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Handreiking Handelingsperspectieven Risicotaxatietool Bedrijventerreinen 

 

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor de provincie en gemeenten om met elkaar in 

gesprek te gaan over de uitkomsten van het dashboard. 

 

1. Risicotaxatietool bedrijventerreinen 

 

In opdracht van de provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben CentERdata en het lectoraat 

Ondermijning van Avans Hogeschool een risicotaxatietool bedrijventerreinen ontwikkeld. De 

provincies beschikken daarmee over een tool waarmee zij aan de hand van data zicht hebben op 

welke bedrijventerreinen relatief gezien kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. De 

ontwikkelde risicotaxatietool heeft de vorm gekregen van een dashboard, waarmee een onderbouwde 

inschatting gemaakt kan worden van deze relatieve kwetsbaarheid, in het algemeen en op de 

uitingsvormen drugscriminaliteit en witwassen in het bijzonder. Middels een ‘kaart voor de mate van 

kwetsbaarheid’ kan een periodieke monitoring worden uitgevoerd. De provincie kan dit beeld 

gebruiken om verschillen in de relatieve kwetsbaarheid van de bedrijventerreinen op regionaal en op 

gemeentelijk niveau te signaleren. Hiermee faciliteert de provincie haar gemeenten, die aan de hand 

van het risicobeeld vervolgens zelf aan de slag kunnen met de duiding van de risico’s en de aanpak 

van kwetsbare bedrijventerreinen. 

 

Naast de ontwikkeling van het dasboard hebben de provincies de opdracht gegeven om te 

onderzoeken welke handelingsperspectieven hier op aansluiten in termen van de aanpak van 

ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in de regio. De hieronder uitgewerkte 

handelingsperspectieven bieden de provincies en gemeenten houvast bij het gebruik van de beelden 

die uit het dasboard naar voren komen. Het doel ervan is het bieden van praktische handvatten bij het 

gebruik van het dashboard. Getracht wordt deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de reguliere 

taakstelling zoals die voor de provincie geldt ten aanzien van de aanpak van het probleem en ten 

aanzien van de relatie met gemeenten en overige relevante partners. 

 

2. Handelingsperspectieven provincie en gemeente 

 

De uitkomsten van het model kunnen enerzijds gericht worden op het vaststellen van de gemiddeld- 

of hoog-risicoterreinen die bijzondere aandacht behoeven. Anderzijds kan de specifieke combinatie 

van ‘voorspellende’ factoren op het niveau van het individuele bedrijventerrein richting bieden aan de 

keuze voor een bepaalde interventie- of preventiestrategie. De provincie heeft in dit kader primair een 

signalerende taak en de inzichten uit het dasboard kunnen worden gebruikt om gemeenten te 

informeren en te activeren aangaande de aanpak van zogenaamde kwetsbare bedrijventerreinen. Het 

is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de provincie een regierol gaat nemen met betrekking tot de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bruikbare handelingsperspectieven sluiten idealiter aan op 

reeds bestaande uitvoeringstaken, zijnde het informeren, agenderen en aanjagen van initiatieven met 

als doel de kwetsbaarheid van bedrijventerreinen te verminderen. 

 

2.1 Informeren 

 

De provincies willen meer zicht krijgen op kwetsbare bedrijventerreinen waar investeringen uitblijven, 

waar de fysieke kwaliteit afneemt en waar gelegenheidsstructuren voor malafide praktijken aanwezig 

zijn of kunnen ontstaan. Er wordt gefocust op terreinen waar (toekomstige) risico’s op ondermijnende 

criminaliteit spelen. Hierdoor is het zaak voorzichtigheid te betrachten ten aanzien van het delen van 

de gegenereerde beelden. Deze kunnen namelijk bijdragen aan een negatieve beeldvorming ten 
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aanzien van relatief slecht scorende bedrijventerreinen, met hierdoor een mogelijk negatief effect op 

