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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief publicatie TNO rapport en uitvoeringsplan integere en weerbare zeehavens 

Geachte raadsleden, 

Woensdag 14 oktober 2020 vindt er een perspresentatie plaats van het TNO-
onderzoeksrapport, dit gaat over o.a. ondermijning in de havens van Vlissingen, Terneuzen, 
Borsele en Moerdijk. Het uitvoeringsplan, dat op basis van dit rapport is opgesteld, wordt 
eveneens toegelicht. Wij hechten er aan u te informeren, voordat openbare publicatie 
plaatsvindt. Let wel, er zit een embargo op deze brief en bijlagen tot aan de perspresentatie. 

Ondermijning 
Havens zijn kwetsbaar voor ondermijnende activiteiten. Een gezamenlijk beeld ten aanzien 
van de problematiek in zeehavens is een voorwaarde voor een goed plan van aanpak. Om 
die reden heeft de havendriehoek Zeeland – West Brabant de handen ineen geslagen. Het 
gezamenlijke maatschappelijk doel voor de aanpak van criminaliteit in de zeehavens in 
Zeeland en Brabant is: integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten 
faciliteren. 

Analyse zeehavens 
De havendriehoek Zeeland – West Brabant heeft TNO de opdracht gegeven om met een 
systeemanalyse de zeehavens in de gemeenten Vlissingen, Terneuzen, Borsele en Moerdijk 
nader in beeld te brengen. Op basis van dit gezamenlijke beeld is vervolgens een 
uitvoeringsplan geschreven. 

TNO-onderzoek 
Kort samengevat wordt in het TNO-onderzoek het volgende advies gegeven om de 
zeehavens de komende jaren weerbaarder te maken. Er is sprake van vier 
hoofdinterventielijnen: 

1. gericht op het mitigeren van kwetsbaarheden in de zeehavens; 
2. gericht op het in samenwerking met bedrijven structureel in kaart brengen van 

kwetsbaarheden in de zeehavens; 
3. gericht op de versterking van de informatiedeling tussen private en publieke partijen 

en binnen organisaties; 
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4. gericht op de versterking van de aanpak van criminaliteit in de zeehavens. 

Uitvoeringsplan 
Op basis van het TNO-rapport is een uitvoeringsplan geschreven. 
De genoemde vier hoofdinterventielijnen vormen de basis van een nieuwe aanpak die 
gericht is op het: 

1. beïnvloeden van integer gedrag havenmedewerkers; 
2. starten van de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) Zeehavens; 
3. stimuleren veiligheid haventerrein (fysieke barrières); 
4. leren van incidenten door een effectieve kennisuitwisseling; 
5. vergroten van de meldingsbereidheid; 
6. ontwikkelen van een innovatieve aanpak tegen drugsimport; 
7. versterken van de integrale aanpak. 

De komende tijd gaan deze projecten van start in de zeehavens Zeeland – West Brabant. 

Meer informatie? 
In de bijlagen vindt u het gehele TNO-rapport en het uitvoeringsplan integere en weerbare 
zeehavens Zeeland – West Brabant. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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