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Voorwoord
Ik groeide op in de jaren ’70. In de stad en op het platteland, in het ‘buitengebied’ zoals we
dat tegenwoordig noemen, heb ik mijn jeugdervaringen opgedaan. Spelend tussen de
boerderijdieren, genietend van weidse uitzichten, zonder internet of irritante mobiele
telefoons. Als de straatlantaarns aangingen, moest ik naar huis. Zorgeloos, zou je zeggen.
Toch is dat niet helemaal waar. Het buitengebied was ook destijds een vrijplaats voor
criminaliteit. Er werd volop gestroopt, illegaal gevist, af en toe werd er vee gejat en je schrok
je rot als er in de buurt een geweer afgevuurd werd.
Dan spoel ik even door naar 2020. Inmiddels ben ik ietsje ouder, ben ik zo op het eerste
gezicht mijn wilde haren kwijt en mag ik mij vol trots gedeputeerde van Limburg noemen.
Het buitengebied waar ik mijn dagen doorbracht tot de zon onderging heeft nog steeds zijn
schoonheid met de prachtige natuurgebieden en recreatiemogelijkheden. Maar dit alles
heeft ook een keerzijde. Namelijk de criminaliteit die er nu plaatsvindt heeft veel meer
invloed op de omgeving dan vroeger. Drugslabs produceren er – vanwege de gunstige
grensligging - onwaarschijnlijke hoeveelheden chemisch afval, als bijproduct van de pilletjes
en poeders waar Nederland internationaal ‘beroemd’ om is. Ik ben er niet trots op.
Als gedeputeerde wil ik mijn schouders zetten onder een veilig en leefbaar Limburg. Niet
alleen in het buitengebied, maar ook in wijken, buurten, steden en dorpen.
Ik hoor het u denken: veiligheid? Sinds wanneer is dat een taak van de Provincie Limburg?
We hebben toch al politie en justitie? En wat te denken van Defensie? Ik geef u gelijk hoor.
Veiligheid is in Limburg voor deze en vele andere organisaties ‘core business’. Maar toch zit
daar juist ook voor een middenbestuur zoals deze provincie de uitdaging in de verbindende
rol. Ik wil graag samenhang brengen in al deze veiligheidstaken en ervoor zorgen dat we
door ontschotting en verbinding het veiligheidsgevoel van de Limburgers naar een hoger
plan kunnen tillen.
Het motto van ons collegeprogramma is ‘Vernieuwend Verbinden’. Dat motto is op het
thema veiligheid meer dan op welke andere portefeuille ook van toepassing, vind ik. We
nemen verantwoordelijkheid voor onze provinciale kerntaken. Daarnaast zetten we vooral in
op een zeer intensieve samenwerking met bovengenoemde instanties, met gemeenten,
woningcorporaties en instellingen. Maar ‘Vernieuwend Verbinden’ gaat verder dan dat. We
zoeken niet alleen de verbinding tussen partners, maar ook tussen onze eigen
beleidsterreinen. De link met de Sociale Agenda Limburg vind ik van essentieel belang. Door
aan de voorkant te investeren in leefbaarheid, gezondheid en toekomstperspectief, werken
we aan méér veiligheid op de lange termijn. Daarvan ben ik overtuigd.
Voor u ligt de Veiligheidsagenda Limburg. Met deze vooruitstrevende aanpak, waarbij we
veiligheid prominent op de kaart zetten als provinciale kerntaak, nemen we landelijk een
koppositie in. Daar is een gezonde dosis dappere durf voor nodig. Niet alleen vanuit het
Gouvernement aan de Maas, maar juist ook van iedereen die zich verantwoordelijk voelt
voor een leefbaar, veilig Limburg.
Robert Housmans
gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid
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1

Zo kwam de Veiligheidsagenda
Limburg tot stand

In het collegeprogramma 2019-2023 ‘Vernieuwend Verbinden’ gaven we met de
aankondiging van een Actieplan Veilig Limburg vorm aan onze ambitie voor ‘veiligheid en
leefbaarheid’. In de Herfstbrief 2019 kondigden we voor het eerste kwartaal van 2020 een
beleidsbrief Actieplan Veilig Limburg aan. Gezien de omvang van het budget is een
beleidskader meer op zijn plaats. Daarom is ervoor gekozen om dit kader aan u voor te
leggen onder de naam Veiligheidsagenda Limburg.

De ambitie uit het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’:
“Wij werken samen met onze partners aan veilige en leefbare wijken en buurten in de stad
en dorpen in het buitengebied. Daarbij bevorderen wij de samenwerking tussen alle
handhavingspartners, nemen wij verantwoordelijkheid voor onze kerntaken op het gebied
van veiligheid en werken wij intensief met gemeenten, corporaties, instellingen en burgers
samen aan een integrale aanpak van de leefbaarheid.”
Voor het samenstellen van de Veiligheidsagenda Limburg hebben wij de verbinding
gezocht met andere beleidsterreinen. Zoals onder andere de Sociale Agenda Limburg en
daarbinnen de beleidsbrief Integratie Nieuwkomers. We gingen over het thema veiligheid in
gesprek met inwoners, professionals en ondernemers in Limburg. De uitkomsten van de
Limburgse Burgertop zoals het intensiveren van de keten-aanpak milieucriminaliteit en
drugsafval, aandacht voor meer politiecapaciteit en verkeersveiligheid kwamen in deze
gesprekken geregeld terug. Uitkomsten worden daar waar mogelijk meegenomen of
doorgeleid naar de verantwoordelijke partners daar waar Gedeputeerde Staten geen rol
hebben. Ook voerden wij een intensieve dialoog over de ambitie met onze externe
partners zoals de gemeentelijke bestuurders, onze partners in het (Euregionaal) Regionaal
Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), onze (Vergunning, Toezicht en Handhavings VTH-) partners in het Limburgse buitengebied en onze partners in de Limburgse wijken en
kernen. We hebben een eerste stap gezet naar een bestuurlijke agenda met de
Rijksoverheid en zochten afstemming met onze buurprovincies en regio’s over de grens.
Zie bijlage 1 voor een (niet uitputtend) overzicht van ontmoetingen die hebben geleid tot
en bijgedragen aan de totstandkoming van deze voorliggende Veiligheidsagenda.
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2 Maatschappelijk opgave
in Limburg
Gedeputeerde Staten hebben een wettelijke, regulerende rol (vergunningverlening,
toezicht en handhaving) op onder andere het gebied van milieu en natuur. Deze taken
voeren we voor een deel zelf uit (bijv. Natuurbeschermingswet) maar ook via de Regionale
Uitvoeringsdiensten (bijv. Wet Milieubeheer).
De Provincie heeft zeven kerntaken. De kerntaken welke de Veiligheidsagenda het
meeste raken zijn:
1. De Provincie zorgt voor milieu, energie en klimaat. De omgeving, lucht, land en water
moeten veilig en schoon zijn.
2. De Provincie zorgt voor natuurbeheer, natuurgebieden en platteland. We begeleiden
ontwikkeling van het landelijk gebied. Met aandacht voor natuur, recreatie, landbouw,
milieukwaliteit en leefbaarheid.
Met de Veiligheidsagenda wordt voor deze reguliere wettelijke taken een extra impuls
gegeven, die mede bijdraagt aan een provincie waar bedrijven en burgers zich
willen vestigen.
Daar waar wij geen wettelijke bevoegdheid of kerntaken hebben, vervullen wij vanuit de
Veiligheidsagenda de rol van een goed middenbestuur door te faciliteren, verbinden,
netwerken, signaleren en zo nodig coördineren.
De Provincie Limburg heeft de opdracht bij te dragen aan één effectieve overheidsaanpak
in Limburg. Daarnaast willen we waar het kan het verschil maken op het gebied van
veiligheid. Hierbij laten we ons leiden door de focus die in het collegeprogramma
‘Vernieuwend Verbinden’ is aangebracht wat betreft het benoemen van de
maatschappelijke opgave en het bepalen van de ambitie.
Limburg wijkt al jaren af van het nationale ‘misdaadbeeld’. Dat ligt onder andere aan de
ondermijning* in onze wijken, het buitengebied en onze grensligging. Limburg staat na
Noord-Brabant op de tweede plaats wat betreft het aantal geregistreerde misdaden met
betrekking tot harddrugsproductie. Diverse Limburgse gemeenten zijn
oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers en de veiligheidsproblematiek drukt negatief
op de leefbaarheid in vele Limburgse wijken.
*Onder ondermijning verstaan we georganiseerde criminaliteit; in het bijzonder
drugsgerelateerde criminaliteit (productie, handel, afvaldump en witwassen), die effect
heeft op de kwaliteit en integriteit van de Nederlandse samenleving en waarbij vermenging
van boven- en onderwereld ontstaat, alsmede maatschappij ontwrichtende activiteiten als
uiting van religieus radicalisme en/of links- en rechtsextremisme.
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1.

