
PLAN VAN AANPAK ONDERMIJNING 
FLEVOKUST HAVEN

Publieksversie



Plan van aanpak ondermijning Flevokust haven publieksversie 

2 

 

 

 
 
Inhoudsopgave 

 

 

1.   Achtergrond en aanleiding        p. 2 

 

2.   Ondermijning, Veiligheidsrisico’s en stand van zaken    p. 3  

2.1 Ondermijning           p. 3 

2.2 Welke veiligheidsrisico’s doen zich voor?      p. 3 

2.3 Stand van zaken         p. 4 
 

3.   Samenwerking         p. 4 

 
4. Hoofdlijn van de aanpak        p. 5 
4.1 De signalen van criminaliteit transparant en consequent aanpakken   p. 5 
4.2 Het voorkomen van criminele gelegenheidsstructuren    p. 5 
4.3 Het optimaliseren van integrale samenwerking     p. 5  
4.4 Uitwerking van de principes in acties      p. 6 
 
5. Projectcoördinatie en bestuurlijke borging     p. 7
   

 



Plan van aanpak ondermijning Flevokust haven publieksversie 

3 

 

1. Achtergrond en aanleiding 

 
Ten noorden van Lelystad verrijst de overslaghaven Flevokust Haven. Deze multimodale 
binnenhaven kent een buitendijkse overslagkade en een binnendijks havengerelateerd 
industrieterrein. Het buitendijkse deel omvat maximaal 10 hectare, het binnendijkse deel 
maximaal 43 hectare tot 2030 met verdere uitbreidingsmogelijkheden op langere termijn. Het 
buitendijkse deel is in het voorjaar 2018 operationeel geworden, het binnendijkse deel 
(eerste fase) zal in oktober 2018 operationeel zijn.  
 
Via Flevokust zal zowel import als export van goederen van en naar grote (zee)havens 
plaatsvinden. De firma Container Terminal Utrecht (CTU) zal een groot deel (50%) van het 
buitendijkse deel gaan exploiteren alsmede een substantieel deel  van het binnendijkse deel. 
CTU zet zich in om de logistieke processen optimaal uit te voeren en te begeleiden. Zo biedt 
CTU een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de 
haven van Antwerpen. Het buitendijkse deel van het terrein is in eigendom van provincie  
Flevoland; de provincie verpacht deze grond. De  grond van het binnendijkse deel wordt 
uitgegeven door de gemeente Lelystad.   
 
Flevokust is aangemerkt als belangrijke economische ontwikkellocatie. Tegelijk signaleren 
betrokken partijen risico’s van ondermijnende en andere vormen van criminaliteit. Dit wordt 
ondersteund door het ondermijningsbeeld van gemeente Lelystad dat door het RIEC 
Midden-Nederland is opgesteld. 
 
In samenwerking met CTU, Engie, provincie Flevoland, RIEC Midden-Nederland, politie 
Midden-Nederland en MKB gaat gemeente Lelystad daarom proactief inzetten op 
(voorkoming van) ondermijning en andere veiligheidsrisico’s. Dit sluit goed aan op 
doelstellingen/onderdelen van het Integrale Veiligheidsplan 2018-2022 (IVP 2018-2022) van 
Lelystad. In dit IVP is het onderwerp ondermijning als één van de drie prioriteiten benoemd. 
Dit houdt in dat op dit onderdeel wordt ingezet op een intensievere aanpak. 
 
In dit plan van aanpak worden de activiteiten beschreven die gemeente Lelystad wil 
realiseren in het voorkomen en tegengaan van ondermijnende activiteiten in en rondom 
Flevokust haven. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het fenomeen ‘ondermijning’, de 
veiligheidsrisico’s rondom Flevokust en wat de huidige stand van zaken is. Vervolgens zal in 
hoofdstuk 3 de samenwerking worden beschreven. In hoofdstuk 4 is de hoofdlijn van de 
aanpak opgenomen en in hoofdstuk 5 wordt tot slot de projectcoördinatie en de bestuurlijke 
borging beschreven. 
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2. Ondermijning, veiligheidsrisico’s en stand van zaken 
 
In dit hoofdstuk wordt het begrip ondermijning gedefinieerd, zijn de mogelijke 
veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en wordt de huidige stand van zaken rondom Flevokust 
beschreven.   

