
 

 

 
 
 

 
 

 
Motie Ondermijning 

 
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020, 
 

Constaterende dat: 
 

• In de voorjaarsnota 2020 het college uitspreekt “mogelijk op een later tijdstip” een voorstel uit te 
werken om de benodigde formatieve ruimte structureel in te vullen; 

• Georganiseerde criminaliteit en de impact daarvan op het openbaar bestuur toeneemt (bron 
Voorjaarsnota 2020, blz 42, 4.5.1); 

• Provinciale Staten in 2016 opdracht aan GS gegeven hebben om beleid op het vlak van 
ondermijning te ontwikkelen en hier ook de eerste financiële middelen voor beschikbaar gesteld 
hebben ten behoeve van een weerbare provinciale organisatie en BIBOB-beleid; 

• De Provincie in 2015 het Ondermijningsbeeld (externe spiegel) heeft opgesteld;  

• De bijbehorende quickscan (meer interne spiegel) uit 2017 dateert; 

• Op dit moment minder dan 3 fte binnen de Provincie met tijdelijke financiering beschikbaar zijn 
om de ondermijning van het openbaar bestuur te bestrijden. 

 
Overwegende dat: 
 

• Tijdens de informatiebijeenkomst van het RIEC op 11 oktober 2019 aan de Staten uit de 

presentatie en reacties uit de zaal een verontrustend beeld ontstond over de omvang van 

criminaliteit in onze provincie, met name in onze havens en het buitengebied; 

• Uit het werkbezoek op 6 maart jl. aan de innovatieve cel van de Politie-eenheid Zeeland – 

West-Brabant de mogelijkheden, én het belang, van data-gedreven response ons aangereikt 

werden; 

• Er door de partners al lang gewerkt wordt aan de start van aanpak “weerbare zeehavens”; 

• Door de economische impact van de huidige Corona-crisis de weerbaarheid van bedrijven, 

medewerkers en ondernemers tegen verleidelijke criminele voorstellen afneemt.  

 

Spreken de Provinciale Staten uit dat: 
 

• De uitvoering van de aanpak “weerbare zeehavens” met prioriteit ter hand genomen moet 

worden in samenwerking met gemeente, politie, OM en andere partners; 

• Het zeer wenselijk is dat er een structurele invulling komt voor de formatie van de 

ondermijnings-bestrijding die minimaal de huidige tijdelijk gefinancierde formatie betreft. 

  



 

 

 

 

 

En verzoeken het college om: 

• Ons dit jaar, indien mogelijk bij de zomerbrief, nog voorstellen te doen over de provinciale rol in 

de samenwerking, om zo een impuls te geven aan de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit met daarin in ieder geval specifiek aandacht voor de aanpak zeehavens.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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