NIEUWSBRIEF
nummer 1 - zomer 2021

WAT IS PROJECT MISTRAL?
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over
project MISTRAL. Periodiek houden we u
op deze manier graag op de hoogte van
het laatste nieuws en geven wij meer
informatie over ondermijning. Maar wat
is project MISTRAL nu precies?
Het antwoord: een integraal
ondermijningsproject, gericht op
bedrijventerrein Barendrecht-Oost. De
gemeente, politie en veiligheidspartners
hebben de handen ineengeslagen, met
als belangrijkste doel het vergroten van
de weerbaarheid van het bedrijventerrein. Om de kans van slagen zo
groot mogelijk te maken, is hulp van
ondernemers essentieel.
De start van MISTRAL kent een tweetal
aanleidingen. In december 2019 uitten
ondernemers uit de AGF-sector gevestigd op bedrijventerrein BarendrechtOost hun zorgen over de gevolgen van
ondermijning voor hun ondernemingen.
Actie was gewenst. Daarnaast krijgt
het bedrijventerrein regelmatig bezoek
tijdens integrale ondermijningsacties.
Daarbij worden met enige regelmaat zaken aangetroffen die aanleiding vormen
tot een focus op dit bedrijventerrein.
Ondernemen of ondermijnen? Het lijken
twee verschillende zaken, maar ze
kunnen binnen een mum van tijd met
elkaar verweven zijn. Criminelen maken
geregeld gebruik van diensten van de
bovenwereld voor het uitvoeren van
illegale praktijken. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Het
zorgt voor vervaging van normen en een
afname van het gevoel van veiligheid.
Een onwenselijke situatie natuurlijk!
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Een gedegen informatiepositie
verkrijgen ten aanzien van de ter
plaatse gevestigde ondernemingen.
• Repressieve interventies starten (en
indien mogelijk binnen de looptijd van
het project afronden).
• Door middel van voorlichting meer
bewustzijn en weerbaarheid creëren
ten aanzien van ondermijning onder
de ondernemers.

INTERVIEW BURGEMEESTER JAN VAN BELZEN

‘U kunt maar één keer
nee zeggen!’
Burgemeester Jan van Belzen is al 14
jaar burgemeester van Barendrecht. In
zijn rol als burgemeester houdt hij zich
met diverse taken bezig, waaronder zijn
verantwoordelijkheid voor de openbare
orde en veiligheid in de gemeente. In
die hoedanigheid zet burgemeester Van
Belzen zich in voor de aanpak van ondermijning. Dé aangewezen persoon dus voor
het beantwoorden van vijf vragen over dit
onderwerp.
Welke ontwikkelingen ziet u in Barendrecht op het gebied van ondermijning?
“Samen met inwoners, ondernemers en
veiligheidspartners zoals de politie, het
Openbaar Ministerie, de Belastingdienst,
de douane en het RIEC spannen wij ons
in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.
Een belangrijke ontwikkeling die wij hierbij
in het oog houden zijn de risico’s van
bedrijventerreinen en bepaalde branches
die zich hier gevestigd hebben of
vestigen. Daarnaast is er een
verschuiving zichtbaar van ondermijnende criminaliteit vanuit de grote steden
naar randgemeenten. Door middel van
een stevige aanpak weren wij ons als
gemeente tegen deze criminelen.
Middelen die wij inzetten zijn bijvoorbeeld
gebieds- en branchegerichte acties, zoals
integrale controles van bedrijventerreinen
en horecaondernemingen, bestuurlijke
sluitingen, maar bijvoorbeeld ook de
Wet BIBOB. Met dit laatste kunnen wij
onderzoeken of een aanvrager van een
vergunning betrouwbaar en integer is.”
Welke risico’s lopen ondernemers en
vastgoedeigenaren?
“Bij ondermijning maken criminelen
gebruik van diensten van de bovenwereld. Daarbij valt te denken aan het
misbruiken van een vergunning van de
gemeente, het plegen van zorgfraude of
het inzetten van een huurwoning of pand voor bijvoorbeeld drugs- of wapen-

handel. Dit betekent dat zij ‘partners’ in
de bovenwereld nodig hebben om
criminele activiteiten te ontplooien,
bijvoorbeeld in ruil voor een contante
‘lening’ of een ‘gift’.”

