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Ondenverp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 7 november 2018 over de stand van zaken'Regionaal Ondermijningsbeeld'

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiön, Cultuur, Bestuur en Economie
(FCBE) van 7 november 2018 hebben wijtoegezegd dat u geïnformeerd zou worden
over de stand van zaken van de totstandkoming van het Regionaal Ondermijnings-
beeld vóór 31 januari 2019.

Stand van zaken
De planning van het Regionaal ondermijningsbeeld Noord-Nederland is opgeschoven
naar het eerste kwartaal van 2019. Een ondermijningsbeeld is een bundeling van sig-
nalen en fenomenen van criminele aanwezigheid en activiteiten binnen een bepaald
geografisch gebied. Het Regionale Ondermijningsbeeld is gebaseerd op de input van
alle partners van het RIEC - Noord en geeft inzicht in de in Noord-Nederland voor-
komende fenomenen van ondermijnende criminaliteit, werkwijzen en zogenaamde
witte vlekken. Het beeld zal handvaten bieden om invulling te geven aan de verster-
kingsplannen voor het tegengaan en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit in
het Noorden. Het Regionaal Ondermijningsbeeld wordt opgeleverd aan de opdracht-
gever, de minister van Justitie en Veiligheid. Het Regionaal Ondermijningsbeeld wordt
uiteraard niet integraal openbaar gemaakt. De informatie ten aanzien van de onder-
mijning in Noord-Nederland, die wel kan worden gedeeld, zullen wij u ter zijner tijd
doen toekomen.
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Bewustwording
Onlangs hebben de betrokken ambtenaren deel kunnen nemen aan de bewust-
wordingsbijeenkomst en de informatiesessie van het RIEC Noord. De bewust-
wordingsbijeenkomst heeft ertoe geleid dat provinciale medewerkers signalen van on-
dermijnende criminaliteit kunnen herkennen en kunnen melden intern of bij het RIEC-
Noord. Ook is tijdens deze bijeenkomst aandacht geweest voor criminele kansen en
het voorkomen hiervan. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het voorkomen en de
aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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