De maatschappelijke opgave vraagt om een integrale benadering waarbij we
drie niveaus onderscheiden:
Georganiseerde aanpak tegen ondermijning. De Provincie Limburg wil gericht
én complementair bijdragen aan de georganiseerde aanpak van georganiseerde
criminaliteit. Dat doen we als partner in het RIEC Limburg en we zetten samen in
op de inzet van middelen uit het landelijke ondermijningsfonds (de zogenaamde
‘Noordanus-middelen’). Het ‘witwassen’ – de verknoping van illegale praktijken met
de legale economie – vraagt om een aanpak waarbij informatie gedeeld en krachten
in Limburg gebundeld worden. Onze unieke en internationale logistieke positie
maakt Limburg aantrekkelijk voor criminaliteit. Wij kijken hoe we kunnen voorkomen
dat onze logistieke ketens en corridors worden benut voor het faciliteren van
criminele doeleinden.

2.

Preventie en veilige wijken. Armoede en sociale problematiek maken mensen extra
vatbaar voor een mogelijke “carrière” in de criminaliteit. Het is een voedingsbodem
voor georganiseerde criminaliteit. Wijken met een lage sociaaleconomische status
(SES) kampen met grote problemen met criminele bendes en/of extremistische
groeperingen die zorgen voor ondermijnende drugsgerelateerde criminaliteit en/
of leefbaarheidsproblematiek. In samenhang met de Sociale Agenda Limburg
en daarbij de beleidsbrief over de integratie van nieuwe Limburgers, en onze
bijdrage in de fysieke transformatie van wijken (stedelijke en woonprogramma’s,
verduurzaming) streven wij naar een gezamenlijke aanpak met gemeenten,
corporaties en veiligheidspartners. Herstructurering en preventie moeten hierbij
hand in hand gaan. Met deze benadering borduren wij voort op en haken aan
bij onder andere de aanpak die al in gang is gezet met de Sociale Agenda, ons
woonprogramma (herstructurering), Kwaliteit Limburgse Centra en de prioriteiten in
de Regiodeals.

3.

Veilig buitengebied. Wij richten ons op (milieu)criminaliteit in het buitengebied.
Limburg heeft een relatief grote problematiek op het vlak van milieucriminaliteit.
Naast drugsproductie en drugsafval-dumpingen komen ook stroperij en andere
illegale activiteiten voor. Ondernemers in het buitengebied zoals (voormalige)
boerenbedrijven en vakantieparken, zijn vanwege hun economische kwetsbaarheid
een aantrekkelijke prooi voor criminelen. Deze opgave komt terug in de afspraken
die zijn gemaakt in het kader van het Limburgse omgevingsbeleid. In de Regiodeal
Noord-Limburg is daarnaast specifieke aandacht voor de risico’s van ondermijning
onder internationale werknemers zoals mensenhandel en arbeidsuitbuiting.
Voor de aanpak van deze maatschappelijke opgaven kan Provincie Limburg onder
andere een passende bijdrage leveren vanuit haar VTH-taken en in de
agendasetting. Om tot samenwerking te komen op strategisch niveau is het
bestuurlijk platform omgevingsrecht (BPO) opgericht. Via de IPO bestuurlijke
adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (BAC-MTH) wordt de
interprovinciale afstemming vormgegeven.
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Scope: wat maakt geen onderdeel uit van de Veiligheidsagenda Limburg?
■
Verkeersveiligheid: is uitgewerkt binnen de Mobiliteitsaanpak Limburg
■
Veiligheid rondom Chemelot: is uitgewerkt in de Veiligheidsvisie Chemelot
■
Hoogwaterveiligheid: is uitgewerkt in onder andere hoogwaterbescherming langs de
Maas.
■
Rampenbestrijding en crisisbeheersing (o.a. brandweer, geneeskundige hulpverlening
en veiligheidsregio) en handhaving van de openbare orde.) vallen niet onder de scope
van de Veiligheidsagenda. Dit zijn (wettelijke) taken van de Commissaris van de Koning.
In bijlage 2 schetsen wij ook het bredere palet aan provinciale veiligheidstaken die te
herleiden zijn uit de programmabegroting. In bijlage 3 geven wij duiding aan de Rijkstaken
van de Commissaris van de Koning in relatie tot de Veiligheidsagenda.
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3 Uitgangspunten en criteria
Veiligheid is een aspect dat raakt aan onze directe leefomgeving en alle aspecten van het
sociale, economische en bestuurlijke verkeer. Een geïsoleerde benadering van het
vraagstuk is niet mogelijk gezien de brede impact. Tegelijk biedt de geschetste opgave en
ambitie van het collegeprogramma wel een duidelijke focus voor onze inzet. Deze werken
wij in deze Veiligheidsagenda gericht uit via de geschetste drie niveaus: georganiseerde
aanpak tegen ondermijning; preventie in de wijk; aanpak buitengebied.
Aanvullend op de uitgangspunten zoals gedefinieerd in het collegeprogramma
‘Vernieuwend Verbinden’ hanteren wij enkele specifieke uitgangspunten die passen bij de
opgave en onze ambitie zoals beschreven in het collegeprogramma
‘Vernieuwend Verbinden’:
■
Wij geven de uitvoering vorm op basis van de prioritering en vraagstelling
van onze partners;
■
Wij nemen geen rollen over en werken complementair waar nodig en gewenst;
■
Wij staan voor één overheid en partnerschap in een ketenaanpak;
■
Wij voeren onze wettelijke provinciale taken uit;
■
Wij kiezen voor een brede impact: samenhang van leefbaarheid in Limburgse wijken en
ons buitengebied.
Wij hanteren de volgende criteria voor de invulling van de Veiligheidsagenda:
■
De acties van de Provincie Limburg dragen bij aan de aanpak van drugsproductie,
drugshandel en milieudelicten in Limburg en leiden zo tot een veiliger buitengebied en
veiligere wijken in Limburg;
■
Wij geven met deze acties optimaal invulling aan de mogelijkheden binnen onze eigen
provinciale beleidstaken en bevoegdheden. Daarbij maken we optimaal gebruik van de
mogelijkheden die de bestuursrechtketen ons biedt, ook voor het (eventueel) ontlasten
van de strafrechtketen;
■
Waar passend ondersteunen wij breed gedragen voorstellen tot kennisdeling,
samenwerking en het ontwikkelen van gedeelde informatiesystemen op regionale en
bij voorkeur op Limburgse schaal;
■
Wij ondersteunen unieke, innovatieve projecten. Dit zijn projecten met: een brede
regionale steun; kansen voor heel Limburg; en/of een concrete aanleiding om
structurele regionale en/of (inter)nationale steun te verwachten;
■
Wij ondersteunen gerichte veiligheidsacties binnen een breder wijkprogramma, welke
bijdragen aan het realiseren van meerdere doelen (meervoudige doelrealisatie);
■
Wij ondersteunen Burgerkracht Limburg en de Limburgse maatschappelijke
organisaties in preventieve acties die structureel bijdragen aan de weerbaarheid tegen
ondermijning;
■
Rijksoverheid en grensoverschrijdende partners worden uitgedaagd en aangemoedigd
om daar waar kansen liggen intensiever en innovatiever samen te werken.
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Wij willen met de invulling van de acties uit deze Veiligheidsagenda een optimale bijdrage
leveren volgens de afgesproken inzet, (budgettaire) randvoorwaarden en de
uitgangspunten die gelden voor deze Veiligheidsagenda. Met de partners van deze
Veiligheidsagenda zullen wij komen tot de invulling zoals benoemd in hoofdstuk 5. Omdat
dit voorstel kaderstellend is, moeten de actievelden van hoofdstuk 5 in veel gevallen nog
uitgewerkt en verder ingevuld worden. Wij maken daarom in dit plan inzichtelijk wat we
voornemens zijn te gaan doen en hoe we Provinciale Staten (PS) betrekken bij de
uitwerking en voortgang. We blijven met onze veiligheidspartners in gesprek over de
voortgang. Deze gesprekken zijn ook bedoeld om van te leren en onze aanpak verder te
verbeteren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor gebruiken we de monitoring zoals
benoemd in hoofdstuk 6.
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4 Handelingsperspectief
4.1

Kracht van Limburgs partnerschap

Het aanpakken van veiligheid is een overheidstaak binnen nationale kaders. Als Provincie
werken wij vanuit onze wettelijke taken, in het verlengde van deze taken en altijd
complementair aan de taken van anderen. Dat vraagt om samenwerking tussen
verschillende overheidsinstanties en –organisaties. Als Provincie Limburg werken we vanuit
de ‘één overheidsgedachte’. Daarbij streven we naar een integrale aanpak waarin alle
relevante partijen in Limburg structureel en effectief samenwerken. We maken goed
gebruik van de samenwerkingsverbanden die er al zijn in Limburg. Denk aan het RIEC
Limburg, dat capaciteit, kennis en kunde heeft over de georganiseerde aanpak van
ondermijning. Voor de aanpak van vraagstukken in het buitengebied kunnen we
voortbouwen op het Limburgs masterplan tegen milieucriminaliteit. En om de
samenwerking in Limburg op het gebied van toezicht in het buitengebied te versterken,
werken we volgens de aanpak Samen Sterk in Limburg (SSIL). Hierin trekken provinciale
toezichthouders (waaronder de ‘groene brigade’) vaak samen op met de politie,
marechaussee, andere toezichthouders, gemeenten, het waterschap en terreinbeherende
organisaties en maken ze slim gebruik van Limburgs materieel om de uitvoering van
toezichtstaken te combineren.

