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“Belangrijkste meerwaarde van KVO Buitengebied is 

de samenwerking met andere partijen”

In de gemeente Overbetuwe beschikken maar liefst 6 bedrijventerreinen en 1 
winkelcentrum over een Keurmerk Veilig Onderemen. En in het voorjaar van 2018 
werd daar het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied aan toegevoegd. 
Een mooi moment, zo stelt Richard Latta van de gemeente Overbetuwe. “We willen 
de weerbaarheid van onze agrariërs verhogen. Dit keurmerk helpt daarbij.”

Boeren worden regelmatig benaderd met de vraag of zij tegen een vergoeding 
een vrijstaande loods, schuur of stal willen afstaan. Het CCV signaleerde 
deze trend en riep het KVO Buitengebied in het leven. Hierin worden lokalen 
samenwerkingsverbanden opgezet in het buitengebied waarin de krachten van de 
gemeente, de ondernemers en deskundigen worden gebundeld. 

“Omdat je samen een actieplan maakt en uitvoert, 

maak je makkelijker onderling contact.”

De belangrijkste meerwaarde van het KVO is volgens Latta dat de samenwerking 
met andere partijen in strijd voor meer veiligheid veel beter wordt georganiseerd. 
“Omdat je samen een actieplan maakt en uitvoert, maak je makkelijker onderling 
contact.” In Overbetuwe bleek dat de politie zijn vizier het meeste richtte op de 
centra van de verschillende kernen en dat het buitengebied te weinig werd bezocht. 
“Onze gemeente richtte zich al op het weerbaar maken van ondernemers en 
bewoners. We kregen signalen van de politie dat het rommelde in het buitengebied. 
Zodoende zijn we ook in het buitengebied aan de slag gegaan met KVO.”
 
Andere bronnen
Nadat de politie aan de bel had getrokken, realiseerde de gemeente zich dat er tot 
dan onvoldoende aandacht was geweest voor het buitengebied. “We werkten al 
nauw samen met de politie en brandweer, maar bijkomend voordeel van het KVO is 
dat ook de lijntjes met andere partijen korter zijn geworden, zoals met boeren- en 
tuindersorganisatie LTO, de Omgevingsdienst en het Waterschap Rivierenland”, zegt 
Latta. Hierdoor kreeg de gemeente informatie uit andere bronnen en dat leverde 
meer informatie op.

“We willen bewoners en ondernemers weerbaarder maken”

Het opbouwen van het KVO Buitengebied startte met een enquête onder 
ondernemers en bewoners van het buitengebied. De adviseur openbare veiligheid 
nam ook deel aan de schouw die na de enquête plaatsvond. “Daar waar we nog 
vraagtekens hadden, keken we ter plekke hoe de situatie in werkelijk was. Ik ging 
samen met een vertegenwoordiger van de LTO, brandweer, politie, Omgevingsdienst 
en waterschap naar die specifieke plekken.” 

Het is een groeiende en gevaarlijke trend: ondermijning in het buitengebied. 
Criminelen die bijvoorbeeld een leegstaande boerenschuur gebruiken als 
dekmantel voor een drugslab. Het CCV helpt agrariërs om zich weerbaar te 
maken tegen dit soort ondermijnende prakijken. Dit doen we onder de vlag 
van de samenwerkingsstructuur die het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt, 
in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, de politie en Land- en 
Tuinbouworganisatie (LTO). 

Onderschrift aanvullen



De analyse door het CCV leidde tot een plan van aanpak. “De enquête en de schouw 
vormden input voor het plan van aanpak. Hierin staat welke acties al zijn uitgezet en 
wat nog moet gebeuren. Dit wordt samen met de verslagen van alle bijeenkomsten 
getoetst door Kiwa, dat is gespecialiseerd in testen, inspecteren en certificeren. Zij 
bepalen of een gemeente het KVO Buitengebied certificaat krijgt.  

Meerwaarde
Latta toont zich tevreden over de begeleiding vanuit het CCV en de samenwerking 
met de andere partijen. “Met de politie en brandweer werkten we al goed samen en 
waren de lijntjes altijd al heel kort. Met de anderen partijen is de samenwerking nu 
ook verbeterd. Met het waterschap hadden we voorheen bijvoorbeeld geen enkel 
contact. Dit is de meerwaarde van het Keurmerk Veilig Ondernemen.”

Ook nu, geruime tijd na het behalen van het keurmerk, is stilzitten er niet bij voor 
de betrokken partijen. “Ik bewaak de voortgang van de acties die genomen moeten 
worden”, zegt Latta. “Zo worden via LTO agrariërs benaderd om te voorkomen dat 
er stalbranden ontstaan of dat ze hun schuren verhuren aan criminelen. Het doel is 
de weerbaarheid van deze groep te verhogen. Ook worden integrale controles van 
leegstaande panden in het buitengebied uitgevoerd.” 

“Ook na het behalen van het certificaat 

blijft het CCV betrokken”

Op de agenda staat ook het verbeteren van het delen van informatie tussen de 
betrokken partijen. “Iedereen registreert op zijn eigen manier en dan is het lastig om 
informatie uit te wisselen”, vertelt Latta. Hoewel begin juli 2018 het certificaat werd 
behaald, blijft het CCV bij het project betrokken. “Dit soort veiligheidsprocessen zijn 
vaak niet binnen een halfjaar afgerond.” 

CCV-academie
Het complete CCV-trainingsaanbod vind 

je bij de CCV-academie. Het CCV biedt 

trainingen en e-learnings op het gebied van 

veiligheid en leefbaarheid. Qua inhoud en 

werkvormen divers, maar altijd praktisch 

toepasbaar.

 

www.hetccv.nl/academie
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