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Inleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018 is het actieplan bewustwording en aanpak ondermijning vastgesteld. Eén van de 

prioriteiten in de aanpak tegen ondermijning is het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Om het buitengebied van 

Woudenberg weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit wordt het Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied (KVO-B) 

geïmplementeerd. Voor het implementeren het KVO-B maken wij gebruik van het stappenplan van het CCV “Keurmerk Veilig 

Ondernemen-Buitengebied”, zie bijlage 1.  

 

Doel 

Het doel is een buitengebied met certificaat Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied. 

 

Plan van aanpak Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied 

Hieronder staan de te ondernemen stappen beschreven om te komen tot een weerbaar buitengebied tegen ondermijnende criminaliteit. 

 

Stap 1 samenwerking 

Actie Toelichting Planning 

Eerste bijeenkomst projectgroep 

KVO-B 

Zonder samenwerking kan er geen KVO gestart worden. Bij de 

start van een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied 

(KVO-Buitengebied) wordt er daarom gekeken naar de 

samenstelling van de projectgroep. 

Het voorstel is om de projectgroep als volgt samen te stellen: 

- Gemeente (beleidsadviseur integrale veiligheid,   

   Buitengewoon Opsporingsambtenaar en communicatie) 

- Politie (wijkagent(en) en vertegenwoordiger van het   

   ondermijningsteam) 

- Veiligheidsregio Utrecht 

- RUD 

- Staatsbosbeheer 

- Waterschap 

- Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) 

- Ondernemers die een agrarisch bedrijf bezitten 

Q4 2019 

Intentieverklaring samenwerking Een intentieverklaring, die door alle betrokkenen ondertekend 

wordt, bezegelt de beoogde samenwerking. Hierin worden alle 

wensen en verwachtingen van de leden van de projectgroep 

beschreven. 

Q4: na de eerste 

vergadering opstellen.  
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Bepalen samenwerkingsstructuur Na ondertekening van de intentieverklaring, komt de 

samenwerkingsstructuur aan bod. Dat betekent dat er heldere 

afspraken gemaakt worden over de wijze van samenwerken. 

Q4: tweede vergadering 

projectgroep 

Stap 2 omvang  

Actie Toelichting Planning 

Bepalen van de omvang van het 

KVO-B 

De maximale grootte van een project is de gehele buitengebied 

in de gemeente Woudenberg. Wanneer er natuurlijke grenzen 

bestaan, kan het project ook minder groot zijn dan een 

gemeente.  

Q4: in de projectgroep 

bepalen wat de grootte van 

het gebied wordt. 

Stap 3 veiligheidsanalyse 

Actie Toelichting Planning 

Bronnenonderzoek Bronnenonderzoek geeft inzicht in de feitelijke criminaliteit. Het 

gaat o.a. over de volgende bronnen: 

- Gemeentelijke gegevens 

- Gemeentebeleidsmonitor 

- Gegevens Veiligheidsregio Utrecht 

- Gegevens Staatsbosbeheer 

- Gegevens RUD 

- Gegevens Waterschap 

- Politiegegevens 

- Interviews met sleutelfiguren 

Q1 2020 

Enquête buitengebied Onder inwoners van het buitengebied wordt een enquête 

verspreid om meer inzicht te krijgen. 

Q4 2019 

Schouw Tijdens een schouw bekijken de samenwerkende partijen ter 

plekke de situatie in het gebied. Knelpunten die uit de 

statistische gegeven, of de ondernemersenquête naar voren 

zijn gekomen kunnen zo in de praktijk worden getoetst. De 

schouw dient daarom ná het bronnenonderzoek plaats te 

vinden. Omdat een gebied er in het donker heel anders uitziet 

dan overdag, is het raadzaam om ook een avondschouw te 

organiseren. 

Q1 2020 



Pagina 4 van 5 

 

Analyse en rapportage Nadat het bronnenonderzoek is voltooid, begint de analyse. 

Deze biedt zicht op het veiligheidsprobleem en op de factoren 

die bijdragen aan dit probleem.  

Kortweg geeft de analyse antwoord op de volgende vragen:  

- Welke problemen spelen er precies?  

- Welke oorzaken zijn aan te wijzen?  

- Hoe ontwikkelen de problemen zich?  

- Welke resultaten heeft de huidige aanpak opgeleverd   

   en welke niet?  

De projectgroep verwerkt alle informatie in een rapportage.   

Q1 2020 

Bepalen prioriteiten Ten slotte maakt de projectgroep een voorstel over de te 

volgen koers. Welke veiligheidsproblemen zijn het grootst en 

moeten het eerst worden aangepakt. 

Q1 2020 

Stap 4 plan van aanpak 

Actie Toelichting Planning 

Ontwikkelen plan van aanpak Het plan van aanpak maakt zowel de samenwerking als de 

concrete maatregelen en doelstellingen inzichtelijk. Het 

beschrijft wie wat doet en wat al is bereikt in het kader van de 

verbetering van de veiligheid. Een goed en realistisch beeld 

van de al gemaakte afspraken en de nog te nemen stappen is 

daarbij essentieel. In deze stap is het tijd om 

oplossingsrichtingen te inventariseren: wat kunnen gemeente, 

ondernemers en partners voor maatregelen nemen om te 

komen tot een schoon, heel en veilig buitengebied. 

Q2 2020 

Stap 5 uitvoeren plan van aanpak 

Actie Toelichting Planning 

Uitvoering geven aan het 

vastgestelde plan van aanpak 

Door de leden van de projectgroep wordt uitvoering gegeven 

aan het plan van aanpak. 

Q2 2020 

Stap 6 evaluatie van het proces en uitgevoerde maatregelen 

Actie Toelichting Planning 
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Evaluatie plan van aanpak Wanneer het plan van aanpak is uitgevoerd door de 

projectgroep, zullen het proces van het KVO-Buitengebied en 

de uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd. Uiteindelijk 

zal er gekomen worden tot een certificering Keurmerk Veilig 

Ondernemen Buitengebied. 

Q2 2020/Q3 2020 

 


