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In het buitengebied is het goed wonen, 

ondernemen en recreëren. Helaas is 

het buitengebied steeds vaker doelwit 

van criminele activiteiten. Door de 

uitgestrektheid van de buitengebieden 

kunnen criminelen er ongezien opereren. 

Zo krijgen boerenbedrijven en tuinders te 

maken met diefstal van diesel, koperen 

spuitkoppen en kostbare landbouwmachines 

van het erf. Ook steken hennepkwekerijen 

en xtc-labs steeds vaker de kop op in een 

afgelegen schuur of stal. Al dan niet met 

(gedwongen) medewerking van de eigenaar. 

De problemen beperken zich niet tot de 

bedrijven zelf. De buitengebieden zijn ook 

in trek als het gaat om de dumping van 

chemisch afval en drugsafval. 

Tijd om gezamenlijk in actie te komen 

om deze ondermijnende criminaliteit 

aan te pakken of te voorkomen. Daarom 

ontwikkelde het CCV het Keurmerk Veilig 

Buitengebied, waarbij publiek-private 

samenwerking centraal staat.

“De samenwerking zorgt voor korte 
lijnen en verbeterde onderlinge 
communicatie. Door informatie beter te 
delen, kunnen er gerichte maatregelen 
worden genomen. Daar zit de kracht van 
deze aanpak.”

Inleiding
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boswachters die elk hun eigen rol krijgen 

in dit proces. Door een goede informatie-

uitwisseling komen criminele activiteiten 

sneller aan het licht of kunnen zelfs 

voorkomen worden.

Structurele samenwerking tussen publieke

en private partijen vormt de basis voor 

het Keurmerk Veilig Buitengebied. 

Gemeente, politie, brandweer en agrariërs 

werken samen met andere partijen, zoals 

natuurbeschermingsorganisaties en 

waterschappen, om de veiligheid in het 

buitengebied te vergroten. 

Analyse van het buitengebied
Het project start met een analyse van wat 

er in het gebied speelt. Dat gebeurt aan de 

hand van de resultaten van enquêtes onder 

bedrijven en bewoners en beschikbare 

incidentcijfers van alle betrokken partijen. 

Een schouw met de samenwerkende partijen 

door het gebied, levert ook interessante 

inzichten op. Denk aan uitgevallen 

straatlantaarns, kapotte schrikhekken of 

brandputten die onvindbaar zijn voor de 

brandweer. Op basis van die analyse worden 

gezamenlijk maatregelen afgesproken om 

de veiligheid in het gebied te verbeteren. 

Informatie delen
Alle ogen en oren in het buitengebied 

worden in dit project ingezet. Denk aan 

bewoners en ondernemers die via WhatsApp 

groepen verdachte situaties melden aan de 

politie. Maar ook aan makelaars, jagers en 

Lokale samenwerking

• Criminaliteit neemt af.

• Ondernemers en bewoners voelen zich 

veiliger. 

• Snelle en directe communicatie tussen 

ondernemers, gemeente, politie, 

brandweer en andere betrokken 

partijen.

• Schoon, heel en veilig buitengebied.

voordelen van de aanpak
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Het proces

Veiligheidsanalyse

Plan van aanpak

Publiek-private 
samenwerking

De veiligheidsanalyse maakt 
inzichtelijk welke problemen er 
spelen in het buitengebied. 

In het plan van aanpak 
worden de doelstellingen, 

maatregelen en activiteiten 
gedefinieerd.

Uitvoeren
Uitvoeren van de 
maatregelen.

Evaluatie
Een jaarlijkse evaluatie 
maakt duidelijk wat de 
effecten van de maat-
regelen zijn.

Samenwerking vormgeven
Publieke en private partijen worden bij elkaar gebracht en maken afspraken met wie, 
en op welke wijze, er wordt samengewerkt. De samenwerking vormt de basis voor de 
volgende stappen in het proces.
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Extra inzet op ondermijning

Het CCV ondersteunt lokale partijen in 

buitengebieden sinds een aantal jaren 

bij het bestrijden van ondermijning. 

Onder de paraplu van het Keurmerk Veilig 

Buitengebied worden lokaal publiek-private 

samenwerkingsverbanden opgezet waarin 

de krachten van de gemeente, de politie, 

ondernemers en andere betrokken partijen 

worden gebundeld. Daarnaast heeft het 

CCV nog andere instrumenten die je kunt 

inzetten om ondermijnende criminaliteit 

aan te pakken: 

Buitengebied Alert bijeenkomst
Een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners 

en ondernemers in het buitengebied om 

meer bewustwording te creëren rondom 

georganiseerde criminaliteit, signalen 

leren herkennen en het effect dat van 

ondermijning uitgaat. De burgemeester, 

de lokale agrariërs en deskundigen delen 

hier hun ervaringen. En daar komen vaak 

interessante inzichten uit voort.

Barrièremodel
Het model brengt in kaart welke stappen 

een crimineel moet zetten om een delict te 

kunnen plegen. Ook belicht het model welke 

partijen en gelegenheden het delict mogelijk 

maken. Hierdoor ontdek je welke barrières jij 

en je ketenpartners kunnen opwerpen om het 

werk van de crimineel te verstoren. 

Ondermijningsscans
Individuele veiligheidsscans bij 

bedrijven, waarbij een CCV-adviseur de 

veiligheidsrisico’s inventariseert en in 

gesprek gaat met de ondernemer. De nadruk 

ligt op voorlichting en het vergroten van 

de weerbaarheid, ervaringen delen en het 

belang van melden (al dan niet anoniem). 

Daarnaast wordt ook advies gegeven 

over de organisatorische, bouwkundige 

en elektronische maatregelen die de 

ondernemer kan nemen om de veiligheid 

van zijn bedrijf te verbeteren.
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Neem voor meer informatie contact op 

met het secretariaat Lokale Veiligheid, 

telefoon 030 751 67 99, 

e-mail lokaleveiligheid@hetccv.nl.

Aan de slag

Wil je ook aan de slag met het Keurmerk 

Veilig Buitengebied? Schakel dan het CCV 

in voor deskundige procesbegeleiding. Een 

speciaal team van regionaal opererende 

adviseurs biedt advies en begeleiding 

gedurende het hele traject.

meer informatie
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Het CCV is een onafhankelijke stichting die 

ondernemers en veiligheidsprofessionals 

helpt om Nederland veiliger en leefbaarder  

te maken.

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T   (030) 751 67 00

E  info@hetccv.nl

I  www.hetccv.nl

I  www.veiligondernemenbeginthier.nl

https://twitter.com/hetccv
https://www.linkedin.com/company/centrum-voor-criminaliteitspreventie-en-veiligheid-ccv
https://www.facebook.com/hetccv.nl