het vestigingsklimaat. De kans ontstaat bijvoorbeeld dat bedrijventerreinen, die qua ontwikkeling in 

een positieve opgaande beweging zitten, vooralsnog als ‘relatief kwetsbaar’ worden betiteld, 

waardoor ze een slechte(re) naam krijgen en (reputatie-) schade wordt aangericht. Vanwege dit 

afbreukrisico wordt afgeraden het dashboard vrij toegankelijk te maken, zonder dat de uitkomsten van 

een bijpassende context zijn voorzien. Raadzaam is het veiligheidsbeeld uit het dashboard op 

initiatief van de provincie, of op aanvraag van een individuele gemeente, met de gemeenten te delen. 

De provincie kan gemeenteambtenaren met een taakaccent veiligheid op bedrijventerreinen – 

bijvoorbeeld een ambtenaar Economische Zaken of een Adviseur Openbare orde en Veiligheid –  in 

een gesprek informeren over de uitkomsten uit het dashboard. De gemeenteambtenaar kan de 

opgedane inzichten vervolgens gebruiken om op strategisch, tactisch en operationeel niveau actie te 

ondernemen.  

 

Daarnaast is het mogelijk de inzichten uit het dashboard op (sub-) regionaal niveau te delen en te 

vergelijken. Hierdoor is een vergelijking tussen individuele gemeenten mogelijk en kan waar nodig 

problematiek op regionaal niveau worden opgepakt. Het regionaal delen van deze informatie dient 

dus expliciet niet op het niveau van het individuele bedrijventerrein te gebeuren. Relevante en 

bredere inzichten voortkomend uit het dashboard kunnen wel op dit niveau gedeeld worden. Denk 

hierbij aan de indicatoren of combinaties daarvan die een verwachting uitspreken of zeggingskracht 

hebben aangaande de kwetsbaarheid voor ondermijnende criminaliteit of één van de uitingsvormen.  

 

2.1.1 Praktische uitvoering 

 

De uitkomsten uit het dashboard worden door de provincie in een pdf-bestand beschikbaar gesteld 

aan individuele gemeenten. De inzichten uit het dashboard vormen de aanleiding voor een gesprek 

tussen relevante ambtenaren van de provincie en eerder genoemde taakaccenthouders en 

domeinexperts van de gemeente. De medewerkers van de provincie helpen de 

gemeentefunctionarissen met de interpretatie van de resultaten uit het dashboard, door de uitkomsten 

van context te voorzien. Het gesprek wordt vervolgens als input gebruikt voor de mogelijke 

oplossingsrichtingen waarin een gemeente zich kan gaan bewegen. Ook moet er in dit gesprek 

aandacht zijn voor de diagnose ten aanzien van individuele ‘hoog-risico’ bedrijventerreinen. Dit geeft 

richting aan de keuze voor specifieke terreinen waaraan de gemeente haar prioriteit aan zou kunnen 

geven bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Afhankelijk van het ontstane beeld uit de 

risicotaxatietool, maar zeker ook op basis van de behoeften en mogelijkheden van een gemeente, 

kan gezamenlijk worden nagedacht over een passende interventiestrategie (zie: aanjagen, pagina 5).  

 

2.1.2 Sturen op beïnvloedbare indicatoren  

 

Een deel van de (combinaties van) indicatoren die het verwachte niveau van kwetsbaarheid van een 

bedrijventerrein weergeeft, heeft een beïnvloedbaar karakter. De indicatoren uit het model die een 

verwachte kwetsbaarheid weergeven, kunnen grofweg in een drietal deelgebieden ingedeeld kunnen 

worden, namelijk: 1. De informatiepositie op een bedrijventerrein, 2. De omgevingskenmerken en 3. 

De ondernemingskenmerken. Voor elke set van indicatoren geldt dat zij met het deelgebied waartoe 

zij behoren gekoppeld kunnen worden aan specifieke handelingsperspectieven voor gemeenten. De 

risicotaxatietool bedrijventerreinen is in deze context vooral een prioriteringstool.  

