden.
Het gaat hier om een beeld met een verkennende analyse. Het laat zien op welke feno-

menen, locaties en branches nog onvoldoende zicht is bij de RIEC-partners. Als basis

hiervoor zijn de lokale ondermijningsbeelden gebruikt die tot nu toe zijn afgerond (ca. 65%),

aangevuld met informatie van de regionale RIEC-partners (de provincies) en de landelijke
partners (onder andere Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane, Fiscale inlichtingen- en

opsporingsdienst (FIOD)).

De ven¡rachting bestaat dat eind 2019 alle lokale ondermijningsbeelden gereed zijn. Het uit-

eindelijke doel is om te komen tot een landelijk dekkend pallet van ondermijningsbeelden.

Voor het verkrijgen van de informatie van de provincie Drenthe is door het RIEC-Noord een

tweetal bijeenkomsten gehouden met de provinciale medewerkers. ln een bewustwordings-

bijeenkomst zijn onze medewerkers geïnformeerd over "wat ondermijning is en hoe je dit als
provinciale medewerker in je werkpraktijk zou kunnen tegenkomen en herkennen". ln een

daaropvolgende informatiesessie met medewerkers van de provincie en de Regionale

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) is informatie opgehaald over vermoedens van onder-

mijnende zaken. Deze informatie is meegenomen in het Regionaal Ondermijningsbeeld.

Ook is hiervan een afzonderlijke rapportage opgeleverd aan de commissaris van de Koning.



ln het kader van het programma Vitale vakantieparken wordt er op dit moment een veilig-
heidsscan (themagericht ondermijningsbeeld) door het RIEC-Noord opgesteld. De uit-
komsten hiervan worden opgeleverd aan de Stuurgroep Vitale Vakantieparken en dragen
bij aan het kiezen van de juiste aanpak bij de revitalising van de Drentse vakantieparken.

De handreikingen uit het Regionale Ondermijningsbeeld zullen via de ambtelijke voorbe-
reidingsgroep van de Stuurgroep RIEC verder worden uitgewerkt en door vertaald in de ver-

sterkingsplannen voor de aanpak van ondermijning in Noord-Nederland. Hierin is ook plaats

voor het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid, zoals met uw motie "veilig bui-
tengebied" werd beoogd.

De provinciale aandachtspunten zullen wij meenemen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk bij

het nemen van maatregelen om ondermijning te voorkomen of tegen te gaan. Hiermee gaan

wij binnenkort aan de slag.

Gelet op het vertrouwelijke karakter van de ondermijningsbeelden kunnen wij geen verdere
informatie in de openbaarheid met u delen.
lndien u dit op prijs stelt, kan het RIEC-Noord, in een besloten informatiebijeenkomst, u

nader informeren over de uitkomsten op fenomeenniveau van het Regionale Ondermijnings-
beeld voor de provincie Drenthe en een toelichting geven op hoe door de RIEC-partners

met deze informatie wordt gewerkt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

wa.coll


