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Veiligheid op  
bedrijventerreinen vergroten

Constateringen in Gelderland 

  Illegale bewoning

  Arbeidsuitbuiting en mensenhandel

  Belastingontduiking

  Drugsproductie

  Milieucriminaliteit

  Voertuigcriminaliteit

  Transportcriminaliteit

    Misstanden direct 
afhandelen of doorzetten 
naar de betrokken 
ketenpartners

    Delen van signalen van 
ondermijnende criminaliteit 
met de partners

    Communicatie naar 
ondernemers over 
ondermijnende criminaliteit  

    Organisatie van 
expertsessies

    Gemeenten 
informeren over de 
preventiemogelijkheden op 
bedrijventerreinen

    Samenwerking en 
kennisdeling met nieuwe 
ketenpartners 
 

    Verbinding gelegd tussen 
ketenpartners buiten 
Gelderland

    Communicatie over 
Theseus in andere 
provincies

    Nauwe samenwerking met 
de politie

In 2021 is in Gelderland het project Theseus gestart. 
De deelnemende partners hebben het gezamenlijke 
doel om ondermijning op bedrijventerreinen te 
ontdekken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Het 
project heeft in het eerste jaar succesvolle resultaten 
behaald en zal ook dit jaar een vervolg krijgen om de 
veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten.

Resultaten 1 jaar

17
deelnemende 
gemeenten

1800 
controleacties op 
bedrijventerreinen

23  771  
gebiedsscans van de te 
controleren bedrijventerreinen

constateringen  
bij 1e controle

Wat doet het projectteam Theseus?

  Ondersteuning van gemeenten en keten-

partners bij controles op bedrijventerreinen

  Signalen van ondermijning herkennen door 

preventieve controles en data-analyses

  Gemeenten ondersteunen bij het integraal 

werken bij de aanpak en preventie van 

ondermijning

  Gemeenten helpen bij het vergroten van 

de weerbaarheid en bewustwording bij 

ondernemers
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Nieuws & ontwikkelingen 
 
     Er is een samenwerking met het Platvorm Veilig 

ondernemen (PVO). Het PVO heeft een financiële bijdrage 
voor 2022 toegezegd.

    Er worden samen met de Politie Landelijke Eenheid 
controles uitgevoerd bij de transportsector.

    Er is afstemming tussen RIEC Oost Nederland en het 
projectteam Theseus, om de verbinding te verstevigen.

    In oktober 2021 heeft het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid het project Theseus bezocht. De ambtenaren 
van het ministerie gaven aan onder de indruk te zijn van het 
project. 

    In december 2021 is bij een symposium over aanpak 
ondermijning in Venlo het project Theseus gepresenteerd.

    Gemeente Koggeland en gemeente Groningen zijn 
geïnteresseerd in een vergelijkbaar project n.a.v. Theseus.

Door samen te werken met 
een ervaren projectteam zijn 
gemeenten daarna beter in staat 
zelfstandig controles op te pakken, 
hier hebben wij als RIEC in andere 
casuïstiek ook profijt van.

RIEC Oost-Nederland

Theseus geeft ons handvatten om 
de veiligheid op bedrijventerreinen 
te vergroten. Dit heeft positieve 
gevolgen voor het vestigingsklimaat 
en leefbaarheid in onze gemeente.

Gemeente Overbetuwe

De ervaring die dit team meebrengt 
is heel waardevol en zorgt ook 
dat het snel werkt, mede door de 
formats die gebruikt worden.

Gemeente Scherpenzeel

Dit project geeft ons door het verkregen 
inzicht een goede uitgangspositie 
m.b.t. de gemeentelijke aanpak van 
ondermijning. We blijven investeren 
door integrale controles op de 
bedrijventerreinen uit te voeren.

Gemeente Heumen 

RIEC Oost-Nederland      Belastingdienst      Platform Veilig Ondernemen      Nederlandse Arbeidsinspectie      
Veiligheidsregio’s Gelderland      Douane      RDW/LIV      Saxion Hogeschool      Liander 

Theseus is een initiatief van:

G E M E E N T E N 
GELDERLAND

Wij werken samen met:

Afgerond

In behandeling

Ingepland

West BetuweWest Betuwe

Scherpen-Scherpen-
zeelzeel

Berg en DalBerg en Dal

Theseus in Gelderland

https://www.politie.nl/onderwerpen/ondermijning.html
https://www.gelderland.nl/Gemeenten-en-samenwerken/weerbaarheid/Aanpak-bedrijventerreinen-Theseus-project.html
https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl
https://www.riec.nl/riecs-en-liec
https://www.om.nl
https://belastingsdienst.nl
https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/pvo-oost-nederland/
https://www.vnog.nl
https://liv.nl
https://www.saxion.nl/over-saxion
https://www.liander.nl/over-liander
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/douane
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/

