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Kennisnemen van 
De RIB waarin de integrale controle op bedrijventerrein Tappersheul wordt toegelicht. 
 
   
 
Inleiding 
Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten binnen het Integraal Veiligheidsplan van 
Oudewater. Als onderdeel van de aanpak tegen de georganiseerde misdaad heeft op 19 oktober een integrale controle 
plaatsgevonden op bedrijventerrein Tappersheul. Dat deed de gemeente Oudewater in samenwerking met partners als 
de politie, UWV en Belastingdienst. Er werd gecontroleerd of regels op het gebied o.a. van bestemmingsplannen, 
belastingen, brandveiligheid en milieu worden nageleefd.   
 
   
 
Kernboodschap 
Controle brengt diverse overtredingen aan het licht  
De controle bracht meerdere misstanden aan het licht. Zo werden bij een aantal ondernemingen overtredingen op het 
gebied van brandveiligheid en milieuregels gezien. Bij één onderneming werden onderdelen afkomstig uit gestolen auto’s 
in beslag genomen. Bij een andere onderneming werden werknemers aangetroffen die ook een uitkering van hun 
gemeente ontvangen. Het UWV doet hier nader onderzoek. Ook werd een persoon aangehouden die illegaal in 
Nederland verblijft. De Belastingdienst doet bij een aantal panden aanvullend onderzoek naar mogelijke overtredingen 
van de belastingregels.  
 
Geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit in Oudewater  
Eén van de doelen van de controle was om te zoeken naar indicaties van ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijning 
worden faciliteiten in de bovenwereld gebruikt om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Veel illegale activiteiten 
zijn niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten als transport, opslag en financiën. Door deze 
verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Overheidsdiensten zoals het Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en 
gemeenten trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We treden hierbij als één overheid op, omdat we zo met 
zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen 
misstanden.  
 
Bedrijventerreinen gevoelig voor ondermijnende criminaliteit  
Door de afgelegen ligging en de vaak goede toegangswegen lenen (delen van) bedrijventerreinen zich voor zaken die het 



daglicht niet verdragen. Denk aan (het faciliteren van) drugshandel, autodiefstal, illegaal gokken, witwassen en meer. 
Door de integrale samenwerking krijgen we een vollediger beeld van wat zich op het bedrijventerrein afspeelt.  
 
Samenwerken tegen ondermijning  
Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld drugshandel, hennepteelt of prostitutie? 
Meld deze dan bij team OOV via ondermijning@woerden.nl. Meldt u liever anoniem? Zoek dan contact met Meld Misdaad 
Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000. 
 
   
 
Financiën 
Deze RIB kent geen financiële gevolgen. 
 
   
 
Vervolg 
Het tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit blijft een speerpunt van het veiligheidsbeleid van 
Oudewater. Ondermijning blijft vaak onzichtbaar, en alleen door informatiestromen samen te brengen kan effectief 
worden opgetreden. De komende maanden zal de verbinding met in- en externe partners daarom worden versterkt. Zo 
kan er als één overheid krachtig tegen ondermijning worden opgetreden. 
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