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de veiligheidseffectrapportage (ver) is een initiatief van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).  

het oorspronkelijke instrument is ontwikkeld in samenwerking met de 

vereniging van Nederlandse gemeenten (vNg) en vertegenwoordigers van 

hulpverleningsdiensten.
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Wat Is de VeR?

de veiligheidseffectrapportage (ver) is ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke 

plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. Nog vóór de daadwerkelijke bouw begint, 

worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

het uitvoeren van de ver levert de volgende voordelen op:

•	 draagvlak	voor	risicogevoelige	plannen.

•	 beheerproblemen	(=	extra	kosten)	worden,	voorafgaand	aan	een	project,	beperkt.

•	 de	duurzaamheid	en	de	economische	waarde	van	een	project	worden	verhoogd.

•	 de	integrale	aanpak	dient	de	belangen	van	alle	betrokken	partijen,	maar	ook	die	van	het	

veiligheidsvraagstuk als geheel.

•	 repressieve	middelen	worden	gericht	ingezet.

•	 achteraf	kan	worden	aangetoond	dat	zorgvuldig	met	het	veiligheidsvraagstuk	is	omgegaan.

als instrument richt de ver zich op het samenwerkingsproces. de werking berust op het voeren 

van een gestructureerde veiligheidsdialoog tussen de publieke en private partijen die betrokken 

zijn bij het project. de methodiek brengt de veiligheidspartners aan tafel en zorgt ervoor dat 

zij elk hun verantwoordelijkheid nemen. het achterliggende doel hierbij is om veiligheid tijdig 

onderdeel te laten zijn van besluitvormingsprocessen bij bouw- en ruimtelijke plannen. 

De	VER	is	een	flexibel	instrument.	De	betrokken	partijen	bepalen	zelf	hoe	aan	een	VER	inhoud	

wordt gegeven en welk ambitieniveau wordt nagestreefd. dat maakt de ver uitermate 

aantrekkelijk voor een groter aantal realisatietrajecten. de ver kan immers inspelen op 

verschillende	complexiteiten	van	zowel	technische,	omgevingsgebonden	als	politieke	aard.	

Zo kan een bouwproject met een beperkt aantal spelers van een niet politiek gevoelige 

aard een beperkt traject doorlopen. Maar ook kunnen speerpunten van het lokale beleid of 

maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de omvang van de ver. tenslotte is de 

mate van invulling van het project eveneens een maatstaf voor de invulling van de ver.

deze publicatie ver is een vernieuwde versie van de handleiding uit september 2000. om het 

instrument beter aan te laten sluiten op de beleidspraktijk, is gekozen om de handleiding te 

splitsen in twee delen. een publicatie voor diegenen die beslissen of een ver wordt uitgevoerd en 

een handboek voor hen die de ver daadwerkelijk opstellen en uitvoeren.
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dit boekje voor beslissers bestaat uit een toelichting op de ver en een beknopte uitleg van de 

zeven modules waaruit het instrument is opgebouwd. 

Waarom een ver?

risico’s worden per individueel veiligheidsbeleidsveld afzonderlijk beschouwd. Zo kunnen 

maatregelen tegen inbraak de toegankelijkheid voor hulpdiensten tegengaan. evenzo kunnen 

vluchtwegen sociaal onveilig zijn. dat geldt zowel voor de aanvaardbaarheid als voor de 

beheersbaarheid van risico’s. daarbij wordt de samenhang tussen die verschillende velden niet 

voldoende beschouwd. als gevolg hiervan wordt er door publieke en private initiatiefnemers van 

bouwprojecten onvoldoende rekening gehouden met veiligheidsaspecten.

het resultaat is een ‘ingebouwd’ veiligheidsrisico en daarmee een beheerprobleem. een winkel-

centrum	met	slecht	doordachte	oplossingen	vereist	bijvoorbeeld	extra	politiesurveillance.	

Bouw- en ontwerpfouten worden zo onterecht afgewenteld op de publieke sector. een ander 

voorbeeld is een tunnel waarbij onvoldoende vluchtwegen zijn aangelegd. de brandweer komt in 

geval van een ramp voor onoplosbare problemen te staan en er zouden onnodig veel slachtoffers 

kunnen vallen. 

dat het ook anders kan, bewijzen gemeenten die vooraf met een veiligheidstoets hebben 

gewerkt. risico’s die in een vroeg stadium worden onderkend, blijken vaak eenvoudiger 

oplosbaar. door de mogelijke risico’s in beeld te brengen en veiligheidsmaatregelen voor te 

stellen, ontstaat een meer ‘inherent’ veilig ontwerp met effectievere oplossingen. deze zijn 

goedkoper en efficiënter dan maatregelen die achteraf, tijdens de beheerfase, gerealiseerd 

worden. 

