
Een supermarkt. Een restaurant. Een café. Nog een restaurant. 
Allemaal met een flink terras voor de deur. Het is best een 
aardige dag voor de tijd van het jaar. De grauwe ochtendlucht 
maakt plaats voor de zon en het is lunchtijd. Maar de terrassen 
zijn leeg. En ook de supermarkt doet vandaag slechte zaken.

“Best raar natuurlijk. Dit is ook helemaal geen logische plek 
voor een restaurant of supermarkt.” Aan het woord is Robert 
Lehman, OOV’er en oud-projectsecretaris Fabricius van de 
gemeente Velsen die in 2013 samen met Clemy Bosselaar, 
destijds de integraal projectleider, een vliegende start maakte. 
“Wie gaan hier nu eten of de weekboodschappen doen? De 
IJmuidenaar heeft in de stad alles wat hij nodig heeft. Dit is het 
laatste stukje in het gebied waar we nog geen grip op hebben. 
Daar gaan we de komende tijd in investeren.” 

Focus
Fabricius zag het levenslicht in het voorjaar van 2013 met Clemy 
Bosselaar, werkzaam bij het OM, als kartrekker. Bosselaar: “In 
het begin zaten we met zo’n dertig personen in de Fabricius-
zaal van het Haarlemse stadhuis, de latere naamgever van het 
project. Dit was toen de stuurgroep, maar al snel bouwden we 
dit om tot een projectteam. Groot genoeg om elke organisatie 
met mandaat te vertegenwoordigen en klein genoeg om 
elkaar echt te leren kennen.” De aanleiding: twee rapporten, 
waarin werd gesproken van 29 criminaliteitsvormen en 71 
‘subjecten’. De stuurgroep besloot om het project te richten 
op drie prioriteiten: hennep, illegale bewoning en witwassen. 
Maar omdat dit het team onvoldoende houvast gaf voor een 
concrete aanpak en ze zelf een beter beeld wilden hebben van 
de precieze omvang van de problematiek, hebben ze zelf ook 
onderzoek gedaan. “Om een goed beeld te krijgen van wat er in 
de haven nu precies gebeurt zijn er bijvoorbeeld zogenoemde 

De ambitie was een veilig havengebied. En om het veilig te houden, een vruchtbaar ondernemersklimaat, waar de 
georganiseerde criminaliteit geen voet meer aan de grond krijgt. Samenwerken was het sleutelwoord en om dit tot een succes 
te brengen, moesten behoorlijk wat hobbels worden genomen. Maar het resultaat mag er zijn, getuige de indrukwekkende lijst 
van aangepakte misstanden. Fabricius is hét bewijs dat samenwerken uiteindelijk loont, als je maar bereid bent serieus hierin te 
investeren. Clemy Bosselaar, Robert Lehman en Jos van der Heijden delen hun ervaringen.  

‘Anonimiteit was het 
grootste probleem in 
het gebied. Die is nu 
doorbroken’
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‘wijk-op-slot-acties gehouden’. We kregen niet alleen een beter 
beeld van wie er in de haven komen, maar konden bijvoorbeeld 
ook direct achterstallige belastingschulden en boetes innen.” 

Knopen tellen
Bosselaar: “In de eerste acht maanden maakten we meters, 
maar daarna stokte het. Iedereen ging zijn knopen tellen en er 
zat geen beweging meer in. We hadden nog geen substantiële 
resultaten maar wel torenhoge verwachtingen gecreëerd met 
de acht ton die de gemeenteraad van Velsen beschikbaar had 
gesteld. Bedenk wel: we zaten midden in de economische 
crisis, elke euro voor het havengebied ging ten koste van wat 
anders. En met het gebruik van jargon als ‘subjecten’ hadden 
we onbedoeld de verwachting gecreëerd dat we criminelen 
achter slot en grendel gingen zetten. Waarom zat er van die 71 
subjecten nog niemand achter de tralies? Het simpele antwoord 
was dat een ‘subject’ nog geen verdachte is, maar dat was 
niet voor iedereen duidelijk.” Volgens Lehman speelt ook het 
cultuurverschil een rol. “De gemeente is een hele politieke 
omgeving, de politie kent een targetcultuur. En ook het OM 
heeft zijn eigen agenda. In het begin sprak men elkaars taal nog 
onvoldoende. En dan hebben we het nog niet over de integrale 
samenwerking van de betrokken gemeentelijke afdelingen. Dat 
heeft ook de nodige inspanningen gevergd”, verzucht Lehman. 