 

1. Informatiepositie op een bedrijventerrein 

 

Indicatoren in deze categorie bestaan uit data afkomstig uit officiële registraties, zelfrapportages en 

(klacht)meldingen. Denk hierbij aan geregistreerde misdrijven, score op de Leefbaarometer en 



 

3 
 

datum  1 maart 2022 

auteur  Expertisecentrum Veiligheid 

                      

klachtmeldingen over ondermijningsvormen. Hoewel deze indicatoren niet direct een 

handelingsperspectief voor de provincie opleveren, is het belangrijk dat de provincie de gemeente 

wijst op het belang van het versterken van de eigen informatiepositie ten aanzien van gemiddeld- of 

hoog-kwetsbare bedrijventerreinen. Uit de praktische validatie van de indicatoren blijkt dat de 

inzichten uit het dashboard slechts een algemeen beeld schetsen over de daadwerkelijke situatie op 

een individueel bedrijventerrein. In elke instantie doet een gemeente er goed aan om dit algemene 

beeld uit het dasboard, opgebouwd uit indicatoren van een hoog aggregatieniveau, te verrijken met 

een informatiebeeld opgebouwd uit data en informatie van een lager aggregatieniveau.  

 

2. Omgevingskenmerken 

 

De indicatoren in deze categorie zeggen iets over de ligging, de fysieke kenmerken of de fysieke 

kwaliteit van het bedrijventerrein of het daarop aanwezige vastgoed. Denk hierbij aan de gemiddelde 

WOZ-waarde, de minimum verkoopprijs van de grond of veroudering van het bedrijventerrein. Indien 

uit het dashboard blijkt dat een ‘hoog-risico’ bedrijventerrein slecht scoort op dit type indicator, dienen 

bruikbare handelingsperspectieven zich in eerste instantie te richten op de verbetering van de fysieke 

kwaliteit van het bedrijventerrein. De interventies gericht op het verbeteren van de fysieke omgeving 

dienen voor een maximaal effect in samenhang met interventies gericht op bijvoorbeeld het 

verbeteren van het ondernemersklimaat te worden ingezet. 

 

3. Ondernemingskenmerken 

 

De indicatoren in deze categorie zeggen iets over aanwezigheid van risicobranches en bepaalde 

criminogene kenmerken van ondernemingen gevestigd op het terrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een oververtegenwoordiging van de autobranche op een terrein, een hoog aandeel van kwetsbare 

rechtsvormen zoals een vennootschap onder firma (VOF) of de aanwezigheid van relatief veel 

bedrijven met een status als algemeen nut beogende instelling, ofwel ANBI-status. Indien een hoog-

risicoterrein slechte scores heeft op de indicatoren in de categorie ondernemingskenmerken, kan de 

provincie de gemeente wijzen op mogelijkheden die zij heeft om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij 

kan gedacht worden aan een campagne gericht op het verhogen van de awareness ten aanzien van 

ondermijnende criminaliteit bij de bonafide ondernemers op het terrein. 

 

2.1.3 Koppeling aan de ‘Toolbox bedrijventerreinen’  

 

De risicotaxatietool helpt bij het bepalen op welke bedrijventerreinen de gemeenten zich succesvol 

kunnen gaan richten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen de uitkomsten 

uit het dashboard onderbouwing bieden voor de keuze voor bepaalde handelingsperspectieven. De 

Toolbox bedrijventerreinen, ontwikkeld door het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool in 

opdracht van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, bevat een verzameling van instrumenten die 

ontwikkeld zijn om een verdieping te geven aan de beelden uit het dashboard en de 

handelingsperspectieven die daaruit volgen. De toolbox biedt instrumenten die kunnen worden 

toegepast door gemeenten om kwetsbare bedrijventerreinen beter in kaart te brengen en biedt 

daarnaast concrete handelingsperspectieven. De Toolbox bedrijventerreinen wordt voor gemeenten 

in heel Nederland beschikbaar gesteld via het Kennisplatform Ondermijning (KPO) en bevat de 

volgende producten: 