BOX 1: CrisisBestendigheid en de Ver

 

het mInIsteRIe Van BInnenlandse Zaken en konInkRIjksRelatIes (BZk) heeft het BegRIp cRIsIsBestendIgheId 

geïntRoduceeRd. Van cRIsIsBestendIgheId kan WoRden gespRoken WanneeR eR Van te VoRen (pRo-actIef en 

pReVentIef) Is nagedacht oVeR mogelIjke cRIses, RIsIco’s en calamIteIten en WanneeR de kans hIeRop, dooR mIddel 

Van VooRZoRgsmaatRegelen, Zo Veel mogelIjk Is VeRkleInd of Weggenomen. het BegRIp cRIsIsBestendIgheId past Zo 

uItstekend In het gedachtegoed Van de VeR.

nu het BegRIp op RIjksnIVeau uItkRIstallIseeRt, WIl BZk ook lokale oVeRheden laten meedenken. uIteIndelIjk doel Is 

dat ook het lokale BeleId een meeR cRIsIsBestendIg kaRakteR kRIjgt. de elementen Van het BegRIp Zouden op lokaal 

nIVeau echteR meeR handen en Voeten moeten kRIjgen. VooR nu geldt VooRal dat eR meeR BeWustWoRdIng moet 

ontstaan op het geBIed Van cRIsIsBestendIgheId. daaRom WoRdt VIsIe op lokaal nIVeau oVeR het Bestaan Van een 

gRoteR RIsIcoVeld BIj RuImtelIjke plannen gestImuleeRd. In de puBlIcatIe cRIsIsBestendIgheId en de VeR  

(1 decemBeR 2006) staat het als Volgt BeschReVen: het Is WenselIjk dat eR meeR BeWustWoRdIng op gang komt Van 

de toenemende afhankelIjkheden dIe In de samenleVIng Bestaan, en de WeeRslag dIe dat op de lokale oVeRheId kan 

heBBen. 
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Voordelen

•	 Voor	alle	partijen	geldt	dat	ze	dankzij	de	VER	minder	kans	lopen	om	over	risico’s	heen	te	kijken;	

men hoeft het immers niet alleen te doen. 

•	 Wanneer	partijen	tijdig	en	gezamenlijk	naar	oplossingen	zoeken,	is	er	een	verhoogde	kans	op	

innovatie en creativiteit. 

•	 De	VER	zorgt	voor	een	optimale	mix	van	veiligheidsoplossingen.	Zo	kunnen	oplossingen	in	de	

fysieke sfeer (bijvoorbeeld het creëren van zichtlijnen vanuit woningen) een bijdrage leveren 

aan de sociale veiligheid omdat ze onveiligheidsgevoelens wegnemen.

Naast de gemeenschappelijke voordelen, hebben de betrokken partijen ook een eigen belang bij 

een goede uitvoering van de ver:

•	 Gemeenten en andere overheden (zoals provincies en waterschappen) hebben minder kosten in 

het (semi-)openbare gebied, omdat door een bepaalde maatregel een terugkerende 

kostenpost blijvend lager uitvalt.

•	 Openbare hulpdiensten kunnen efficiënter optreden met de beschikbare capaciteit doordat ze 

van te voren al meedenken over veiligheidsrisico’s en maatregelen. door een aantal van die 

maatregelen kan de inzet van hulpdiensten zelfs worden verminderd.

•	 Eigenaren en beheerders hebben minder functieverlies en leiden geen imagoschade vanwege 

een onveilig resultaat.

•	 Ontwerpers en bouwers weten vooraf dat zij te maken hebben met een set stabiele eisen die met 

alle partijen integraal zijn afgestemd.

•	 Bewoners en gebruikers begeven zich in een omgeving die sociaal en fysiek veilig is.