Loslaten
Omdat de projectgroep er niet meer uitkwam werd externe 
deskundigheid ingeroepen. Verschillende onderzoeken en 
adviezen later bleek vooral het advies van Cyrille Fijnaut van 
cruciale waarde. Bosselaar: “Volgens Cyrille was onze blik veel 
te beperkt, we hadden oogkleppen op. We waren zo op de 
drie geprioriteerde thema’s gefocust dat we de wereld om ons 
heen vergaten. We stopten er heel veel energie in, maar het 
leverde niets op, alleen veel frustratie.” Het moment dat ze drie 
prioriteiten loslieten was volgens Bosselaar het kantelpunt. 
“Natuurlijk was er bij sommigen van ons angst voor chaos. 

Door: Mariëlle Jansen



Maar we spraken af dat het een leeromgeving was en speelden 
open kaart over de kwetsbaarheden in onze organisaties en 
onszelf. Toen leerden we elkaar pas echt goed kennen.” Lehman: 
“Riezebos, directeur Veiligheid en Bestuur op het departement 
van Veiligheid en Justitie, roemde Fabricius daar tijdens een 
werkbezoek ook om: waar anderen stopten gingen we in 
IJmuiden door en kwam het écht tot samenwerking.”

Rechtsom
Met wijk-op-slot-acties maak je niet direct vrienden en voor 
huis-aan-huis-bezoeken en om tafel gaan met ‘subjecten’ 
uit het gebied is lef nodig. Maar onorthodoxe methoden 
waren volgens het projectteam nu eenmaal nodig. En als 
het linksom niet lukte, dan gingen ze rechtsom. “Zoals bij 
de seksclub waarvan we vermoedden dat er sprake was van 
illegale prostitutie en mensenhandel. Het was overduidelijk 
geen zuivere koffie. De dames durfden niet te praten, maar we 
konden niets bewijzen.” Samen met Bouw- en woningtoezicht 
en de brandweer voerde de gemeente controles uit op de bouw- 
en brandveiligheid. De politie ging mee ‘als sterke arm’, want 
die had geen zelfstandige bevoegdheid om mee naar binnen 
te kunnen. Toen bleek dat de brandveiligheid niet op orde was 
hadden we een grond voor een bestuurlijke route en kwamen 
we wekelijks controleren. Uiteindelijk werd het de exploitant te 
heet onder de voeten en heeft hij de biezen gepakt.” 

Publiek-Private Samenwerking (PPS)
Een goede verstandhouding met de ondernemers in het gebied 
is een belangrijke voorwaarde. Is die goed, dan hebben ze 
volgens de gesprekspartners veel meer begrip voor je aanpak 
én willen ze met je meewerken. Bosselaar: “De burgemeester 
heeft de ondernemers in het gebied letterlijk gezegd dat hij 
hun hulp nodig heeft, omdat hij anders net zo goed het project 
kan stoppen. Een echt duurzaam effect is alleen te realiseren 
wanneer ondernemers daar zelf ook een wezenlijke rol in 
hebben. Zij zijn degenen die blijven, wij gaan op een zeker 
moment weer weg. Maar dit was geen enkel probleem, het 
belang voor de ondernemers was heel duidelijk. Er waren zelfs 
ondernemers die hun klanten adviseerden niet op de navigatie 
te rijden. Zij stuurden zelf een routebeschrijving. Om ze om de 
verloederde delen heen te leiden.” Vanaf het begin van Fabricius 
had de burgemeester daarom overleg met vier belangrijke 
ondernemers in het gebied en werden ze betrokken in alle fasen 
van het project. En inmiddels is ook het gros van de overige 
ondernemers mee. Bosselaar: “De Bedrijven Investeringszone 
die we sinds maart zijn, is hiervan een prachtig resultaat. Er 
komt parkmanagement, cameratoezicht, wat het gebied een 
belangrijke impuls gaat geven en nóg aantrekkelijker maakt 
voor ondernemers. En daarmee steeds minder aantrekkelijk 
voor lieden met verkeerde bedoelingen.”  
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WAT IS FABRICIUS?

Fabricius is een project dat georganiseerde criminaliteit in 
het havengebied van IJmuiden integraal aanpakt. Kern van 
het project is de samenwerking tussen Politie, Douane, 
Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, gemeente 
Velsen, Belastingdienst/FIOD, Omgevingsdienst IJmond en 
RIEC NH.

Fabricius werd gestart om het havengebied van IJmuiden 
te ontwikkelen tot een veilig gebied met een integer en 
gezond ondernemersklimaat. Het project kende zowel een 
repressieve als preventieve focus. Er werd daadkrachtig 
opgetreden tegen missstanden en (georganiseerde) 
criminaliteit, de zogenoemde onderwereld. Daarnaast werd 
geïnvesteerd in een beter ondernemersklimaat.

De activiteiten in Fabricius waren gericht op het 
vergroten van de meldingsbereidheid van burgers en 
ondernemers, het versterken van de informatiepositie en 
kennis van veiligheidspartners, en het versterken van de 
samenwerking tussen overheden onderling én die van de 
overheid met private partners. 