4.2

Nationale samenwerking

Met de Veiligheidsagenda Limburg spelen we in op de nationale Toekomstagenda
Ondermijning en aangrenzend veiligheidsbeleid. Er is immers zowel een lokale en
regionale als een landelijke en internationale aanpak nodig. Met de inzet van een eerste
tranche Versterkingsgelden Ondermijningsfonds (‘Noordanus-middelen’) kunnen we de
samenwerking met de RIEC-partners intensiveren conform de ambities in deze
Veiligheidsagenda. We spelen ook in op de nationale ‘contouren breed offensief tegen
georganiseerde ondermijnende criminaliteit’ en de inzet van extra rijksmiddelen zoals
bevestigd in de landelijke Najaarsnota.
In de programmabegroting (3.7.13) is opgenomen dat we in overleg treden met gemeenten
en Rijksoverheid. Het doel is om te komen tot nieuwe manieren van samenwerking die
leiden tot het efficiënt inzetten van onze Limburgse politie- en handhavingscapaciteiten.
Wij gaan daarbij ook het gesprek aan over de timing en impact van ons provinciale
(evenementen)beleid.
Wij ondersteunen de ambitie van het Kabinet om afgepakt crimineel geld te herinvesteren
in het veiliger en weerbaarder maken van wijken en het buitengebied. Daarbij zien we erop
toe dat Limburg aanspraak kan maken op een gepast aandeel. Verder kijken we ook naar
aanvullende rijksmiddelen tegen ondermijning en naar de nationale Kennis- en
Innovatieagenda Veiligheid met nationale missies als ‘integrale aanpak van georganiseerde
criminaliteit’ en ‘cyberveiligheid’ (met inzet van nationale instrumenten, proeftuinen
en middelen).
We verkennen of Defensie haar expertise en materieel kan en wil inzetten. In eerste
instantie denken we hierbij aan het Limburgse buitengebied waar het wellicht mogelijk is
om tijdens oefeningen drugsproductie-panden te lokaliseren.
Met de Regiodeals in Noord-Limburg en Parkstad hebben we eveneens een arrangement
gevonden waarin regio, provincie en Rijk elkaar versterken. Veiligheid is een integraal
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onderdeel van de Regiodeal en het bijbehorende regionale programma. In lijn met
Rijksbeleid streven we naar een gezondere samenleving en doen we mee aan de
campagne tegen de normalisatie van drugsgebruik. Wij willen onze kennis delen met
buurprovincies Noord-Brabant en Gelderland en stemmen af hoe wij elkaar kunnen
versterken. Daarbij willen we optimaal aansluiten bij het Brabantse Ondermijningslab, de
pilot voor het RIEC-bestel om te komen tot een nieuw geavanceerd informatiesysteem
voor alle partners. Het Limburgse RIEC is hierop al aangesloten.

4.3

Internationale aspecten

Binnen de Europese Unie is vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal mogelijk.
Met de open grenzen heeft Limburg hierin een unieke positie door de grensligging. Vrij
verkeer van mensen en arbeid brengen ook problemen met zich mee. Voorbeelden hiervan
zijn de Albanezenproblematiek in Sittard-Geleen en vormen van uitbuitingen rondom de
MOE-Landers (internationale werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen) in de
land- en tuinbouwsector vooral in Noord-Limburg.
Bij de problematiek rondom mensenhandel zijn asielzoekers niet alleen slachtoffer. Een
deel van de asielzoekers maakt geen kans op asiel en zijn afkomstig uit veilige landen,
waaronder Marokko, Tunesië, Albanië, Moldavië en Montenegro. Deze doelgroepen zijn
extra vatbaar voor ondermijnende activiteiten.
De verschillen in wet- en regelgeving in de EU(regio) bemoeilijkt het aanpakken van
ondermijning en het strafrechtelijk veroordelen van criminelen. Noord-Brabant en
Gelderland kampen met dezelfde problematiek. Sinds september is het EURIEC
operationeel. EURIEC is opgericht vanuit het RIEC Limburg en gevestigd in Hoensbroek.
Vertegenwoordigers van de veiligheidspartners uit Nederland, België en NoordrijnWestfalen werken binnen EURIEC samen aan één grensoverschrijdende bestuurlijke
aanpak. De bewustwording en de grensoverschrijdende aanpak van ondermijning is heel
belangrijk. Inmiddels zijn de eerste internationale casussen al opgepakt. Een
handhavingsactie op een Belgisch vakantiepark met hoofdzakelijk Nederlandse bewoners is
hiervan een voorbeeld. In afstemming en samenwerking met onze partners, onderzoeken
we de mogelijkheden voor ondersteuning bij een volgende Europese fondsenperiode
2021-2027. Heel belangrijk is verdere bewustwording en de verdieping van de
grensoverschrijdende aanpak van ondermijning. De Commissaris van de Koning zorgt er
(onder andere vanuit zijn governance opdracht) samen met de verantwoordelijke
veiligheidspartners voor dat de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak op de
grensoverschrijdende agenda staat.
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4.4

Informatie-uitwisseling en technologische mogelijkheden

Het effectief aanpakken van de genoemde veiligheidsvraagstukken vraagt samenwerking
waarin kennis wordt gedeeld. De Provincie Limburg wil samenwerking en daartoe
benodigde gegevensuitwisseling bevorderen. Daarom zoeken we naar manieren waarop
informatiebronnen van gemeenten en partners op een rechtmatige manier ontsloten en
gebruikt kunnen worden. Dat kan onder meer door gedeelde en consequente toepassing
van protocollen, met heldere afspraken over de toegankelijkheid en het actief delen van
gegevens. We bouwen hierbij voort op de expertise die is opgebouwd binnen de RIECsamenwerking met onder meer het Kadaster, CBS, banken en makelaars. Als partner van
het RIEC ondersteunen we deze beweging op Limburgse schaal in het slim combineren
van ondermijningsbeelden en ontwikkelde praktijken. Ook streven we naar innovatie door
toepassing van technologische mogelijkheden. Het gaat hierbij vooral om het slim
toepassen van bestaande technologie binnen lopende uitvoeringswerkzaamheden en het
delen van kennis met onze veiligheidspartners. Daarbij willen we ook verkennen of we met
de partners in de waterketen (waterschap, gemeenten etc.) bestaande instrumenten voor
waterkwaliteit slimmer kunnen benutten om ook (drugsgerelateerde) milieudelicten
effectiever op te sporen en te handhaven. We kijken naar de mogelijkheden om voort te
bouwen op de ontwikkelde innovatiekracht binnen Brightlands Smart Services Campus
Heerlen en het iLab – het innovatielab van de Nationale Politie op de campus in Heerlen.
Een aantal projecten waar iLab aan werkt zit nu in de fase waarbij fieldlabs worden
ingericht. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgerichte
oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Zo heeft het project ‘drones met
zintuigen’ een nationale proefstatus. Wij zien kansen om deze drones in te zetten bij de
uitvoering van onze toezichthoudende taken. Wij onderzoeken de mogelijkheden om het
Limburgse buitengebied en wijken als ‘proeftuinen veiligheid’ te benutten, zo mogelijk in
nationale programma’s.
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5 Actievelden en acties in
2020/2021
5.1

Georganiseerde aanpak tegen ondermijning

Doel: Wij dragen bij aan een gecoördineerde Limburgse aanpak tegen georganiseerde en
ondermijnende (drugs)criminaliteit;

Onderwerp

Actie-bijdrage 2020-2021

Resultaat 2020-2023

Limburgse aanpak
milieucriminaliteit

Opnieuw vormgeven van ketenaanpak
Aanstellen ketenregisseur
milieucriminaliteit.
milieucriminaliteit . Operationeel in Q2
2020 en duurzame verankering in het RIEC
voor 2021 en verder.

