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ONDERWERP

raadsinformatiebrief onderzoek TNO in de havens

Geachte raadsleden,

Aanleiding
Hierbij willen wij u informeren over het onderzoek van TNO om een aantal processen in de Zeeuws 
Brabantse zeehavens door te lichten. Hierbij ontvangt u een korte toelichting.

Havendriehoek Zeeland Brabant
De havendriehoek Zeeland Brabant bestaat uit de burgemeesters van de zeehavengemeenten 
Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, de officier van justitie voor de zeehavens, 
vertegenwoordigers van de nationale politie, douane, koninklijke marechaussee en de havenbedrijven 
North Sea Port en Port of Moerdijk.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft eind 2018 in totaal zo’n 24,5 miljoen euro, voor 
de komende drie jaar, extra uitgetrokken voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in de 
regio Brabant - Zeeland. Op hoofdlijnen wordt dit geld ingezet om reeds lopende activiteiten en 
plannen te versnellen en te versterken langs drie zogenaamde programmalijnen. Te weten 
Bestuurlijke Weerbaarheid, 1 Smart Overheid en Maatschappelijke Weerbaarheid & Sociale 
Weerbaarheid.

De havendriehoek Zeeland Brabant heeft input geleverd aan de Taskforce RIEC Zeeland Brabant 
over de besteding van de eerder genoemde gelden met betrekking tot de zeehavens. Daaruit zijn voor 
nu een aantal concrete zaken te benoemen. 
− Er is voor een periode van 3 jaar een programmamanager zeehavens aangesteld die de integrale 

aanpak van ondermijnende activiteiten in de zeehavens gaat coördineren.
− TNO zal dit najaar in de zeehavens een onderzoek uitvoeren naar criminaliteit en ondermijning. 
− Er is gestart met een zogenaamd Joint Data Lab Ondermijning, waarin ook de zeehavens zullen 

worden beschouwd. Kort gezegd wordt ondermijning opgespoord door data analyse.
− In Moerdijk is gestart met de invoering van Meld Misdaad Anoniem voor de haven. De bedoeling is 

dat de Zeeuwse havens hierbij zullen aansluiten.
− Er wordt gestart met een dynamisch ondermijningsbeeld Zeehavens voor Zeeland en Brabant om 

zo de informatiepositie in de Zeehavens te verbeteren en daarmee de slagkracht van de partners 
te vergroten.
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Onderzoek TNO
Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wordt een sterkte-zwakteanalyse gemaakt van de 
zeehavens in Zeeland en Brabant met betrekking tot criminaliteit en ondermijning.
Vervolgens worden er aanbevelingen geformuleerd. Het resultaat van dit onderzoek zal input leveren 
voor de havendriehoek om strategisch te sturen op de bestrijding van ondermijning in de zeehavens.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

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

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