 

• Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen voor gemeenten 

 

Om tot handelingsperspectieven of interventies op maat te komen, is het van belang dat de gemeente 

de informatiepositie op een hoog-risico terrein uitbreidt met indicatoren op een lager 
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aggregatieniveau. De Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen voor gemeenten voorziet in 

deze mogelijkheid. Het instrument beschrijft stapsgewijs hoe een informatiebeeld van een individueel 

bedrijventerrein kan worden opgebouwd. Hierbij worden achtereenvolgens signalen afkomstig van 

partners uit het veiligheidsdomein, informatie uit systeemdata, informatie afkomstig uit observaties ter 

plaatse en afkomstig uit binnengemeentelijke bronnen op systematische wijze opgewerkt. Op deze 

wijze ontstaat een gedetailleerd informatiebeeld, dat gebruikt kan worden om tot interventies op maat 

te komen. Hierbij kan gedacht worden aan ‘mono’ interventies uitgevoerd door de gemeente zelf, of 

indien daartoe aanleiding bestaat multidisciplinaire interventies, zoals het starten van een RIEC casus 

of het uitvoeren van een integrale controle.  

 

• Webapplicatie risicotaxatietool.nl  

 

De webapplicatie risicotaxatietool.nl is een hulpmiddel voor het uitvoeren van de fysieke observaties 

op bedrijventerreinen en is eenvoudig te gebruiken op een mobiele telefoon. Iedere gemeente kan 

deze gebruiken om het informatiebeeld van het bedrijventerrein ter plaatse te construeren. De 

verzamelde data worden geëxporteerd en zijn vervolgens te analyseren door bijvoorbeeld de 

ambtenaar OOV. Uit de praktische validatie bleek dat het van cruciaal belang is dat ook fysieke 

schouwen op locatie plaatsvinden om tot een helder beeld van het bedrijventerrein te komen. De 

webapplicatie risicotaxatietool.nl wordt gebruikt bij het observatiegedeelte van de hierboven 

beschreven Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen voor gemeenten. 

 

• Handreiking interventies bedrijventerreinen 

 

De Handreiking interventies bedrijventerreinen bevat een uitgebreide selectie van zowel preventieve 

als repressieve mogelijkheden die gemeenten hebben om in te kunnen grijpen op kwetsbare 

bedrijventerreinen. Het gaat hier met name over een uiteenzetting en beschrijving van het voor 

handen zijnde bestuurlijke instrumentarium, zoals uitwerkingen van het instellen van een 

vergunningsplicht, het opzetten van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en manieren om 

verhuurders van panden te betrekken bij de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. 

Gemeenten wordt aanbevolen de Handreiking interventies bedrijventerreinen te gebruiken bij de 

keuze voor een geschikte interventie of interventiestrategie.  

 

• Red flags bij criminele inmenging 

 

Het recent afgeronde landelijke onderzoek naar signalering van criminele inmenging, uitgevoerd door 

Avans Hogeschool, de Hogeschool van Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam, heeft een 

scala aan relevante producten opgeleverd die ook zijn toegevoegd aan de Toolbox 

bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om producten zoals signaallijsten voor kwetsbare branches, 

factsheets met zogenaamde red flags en bedrijvenscan. Alle producten zijn erop gericht om 

ondernemers op een bedrijventerrein meer weerbaar te maken en hen te betrekken bij de versterking 

van de gemeentelijke informatiepositie op het bedrijventerrein.  