Limburgse aanpak
drugscriminaliteit1

Tijdelijk ondersteunen van de kosten voor Continueren van de Limburgse aanpak van
de ketenregisseur aanpak drugscriminaliteit de drugsketen op basis van de jaarlijkse
voor 2021 (1 fte) en duurzame verankering RIEC-programmering.
in het RIEC voor 2022 en verder.

Inzet
bestuursrechtketen

Verkenning van de mogelijkheden tot
verdere benutting van de
bestuursrechtketen in het kader van de
ambitie van deze Veiligheidsagenda.

In Q3 2020 zal de verkenning opgeleverd
worden.

Limburgs
ondermijningsbeeld

RIEC Limburg stelt een Limburgs
ondermijningsbeeld op in Q2 2020,
aanvullend aan de lokale
ondermijningsbeelden.

Bepalen follow-up acties voor de periode
2020-2023. Wij zullen uw Staten in Q3
2020 informeren over het
ondermijningsbeeld en de vervolgstappen.

Maatschappelijke
weerbaarheid

Samen met betrokken partners starten we
een informatiecampagne op om de
weerbaarheid van bijvoorbeeld (sport)
verenigingen te vergroten.

Bewustzijnssessies organiseren.

Weerbaarheid
provinciale organisatie

RIEC Limburg stelt een weerbaarheidsbeeld
van de provinciale organisatie op (Q2,
2020), aanvullend op de lokale
weerbaarheidsbeelden.

Bepalen follow-up acties voor de periode
2020-2023. Wij zullen uw Staten in Q3
2020 informeren over het
weerbaarheidsbeeld en de vervolgstappen.

Uw Staten worden via de openbare jaarverslagen van het RIEC Limburg geïnformeerd over
de voortgang van de bestuurlijke aanpak van ondermijning en de inzet van de
ketenregisseurs. Inzake Limburgs ondermijningsbeeld en weerbaarheidsscan provinciale
organisatie zal vanwege operationele afbreukrisico’s geen details vrijgegeven worden.

1.

De kosten van deze ketenregisseur worden gefinancierd uit de middelewn van de
Commissaris van de Koning.
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Toelichting:
Geen enkele organisatie heeft dé oplossing in huis. Alleen vanuit integrale samenwerking
kan criminaliteit effectief bestreden worden. Daarom zet het RIEC Limburg ketenregisseurs
in. Ketenregisseurs verbinden partijen met verschillende belangen, zonder de (formele)
hiërarchische macht te hebben. Met gezag en slimme interventies sturen zij op resultaat.
Ketenregie is gericht op het (door)ontwikkelen van kennis, vaardigheden en effectiviteit van
de publieke en maatschappelijke organisaties.
De ketenregisseur aanpak milieucriminaliteit initieert samen met de partners plannen om
onder andere mest- en asbestfraude te bestrijden en bewaakt ook de voortgang op de
afgesproken acties. Voor wat betreft de drugsafvaldumpingen, stelt de ketenregisseur zich
ten doel om aan de voorkant (preventief) signalen te kunnen ontdekken die mogelijk wijzen
op de productie van synthetische drugs. Hij biedt handvatten om de aanwezigheid van
productieplaatsen te herkennen. Daarbij is het vergroten van de meldingsbereidheid bij
burgers essentieel. De ketenregisseur aanpak milieucriminaliteit opereert onder de
functionele aansturing van het RIEC Limburg en de bestuurlijk portefeuillehouder, de
gedeputeerde met de portefeuille veiligheid van de Provincie Limburg.
De ketenregisseur aanpak drugscriminaliteit richt zich op het voorkomen en bestrijden van
drugscriminaliteit. Dat doet hij door de integrale manier van werken stelselmatig te
actualiseren en te innoveren en door voortdurend acties van gemeenten, politie, OM en
Belastingdienst te stimuleren. Zo zijn er vorig jaar 500 hennepplantages in Limburg
geruimd en hebben er 26 speciale onderzoeken n.a.v. signalen van ondermijnende
criminaliteit plaatsgevonden. Limburgse gemeenten hebben in 2018 meer dan 200 panden
gesloten, de Belastingdienst heeft bijna € 350.000,- n.a.v. eerdere oogsten aan aanslagen
opgelegd en het Openbaar Ministerie heeft 171 verdachten gedagvaard en ruim
€ 3.500.000,- aan ontnemingen gevorderd. De ketenregisseur blijft de partners stimuleren
om, daar waar mogelijk, de ambities te verhogen. De ketenregisseur opereert onder de
functionele aansturing van het RIEC Limburg en de bestuurlijke portefeuillehouder, de
burgemeester van Venlo. Hiermee zetten we een bestaande, ingevulde functie voort.
Voor de verdere benutting van de bestuursrechtketen wordt een verkenning van de
mogelijkheden gemaakt. Een optimale benutting van de bestuursrechtketen zou de
strafrechtketen kunnen ontlasten dan wel ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is een
pilotproject in gemeente Heerlen. Door gebruik te maken van de gemeentelijke
bevoegdheid om binnen te treden op basis van handhaving van het bestemmingsplan,
kunnen panden bezocht worden waar de politie anders niet binnen zou kunnen treden.
Limburgse gemeenten worden door het RIEC Limburg ondersteund met een
ondermijningsbeeld. Daarin wordt de ondermijning in beeld gebracht binnen een
gemeente. Dit is een basis voor lokaal beleid. Voortbordurend op de goede ervaringen in
Gelderland laten wij voorjaar 2020 een provinciaal ondermijningsbeeld opstellen,
aanvullend op de lokale beelden. Dit kan benut worden voor een gerichtere inzet van
provinciale capaciteiten en een sterkere samenwerking binnen de bestuursrechtketen en
met de strafrechtketen. Zie ook 5.3.
Maatschappelijke weerbaarheid vergroten we door bijvoorbeeld informatieverstrekking en
sensibilisering van ondermijnende criminaliteit en/of activiteiten aan onder andere
notarissen, financiële dienstverleners, recreatieve jachthavens en/of agrarische
ondernemers en via bewustzijnssessies. Bij succes kan dit uitgebreid worden naar andere
sectoren waar de maatschappelijke weerbaarheid ook een rol speelt.
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Het RIEC Limburg ondersteunt Limburgse gemeenten bij het versterken van de
weerbaarheid van de eigen organisatie. Wij sluiten niet uit dat ook de weerbaarheid van de
eigen provinciale organisatie versteviging behoeft. Wij vragen het RIEC om een analyse en
advies (‘weerbaarheidsbeeld’). Dit sluit aan op de reeds in gang gezette acties ter
bevordering van de eigen weerbaarheid. Denk hierbij aan het gebruik van de integriteitsapp en de deelname van provincieambtenaren aan BIBOB trainingen.

5.2

Preventie en veilige wijken

Doel: Wij ondersteunen preventieve programma’s en ondersteunen bij de breed gedragen
en structurele aanpak van wijken waar transformatie op meerdere fronten urgent is.
Onderwerp

Actie - bijdrage 2020-2021

Resultaat 2020-2023

Weerbaarheid en
burgerkracht

Wij nodigen Burgerkracht Limburg uit om
met de Limburgse maatschappelijke
organisaties te komen tot een (preventie)
programma ‘weerbaarheid en burgerkracht’
en zijn bereid dit te ondersteunen.
In die wijken waar sprake is van een
integrale aanpak zullen wij een gerichte
bijdrage leveren met het oog op de
verbetering van de (sociale) veiligheid.

De beantwoording van deze uitnodiging tot
een preventieprogramma volgt uiterlijk
Q3 2020. Wij zullen uw Staten hierover
informeren over de invulling en uitvoering.

Veilige wijken

In Q2 2020 zullen wij de invulling bepalen
in samenhang met de invulling Agenda
Limburgse Woningmarkt, Kwaliteit in
Limburgse Centra, Sociale Agenda,
duurzaamheidsbeleid en de Regiodeals. Wij
zullen uw Staten over de invulling en
uitvoering informeren.