 

BOX 2: grOepsrisiCO en de Ver 

het gRoepsRIsIco (gR) Is een maat om de kans WeeR te geVen dat een IncIdent met dodelIjke slachtoffeRs VooRkomt 

en gaat In op de VRaag Wat de maatschappelIjke geVolgen Van een calamIteIt ZIjn. het aantal peRsonen dat In de 

omgeVIng Van de actIVIteIt VeRBlIjft, Bepaalt mede de hoogte Van het gR. met andeRe WooRden: het gR geeft een 

IndIcatIe Van de schaal WaaRop geVolgen ZIch manIfesteRen en de kans daaRop. op BasIs Van de VeRkRegen InZIchten 

kan BIj ReleVante BesluIten dus BeWusteR WoRden omgegaan met RIsIco’s. In sommIge geVallen Is het ZInVol om ook 

VooR andeRe RIsIco’s In de context Van de VeR het gR te BeschouWen. 

VooR het gR Is momenteel een VeRantWooRdIngsplIcht VooR geVaaRlIjke stoffen en WateR. uItBReIdIng Van 

categoRIeën Is BInnen afZIenBaRe tIjd aan de oRde.

BRonnen: 

•	 Handreiking	Verantwoordingsplicht	Groepsrisico	(augustus	2004)

•	 Beleidskader	Groepsrisico	(4	oktober	2006)
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het doel van een ver 

het doel van een ver is om via een gestructureerd en transparant proces samen met de 

betrokkenen: 

1.  zicht te krijgen op de veiligheidsrisico’s (analyse).

2.  het ambitieniveau en maatregelen te bepalen (ontwerpen).

3.	de	veiligheid	te	borgen;	ook	tijdens	en	na	afronding	van	het	bouwproces	(bouw	en	beheer).	

de ver is een cyclisch proces (zie schema op pagina 11).1  deze procesbenadering zet een 

structureel verbeteringsproces in gang en zorgt daarmee uiteindelijk voor borging van 

de kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen. de ver is daardoor een zichzelf versterkend 

instrument.2 

schema 1:  

pRocesaanpak VeR

 

1  dit is een vereenvoudigde weergave van het volledige schema zoals weergeven op pagina 21.

2 het cyclische proces staat ook wel bekend als “plan-do-check-act”: plan maken - plan uitvoeren – effecten vaststellen – 

plan bijstellen. 

Analyse 

Ontwerpen

Bouw

Beheer 
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Doelstelling 1: Door samenwerking zicht krijgen op de veiligheidsrisico’s

draagvlak kan worden bevorderd door het wederzijds belang te benadrukken. een veilig ontwerp 

levert uiteindelijk voor iedere deelnemer diverse voordelen op. Naast de zichtbare voordelen, 

laten de partijen aan de buitenwereld zien dat zij ook maatschappelijk betrokken zijn. dit heeft 

een positief effect op het imago van de deelnemende organisaties.

de samenwerking tussen de verschillende partijen is van belang om een ver volwaardig op te 

kunnen stellen. in de ver worden de verantwoordelijkheden van de partijen voor de diverse 

risico’s 3 benoemd. deze onderlinge samenwerking heeft daarmee een integrale benadering tot 

doel en maakt daardoor dus een veilig ontwerp en gebruik van de gebouwde omgeving mogelijk. 

dit vereist dat partijen betrokken zijn en hun inbreng kunnen hebben. 

Doelstelling 2: Ambitieniveau en maatregelen bepalen

het uitgangspunt van een ver is dat minimaal aan de wettelijke minimumeisen wordt voldaan. 

Niettemin zijn er onderdelen en situaties waarbij die eisen er niet zijn. de meerwaarde van 

de ver is dat de partijen er toe gebracht worden hun ambitie te bepalen, zoals dat door de 

gemeente bijvoorbeeld in het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd. vanuit de ver kan het 

restrisico 4 zo worden aangeboden dat het past in die ambitie. dat deze per partij en per ver-

project kan verschillen, geeft partijen de mogelijkheid deze ambitie op de betreffende situatie 

en hun mogelijkheden toe te snijden en gezamenlijk te accepteren. het overeengekomen 

ambitieniveau wordt vervolgens vertaald in te nemen maatregelen.

Doelstelling 3: Veiligheid borgen; ook tijdens en na afronding van het bouwproces

de ver wordt uitgevoerd binnen het bouwproces. Maar in een levende omgeving is het 

bouwproces nooit af. de ver voorziet dan ook in vervolgafspraken die tot in de gebruiksfase 

doorlopen. Bovendien worden in de ver ook afspraken gemaakt over de bouwfase zelf, het 

zogenaamde bouwputmanagement.

