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Vragen n.a.v. Rapport TNO over Systeemanalyse Zeehavens,
agendapunt 108 (schriftelijke afhandeling)
CU - Jan Henk Verburg

Mede gezien de recente ontwikkelingen rondom vooral drugstransport door de
havens willen we dit rapport terugvragen. Gaat ook over ondermijning.
1. De vraag is wat we als Provincie doen n.a.v. de bevindingen in dit rapport doen.
Één van de opmerkingen uit het rapport is dat er te weinig capaciteit is in
toezicht handhaving en opsporing. Vanwege onze relatie met NSP lijkt mij dit
ook een zaak die ons als PS aangaat.

Door TNO is een systeemanalyse gemaakt van de zeehavens
in de regio Zeeland West-Brabant. Daaruit zijn de criminele
activiteiten, kernkwetsbaarheden, redenen waarom criminaliteit
blijft bestaan, de blinde vlekken in de informatiepositie en de
interventies die onderdeel kunnen vormen van de aanpak
opgenomen.
In oktober van het afgelopen jaar is door de gemeenten
Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, de Douane, het
Openbaar Ministerie, de Politie, de Koninklijke Marechaussee
en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk een
uitvoeringsplan voor de komende twee jaar aangekondigd.
Afgelopen december is door bovenstaande partners in de
Havendriehoek het uitvoeringsplan met nader uitgewerkte
deelprojecten goedgekeurd.
Vanaf dit jaar zullen bovengenoemde partners voortvarend
uitvoering gaan geven aan deze deelprojecten. U kunt dan
denken aan onder meer projecten om:
a) de weerbaarheid van havenmedewerkers te vergroten;
b) de beveiliging van haventerreinen en de logistieke keten te
verbeteren;
c) de meldingsbereidheid van mensen in en om de haven te
verbeteren;
d) het opzetten van een gestructureerd publiek – privaat
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overleg om te komen tot een gezamenlijke aanpak van
ondermijnende (drugs-) criminaliteit in de haven en het
verbeteren van het lerend vermogen; en
e) het opzetten van een platform veilig ondernemen welke tot
doel heeft het vergroten van de kennis- en informatiepositie en
het creëren van barrières die door het bedrijfsleven kunnen
worden opgeworpen.
De provincie Zeeland onderschrijft bovenstaande gezamenlijke
aanpak van de partners en erkent de nut en noodzaak hiervan
om de problematiek van ondermijnende (drugs-) criminaliteit in
onze havens aan te pakken. Daar waar dat toegevoegde
waarde heeft staat de provincie Zeeland ervoor open om een
bijdrage te leveren. Momenteel vinden er dan ook gesprekken
plaats met de projectleider en gemeente Borsele om te bezien
op welke concrete wijze de provincie Zeeland een bijdrage kan
leveren aan het project en/of een van de deelprojecten.