Toelichting:
Preventie Met de Sociale Agenda is gekozen voor nationale en regionale programma’s die
erop gericht zijn de gezondheid, eigen kracht en participatie van alle Limburgers te
stimuleren. Met deze Veiligheidsagenda zetten wij aanvullend in op de kwetsbare junioren
en senioren. Voor de jongste inwoners van Limburg kiezen we meer specifiek voor het
stimuleren van ‘bewuste en veilige keuzes’ die adolescenten en jongvolwassenen (leeftijd
12-22 jaar) maken in het sociale en economische verkeer. Daarbij kijken we in het bijzonder
naar de kansen en risico’s van kwetsbare, laagopgeleide groepen uit lage SES-buurten. Met
de forse sommen geld die snel verdiend kunnen worden in de productie en handel voor
drugs, is voor sommige jongeren een carrière in de criminaliteit erg verleidelijk. Ook
werken wij in lijn met Rijksbeleid en ons streven naar een gezonder Limburg mee aan de
campagne tegen de normalisatie van drugsgebruik. Voor een deel van de senioren in
Limburg besteden wij extra aandacht aan het vergroten van de weerbaarheid tegen
criminaliteit, o.a. cyberweerbaarheid en het voorkomen van uitbuiting. We borduren daarbij
voort op de lopende initiatieven van Limburgse maatschappelijke organisaties en landelijke
programma’s zoals ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dankzij initiatieven zoals de ‘Risk Factory’
kunnen onder andere ouderen in een educatief leercentrum leren omgaan met moeilijke
situaties en goede keuzes maken.
Extra inzet bij wijkenaanpak In wijken met een ingrijpende fysieke transformatie
(stedelijke- en woonprogramma’s, verduurzaming woningvoorraad) in combinatie met
grote sociale opgaven, streven wij naar een integrale aanpak met gemeenten, corporaties,
welzijns- en veiligheidspartners. Wij richten ons op die wijken waar de sociale en
veiligheidsproblematiek meest urgent is en waar brede bereidheid is om structureel fysiek
en sociaal te transformeren vanuit gemeenten, hun partners in de wijk en inwoners. In een
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meerjarig integraal en wijkgericht programma kan dan een aanvullende extra inzet voor de
veiligheid bepaald worden. Met deze benadering sluiten we aan op de aanpak die al in
gang is gezet met de Sociale Agenda (o.a. in Donderberg en Vastenavondkamp), onze
Agenda Limburgse Woningmarkt, Kwaliteit in Limburgse Centra, duurzaamheidsbeleid en
de Regiodeals. Praktijkkennis wordt gedeeld bij de Limburgse kennisconferentie en het
netwerk voor wijkprofessionals ‘Spil in de Wijk’. Wij ondersteunen woningcorporaties in de
lobby tegen nationaal beleid dat tweedeling en verdere concentratie van problematiek in
kwetsbare Limburgse wijken in de hand speelt. We streven met beleid en interventies die
dit structureel stimuleren naar meer eigen kracht en draagvlak bij mensen in onze wijken.
Aanvullend op de Agenda Limburgse Woningmarkt en de Beweging Limburg tegen
Kindermishandeling onderzoeken we mogelijkheden om de (woon)omgeving voor
jongeren en ouderen veiliger te maken. Denk aan innovatievere sleutelkastjes of het beter
benutten van beschikbare en ondersteunende domotica.

5.3

Veilig buitengebied

Doel: Wij nemen vanuit onze wettelijke taken, samen met onze partners,
verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de veiligheid in het Limburgs buitengebied.
Onderwerp

Actie - bijdrage 2020

Resultaat 2020

Limburgs beeld

Laten opstellen van een Limburgse analyse van

Wij zullen uw Staten

veiligheidsproblematiek

problematieken in het buitengebied.

informeren in Q3 2020.

buitengebied
Aanpak Veilig Buitengebied

Opstellen gezamenlijke veiligheidsaanpak Limburg, op basis

In Q4 2020 zullen wij

Limburg

van het Limburgs beeld, inclusief werkconferentie.

een Aanpak Veilig
Buitengebied Limburg
opleveren en informeren
over gezamenlijke

Vitalisering

Nagaan of de ingeslagen koers onder de Veiligheidsagenda

vervolgstappen.
In Q3 2020 informeren

Verblijfsrecreatie

voortgezet gaat worden.

wij uw Staten over deze

Verder invulling geven aan

Wij intensiveren dit samenwerkingsverband en geven extra

actie.
In Q3 2020 zullen wij uw

“Samen Sterk in Limburg”

aandacht aan het versterken van signaaltoezicht en

Staten informeren over

informatie-uitwisseling. Tevens onderzoeken wij de noodzaak de resultaten van deze
Innovatief toezicht

en mogelijkheden van inzet van vrijwillige BOA’s.
Wij versterken innovatief toezicht in het buitengebied, met

actie.
Wij zullen in Q3 2020 uw

name gericht op het gebruik van drones.

Staten informeren over
deze aanpak.

Toelichting:
Gericht op de ambitie van deze Veiligheidsagenda maken wij een analyse van de
veiligheidsproblematieken in het Limburgs buitengebied, inclusief een bestuurlijke
voorverkenning. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere
leegstaande agrarische bebouwing, natuurgebieden, bedrijventerreinen en recreatieparken.
Daarna wordt bezien hoe de signalerende en handhavende functies hierop versterkt
kunnen worden. Dit resulteert in een Aanpak Veilig Buitengebied Limburg.
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De uitkomsten van de verkenning delen wij met onze partners in een werkconferentie
waarin wij ook bespreken op welke punten wij tot een gezamenlijke agenda kunnen komen
voor een veilig buitengebied in Limburg. Wij zullen uw Staten informeren over de analyse
en betrekken bij de voorbereidingen en vervolgstappen voor de Aanpak Veilig Buitengebied
Limburg.
Een aanzienlijk deel van de Limburgse recreatieparken is onaantrekkelijk geworden voor de
markt en vervult feitelijk ook andere maatschappelijke functies. Met de vorige
beleidsperiode is vanuit de economische portefeuille reeds ingezet op het programma
Vitalisering Verblijfsrecreatie en de vitaliteitsmanager. Indien uw Staten deze koers voort
zetten in deze beleidsperiode, kan dat aanvullend ondersteund worden vanuit deze
Veiligheidsagenda, voor het deel vakantieparken dat transformatie behoeft. Daartoe
onderzoeken we ook de ‘lessons learned’ van het Ariadne project in Gelderland.
Wij vervullen onze wettelijke regierol bij toezicht en handhaving in het buitengebied onder
andere door invulling te geven aan het samenwerkingsverband “Samen Sterk in Limburg”
(SSIL). Deze provinciale coördinatie op de “groene handhaving” moet leiden tot een
effectievere en efficiëntere handhaving in het buitengebied. In maart 2019 is het
‘Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg’ ondertekend.
Om tot samenwerking te komen op strategisch niveau is het Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht (BPO) opgericht, onder voorzitterschap van de Provincie, met als doel het
vergroten van de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering. Via de IPO bestuurlijke
adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (BAC-MTH) wordt de interprovinciale
afstemming vormgegeven en de lobby richting het Rijk ingezet.
We breiden SSIL verder uit en gaan na op welke manier de slagkracht in het buitengebied
duurzaam vergroot kan worden (waaronder de slagkracht van de groen brigade). We
voeren onderzoek uit naar de noodzaak en mogelijkheid van inzet van vrijwillige BOA’s,
aanvullend op de reeds aanwezige BOA’s onder andere bij gemeenten en terreinbeherende
organisaties in Limburg en onze provinciale BOA’s.
Daarnaast bekijken we hoe toezichthouders in het buitengebied meer ingezet kunnen
worden om vormen van criminaliteit te herkennen (versterken signaaltoezicht) zodat zij die
kunnen melden aan bevoegde instanties. Dit in het kader van hun “oog en oor functie” in
het buitengebied.
Bij de uitvoering van onze toezichtstaak wordt specifiek ingezet op het gebruik van
innovatief toezicht (waaronder de inzet van drones en satellietbeelden) om het toezicht in
het buitengebied efficiënter en effectiever te maken. Deze kennis koppelen wij aan
bestaande proeftuinen en andere proefprojecten bij onze partners om zo gezamenlijk te
komen tot effectief gebruik van materialen zoals drones.
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5.4