 

• Handreiking informatiebeeld autobranche 

 

Een laatste tool in de Toolbox bedrijventerreinen is de Handreiking informatiebeeld autobranche. Dit 

instrument is ontwikkeld om een informatiebeeld ten aanzien van de aanwezige ondernemingen in de 

autobranche te generen. Voor gemeenten die willen inzoomen op de aanwezige autobedrijven biedt 

het instrument een interessante mogelijkheid. 
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2.2. Agenderen 

 

De provincie communiceert over de algemene inzichten uit het dasboard en agendeert de aanpak van 

de ondermijningsproblematiek op (sub-)regionaal niveau en bij gemeenten. Aan de hand van deze 

inzichten kan de provincie sturen op de programmering van het thema ‘ondermijning’ en de planning 

van de aanpak daarvan op bedrijventerreinen. Door dit thema als ‘speerpunt’ te benoemen kan extra 

aandacht gegenereerd worden voor het stimuleren van de aanpak op regionaal en lokaal niveau. De 

provincies zijn momenteel samen met de regio’s en de gemeenten bezig om kwalitatief gestuurde 

afspraken ten aanzien van de aanpak van bedrijventerreinen te maken. In deze overleggen kan de 

voorgestelde aanpak, gestuurd door het dashboard, geagendeerd worden. De huidige regionale 

gesprekstafels en het overleg werklocaties bieden daarbij een mogelijkheid tot afstemming en 

gezamenlijke besluitvorming ten aanzien van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.  

 

Gezien de aandachtspunten die naar voren komen uit het dashboard, zoals toegelicht onder 2.1.2, 

dienen de afspraken zich te richten op de drie beïnvloedbare kenmerken: het vergroten van de 

informatiepositie, het verbeteren van de fysieke kwaliteit en het stimuleren van een gezond 

ondernemersklimaat op de hoog-risico terreinen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken 

aangaande het vestigingsbeleid ten aanzien van bedrijventerreinen en afspraken over de fysieke 

inrichting en onderhoud van reeds bestaande en toekomstig te ontwikkelen bedrijventerreinen. Hierbij 

hebben individuele gemeenten ook een duidelijke rol, bijvoorbeeld vanuit de afdelingen Openbare 

Orde en Veiligheid en/of Ruimtelijke Ordening en Economie. In die zin dient de agendering van de 

aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen ook plaats te vinden op het niveau van de CdK en 

burgemeesters, zodat iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheden wordt aangesproken.  

 

2.3 Aanjagen 

 

Nadat de inzichten op bovenstaande wijze gedeeld zijn op de verschillende niveaus is het raadzaam 

om tot concrete afspraken te komen met oog op te behalen resultaten. In deze laatste fase worden 

afspraken gemaakt met onder andere de regio’s en met gemeenten en wordt gezamenlijk tot concrete 

actie overgegaan. Deze acties kunnen zowel een preventief als repressief karakter hebben. De 

uitkomsten uit het dashboard zijn hierbij richtinggevend. De te volgen werkwijze is in lijn met de 

hierboven achtereenvolgens uitgewerkte stappen en zou er als volgt uit kunnen zien: 

 

1. Concrete afspraken maken met regio’s en gemeenten op beleidsniveau 

 

In veel Gelderse en Noord Brabantse gemeenten bevinden zich bedrijventerreinen waarop te weinig 

zicht is. Deze terreinen vormen om deze reden zogenaamde gelegenheidsstructuren voor 

ondermijnende criminaliteit. Ook zijn er problemen in de vorm van vitaliteitsproblematiek en een 

ongezond ondernemersklimaat. Om dit te tackelen is het van belang dat op strategisch niveau 

concrete afspraken worden gemaakt over de te leveren inspanningen door de regio’s en de 

gemeenten ten einde de belangrijkste gelegenheidsstructuren in kaart te brengen en aan te pakken. 

Door hierover met elkaar in gesprek te gaan wordt tevens de bewustwording ten aanzien van deze 

problematiek bij de genoemde partijen vergroot. 