 
2.1 Wat is ondermijning? 

Bij de definitie van ondermijning wordt aangesloten bij de tekst zoals die is opgenomen in het 
Ondermijningsbeeld van gemeente Lelystad. 
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, hier ook wel als ‘ondermijning’ opgevat is als 
begrip een pleonasme: in feite is immers elke vorm van criminaliteit ondermijnend. Kenmerk 
aan ondermijning is dat er veelal een link kan worden gelegd met (verschijningsvormen van) 
georganiseerde misdaad en dat het gaat om verwevenheid tussen de (illegale) onderwereld 
en de (legale) bovenwereld. Ondermijnende criminaliteit is een complex begrip dat in de 
literatuur geen eenduidige definitie kent. Ondermijning kan grofweg zowel als een gevolg als 
een (oorzakelijke) activiteit worden geduid (Van der Steen, Schram, Chin-A-Fat, 
Scherpenisse, 2016; Faber, 2013). Er wordt dan ook een ruime definitie van ondermijning 
gehanteerd. 
 
Ondermijning betekent dat door middel van het gebruik van kennis, toegang, positie, 
vertrouwen, geweld, dreiging of intimidatie wordt getracht om geldelijk gewin of macht te 
verkrijgen. Dit gebeurt op zodanige manier dat legale samenlevingssystemen worden 
aangetast en hun beoogde werking niet kan worden gegarandeerd. 
 
Onder deze duiding van ondermijning valt zowel strafbaar als niet strafbaar gedrag (Kolthof 
& Khonraad, 2016). Bij strafbaar gedrag kan gedacht worden aan onderling geweld en 
liquidaties, hennepkwekerijen, synthetische drugslabs maar ook (slachtofferschap bij) 
mensenhandel, dumpingen van drugsafval, het aannemen van steekpenningen, intimidatie 
en geweld in relatie tot motorclubs en malafide bedrijven die crimineel geld witwassen. Bij 
niet strafbaar gedrag kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aantasting van de leefbaarheid 
middels intimidatie door criminele gezinnen, een wijkagent die niet optreedt wanneer dat 
geboden is en integriteitsschendingen door ambtenaren en miljoenen die verdwijnen door 
wanbestuur. Overheidsoptreden en ondermijnende criminaliteit zijn hoe dan ook twee 
communicerende vaten; daar waar overheid/gemeente naïef, afwezig of niet daadkrachtig is, 
ontstaat ruimte voor ondermijning. 
 
2.2 Welke veiligheidsrisico’s doen zich voor?  
Flevokust haven wordt gezien als belangrijke economische ontwikkellocatie. Tegelijk 
signaleren betrokken partijen risico’s van ondermijnende en andere vormen van criminaliteit. 
Dit wordt ondersteund door het ondermijningsbeeld van gemeente Lelystad dat door het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) is opgesteld. De 
solitaire ligging van de haven, ver van het bewoonde gebied,  biedt voor kwaadwillende 
partijen mogelijkheden om hiervan misbruik te maken door criminele activiteiten te 
ondernemen. Ondermijningsrisico’s die zich op deze locatie kunnen voordoen zijn:  

 Doorvoer van drugs en ander (illegale) goederen gerelateerd aan vormen van 
ondermijnende criminaliteit. 

 Opslag, bewerking, productie van (illegale) goederen gerelateerd aan vormen van 
ondermijnende criminaliteit. 

 Verblijfs-/ontmoetingslocaties van groepen/personen actief in vormen van 
(ondermijnende) criminaliteit. 

 Mogelijkheden voor witwassen, fraude.   

 Slachtofferschap cybercrime. 
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Voor de anticipatie op/voorkoming van voornoemde ondermijnende criminaliteit op en rond 
Flevokust wordt een meerledige aanpak uitgevoerd.  
 

Daarnaast kunnen zich fysieke veiligheidsrisico’s voordoen op het gebied van onder andere 
brandveiligheid, activiteiten op het water en gevaarlijke stoffen. Deze aspecten worden 
meegenomen in het externe veiligheidsbeleid rondom Flevokust haven en worden in dit plan 
van aanpak niet nader uitgewerkt, waarbij wordt opgemerkt dat er wel een koppeling zal 
worden aangebracht tussen beide beleidsvelden. Dit geldt ook voor andere vormen van 
criminaliteit die zich in dit gebied kunnen voordoen zoals inbraken, overvallen en illegale 
straatraces.   
 