Regiodeals Parkstad en Noord-Limburg

De Provincie heeft met succes in 2019 een eerste Regiodeal gesloten met het Rijk; de
Regiodeal voor Parkstad. Partijen streven naar een duurzame, vitale regio Parkstad Limburg.
Met behulp van de Regio Deal Parkstad Limburg, de middelen uit de Regio Envelop en de
financiering uit de regio wordt een forse stap gezet om de huidige achterstandspositie van
de regio in de komende jaren weg te werken en toe te werken naar het Limburgs
gemiddelde. Eén van de zes thema’s is veiligheid. Dit thema ambieert het verhogen van de
bewustwording en preventie bij burgers en ondernemers ten aanzien van ondermijnende
activiteiten en het verbinden van Regio en Rijk in dat kader. Het afgesproken resultaat: “De
veiligheid in Parkstad Limburg is in 2022 verbeterd door het versterken van een integrale
aanpak in het fysieke, sociale en economische domein. Belangrijk element van die aanpak
is het vergroten van het bewustzijn van de risico’s van ondermijning bij ondernemers en
burgers via een versterkte inzet op de Keurmerken Veilig Ondernemen en Veilig Wonen.”
De aanpak veiligheid kent twee samenhangende elementen, die we voor wat betreft het
provinciaal deel in de uitwerking en uitvoering, integraal zullen ondersteunen vanuit deze
Veiligheidsagenda Limburg. Zowel ambtelijk als met een cofinancieringsaandeel:
■
“Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit zetten Partijen - naast alle activiteiten
die al door gemeenten, politie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), OM
en andere instanties worden ontplooid - in op het gebruik van oren en ogen van de
samenleving en in dit geval met name van ondernemers. Het Keurmerk Veilig
Ondernemen hierna te noemen (KVO), zo mogelijk in combinatie met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (KVW), is een middel om ondernemers (en zo mogelijk
burgers) actief te betrekken bij het verstoren van criminele activiteiten. Met een
KVO-samenwerkingsverband wordt gebouwd aan een netwerk van mensen die
signalen van verdachte activiteiten oppikken en kunnen doorgeven. Er zijn in de regio
Parkstad Limburg diverse KVO’s die echter niet allemaal even actief zijn. Binnen de
Regio Deal Parkstad Limburg willen Partijen de bestaande KVO’s een impuls geven en
waar mogelijk nieuwe KVO-samenwerkingen tot stand brengen. Om dit Parkstadbreed zowel in het stedelijk gebied als ook in de aansluitende landelijke gebieden te
realiseren is het de opzet om gebruik te maken van de ervaring die het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Platform Veilig Ondernemen in de
afgelopen jaren hebben opgedaan. In de periode 2019-2022 wordt voorgesteld om 10
bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden te revitaliseren dan wel te realiseren,
met name in de geselecteerde wijken en buurten. Om de meldingsbereidheid te
vergroten - door het doen van meldingen te vereenvoudigen - worden voorts twee
pilots gerealiseerd rondom het digitaal melden van mogelijk ondermijnende activiteiten
en het waarborgen van de verwerking, opvolging en terugkoppeling concept van die
meldingen. De KVO-verbanden sluiten hier dan op aan;
■
Partijen spannen zich in om waar mogelijk een verbinding te leggen tussen de
beleidsvoornemens van de colleges van B&W van de Parkstadgemeenten en landelijke
initiatieven gericht op ondermijning, afgestemd op de bestaande bestuurlijke
verantwoordelijkheden in Limburg op dit terrein. De aanpak wordt voorts ondersteund
door strategisch samen te werken met het Rijk, in casu het ministerie van JenV, om
waar mogelijk knelpunten in de integrale aanpak op te lossen en ruimte voor
experimenten te benutten.”
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Noord-Limburg
Het college heeft een convenant gesloten met de regio Noord-Limburg en een voorstel
ingediend voor een Regiodeal. In dit kader wordt ingezet op een veilig en passend woonen leefklimaat. Eén van de doelen is het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van
ondermijnende activiteiten in Noord-Limburg. Met een relatief groot buitengebied, de
sterke economisch-logistieke as en haar ligging aan de grens met Duitsland is de regio
extra kwetsbaar voor georganiseerde criminaliteit, drugsproductie en -afvaldumpingen in
woningen of vrijkomende agrarische gebouwen. Zowel in de sociaal zwakkere wijken en
dorpen alsook het buitengebied wordt de noodzaak van handhavend optreden,
gecombineerd met een preventieve aanpak – waarin de sociale opgave ook verbonden is
met de fysieke transformatie van wijken en kernen – steeds urgenter.
Thema 4 van het plan van aanpak is ‘Investeren in een veilige en leefbare omgeving en de
aanpak van criminaliteit’, met acties die we voor wat betreft het provinciaal deel in de
uitwerking en uitvoering ambtelijk en voor een cofinancieringsaandeel zullen ondersteunen
vanuit deze Veiligheidsagenda Limburg:
■
“Begin 2020 zal er onder regie van de burgemeesters en veiligheidspartners een
programmatische aanpak liggen voor de ‘schaduwkant’ van arbeidsmigratie. Hierbij
gaat het om de aanpak van uitbuiting van internationale werknemers (werk, wonen) en
ondermijning (witwassen, malafide uitzendbureaus). Daarbij kan worden aangesloten
bij initiatieven voor het vitaliseren van de vakantieparken en bestrijding van vrijplaatsen;
■
Als het gaat om drugsproductie en drugsafvaldumpingen, mestfraude, logistieke
transporten en onverantwoorde verkeersituaties met drugsrunners in de wijken en
dorpen is de problematiek nauw met elkaar verbonden. Dat vraagt om een
gezamenlijke aanpak van overheden in het leveren van lokaal maatwerk en het leren
van elkaar in een wijkgerichte aanpak én een integrale aanpak van het buitengebied;
■
Er zal in afstemming met het RIEC Limburg samen met de betrokken partners een
onderzoek worden gestart naar de omvang van de problematiek in de logistieke en
transportwereld waarbij het o.a. gaat om drugstransporten en mensenhandel;
■
De preventie-initiatieven als Keurmerk Veilig Ondernemen, bewustwording van
partners, maar ook een vroegtijdige aanpak beginnend op de basisscholen (bijv. jonge
helden aanpak, gelijke kansen in het onderwijs) moeten een extra impuls krijgen.
Gemeentelijke initiatieven zullen actief gedeeld en breder toegepast worden in
aansluiting op ervaringen elders in Nederland (Taskforce Ondermijning) maar ook in
grensoverschrijdend verband (Beneluxinitiatief EURIEC).”
De gemeenten in Noord-Limburg nemen nu het initiatief om met ons college en hun
veiligheidspartners in het voorjaar van 2020 te komen tot een uitwerking van dit
programma.
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6 Financiën, verantwoording en
monitoring
Financiën
Voor veiligheid is met het collegeprogramma 2019-2023 en de besluitvorming door
Provinciale Staten bij de Herfstbrief € 4 mln. gealloceerd (jaarlijks voor 2020-2023 € 1 mln.)
Vooruitlopend op dit uitvoeringskader zijn de volgende initiatieven al in gang gezet welke
gedekt worden uit de intensiveringsmiddelen Veiligheid en Groene Brigade:
■
Regiodeal Parkstad 2e tranche (€ 200.000, GS-besluit 18-02-2020);
■
Regiodeal Noord-Limburg (€ 750.000, GS-besluit 26-11-2019, kenmerk 2019/85507);
■
Onderzoeksproject “HighLO” CORMEC (€ 37.000, GS-besluit 21-01-2020, kenmerk
2020/2557).
Dat betekent dat er op dit moment nog € 3.013.000 beschikbaar is voor de uitvoering
van deze kaderstellende Veiligheidsagenda Limburg. Deze Veiligheidsagenda kent
3 actievelden.