Resultaten van Fabricius:
• Aanpak Illegale migratie en mensensmokkel  
• Aanpak hennepteelt
• Aanpak visfraude
• Aanpak smokkel goederen en verdovende middelen
• Inbeslagname voertuigen
• Aanpak illegale bewoning van bedrijfspanden
• Inning openstaande boetes en belastingschulden
• Aanpak fiscale fraude
• Aanpak en sluiting criminele bedrijven
• Aanhouding criminelen en andere 

normoverschrijdende personen
• Samenwerking tussen publieke en private partijen 
• Terugdringen anonimiteit in het havengebied
• Meldingsbereidheid verhogen
• Bijdrage aan Bedrijven Investeringszone (BIZ)

De communicatiestrategie die in Fabricius is toegepast 
kan op veel lof rekenen. Momenteel werkt men aan 
een mediatheek. Daarmee krijg je aan de hand van de 
mediaberichtgeving van de afgelopen jaren een heel 
goed beeld van de ontwikkelingen in het project en de 
momenten waarop over wat werd gecommuniceerd. 

Fabricius is begin dit jaar gestopt. De werkwijze van 
Fabricius wordt vervolgd in het Haventeam. Wil je meer 
weten over Fabricius of de aanpak in IJmuiden? Neem dan 
contact op met Jos van der Heijden, tel.nr.: 0255-567411, 
e-mail: JHeijden@velsen.nl. 
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Winst
Dat was een paar jaar geleden wel anders. Bosselaar en Lehman 
hebben heel wat criminele praktijken voorbij zien komen die 
in het geheugen gegrift blijven. Een van de meest schrijnende 
gevallen was een ontuchtzaak. Lehman: “De zaak kwam aan 
het rollen na een van de grootscheepse controles die wij 
hielden in het IJmuidense havengebied, waarbij een persoon de 
belangstelling van de politie wekte. Hij had onze belangstelling 
al eerder gewekt wegens het faciliteren van illegale bewoning 
en was al meerdere malen zonder rijbewijs aangetroffen. Er 
waren ernstige vragen over de praktijken in de loods midden 
in het havengebied. Uiteindelijk kwam de politie met de 
jongens in de loods in contact en vielen de puzzelstukjes 
samen. Bosselaar: “We hebben hem strafrechtelijk, fiscaal en 
bestuurlijk aangepakt, anders is het dweilen met de kraan 
open. Dan gaan de praktijken gewoon door zodra de persoon in 
kwestie vrijkomt of er staat iemand anders op. De anonimiteit 
− wat feitelijk de reden was waarom dit soort misstanden 
konden gedijen in het gebied − is in Fabricius doorbroken. Door 
echt met elkaar samen te werken en het meer verenigen van 
ondernemers. Dat is wat mij betreft dan ook de belangrijkste 
opbrengst van Fabricius: dat er echt publiek-privaat wordt 
samengewerkt vanuit een gemeenschappelijke urgentie.”

Vergezichten
Fabricius is − zoals dat gaat met projecten − gestopt, maar 
de werkwijze wordt voortgezet in het Haventeam. Daarin 
komen dezelfde partners eens per zes weken samen. “Tenzij 
er iets speelt, dan komen we direct bij elkaar”, aldus Jos, de 
Haventeamcoördinator. “Ik ben heel tevreden, iedereen komt 
altijd naar het overleg en de uitwisseling van informatie loopt 
heel soepel.” Wel is er volgens Jos nog werk aan de winkel: “Het 
gebied moet zo aantrekkelijk worden voor ondernemers dat ze 
ervoor in de rij staan. Zo ver is het nog niet, maar we zijn op 
de goede weg.” Lehman vindt het moeilijk te voorspellen wat 
er tussen nu en acht jaar gebeurt. “Maar we zijn in ieder geval 
niet meer de louche locatie voor Nederlandse misdaadfilms.” 
Ook Bosselaar is optimistisch: “Wij hebben duurzaam ingezet, 
enerzijds door het Haventeam, anderzijds door de ondernemers 
in stelling te brengen. Samengenomen met de investeringen 
die in het gebied worden gedaan, wordt het gebied steeds 
aantrekkelijker voor investeerders. Wij − als project − komen en 
gaan weer, maar de ondernemers blijven. Dat is het beste recept 
voor verduurzaming.” De volgende stap is volgens Lehman 
samenwerking met andere havens. Lehman: “IJmuiden is de 
nautische toegangspoort van Amsterdam. Maar je moet het in 
stapjes doen. Het is goed dat we klein zijn begonnen, vanuit 
de lokale problematiek. Nu kunnen we een volgende stap 
zetten.” Bosselaar: “We delen een hele belangrijke vaarroute, 
het Noordzeekanaal. Daar gaan we de komende jaren samen op 
investeren.”