2.3 Stand van zaken 

In het voorjaar 2018 is het buitendijkse deel operationeel geworden. Er vindt momenteel 
container op- en overslag plaats op kleine schaal. In oktober 2018 is ook het binnendijkse 
deel operationeel geworden. De bedrijfsactiviteiten zullen daarna alleen maar gaan 
toenemen. 
 
Met betrekking tot de Flevokust Haven heeft de gemeenteraad op 3 juli 2018 de 
Havenbeheersverordening Flevokust Haven vastgesteld. Op 17 juli 2018 heeft het college 
van burgemeester en wethouders diverse besluiten genomen met betrekking tot het 
aanwijzen van toezichthouders, het innemen ligplaatsen en het mandateren van 
medewerkers voor de verlening van beschikkingen. 
Op  23 augustus 2018 heeft het college een havenmeester aangewezen zodat toezicht kan 
worden gehouden op het reilen en zeilen in de haven.   
De vaststelling van voornoemde besluiten vormen tevens de basis van de 
ondermijningsaanpak. Immers de ogen en oren van het aanwezige toezicht geeft informatie 
over de activiteiten die plaatsvinden in de haven. De havenmeester en gemeentelijk 
toezichthouders vormen daarbij een belangrijke schakel.     
 
Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd om in een vroegtijdig stadium, al bij de 
ontwikkeling van dit gebied, een Keurmerk Veilig Ondernemen te starten. Het MKB die het 
proces van de KVO begeleidt heeft daarop positief gereageerd. 
  
3. Samenwerking 
 

In het IVP 2018-2022 is samenwerking met publieke en private partners als belangrijke pijler 
genoemd. Naast de kernpartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de brandweer 
dragen veel andere partijen direct of indirect aan veiligheid van de gemeente bij. Een 
centrale rol daarbij spelen de maatschappelijke partners. Veiligheid begint bij de bewoners 
en ondernemers zelf: hun actieve deelname heeft een belangrijk preventief effect en draagt 
bij aan zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Dit geldt ook voor de 
ondermijningsaanpak in Flevokust Haven. 
Deze aanpak kan alleen slagen in coproductie met private partijen.  
Partners in de aanpak zijn in elk geval: 

 Gemeente Lelystad (http://www.flevokusthaven.nl/fkh/Flevokust-Haven). 
 Provincie Flevoland. 

 RIEC Midden Nederland. 

 Politie Midden-Nederland, District Flevoland, robuust basisteam Lelystad-Zeewolde. 

 Container Terminal Utrecht (CTU) (http://www.ctu.nl). 

 MKB in het kader van het opstarten van de KVO-b (Keurmerk Veilig ondernemen). 

 Maximacentrale ENGIE. 
 
Aan deze partijen is commitment gevraagd om samen te werken in de aanpak van 
ondermijning. Voornoemde partijen hebben daarop positief gereageerd. 
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Andere private partijen zoals nieuwe exploitanten van Flevokust Haven zullen ook betrokken 
worden bij de ondermijningsaanpak. Als er in de toekomst sprake is van parkmanagement, 
zal de ondermijningsaanpak onderdeel daarvan zijn.  
 

4. Hoofdlijn van de aanpak 
 

De aanpak is gericht om samen met onze partners te anticiperen op ondermijningsrisico’s op 
en rondom Flevokust Haven teneinde criminele activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en 
tegen te gaan. 
 
Hiervoor zijn mogelijke ondermijningsrisico’s genoemd. Deze risico’s vormen de basis van de 
aanpak. Echter, het plan van aanpak is een dynamisch document dat aan de hand van 
nieuwe inzichten of ontwikkelingen aangevuld of bijgesteld kan worden. 
De aanpak is gericht op de volgende doelstellingen. 
1. Signalen van criminaliteit transparant en consequent aanpakken. 
2. Criminele gelegenheidsstructuren voorkomen. 
3. Integrale samenwerking optimaliseren.   

 
4.1 Signalen van criminaliteit transparant en consequent aanpakken 

De bestrijding van criminaliteit op en rondom Flevokust Haven vraagt om een gezamenlijke, 
integrale aanpak tussen diverse overheids- en private partijen. Om te voorkomen dat 
criminelen vaste voet aan grond krijgen om hun activiteiten in dat gebied te ondernemen, 
moeten signalen van deze activiteiten direct worden opgepakt.  
Dit betekent dat alle partijen hun instrumenten op orde moeten hebben en dat er op een 
goede manier wordt samengewerkt om criminele activiteiten in de kiem te smoren. Verder 
moet bij partijen bekend zijn waar mogelijke criminele activiteiten gesignaleerd kunnen 
worden. 
 