Actieveld

Middelen 2020-2023 (x €1000)
2020

2021

2022

2023

Totaal

Georganiseerde aanpak tegen

250

400

388

200

1.238

Preventie en veilige wijken

150

200

225

175

750

Veilig buitengebied

250

275

250

250

1.075

ondermijning

3.013

De projecten die voortkomen uit de Veiligheidsagenda worden vraaggestuurd
vormgegeven. Daarbij rekeninghoudend dat veiligheid een zeer dynamisch en breed
thema is. Ontwikkelingen en innovaties volgen ook in dit beleidsveld de laatste jaren elkaar
steeds sneller op. Hierdoor is het niet mogelijk om voor de komende jaren alle projecten te
benoemen die in deze periode uitgevoerd zullen gaan worden
We geven onze partners de ruimte om projecten aan te dragen op basis van behoeften en
actualiteit. Als effectief middenbestuur willen wij flexibel kunnen reageren op
vraagstellingen vanuit de lokale en landelijke (veiligheids)partners. Dit vraagt om enige mate
van vrijheid voor wat betreft de inzet van de middelen van de Veiligheidsagenda. Hierdoor
kunnen wij, zodra de partners ons vragen, een coördinerende en/of faciliterende rol
oppakken binnen de gestelde kaders.
Kortom, het afwegingskader om projecten onder de Veiligheidsagenda uit te voeren wordt
gevormd door enerzijds de prioritering en vraagstelling van onze partners én anderzijds de
mate waarin de projecten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de drie
gedefinieerde actievelden. Hierbij houden wij ons aan de vigerende provinciale
verordening.
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Op basis van de eerder gevoerde gesprekken met de (veiligheids)partners zijn per actieveld
voorbeeldprojecten en onderwerpen te benoemen die op dit moment naar voren zijn
gekomen. Hiermee kan beter inzicht worden gegeven in de acties van de
Veiligheidsagenda en hoe het budget per actieveld ingezet gaat worden. Naast de
voorbeelden benoemen we de kosten die nu enigszins bekend zijn. In tegenstelling tot de
Regiodeals waarbij concrete bedragen te benoemen zijn kan in sommige gevallen in dit
stadium alleen een ruwe schatting worden geven.
Actieveld 1 – Georganiseerde aanpak tegen ondermijning:
■
Opstellen en delen van een provinciaal ondermijningsbeeld.
■
Maatschappelijke weerbaarheid vergroten door ondersteunen van bijvoorbeeld;
■
informatiedeling over criminele weldoeners;
■
sensibilisering van ondermijnende criminaliteit en/of activiteiten aan onder andere
notarissen, financiële dienstverleners, recreatieve jachthavens en/of agrarische
ondernemers.
■
ketenregisseur milieucriminaliteit: looptijd 2020-2021 en financiering uit centrale
p-budget (door middel van detachering medewerker Provincie).
■
onderzoek naar inzet van bestuursrechtketen: voor vier jaar is het totale budget
(inclusief proceskosten) € 200.000,-.
Actieveld 2 – Preventie en veilige wijken:
■
extra ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij het vergroten van
weerbaarheid van senioren tegen cybercrime en uitbuiting.
■
het bevorderen van het delen van praktijkkennis tussen wijkprofessionals, gericht op
een veiligere woonomgeving voor junioren en senioren.
■
ondersteunen van (innovatieve en) multidisciplinaire projecten gericht op preventie
tegen misbruik.
■
integrale wijkgerichte aanpakken (specifiek aanpakken die eveneens het aspect
veiligheid betrekken).
Actieveld 3 – Veilig buitengebied:
■
analyse van de veiligheidsproblematiek in het Limburgs buitengebied met name gericht
op leegstaande agrarische bebouwing, natuurgebieden, bedrijventerreinen en
recreatieparken.
■
aanpak Veilig Buitengebied Limburg.
■
voortzetting van Vitalisering Verblijfsrecreatie voor wat betreft het veiligheidsaspect.
■
onderzoeken van de mogelijkheden van het inzetten van vrijwillige BOA’s: hiertoe is
voor vier jaar een totaal budget beschikbaar van €200.000,-.
■
kwalitatieve slagkracht van het innovatief toezicht vergroten (onder andere door
middel van drones) en de integratie van integraal toezicht in het buitengebied: voor het
project met betrekking tot het vergroten van de slagkracht van innovatief toezicht is
totaal budget van €100.000,- beschikbaar.
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Verantwoording en monitoring
De P&C-cyclus (Programmabegroting product 2.1.2. Veiligheid) wordt gehanteerd om de
voortgang te rapporteren en bij te sturen. In het najaar besteden we aan de hand van de
jaarstukken bijzondere aandacht aan de terugblik. In het voorjaar blikken we met de
Voorjaarsnota vooruit. Dit doen we op beide momenten aan de hand van de gestelde
ambitie, de voortgang en de actualiteit met volgende uitgangspunten:
■
Middels de reguliere P&C cyclus rapporteren wij over het totaalbudget en lichten we
evt. wijzigingen toe;
■
De genoemde bedragen zijn indicatieve bedragen. De uitvoering van de
Veiligheidsagenda Limburg is een dynamisch proces. Het college is bevoegd om te
schuiven tussen de actievelden qua inzet van de hierboven genoemde bedragen
zolang de afgesproken resultaten / doelen behaald worden;
■
Conform de financiële spelregels collegeperiode 2019-2023, zoals vastgelegd in de
Herfstbrief 2019 (PS 4-10-2019), blijven de in enig jaar niet benutte
intensiveringsmiddelen beschikbaar voor de volgende jaren;
De Staten worden eenmaal per jaar met een voortgangsrapportage actief tussentijds
geïnformeerd over de uitvoering van dit kader. In 2021 wordt de voortgang
geëvalueerd met onze partners.
Gelet op het feit dat het hier een dynamische en adaptieve agenda betreft, die vooral
gestoeld is op samenwerking met de in de provincie verantwoordelijke (veiligheids)
partners, is het niet mogelijk om van bovenaf opgelegde kritische prestatie-indicatoren
(KPI’s) te definiëren.
■

De kritische succesfactor (KSF) van deze agenda ligt met name in de beoordeling van onze
partners over de invulling van de complementaire rol van de Provincie in het
veiligheidsdomein en het verder continueren en bestendigen van deze complementaire rol.
Hierbij is de randvoorwaarde dat de complementaire rol van de Provincie voornamelijk
inhoudelijk is en daarmee niet alleen financieel ingevuld wordt.
Naast deze overkoepelende kritische succesfactor zijn vier KPI’s geformuleerd. Per
actieveld is één KPI aan te wijzen:
■
Actieveld 1: 6 projecten ten behoeve van het gezamenlijk optreden en/of
informatiedeling onder de veiligheidspartners (waarvan 2 t.b.v. ondersteuning van
vergroten maatschappelijke weerbaarheid).
■
Actieveld 2: ondersteuning van gemeenten en maatschappelijke organisaties via 5
(innovatieve) breed toepasbare en opschaalbare projecten gericht op het verbeteren
van de veiligheid van de wijken en de weerbaarheid van de (kwetsbare) Limburgers.
■
Actieveld 3: minimaal 1 project uitvoeren per vermeld deeltraject om te komen tot het
verbeteren van de veiligheid in het Limburgs buitengebied.
Tot slot is de vierde KPI toegevoegd die binnen de Veiligheidsagenda van groot belang
wordt geacht, namelijk: 2 samenwerkingsgerichte acties (onder andere ten behoeve van
lobby) naar aanleiding van het samenwerkingsverband met de provincies Gelderland en
Noord-Brabant.
Vanwege het dynamische en adaptieve karakter van het veiligheidsdomein hebben wij
voortdurend contact met onze (veiligheids)partners om adequaat onze rol te blijven
invullen op basis van actuele ontwikkelingen. Daarnaast zullen wij deze samenwerking
tweejaarlijks evalueren en uw Staten informeren over de uitkomsten van deze evaluaties.
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Bijlage 1: Niet uitputtende lijst
gesprekspartners in de
totstandkoming van de
Veiligheidsagena Limburg
Gemeenten
Burgemeesters
Dhr. Cox (Sittard-Geleen)
Mevr. Dassen (Kerkrade)
Mevr. Delissen (Peel en Maas)
Dhr. Geurts (Beekdaelen)
Dhr. Hessels (Echt-Susteren)
Dhr. Leers (Brunssum)
Mevr. Leurs (Stein)
Mevr. Op de Laak (Nederweert)
Dhr. Palmen (Horst aan de Maas)
Mevr. Pelzer (Bergen)
Dhr. Scholten (Venlo)
Mevr. Van Basten (Beek)
Dhr. Vlecken (Landgraaf en voorzitter Dagelijks Bestuur RUD-ZL)
Andere overheden
Bestuurlijk Overleg Mestfraude
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)
College van Gedeputeerde Staten Belgisch Limburg (gedeputeerde Lambrechts)
College van Gedeputeerde Staten Gelderland (gedeputeerde Van ’t Hoog)
College van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant (gedeputeerde Bergsma)
Commissaris van de Koning Limburg dhr. Bovens
(EU)RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) Limburg
Groene Brigade (Provincie Limburg)
Innovatielab Politie
IPO Bestuurlijke Adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving
Koninklijke Marechaussee Limburg
Minister Van Veldhoven (Ministerie voor Milieu en Wonen)
Ministerie van Defensie, Civiel en Militair Interactiecommando (CIMIC)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Limburg
Openbaar Ministerie, Functioneel Parket ’s-Hertogenbosch
Politie Eenheid Limburg)
RUD Limburg Noord
RUD Zuid Limburg
Waterschap Limburg (Dijkgraaf Van den Broeck
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Anderen niet overheid
Brightlands Campus Greenport Venlo
Brightlands Chemelot Campus
Brightlands Maastricht Health Campus
Brightlands Smart Services Campus Heerlen
Chemelot
CZ
Dhr. Van der Steur (oud-minister van Justitie en Veiligheid)
DSM
Hogeschool Zuyd
Jagersvereniging
Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
Leger des Heils
LEVANTOgroep
Limburgse Werkgeversvereniging (LWV)
Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg
Risk Factory Limburg-Noord
Universiteit Maastricht
VGZ
Vista College
ZIO (Zorg In Ontwikkeling)