 

2. Vaststellen aan te pakken bedrijventerreinen met behulp van uitkomsten dashboard 

 

De provincie communiceert de uitkomsten uit het dashboard aan individuele gemeenten en stelt in 

een gesprek gezamenlijk de belangrijkste aandachtsgebieden vast. In eerste instantie gaat het hierbij 

om het vaststellen van de hoog-risico terreinen. Vervolgens wordt voor de slechtst scorende terreinen 

geïnventariseerd welke onderliggende kenmerken de oorzaak zijn van de slechte score. Wanneer 
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een bedrijventerrein voor een gemeente onverwacht slecht scoort in de tool, ligt het voor de hand om 

eerst op lokaal niveau de informatiepositie te versterken. Wanneer deze op orde is kan in overleg met 

de gemeente worden besloten welke acties nodig zijn om de bedrijventerreinen effectief aan te 

pakken. Afhankelijk van het ontstane beeld uit het dashboard wordt gekozen voor een verdieping van 

het informatiebeeld van het bedrijventerrein, een investering in de fysieke staat van het terrein, of een 

investering in het verbeteren van het ondernemersklimaat op het betreffende bedrijventerrein. Hierbij 

kan worden gewezen op de tools uit de Toolbox bedrijventerreinen.  

 

Indien de gemeente te weinig zicht heeft op wat er zich op het bedrijventerrein afspeelt (blinde vlek), 

of voordat tot interventies wordt overgegaan graag een beter zicht krijgt van het bedrijventerrein, kan 

gebruik gemaakt worden van de Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen voor gemeenten met 

de bijbehorende Webapplicatie risicotaxatietool.nl. Aan de hand van de verbeterde informatiepositie 

kan op onderbouwde wijze voor een aanpak op maat worden gekozen. Met de tools kan bijvoorbeeld 

worden vastgesteld welke kwetsbare ondernemingen kunnen worden bezocht in het kader van een 

integrale controle op het bedrijventerrein. Ook is het mogelijk dat een terrein relatief kwetsbaar is voor 

ondermijning, maar dat er (nog) geen ondermijningsproblematiek speelt. In dit geval kan gedacht 

worden aan versterking van bestaande kenmerken die een terrein weerbaar maken (zie hieronder 

punt 3). Hoewel de gemeente het informatiebeeld zelfstandig opbouwt, kan deze indien hierbij 

desgewenst wel advies of ondersteuning krijgen van het RIEC (daarnaast is in de provincie 

Gelderland een koppeling mogelijk aan project Theseus). 

 

3. Vaststellen aandachtsgebieden aan de hand van de uitkomsten uit het dashboard  

 

Op basis van het ontstane informatiebeeld kan worden vastgesteld welke handelingen een gemeente 

kan verrichten. De belangrijkste beïnvloedbare risico-indicatoren die voortkomen uit het dashboard 

richten zich op omgevingskenmerken en ondernemingskenmerken.  

 

Indien uit het dashboard blijkt dat een bedrijventerrein relatief gezien slecht scoort op 

omgevingskenmerken, dienen handelingsperspectieven zich te richten op het verbeteren van de 

fysieke staat van een bedrijventerrein. De provincie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om aanvullend 

instrumentarium te ontwikkelen en in te zetten, zoals bijvoorbeeld een revolverend fonds. Daarnaast 

kan de provincie een gemeente adviseren om op bedrijventerreinen met slechte scores op 

omgevingskenmerken een Bedrijven Investeringszone (BIZ) te starten. Ondernemers betalen in die 

constructie mee aan het verbeteren van de fysieke kwaliteit van het bedrijventerrein, zoals verbeterde 

groenvoorzieningen, verlichting of camerabewaking. De gemeente zal in dit geval in gesprek moeten 

gaan met ondernemers en hen moeten bewegen om hieraan deel te nemen. 