Wanneer kan een ver Worden uitgevoerd?

verschillende indicatoren geven aan of het raadzaam is om een ver uit te voeren:

1.  de feitelijke soort van het project.

2.  de intentie van het project of ruimtelijke visie.

3.  de kaders uit een bovenliggend plan op het gebied van veiligheid.

4. het karakter van het project.

5.  de mogelijke veiligheidsrisico’s van het project.

3	 Naast	het	inzichtelijk	maken	van	deze	risico’s	is	het	ook	mogelijk	dat	een	zogenaamd	groepsrisico	benoemd	moet	worden;		

zie	box	2.

4 een restrisico is een risico dat overblijft wanneer aan alle wettelijke normen en het daar boven vastgestelde ambitieniveau is 

voldaan en waarbij verder geen redelijke (financiële) maatregelen meer mogelijk zijn om dit risico te verkleinen.
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1. De feitelijke soort van het project

een ver kan worden uitgevoerd bij elk project waarbij iets gebouwd wordt of waarbij plannen 

gemaakt worden om iets te bouwen. in eerste instantie zullen vooral risicovolle projecten of 

bestaande problematische situaties voor een ver in aanmerking komen. dat kan zijn bij een 

concreet bouwplan maar ook bij een ruimtelijk plan op strategisch niveau. te denken valt onder 

andere aan:

Bouwplannen

•	 de	bouw	van	een	nieuw	winkelcentrum.

•	 de	herstructurering	van	een	woonwijk.

•	 het	bouwen	van	een	megabioscoop.

•	 het	aanleggen	van	een	weg	of	spoorweg.

Ruimtelijke plannen

•	 het	opstellen	van	(structuur-	of)	bestemmingsplannen.

•	 de	locatiekeuze	voor	een	nieuw	industrieterrein.	

•	 een	Vinex-locatie.

•	 de	herinrichting	van	een	dijkring.

•	 meervoudig	en	intensief	ruimtegebruik.

•	 de	uitgifte	van	grond.	

BOX 3: Ver weBsite

op de WeBsIte Van het centRum VooR cRImInalIteItspReVentIe en VeIlIgheId (ccV), WWW.hetccV.nl, staan de laatste 

ontWIkkelIngen op het geBIed Van de VeR. hIeR staat BIjVooRBeeld een oVeRZIcht Van pRaktIjkVooRBeelden en WoRdt 

aan de hand Van een VooRBeeld het VeR-pRoces stap VooR stap uItgeWeRkt. 

 

daarnaast is het mogelijk om het gedachtegoed van de ver toe te passen op andersoortige 

besluitvormingsprocessen waarbij veel partijen betrokken zijn. denk bijvoorbeeld aan een 

groot evenement (in dat geval zal een aantal activiteiten op de praktijk worden afgestemd, 

zoals doorlooptijd en het aantal vergaderingen). in het ver-proces gaat het erom dat de 

discussie tijdig (met name gericht op de synergie) is gevoerd en de voor- en tegenargumenten 

bewust  zijn afgewogen en dat er een geaccepteerde balans wordt gevonden. de ver maakt het 

besluitvormingsproces transparant, waardoor eventuele legitimering achteraf eenvoudiger 

wordt. 

2. De intentie van het project of ruimtelijke visie

de aard van het project of ruimtelijke visie kan beperkt zijn, maar op veiligheidsgebied een brede 

scope	hebben.	De	aanleg	van	bijvoorbeeld	een	tunnel	behelst	meer	dan	de	tunnel	an	sich;	ook	de	

omgeving maakt onderdeel uit van het project.
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3. De kaders uit een bovenliggend plan op het gebied van veiligheid

als de veiligheidsambities uit een bovenliggend plan geëffectueerd kunnen worden in het 

project, kan een ver dit zichtbaar maken.

4. Het karakter van het project 

Naast de bovenstaande opsomming van plannen die een veiligheidsrisico herbergen, kan het 

karakter van een project ook bepalend zijn om tot de uitvoering van een ver over te gaan. een 

ver kan worden uitgevoerd als van één of meer van de volgende eigenschappen sprake is: 

•	 Multidimensionaliteit:	complexiteit	van	eisen	of	hogere	doelstellingen,	veel	partijen	met	veel	

belangen, wederzijdse afhankelijkheid en bestuurlijke organisatie.