“Wanneer u met
criminelen in zee gaat,
is er vaak geen weg
meer terug.”
Wat zijn de consequenties voor een
ondernemer/vastgoedeigenaar indien
sprake is van overtredingen/strafbare
feiten in hun pand?
“Wanneer u als ondernemer met
criminelen in zee gaat, is er vaak geen
weg meer terug. U loopt grote risico’s:
uw pand kan worden gesloten en de
vergunning ingetrokken. U kunt juridisch
aansprakelijk worden gesteld voor de
strafbare feiten die in uw pand of onder
de vlag van uw onderneming gepleegd
worden. Ook deinzen criminelen niet
LEES VERDER >

> VERVOLG VAN VOORPAGINA
terug voor geweld en bedreiging. U kunt
maar één keer nee zeggen!”

Help ons door invullen van vragenlijst

Waarom is het in sommige gevallen
noodzakelijk een pand te sluiten?
“Als een pand wordt gesloten, is dat niet
zonder reden. Hier worden dan zaken
geconstateerd, bijvoorbeeld een
handelshoeveelheid drugs, die reden
geven tot het sluiten van een pand.
Een handelshoeveelheid drugs heeft
een aanzuigende werking op criminele
activiteiten en kan leiden tot onveilige situaties voor omwonenden. De
burgemeester is dan verantwoordelijk
voor het beëindigen van deze situatie en
de verstoring van de openbare orde te
herstellen. De veiligheid en leefbaarheid
van de omgeving staan hierbij op de
eerste plek.”

Om de weerbaarheid te vergroten, is een sterke informatiepositie over het bedrijventerrein enorm belangrijk. Dit is nodig om adequaat en integraal op te kunnen
treden tegen ondermijning. Uw hulp is meer dan welkom! De belangrijkste stap
om tot betekenisvolle en effectieve interventies te komen, is het screenen van de
ondernemingen op het bedrijventerrein. In 2021 worden alle ondernemingen op
bedrijventerrein Barendrecht-Oost bezocht door een wijkagent of boa. Misschien
heeft u in de eerste helft van het jaar al bezoek gehad. Zo niet, dan volgt dit nog.
Aan de hand van een vragenlijst wordt met betrokken ondernemers een gesprek
gevoerd en data verzameld. Na het analyseren van de opgehaalde data rollen er
vervolgstappen uit de bus. Dit kan variëren van een verdiepend gesprek tot het
starten van een uitgebreide integrale aanpak met bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke interventies.

Opstaan tegen malafide praktijken

Wat adviseert u ondernemers/
pandeigenaren om dit te voorkomen?
“Als u wordt benaderd door criminelen,
om bijvoorbeeld faciliteiten te bieden
in de vorm van ruimte voor bijvoorbeeld
een hennepkwekerij, wijs dit direct en
resoluut van de hand. Ga nooit in zee
met criminelen.”

Project MISTRAL staat voor bevordering van een bonafide ondernemersklimaat
op bedrijventerrein Barendrecht-Oost, waarbij geen plek is voor malafide
ondernemers. De rol van eerlijke en betrokken ondernemers is hierin cruciaal.
Twijfel niet uw zorgen en/of onderbuikgevoelens bespreekbaar te maken. Samen
maken we bedrijventerrein Barendrecht-Oost weerbaar en ondermijningproof.

Wist u dat?
•

ondermijning een veelomvattend
begrip van allerlei vormen van
criminaliteit is?

•

ondermijning een ontwrichtend
effect heeft op de samenleving en
democratie waarin wij leven?

•

ondermijning de grens tussen de
bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld
doet vervagen?

•

ondermijning op verschillende
niveaus speelt?

•

ondermijning een sluipend proces is
wat vaak lange tijd onzichtbaar is?

Aan de eigenaren/
gebruikers van dit pand
Dierensteinweg 13
2991XJ Barendrecht

•

ondermijning een meervoudige
aanpak vereist?

•

vormen van ondermijning ook telefonisch of online gemeld kunnen
worden bij Meld Misdaad Anoniem?

•

op 23 juni jongstleden weer 30
bedrijven op bedrijventerrein
Barendrecht-Oost bezocht zijn
door boa’s en wijkagenten?

