
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het bericht “Ook in Flevoland stijging 

van het aantal misdrijven” 
 
Datum: 16 januari 2020   
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het bericht “Ook in Flevoland stijging van het aantal 
misdrijven”. 
 

1. Is het college bekend met het bericht “Ook in Flevoland stijging van het aantal 
misdrijven” van Omroep Flevoland op 15 januari 2020? 
 

2. Vindt het college de bestrijding van criminaliteit een topprioriteit? Zo nee, 
waarom niet? 
 

3. Herkent het college de verschuiving in het type misdrijven, waaronder een 
toename van online criminaliteit door jonge daders, bedreigingen en 
mishandelingen? Zo ja, hoe gaat het college met deze verschuiving om? 
 

4. Is het college in gesprek met de gemeente Dronten, waar het aantal 
misdrijven in 2019 met bijna twintig procent is toegenomen? Zo nee, is het 
college bereid om de gemeente Dronten bij te staan om deze trend te keren? 
 

5. In hoeverre sluit de nieuwjaarstoespraak van de CdK, die deels ging over de 
toename van georganiseerde criminaliteit, aan op deze cijfers? 
 

6. Hoe gaat het college profiteren van de gemeentelijke kennis en kunde die de 
afgelopen jaren is opgebouwd, bijvoorbeeld in Almere qua ondermijnende 
criminaliteit, bij het opstellen van een provinciaal plan van aanpak? 
 

7. Reeds langere tijd staan diverse motorbendes in het vizier van de provincie. 
Welke resultaten heeft deze monitoring opgeleverd? 

 
8. Wat zijn de uitkomsten van de weerbaarheidsscan die de provincie in 2019 uit 

heeft laten voeren? 
 

9. Welke activiteiten heeft de provincie, overeenkomstig met haar voornemens, 
georganiseerd in het kader van weerbare overheid, om ondermijnende 
criminaliteit te helpen herkennen en voorkomen? 

 
10. In hoeverre hangt de strijd tegen radicalisering samen met die tegen 

georganiseerde criminaliteit, en op welke manier is het college van plan deze 
samenhang terug te laten komen in het plan van aanpak? 
 



11. In hoeverre houdt de provincie rekening met criminele bedreigingen die horen 
bij grote projecten zoals windmolenparken, zonneparken, Lelystad Airport, 
bouw van onderkomens voor Poolse werknemers etc? 

  
12. Heeft georganiseerde criminaliteit in Flevoland overwegend een nationaal of 

een internationaal karakter? 
 

13. Ziet het college zich als voldoende toegerust om buitenlandse criminelen aan 
te pakken, bijvoorbeeld uit EU-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa? Zo nee, 
welke middelen zijn er nog nodig? 

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Gert-Jan Ransijn 

 