•	 Onzekerheid:	bijvoorbeeld	door	de	complexiteit	van	het	bouwproces	dat	leidt	tot	een	verhoogd	

afbreukrisico, technische oplossingen, financiële dekking en kosten. 

•	 Subjectiviteit: er is geen technocratische oplossing mogelijk.

hoewel de ver een vaststaande vorm heeft en module voor module wordt uitgevoerd, bepaalt 

vooral het karakter van een project het karakter van de ver. ook bij kleinere problemen kan een 

(beperkte) ver zinvol zijn. de omvang van de ver wordt (mede) bepaald door een aantal factoren:

•	 de	duur	van	het	project.

•	 de	mate	van	invulling	van	de	plannen.	Gaat	het	om	een	lege,	gebieds-	of	strategische	situatie?

•	 in	hoeverre	de	(bouw)plannen	voor	risico-ontvangers	of	voor	risicovolle	activiteiten	zijn	bedoeld.

•	 de	beleids-	of	invloedsruimte.

•	 de	maatschappelijke	relevantie	van	het	veiligheidsrisico.

Neem de vestiging van opvang voor drugsverslaafden in een woonwijk met kinderen. hoe 

concreter het project, hoe concreter de uitkomsten van de ver én de voorgestelde maatregelen 

kunnen	zijn.	Een	concreet	bouwplan	kan	leiden	tot	maatregelen	zoals	extra	vluchtdeuren,	extra	

ramen of licht of vermenging van functies. Bij meer abstracte plannen als een vlekkenplan 

of bestemmingsplan, kan gedacht worden aan een paragraaf ‘veiligheid’ met algemene 

doelstellingen over een te bereiken veiligheidsniveau. 

5. De mogelijke veiligheidsrisico’s van het project 

de ver zorgt voor een duidelijk overzicht van alle mogelijke risico’s die in het project een rol 

(kunnen) spelen. de ver besteedt aandacht aan alle vormen van (on)veiligheid. het gaat dan om: 

•	 criminaliteit,	zoals	inbraak,	diefstal,	geweldsdelicten,	vernieling	en	brandstichting.	

•	 hinder,	overlast	en	verloedering.

•	 onveiligheidsgevoelens	bij	bezoekers,	werknemers	en	bewoners.

•	 brand.

•	 blootstelling	aan	gifgassen	of	rook.

•	 explosies	door	onder	andere	terrorisme,	een	gaslek	of	kortsluiting.

•	 verstoringen	van	de	openbare	orde,	zoals	rellen,	gijzeling	en	sabotage,	waardoor	paniek	

ontstaat.

•	 natuurgeweld,	zoals	grootschalige	overstromingen.

•	 verkeers-	en	transportongevallen.

•	 opslag	en	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen.
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Naast bovengenoemde risico’s, komen de volgende punten in aanmerking voor de uitvoering 

van een ver:

•	 de	uitval	van	vitale	functies,	zoals	de	uitval	van	energie,	internet	en	bancair	verkeer	of	

openbaar bestuur. voor uitval van infrastructuur kan worden bepaald wanneer deze vitaal is 5.

•	 ongebruikelijke	situaties,	bovengemiddelde	belasting	of	gebruik.

•	 kwetsbare	bestemmingen	en	objecten	en	gebruik	van	het	plangebied	door	mensen	met	

functiebeperkingen.

•	 hoog-	en	ondergrondse	bouw.

•	 evenementen.

Overwegingen

Met behulp van de ver worden de verschillende veiligheidsrisico's met elkaar vergeleken 

en tegen elkaar afgewogen. soms is er onvoldoende budget beschikbaar om alle denkbare 

veiligheidsmaatregelen te nemen, soms zijn maatregelen ook tegenstrijdig. de politie wil een 

gebouw bijvoorbeeld zo gesloten mogelijk ontwerpen, zodat alle in- en uitgangen overzichtelijk 

en goed te bewaken zijn. de brandweer kiest daarentegen voor een zo open mogelijk ontwerp, 

zodat iedereen in geval van nood zo snel mogelijk het gebouw kan verlaten. de ver biedt geen 

kant en klare oplossingen voor dergelijke problemen. Ze helpt wel bij het tijdig boven tafel 

krijgen van eventueel tegenstrijdige belangen en bij het zoeken naar gezamenlijke oplossingen, 

nog voor de ontwerpfase. 