4.2 Het voorkomen van criminele gelegenheidsstructuren 

De integrale aanpak van het voorkomen van criminaliteit in en rondom Flevokust Haven 
moet worden ondersteund door het integer handelen van zowel de betrokken overheids- als 
private partners. Deze partijen moeten zich bewust zijn van de risico’s indien kwaadwillende 
personen een beroep op ze doen.  
Zo heeft een crimineel de gemeente bijvoorbeeld nodig voor het verkrijgen van een 
vergunning of voor het pachten dan wel kopen van een stuk grond op het binnendijkse deel 
van Flevokust Haven. Juist dan is het belangrijk om dit te signaleren en barrières op te 
werpen om dit tegen te gaan, zoals het gebruik van het Bibob instrument of van de 
privaatrechtelijke mogelijkheden om te voorkomen dat een vastgoedtransactie wordt 
ondertekend. 
 
Daarnaast zullen ook de andere partners instrumenten die zij beschikbaar hebben moeten 
inzetten. Denk hierbij aan de inzet van parkmanagement en de toepassing van 
cameratoezicht op het terrein. 

 
4.3 Het optimaliseren van integrale samenwerking  

Het voorkomen van criminaliteit kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen zich 
duidelijk hiertegen uitspreken. Kortom alle partijen moeten weerstand bieden aan activiteiten 
waar snel en makkelijk geld mee te verdienen is. Deze pijler richt zich vooral op het 
versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en het vormen van een brede coalitie 
tegen ondermijnende criminaliteit. Cruciaal hierbij zijn de inzet van communicatie, het werken 
aan bewustwording en onderhouden van contacten met alle partijen, het zorgdragen van een 
meldpunt ondermijning en het zorgdragen van een goede informatiepositie voor alle 
betrokken partijen. 
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4.4 Uitwerking van de doelen  

Om de doelen te bereiken vormen de volgende accenten de basis van de uitvoering van 

de aanpak.  

1. Scherpe analyse vooraf 
2. Informatiepositie op peil. 

3. Ketenbenadering, integrale aanpak 
4. Publiek-private samenwerking, versteviging maatschappelijke weerbaarheid 

5. Focus op preventie 

6. Interventies waar nodig, instrumentarium op peil 
7. Innovatief en alert 

 

De beoogde effecten van de aanpak zijn dat er minder anonimiteit en minder speelruimte 
voor ondermijning is en maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid tegen 

ondermijning wordt versterkt. 
 
5. Projectcoördinatie en bestuurlijke borging 
 

De aanpak van ondermijnende criminaliteit op en rondom Flevokust Haven vindt plaats 
onder regie van gemeente Lelystad.  
Deze regierol houdt in; 
- inzicht hebben in de mogelijke ondermijnende activiteiten die op en rondom Flevokust 

Haven kunnen plaatsvinden; 
- Gezamenlijk met de betrokken partners in het gebied maatregelen formuleren die worden 

uitgevoerd; 
- Prioriteren, in samenwerking met betrokken partners, welke maatregelen op welke 

termijn uitgevoerd gaan worden;  
- De in- en externe samenwerking in goede banen leiden; 
- Een goede verdeling van inzet van de betrokken partijen waarborgen. 
 
De ondermijningsaanpak van Flevokust Haven is opgenomen in het uitvoeringsplan van het 
IVP 2018-2022. Dit betekent dat de gemeenteraad over voortgang van het project periodiek 
geïnformeerd wordt. Dit gebeurt via een tweejaarlijkse voortgangsrapportage. 
 
Bestuurlijk is de burgemeester verantwoordelijk voor de aanpak. Het plan van aanpak 
ondermijning Flevokust Haven maakt deel uit van de totale aanpak van ondermijning in de 
stad, dat als één van de drie prioriteiten is aangegeven in het IVP 2018-2022. 
Voor het monitoren van de voortgang van deze prioriteiten is een in- en externe stuurgroep 
Veiligheid in het leven geroepen. 
Onder deze stuurgroep functioneren diverse project- en werkgroepen, zoals de werkgroep 
ondermijning Flevokust Haven. De project- en werkgroepen brengen periodiek verslag uit in 
de stuurgroep Veiligheid. Aan de hand daarvan kan de stuurgroep de aanpak en de planning 
eventueel bijstellen. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 






