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Het raadslid mevrouw Klokkenburg heeft op 7 juni 2021 een brief met daarin zes vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 27 mei jl. is in de Tweede Kamer een motie aangenomen (zie bijlage) van de Kamerleden Bikker
(ChristenUnie) en Kuik (CDA) waarin zij de regering verzoeken om tot een structurele
Noordzeehavenaanpak te komen om zo gecoördineerd maatregelen te treffen ter bestrijding van
ondermijnende criminaliteit in en om de havens. Naast gemeenten zijn ook rederijen, havenbedrijven
en beveiligingsbedrijven belangrijke spelers om ondermijning in het havengebied tegen te gaan.
1.

Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat ook de Scheveningse haven vatbaar is voor
verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit en
Mensensmokkel?

Ja. Het college kent en erkent de risico's van ondermijnende activiteiten in de Scheveningse Haven. De
bestuurlijke criminaliteitsbeeld analyse (BCBA) Scheveningen-Haven die in 2017 is opgesteld in
opdracht van de gemeente biedt inzicht in de aard en omvang van de ondermijningsproblematiek dan
wel –risico’s in de Scheveningse Haven. Op basis van deze BCBA is in 2017 een integrale aanpak
gestart. Een voorbeeld hiervan is het cameratoezicht dat is georganiseerd in de Scheveningse Haven
(RIS305804).
2.

Kan het college aangeven hoe vaak de politie heeft opgetreden tegen ondermijning in de
Scheveningse haven in de afgelopen vijf jaar?

De politie treedt op verschillende manieren op tegen strafbare feiten in de haven. Signalen van
ondermijnende activiteiten worden, afhankelijk van de situatie, zelfstandig dan wel in samenwerking
met partners opgepakt. De diversiteit van de aanpak maakt dat geen generieke cijfers hierover
beschikbaar zijn. In de haven vinden verder integrale handhavingsacties (IHA) plaats. Ook organiseert
de politie zogenoemde flitsacties waarin ook andere organisaties participeren. Los van dergelijke acties
vindt uiteraard inzet plaats in het kader van strafrechtelijke opsporing; een voorbeeld hiervan is de
aanhouding van twee verdachten op 9 maart jl. nadat op een boot een grote hoeveelheid verdovende
middelen was aangetroffen.
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3.

Wat wordt er op dit moment gedaan om ondermijnende criminaliteit in de Scheveningse haven
te bestrijden?

Naar aanleiding van de BCBA is een aanpak van ondermijning in de Scheveningse haven gestart. Zowel
met een reguliere aanpak als met bijzondere maatregelen. U kunt hierbij denken aan de volgende
zaken:
Organisatie structuur
er vindt een structureel havenoverleg plaats met partners als de politie, de gemeente, de
KMAR en Douane. Hierin worden trends en ontwikkelingen besproken;
vanuit basisteam Scheveningen is speciaal een wijkagent verbonden aan het havengebied. Ook
zijn er specialisten ondermijning verbonden aan de haven;
er is periodiek overleg met de Jachthaven vanuit gemeente en politie. Met hen worden de
risico’s besproken en wordt gekeken naar de maatregelen, van beide kanten, om
ondermijnende activiteiten te signaleren dan wel te voorkomen
Toezicht en handhaving
sinds juni 2020 is er cameratoezicht in de Haven ingesteld (RIS305804);
er wordt gewerkt aan een basisregistratiesysteem voor de haven waarbij het in- en uitvarend
vaarverkeer wordt geregistreerd. Eerste kwartaal 2022 moet dit operationeel zijn;
Zowel het cameratoezicht als het basisregistratiesysteem worden mede mogelijk gemaakt door
financiën uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
periodiek vinden er handhavingsacties – groot en klein qua omvang – plaats in het
havengebied (zowel op het water als op het land). Dit zorgt voor zichtbare handhaving en
versterkt het informatiebeeld;
momenteel worden 10 handhavers opgeleid voor het werk als Nautische BOA. Primaire
doelstelling van de inzet is het aanpakken van de overlast op het water. Daarnaast kunnen ze
ook een signalerende rol bij ondermijnende criminaliteit vervullen. De bevoegdheden halen ze
voornamelijk uit lokale wet- en regelgeving (Algemene Plaatselijke- en Haven verordening) en
hun bevoegdheden als handhaver (domein 1). De nautische BOA zal ingezet worden in het
Havengebied en op zee (tot 1.000 meter uit de kust).
Om te voorkomen dat criminele activiteiten zich verplaatsen (waterbedeffect) is afstemming met
andere Noordzeehavensteden hierover cruciaal. De Rotterdamse Zeehavenpolitie pleit hier ook
voor.1
4.

Ziet het college de meerwaarde van samenwerking van havensteden in de strijd tegen
ondermijnende criminaliteit? Van welke samenwerking is er op dit moment al sprake?

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit in havens is er een landelijk overleg ‘port security’, dat
wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier worden ervaringen en
noviteiten op het gebied van maritieme aangelegenheden uitgewisseld, maar ook op het gebied van
ondermijnende criminaliteit in havens. Tevens staat dit onderwerp op de agenda van het
Rijkshavenmeesteroverleg. In dit overleg neemt onze havenmeester deel, samen met alle
havenmeesters van Nederlandse zeehavens en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Daarnaast is ook de politie, van basisteam Scheveningen, aangesloten bij een Zeehavenoverleg van de
Nationale Politie en monitort zo landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en
ondermijning in de Nederlandse havens.
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5.

Welke rol ziet de gemeente voor zich weggelegd in een samenwerking met andere havensteden,
rederijen, havenbedrijven, havenpolitie, etc.?

Het college ziet een belangrijke rol weggelegd voor onze gemeente op het gebied van samenwerking
met andere partners. Dan gaat het om het intensiveren van de integrale samenwerking zoals die lokaal
al is georganiseerd. Ook wordt ingezet op versteviging van de samenwerking met andere havensteden
wat onder andere een structurele kennis- en informatie uitwisseling over trends en ontwikkelingen
kan inhouden met rederijen en private havenbedrijven.
6.

Is het college bereid ervoor te zorgen dat Den Haag zich aansluit bij een dergelijke
Noordzeehavenaanpak en daarover op korte termijn in gesprek te gaan met het ministerie van
Justitie en Veiligheid? Zo nee, waarom niet?

Op 27 mei 2021 is de motie van de Tweede Kamerleden Bikker en Kuik over een structurele
Noordzeehavenaanpak voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit aangenomen. De regering
gaat nu aan de slag met een reactie op deze motie. Het college zal in contact met het ministerie de
ontwikkelingen en uitwerkingen van deze motie volgen en daar waar mogelijk en noodzakelijk zorgen
voor aansluiting van de gemeente Den Haag hierbij.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen

1) https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiekunde/2021/van-verhalen-naar-verbalen365/
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