Niet altijd kan aan veiligheid prioriteit worden gegeven. soms zijn andere aspecten belangrijker. 

dat vraagt om een integrale afweging tussen veiligheid en belangen als milieu, economische, 

financiële en/of sociale belangen. om het landschap te sparen, of om de bestaande bebouwing 

te handhaven, kan bij de aanleg van een spoorlijn bijvoorbeeld gekozen worden voor een tunnel 

met alle risico’s die deze met zich meebrengt. in de ver wordt ook gekeken naar de kosten die 

pas (veel) later in de beheerfase worden gemaakt. 

5 infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als tenminste één van de volgende criteria van toepassing is:

•	 verstoring	of	uitval	van	een	vitale	sector,	dienst	of	product	veroorzaakt	economische	of	maatschappelijke	ontwrichting	 

op (inter-)nationale schaal.

•	 verstoring	of	uitval	leidt	direct	of	indirect	tot	veel	slachtoffers.

•	 de	ontwrichting	is	van	lange	duur,	het	herstel	kost	relatief	veel	tijd	en	gedurende	het	herstel	zijn	vooralsnog	geen	reële	

alternatieven voorhanden (Bron: rapport bescherming vitale infrastructuur, 2005).
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kosten en baten

het uitvoeren van een ver heeft een aantal significante voordelen voor de belanghebbenden. 

en daarbij geldt: hoe vroeger hoe beter. Uit de praktijk blijkt dat een ver effectiever wordt 

naarmate deze vroeg in de planvorming (nog voor de locatiekeuze) wordt ingezet. in termen van 

geld en menskracht betekent dit dat het tijdstip van het uitvoeren van een ver invloed heeft 

op de hoogte van de kosten. in plaats van een vertragende factor bij tijdsgevoelige projecten, 

kan de ver juist als versneller worden gezien. Uitvoering van de ver kan immers omvangrijke 

bijsturingactiviteiten in het realisatieproces voorkomen.

de kosten voor het opstellen van een ver lopen uiteen. het is mede afhankelijk of een ver 

in	eigen	beheer	wordt	opgesteld	of	dat	dit	wordt	uitbesteed	aan	een	externe	deskundige	

(bijvoorbeeld een adviesbureau). Uiteraard bepaalt ook hier de grootte van het project en het 

aantal betrokken partijen het uiteindelijke financiële plaatje. 

Wie neemt het initiatief?

het initiatief voor een ver ligt meestal bij het bevoegd gezag. Bij de meeste bouwprojecten is 

dit de gemeente. Bij projecten die gemeenteoverstijgend zijn, veelal ruimtelijke plannen, kan 

het initiatief liggen bij een provincie, een waterschap of de minister van volkshuisvesting, 

ruimtelijke ordening en Milieubeheer (vroM) 6 of de minister van verkeer en Waterstaat 7.  

ook private partijen kunnen het initiatief nemen (bijvoorbeeld woningcorporaties, 

bouwconsortia of projectontwikkelaars) of een belangenvereniging (bijvoorbeeld de vereniging 

reizigers openbaar vervoer, rover). 

Wie voert de ver uit?

Bij het uitvoeren van de ver worden alle belanghebbende partijen betrokken. Zowel de 

belangenbehartigers van veiligheid zijn vertegenwoordigd, als de traditionele partners bij het 

bouw- en ontwerpproces, zoals de projectontwikkelaar, de architect, de stedenbouwers en 

de	woningcorporaties.	Uiteraard	geldt	ook	hier	weer	dat	de	complexiteit	van	de	VER	daarbij	

maatgevend is.

daarnaast is het belangrijk om de toekomstige en/of huidige gebruikers bij de ver te betrekken. 

hetzij als lid van de werkgroep, hetzij in de vorm van bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten, 

individuele consultaties of enquêtes. het gaat dan om bewoners, gebruikers van winkelcentra 

of kantoren en ondernemers. ook belangenvertegenwoordigers zoals een bewoners- of 

winkeliersvereniging of de vereniging rover kunnen een belangrijk aanspreekpunt zijn.  

over het algemeen worden de verschillende hulpdiensten standaard bij elke ver betrokken. 

6  op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).