 

Wanneer uit het dashboard blijkt dat een bedrijventerrein relatief gezien slecht scoort op 

ondernemingskenmerken, kan de provincie gemeenten bijvoorbeeld ondersteunen bij het 

vestigingsbeleid op een bedrijventerrein, zodat de gewenste (type) bedrijven zich op de juiste plaats 

vestigen. Zo kan overaanbod van bepaalde bedrijven of branches tegengegaan worden en 

toegewerkt worden naar een toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit thema is reeds onderwerp van 

gesprek bij de regiotafels van werklocaties, wat het mogelijk maakt om de uitkomsten uit het 

dashboard te gebruiken als input. Daarnaast kan de provincie gemeenten adviseren om te investeren 

in de organisatiegraad van ondernemers op de bedrijventerreinen die relatief slecht scoren op 

ondernemingskenmerken. Hierbij kan gedacht worden aan het starten van een Keurmerk Veilig 

Ondernemen traject (KVO) of indien die er nog geen is, het beschikbaar stellen van een subsidie voor 

de oprichting van een ondernemersvereniging of een andere vorm van publiek-private samenwerking. 

De instrumenten uit de Toolbox bedrijventerreinen kunnen ook in dit geval een extra inzicht bieden. 

Zo kan de awareness en weerbaarheid van ondernemers vergroot worden met behulp van de 
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informatieproducten uit het onderzoek Red Flags bij criminele inmenging, welke beschikbaar zijn via 

het PVO-portaal. Daarnaast kan de handreiking informatiebeeld autobranche gebruikt worden 

wanneer de kwetsbaarheid van het terrein zich specifiek lijkt te concentreren rondom de autobranche.  

 

4. Aansluiting vinden bij bestaande initiatieven 

 

Omdat de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit ook een georganiseerde 

overheid behoeft, is het raadzaam om aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven met een 

soortgelijke doelstelling. Uit onderzoek blijkt dat het delen van informatie en ervaringen tussen 

betrokken actoren een positieve bijdrage kan leveren. Daarnaast is het van belang dat overheden, 

veiligheidspartners en ondernemers elkaar versterken in de aanpak van ondermijningsproblematiek 

op bedrijventerreinen. Het onderling delen van signalen en het in samenwerking planmatig optreden 

kan bijdragen aan een effectieve aanpak. De provincie biedt in dit kader een interregionale 

gespreksstructuur waarin met taakaccenthouders of domeinexperts besproken kan worden hoe in 

praktische zin met dit probleem omgegaan moet worden. 

 

Voor wat betreft het versterken van de informatiepositie kunnen de provincies, de regio’s en 

gemeenten in Brabant samen optrekken met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. In Gelderland geldt 

dit ten aanzien van het RIEC Oost-Nederland. Daarnaast kan aansluiting gezocht worden bij het 

Platform Veilig Ondernemen (PVO). In dit platform werken verschillende overheden, politie, justitie en 

gemeenten samen met brancheorganisaties en ondernemers bij de aanpak van 

veiligheidsproblematiek. Het doel is te voorkomen dat ondernemers schade lijden door 

ondermijnende criminaliteit. In het PVO samenwerkingsverband worden problemen in kaart gebracht 

en vervolgens wordt een plan op maat gemaakt om dit aan te pakken. De signalen uit de 

risicotaxatietool kunnen worden betrokken in het samenwerkingsverband van het PVO om tot gerichte 

repressieve en preventieve interventies te komen. Ten slotte kunnen ook andere partners, zoals 

omgevingsdiensten, herstructureringsmaatschappijen (Gelderland), de Brabantse 

Ontwikkelmaatschappij (BOM) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

worden betrokken bij de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Een intensieve 

samenwerking van deze partners en begeleiding van de eerste ‘voorbeeld-gemeenten’ kan een 

positieve impuls geven aan de bekendheid onder gemeenten van de mogelijkheden die er zijn om 

een bedrijventerrein aan te pakken. 

 

 