36

Veiligheidsagenda Limburg

Bijlage 2: Bredere provinciale
veiligheidsscope
De provinciale inzet op veiligheid is breder dan deze Veiligheidsagenda alleen, zo blijkt ook
uit de keuzes die Provinciale Staten hebben gemaakt met de Programmabegroting 2020.
Veiligheid raakt en verbindt vele agenda’s met elkaar.
Het collectief van bedrijven op de site Chemelot heeft grote ambities voor groei, veiligheid
en duurzaamheid van het industriële cluster bestaande uit het Industrial Park en de
Brightlands Chemelot Campus. Gezien de ligging nabij stedelijke bebouwing en het groot
aantal mensen dat werkt op de site Chemelot is een hoog veiligheidsniveau hierbij
noodzakelijk. Chemelot maakt met het programma ‘Samen bewust veilig’ werk van de
ambitie om van Chemelot niet alleen de meest duurzame en competitieve, maar ook de
meest veilige industriesite van Europa te maken. Meer specifiek verwijzen wij op dit punt
naar de veiligheidsvisie Chemelot zoals 18 december 2019 aangeboden aan Provinciale
Staten (kenmerk 2019/90221).
Via de programmalijn 2.4. Stedelijke ontwikkeling en Limburgse centra wordt met
gebiedsgerichte investeringen in centra, kernen en wijken een bijdrage geleverd aan
wonen, economie, klimaat en veiligheid ten dienste van de inwoners. Dit zien we terug in
2.4.2. Kwaliteitsimpuls Limburgse centra en bij de invulling van de Regiodeals. In
programmalijn 3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit kiezen wij voor 4 mobiliteitsdoelen:
doorstroming, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Verkeersveiligheid 3.2.2. is een
apart product in de programmabegroting. Wij bevorderen in dit kader maatregelen gericht
op het vergroten van de verkeersveiligheid van onze provinciale wegen en fietspaden en
stimuleren bewustwording van verkeersveilig gedrag in algemene zin. We werken nauw
samen met onze partners in ROVL-verband (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg).
Het Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019 (3.2.2.) kent een concrete vertaling van het in
het Beleidsplan vastgestelde beleid in de vorm van o.a. toonaangevende fietsprojecten en
verkeers- en veiligheidsprojecten. Er is aandacht voor voldoende en veilige
parkeergelegenheid van vrachtwagens en voor de veiligheid van OV-(knoop)punten. Met
onze inzet op logistieke netwerken (3.2.4.) werken we onder meer aan het terugdringen
van overschrijding van de normen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid).
Verkeersveiligheid is een onderdeel van onze investeringen in het beheer van diverse
provinciale weginfrastructuren. Binnen programmalijn 3.5. Hoogwaterbescherming langs
de Maas, werken we aan het versterken van de waterveiligheid in Limburg. Onze ambitie is
ook een gezonde en veilige leefomgeving in Limburg. Wij werken hieraan op de
onderwerpen luchtkwaliteit, geluidhinder, geurhinder, bodem en ondergrond, externe
veiligheid en een adequate uitvoering van onze milieutaken (3.7.3.). Dit werken wij ook uit
in onze uitvoeringsprogramma’s VTH en omgevingsveiligheid. Wij houden ons aan de
normen die Europees en nationaal worden gesteld, zetten in op een efficiënte en
professionele uitvoering van onze (wettelijke) kerntaken op het gebied van milieu en
zorgen dat bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen de kansen voor verbetering van de
leefomgevingskwaliteit volwaardig in de afwegingen moet worden meegenomen. We
hebben een specifieke rol als bevoegd gezag in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (3.7.12.).
In het collegeprogramma 2019-2023 zijn op het terrein van handhaving (3.7.13.) gerichte
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ambities opgenomen ten aanzien van veiligheid en kwaliteit, die maken dat dit college op
basis van de beschreven maatschappelijke opgaven op onderdelen de lat ten aanzien van
toezicht en handhaving beduidend hoger wenst te leggen dan het wettelijke minimum,
namelijk:
■
extra slagkracht voor de groene brigade om veiligheid en kwaliteit te behouden voor
het Limburgse buitengebied:
■
in overleg treden met gemeenten en rijksoverheid over de politie- en
handhavingscapaciteiten;
■
de samenwerking tussen alle toezicht- en handhavingspartners in het buitengebied
verder te verbeteren (Groene Coördinatie);
■
het intensiveren van het toezicht op de (afvalverwerkende) bedrijven (als WABOgerelateerd resultaat opgenomen onder 3.7.11. Coördinatie RUD van deze
Programmabegroting).
Die grotere ambitie op het gebied van toezicht en handhaving vertaalt zich in een
provinciale rol om de mede door gemeenten en terreinbeherende organisaties ingezette
regionale samenwerking tussen toezichthoudende instanties, in het kader van het
buitengebied (“Groene Coördinatie”) verder vorm te geven in de hele provincie en daar
extra provinciale capaciteit aan toe te voegen.
Met de Regiodeals voor Noord-Limburg en Parkstad is al een stap gezet bij het uitwerken
van de veiligheidsambities uit het collegeprogramma. In de uitwerking van deze
Veiligheidsagenda komen we daarop gerichter terug in hoofdstuk 6.

Bijlage 3: De rol van de Commissaris
van de Koning als rijksorgaan in
relatie tot de ambitie in het
collegeprogramma en
Veiligheidsagenda Limburg
Naast zijn provinciale taken heeft de Commissaris van de Koning een aantal rijkstaken. Een
deel van deze rijkstaken ziet met name op het gebied van veiligheid (crisisbeheersing,
openbare orde en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking).
De taken en rollen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van de (grensoverschrijdende)
criminaliteitsbestrijding vloeien direct uit deze rijkstaken en een specifieke opdracht van de
regering in zijn algemeenheid en meer specifiek namens de ministers van BZK en J&V,
voort. In dat kader zet de Commissaris van de Koning vraaggericht, in hoofdzaak, in op
bemiddelen, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van de activiteiten van de betrokken
veiligheidspartners, met name justitie en politie, aan beide zijden van de landsgrens.
De Commissaris van de Koning wordt in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe
(grensoverschrijdende) ontwikkelingen en is een gewaardeerd sparringpartner, ook voor de
buitenlandse (veiligheids)partners. De Commissaris van de Koning is dan ook aan zet als het
gaat om de ontwikkeling van internationale samenwerking en projecten zoals b.v. het
EURIEC, EPICC, BES, EMR EYES, etc.
De Commissaris van de Koning speelt – voortvloeiend uit zijn Rijkstaken voor de Ministers
van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - een belangrijke rol
in de relatie tot de nationale en internationale bestuurlijke agenda en is als zodanig ook
eerste portefeuillehouder voor het RIEC en internationalisering (en agendering via
buurlandenagenda’s).
Verder heeft de Commissaris van de Koning specifieke rijkstaken daar waar het gaat om de
weerbare overheid, integriteit en veilige publieke taak. Het op orde hebben van de
integriteit en bestuurlijke weerbaarheid dragen bij aan de weerbaarheid tegen ondermijning
van de maatschappij en raken ook de ambitie van Gedeputeerde Staten.
In het Collegeprogramma hebben Gedeputeerde Staten nogmaals bevestigd dat de
Commissaris van de Koning een coördinerende rol vervult, daar waar Gedeputeerde Staten
vanuit hun wettelijke (en daaruit voortvloeiende autonome) verantwoordelijkheden nader
vorm geven aan veiligheid.
Vanwege de vele raakvlakken tussen de taken en rollen van de Commissaris van de Koning
als rijksorgaan en de ambitie van Gedeputeerde Staten, zoals verwoord in het
collegeprogramma, vindt regelmatig overleg plaats tussen de Gedeputeerde Veiligheid en
de Commissaris van de Koning over de wijze van invulling van zijn coördinerende rol en de
samenwerking op de benoemde veiligheidsterreinen. Met inachtneming van de
noodzakelijke rolvastheid wordt bekeken of en op welke wijze de taken en de rollen van de
Commissaris van de Koning als rijksorgaan de ambitie van Gedeputeerde Staten kunnen
ondersteunen en versterken.
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De rijkstaken op het vlak van crisisbeheersing- en rampenbestrijding raken op bijzondere
wijze de fysieke veiligheid in Limburg en provinciale betrokkenheid van Gedeputeerde
Staten bij de veiligheidsregio’s als onafhankelijk adviseur via de provinciale milieutaken. Dit
valt echter buiten de scope van de uitwerkingen in die veiligheidsagenda.
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