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Geachte minister Grapperhaus,
Vrijdag 18 oktober jl. informeerde u de Tweede Kamer over uw voorgenomen ‘Breed offensief tegen
ondermijnende criminaliteit’. Onderdeel daarvan is een landelijk interventieteam dat voortvloeit uit
een aangenomen motie uit de Kamer dd. 19 september jl. (motie Heerma/Dijkhoff).
Zoals bij u bekend, hebben wij grote zorgen over de invloed van de georganiseerde criminaliteit in
Nederland en de effecten van de drugseconomie in onze steden, wijken en buurten. Wij hebben
deze ook meermalen geuit richting u en de Tweede Kamer. Uw voorgestelde aanpak komt daar nog
onvoldoende aan tegemoet. Met deze brief brengen wij onze zorgen over op de door u voorgestelde
aanpak.
Structurele inzet vraagt structureel geld
Structurele, extra capaciteit is een absolute randvoorwaarde om succesvol te zijn in de strijd tegen
de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Wij zien in de plannen slechts de contouren van
een landelijk team terug; er wordt geen beeld geschetst van hoeveel formatie daarmee gepaard
moet gaan bij politie of andere deelnemende partijen (OM, belastingdienst, FIOD). Wij lezen
daarnaast dat er voor gekozen is om niet nu al geld ter beschikking te stellen, maar dit pas bij
najaarsnota (incidenteel) en voorjaarsnota (structureel) te doen. De omvang van de financiële
investering en de omvang van het daadwerkelijk te vormen team blijven daarmee te vaag. Dat is
verlies van kostbare tijd, doet geen recht aan de door ons gevoelde urgentie om snel echte stappen
in de aanpak van dit type criminaliteit te zetten en geeft geen zekerheid de komende periode of er
daadwerkelijk structureel geïnvesteerd kan worden. De ambities zijn fors en de investeringen zijn
noodzakelijk om de huidige spiraal in de drugseconomie te doorbreken. De tijd dringt.
Behoud capaciteit en kwaliteit in de eenheden
Zorgen hebben wij ook over de schaarse capaciteit en kennis die benodigd zal zijn om dit team
gevuld te krijgen. Veel van de specialismen (bijvoorbeeld op het gebied van de financiële recherche
en cyber) zijn lastig te werven. Wij zien het gevaar dat deze schaarse capaciteit uit de eenheden weg
wordt gehaald waar juist vanuit het incidenteel gevulde ondermijningsfonds een noodzakelijke
versterking plaatsvindt in de regionale aanpak. Daarnaast zien wij dat de druk op de basisteams de
afgelopen periode nog verder is toegenomen als gevolg van de intensivering op bewaken en
beveiligen. In de plannen zien wij echter ook op dit gebied geen structurele oplossing in beeld
komen. Wij vrezen dat deze ‘tijdelijke situatie’ van het onttrekken van capaciteit uit de eenheden

Langer zal blijven voortbestaan. Wij hebben u al eerder laten weten dat dit tot onhoudbare situaties
leidt die direct impact hebben op de lokale veiligheid.
Inbedding in de politieorganisatie
Uw keuze om het voorgestelde team in de politieorganisatie in te bedden, ondersteunen wij. Het is
voor ons van essentieel belang dat een dergelijk landelijk team goed in verbinding staat met de
regionale en lokale aanpak. Zowel op informatie/intelligence niveau als in de daadwerkelijke
uitvoering moet deze verbinding geborgd worden om elkaar (inter)nationaal, regionaal en lokaal te
versterken. Ook hier zien wij nog onvoldoende over terug in voorliggende plannen.
Afstemming met het gezag
Wij lezen dat u een breed offensief voorstelt, dat meer omvat dan alleen een repressief landelijk
team. Wij delen uw insteek om ook te komen tot een nieuwe vorm van een wijkenaanpak en
preventie in het offensief tegen ondermijnende criminaliteit.
Gegeven deze laatste ambitie heeft het ons verrast dat er aan de voorkant geen afstemming met het
lokaal bestuur heeft plaatsgevonden over uw ambities op dit terrein. Het preventieve spoor en een
vernieuwde wijkenaanpak zijn in de basis lokaal van aard en dienen daar vormgegeven en
uitgevoerd te worden, uiteraard in samenspel met landelijke partners. Verdere inhoudelijke
concretisering hiervan vraagt om een gezamenlijke nadere uitwerking de komende periode waarbij
het lokaal bestuur aan de voorkant aan tafel zit. Van belang is dat het lokaal bestuur zelf mede in
positie is om te bezien waar een versterkte aanpak nodig en mogelijk is en nadrukkelijk zeggenschap
heeft in de vorm waarin versterking in de wijken vorm krijgt. Wij lezen in de plannen nu een te grote
en nadrukkelijke rol vanuit het Rijk hierin, waarbij vooral de insteek lijkt te zijn om aan te sluiten bij
reeds lopende nationale trajecten (bijvoorbeeld de woondeals).
Overigens zien wij dat het voor een dergelijke wijkenaanpak nodig is niet alleen stevig gezamenlijk
op te trekken met uw departement, maar ook met de departementen van VWS, SZW en BZK. Juist
ook in de reguliere beleidsterreinen die bij deze departementen zijn ondergebracht kan en moet
veel gedaan worden dat mede in het teken staat van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
Dat vraagt om zowel aanvullende financiële inzet van deze departementen, als om de nodige
beleidsruimte en wellicht ook mogelijkheden voor beleidsdifferentiatie.
Structureel maken van het huidige ondermijningsfonds
Tot slot willen wij benadrukken dat met uw plannen voor een breed offensief nog geen structurele
invulling van het ondermijningsfonds is geregeld. Dit betekent dat vooralsnog de regionale
versterking die vanuit de 100 miljoen euro is ingezet niet geborgd is en derhalve mogelijk stopt aan
het einde van deze Kabinetsperiode. Daarmee verdampt de nu ingezette regionale versterking en
dat staat haaks op onze gezamenlijke ambities uit de toekomstagenda ondermijning. Het is onze
overtuiging dat een landelijk gestuurd interventieteam niet effectief kan zijn zonder een goed
ingebedde regionale en lokale aanpak. Om daadwerkelijk een vuist te kunnen maken is het én én,
niet óf óf.

Onze rechtsstaat verdient het beschermd te worden tegen de inbreuken die de georganiseerde
criminaliteit keer op keer tracht te plegen. Graag gaan wij met u in gesprek om de door u ingezette
koers verder vorm te geven op een zodanige wijze dat we als verschillende overheidslagen en
overheidsorganisaties elkaar versterken in onze gezamenlijke strijd tegen ondermijnende
criminaliteit. Zonder extra structurele middelen echter, spannen wij het paard achter de wagen.
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