7  op grond van de tracéwet.
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de tweede module van de ver (intentie) staat uitgebreid stil bij het samenstellen van de 

werkgroep. 

om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, verdient het de aanbeveling een regisseur te 

benoemen. Wie dat is en van welke organisatie, is afhankelijk van het project. een ver-regisseur 

voldoet in elk geval aan een minimaal aantal competenties. Kennis, vaardigheden, houding en 

netwerk zijn in overeenstemming met onder meer:

•	 omvang	van	het	project.

•	 soort	vraagstuk.

•	 aard	van	de	besluitvorming.

•	 competenties	in	het	team.

het is noodzakelijk om een goede actorenanalyse te maken en de communicatiepatronen in 

beeld te brengen. dit betreft alle groepen die direct of indirect met het project te maken hebben. 

dus, behalve de partijen die bij de werkgroep betrokken zijn, ook de (toekomstige) bewoners, 

bouwers, investeerders, verzekeraars en passanten. elk van deze groepen heeft zijn eigen 

dynamiek, maar ook zijn eigen mate van open- of geslotenheid. 

Wat is de rol van de lokale overheid?

de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling en het bouwen ligt in eerste instantie 

bij de gemeente of een andere lokale overheid. Bij die laatste categorie kan gedacht worden aan 

provincies, waterschappen of samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s. afspraken 

gemaakt in het kader van de ver, geaccordeerd door de lokale overheid en het eventuele andere 

bevoegd gezag, hebben grotere kans van slagen. 

de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid ligt grotendeels bij de gemeente, 

evenals de handhaving daarvan in de beheerfase. de gemeente is daarom bij uitstek een 

belangenbehartiger	van	de	veiligheid	en	staat	bovendien	sterk	bij	het	stellen	van	extra	

veiligheidseisen richting projectontwikkelaars en bouwers. 

de gemeente heeft, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van bouwprojecten, taken en 

zit daarom vaak als een ‘spin in het web’. de gemeente heeft vaak zicht op de capaciteiten van 

betrokken partijen bij de uitvoering van afspraken, en kan waar nodig bemiddelen.  

BOX 4: VeiligheidsBeleid en de Ver

de VeR Is het InstRument om VeIlIgheIdsdoelen te VeRWeZenlIjken. de VeR BIedt de mogelIjkheId om een 

VeIlIgheIdsamBItIe neeR te Zetten én WaaR te maken. ZondeR VeIlIgheIdsamBItIe Is een VeR stuuRloos, en VIce VeRsa. 

het uItVoeRen Van een VeR kan helpen de amBItIe en VIsIe op VeIlIgheId VoRm te geVen.
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hoe is de ver opgebouWd? 

de ver bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. de ver 

beperkt zich dus niet tot een éénmalige activiteit of het éénmalig opstellen van een rapport, 

maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. van het initiatief tot aan de 

realisatie. Bovendien strekken de ver en de daarbinnen gemaakte afspraken zich uit tot in 

de gebruiks- en beheerfase. de verschillende activiteiten zijn ondergebracht in 7 modules, 

gekoppeld aan een fase van het bouwproces (zie schema 2, pagina 21).

de opbouw in modules, zorgt ervoor dat de uitkomsten van de activiteiten geborgd worden door 

een formele afsluiting van de betreffende module. de ver voorziet echter ook in het meewegen 

van voortschrijdend inzicht en nieuwe eisen waardoor een module desgewenst (deels) opnieuw 

kan worden doorlopen. 

de ver bestaat uit de volgende modules: 

Module 1: Onderbouwing (toepasbaarheidsonderzoek)

in deze module wordt ingegaan op de vraag waarom de ver in dit geval zinvol is en in hoeverre 

deze toepassing aansluit bij de visie op veiligheid van de diverse partijen en andere ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving van het project. 

Module 2: Intentie

in deze module wordt de veiligheid in de zin van de ver benoemd en wordt de samenwerking 

tussen de betrokken partijen vormgegeven. op basis hiervan wordt een bestuurlijke beslissing 

gevraagd die later als voorwaarde geldt voor de vergunningverlening voor de realisatie. 

Module 3: Analyse

in de module analyse worden de risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd.

Module 4: Alternatieven

in deze module worden alternatieve voorstellen voor veiligheidsoplossingen gedaan en 

onderbouwd.

Module 5: Maatregelen

in module 5 worden concrete maatregelen uitgewerkt in samenhang met het voorkeurs-

alternatief voor zowel het object in gebruik als tijdens de bouwfase (bouwputmanagement). 

Belangrijk in deze fase is het vinden van compromissen in het geval er strijdige maatregelen zijn.
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BOX 5: BOuwputmanagement 

naast het uItWeRken Van concRete maatRegelen, kan ook het Zogenaamde BouWputmanagement In module 5  

een Rol spelen. BouWputmanagement houdt In dat VeIlIgheId, leefBaaRheId en BeReIkBaaRheId geBoRgd ZIjn 

tIjdens de BouW; BouWputmanagement kan eRVooR ZoRgen dat eR Zo mIn mogelIjk hIndeR Is. om deZe BoRgIng 

WaaR te maken, moet BIj een pRoject geRIcht WoRden gestuuRd op de BouWactIVIteIten In RelatIe tot de omgeVIng. 

WanneeR de noodZaak daaRVooR aanWeZIg Is, kan een aantal scenaRIo’s WoRden uItgeWeRkt. VeRVolgens kan ook 

WoRden Bepaald Welke BeheeRsmaatRegelen WoRden genomen tussen aanVang en opleVeRIng Van het pRoject. deZe 

uItVoeRIngsafspRaken RIchten ZIch dus nIet op de BouWput Zelf maaR juIst op de omgeVIng Van de BouWput en de 

BouWactIVIteIten dIe daaRBIj de kWalIteIt Van de BeleVIng en het functIoneRen Van deZe omgeVIng Raken. 

BRonnen: 

•	 Nota	BouwputmaNaGemeNt	(12 septemBeR 2005)

•	 RefeReNtiekadeR	BouwputmaNaGemeNt	(feBRuaRi	2006)

Module 6: Implementatie

de werkgroep (of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger) bewaakt of de uitvoering van de 

gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid nog stroken met de plannen.

Module 7: Beheer

het maken van afspraken over het beheer in de gebruiksfase. 

Ten slotte: Terug naar de beginfase

indien er wijzigingen aan de omgeving of het object zijn, kan een volledig of gedeeltelijk ver-

traject opnieuw worden doorlopen. 
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schema 2: de VeR, 

het BouWpRoces en BeheeR
Bouwproces
 
ruimtelijk of bouwplan
 
Initiatieffase
 

 

Programmafase

voorlopig ontwerp
(functionele eisen)
 

definitief ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

Realisatiefase
 

 

Overdracht

VER modules
 
onderbouwing
 
intentie

 
analyse

alternatieven
 

 

Maatregelen
 

indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

implementatie
 

Beheerplan
 

Activiteiten VER
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in do
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
toepasbaarheidsonderzoek
 

startnotitie + plan van 
aanpak
 

risicoanalyse
 
programma van eisen (pve)

voorkeursalternatief
 

 prestatie-eisen

Bestek
 

vergunning
 

gerealiseerde maatregelen
 

einde ver
 
(deels) herhalen ver

Nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 aanvang ruimtelijk of bouwplan
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schema 3:  

de VeR als cyclIsch pRoces

module 1
Onderbouwing 

module 2
Intentie 

module 3
Analyse

Oplossingen

indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement 

module 6
Implementatie

module 5
Maatregelen

module 4
Alternatieven

module 3
Analyse

module 7
Beheer

Borging *

Plan en project

* Bij een strategische ver wordt module 6 niet doorlopen en is module 7 beperkt tot documentenbeheer.

FASE II

FASE III

FASE I
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colofon

voor meer informatie over de ver of over ondersteuning bij het uitvoeren van de ver kan

contact worden opgenomen met het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid.

Uitgave

centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Jaarbeursplein 17, 3521 an  Utrecht

postbus 14069, 3508 sc  Utrecht

servicedesk (030) 751 67 77

info@hetccv.nl

www.hetccv.nl

Eindredactie

tekstbureau alfa, amsterdam

Met dank aan

dirk Bijkerk, politie hollands-Midden

edwin van der graaf, NvBr

harry snel, Movares Nederland B.v. 

pieter van der torn, stichting Werkgemeenschap tussen techniek en Zorg

Joris Böcker (ccv)

Jeanine florie (ccv)

sten Meijer (ccv)

lilian tieman (ccv)

Ontwerp en vormgeving

vormvijf, den haag

Foto’s

inge van Mill, den haag

Druk

artoos, rijswijk

isBN  9789077845158
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