
Veiligheids-
effectsrapportage

Veiligheidseffectrapportage 
(VER)

Een VER is een flexibel en succesvol instrument bij elk (ver)- 
bouwproject. Als je kiest voor een VER-traject, dan benoem je 
een VER-regisseur. De VER-regisseur waakt over de voortgang 
van het proces, neemt beslissingen over het vervolg van het 
project en hakt knopen door. Uit de praktijk blijkt dat een 
VER effectiever wordt naarmate deze vroeger in de plan-
vorming wordt ingezet. Zelfs nog vóór de locatiekeuze.  

De VER gaat niet alleen over de aanpak van criminaliteit en 
overlast (objectief). Het gaat ook over het voorkomen van 
onveiligheidsgevoelens (subjectief) en het sturen van 
(onwenselijk) gedrag. Tegelijkertijd wordt het waterbedeffect 
zoveel als mogelijk voorkomen. 

Bij een VER ligt de focus op grote projecten met enige mate van 
complexiteit. Of projecten waarvan de praktijk aangetoond 
heeft dat dit gevoelig ligt bij omwonenden. Hierbij kun je 
denken aan een winkelcentrum, bioscoop, sportcomplex, 
voetbalstadion, het herstructureren van een flatwijk, het 
transformeren van bedrijventerreinen naar woongebieden of 
het ombouwen van kantoren tot studenten- en starters-
woningen. Ook het ontwikkelen van een bouwlocatie in 
samenhang met de omgeving (inbreilocaties) kan vragen om 
een VER.

Doel  
• Risico’s op gebruiks- en beheerproblemen van ruimtelijke 

plannen in kaart brengen, vóórdat de daadwerkelijke bouw 
begint. 

• Alternatieven ontwikkelen om aan deze risico’s tegemoet te 
komen.

• Afspraken maken over de maatregelen die nodig zijn om het 
gekozen alternatief uit te voeren.

• Uitvoeren van deze afspraken bewaken.

Aandachtspunten (on)veiligheid
• Harde criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, geweldsdelicten, 

vernieling, overval en brandstichting.
• Overlast, zoals geluidsoverlast, elkaar fysiek in de weg zitten 

of een ander gebruik van de openbare ruimte dan waarvoor 
deze bedoeld is.

• Leefbaarheid, zoals verpaupering, verloedering, vervuiling en 
anonimiteit. 

• Onveiligheidsgevoelens en (straat)intimidatie bij gebruikers 
van de openbare ruimte, zoals bewoners, bezoekers en 
medewerkers. 

• Bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten, zoals 
ambulance en brandweer.

VER IN DE PRAKTIJK: OVERLAST BIJ WINKELCENTRUM

Een nieuw winkelcentrum levert na 
de opening al snel problemen en 
klachten op over onder meer 
overlast. Hierdoor is extra 
surveillance vereist en dus extra 
budget. Zo worden vermijdbare 
ontwerpfouten afgewenteld op de 

publieke sector. Vooraf is niet goed nagedacht over de 
plaats van de pinautomaten, hangplekken voor jongeren en 
vluchtroutes voor dieven. Het advies voor pinautomaten is 
deze te plaatsen in het zicht van woningen of langzaam 
rijdend verkeer. Dit was niet gebeurd. Er waren geen 
hangplekken voor jongeren gecreëerd, waardoor zij zelf iets 
zochten en daarmee de toegang tot winkels blokkeerden. 
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Voordelen VER
• Meenemen sociale veiligheid in het definitieve ontwerp is 

esthetisch mooier. 
• Ontstaan van een gemeenschappelijke taal.
• Voorkomen van onnodige vertraging en kosten.
• Goedkoper en efficiënter om in een vroeg stadium risico’s te 

onderkennen en veiligheidsmaatregelen te bedenken. 
• Maken van betere samenwerkingsafspraken en beleggen van 

verantwoordelijkheden.
• Duidelijkheid geven in verantwoordelijkheden van de 

verschillende partijen voor de diverse risico’s. 
• Afleggen van verantwoording achteraf.
• Verbeteren positief imago van uitvoerende partijen, doordat 

zij nadenken over het (bouw)project en de omgeving. Ook 
nadat het project is opgeleverd.

Wie zitten in werkgroep VER?
Om het werkbaar en betaalbaar te houden, heeft een VER-
werkgroep zo’n tien leden. Sommige belanghebbenden die 
geen lid zijn van de werkgroep kun je op een andere wijze 
betrekken.
Afhankelijk van het soort project zijn de belanghebbenden: 
• Stedenbouwkundige 
• Landschaps)architect/openbare ruimte ontwerper
• Projectontwikkelaar
• Afdelingen Ruimtelijke Ordening, Verlichting, Veiligheid, 

Verkeer, Groen, Sport, Beheer, Economie, Vastgoed en Welzijn 
(of vergelijkbare termen)

• Woningbouwcorporatie
• Vervoersmaatschappijen
• Vertegenwoordiger(s) van huidige en toekomstige bewoners 

en omwonenden
• Vertegenwoordiger(s) van bedrijven en hun medewerkers
• Belangenorganisaties, zoals voor gehandicapten

De meerwaarde van de VER is dat de partijen gezamenlijk hun 
ambitieniveau bepalen en die vertalen in maatregelen. 
Vanzelfsprekend nemen zij alle wettelijke eisen mee in de 
verbetervoorstellen. 

VER IN DE PRAKTIJK: DRUGSHANDEL BIJ SPORTCOMPLEX

Op de rand van een bestaand 
sportcomplex was veel overlast 
door drugshandel. Samen met 
gebruikers van het sportcomplex, 
buurtbewoners en gemeentelijke 
vertegenwoordigers is gezocht 
naar oplossingsrichtingen in 

ontwerp en beheer. Ook is gekeken naar organisatie en 
communicatie. De komst van een nieuwe voorziening, in 
dit geval een extra gymnastiekhal, bood uitkomst.  
Zo kwam in de avonduren meer levendigheid in de 
omgeving. Kinderen worden door ouders gehaald en 
gebracht. Ouders blijven wachten en jongeren praten na 
in de buurt van de hal. Deze drukte werpt barrières op 
voor criminele activiteiten. Ook het ontwerp van deze hal 
met aan drie zijden ramen zorgde voor meer informele 
controle op de omgeving.
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Uitleg van de modules 

Onderbouwing
Doel van deze module is het bepalen van nut en noodzaak van 
een VER voor een bepaald project. In hoeverre sluit deze aanpak 
aan bij de visie op veiligheid van de diverse partijen? En bij 
andere ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving? In deze 
module wordt gezamenlijk gekeken of en hoe vanuit veiligheid 
kan worden aangehaakt in het planproces. Bij voorkeur zo 
vroeg mogelijk, dus in de schetsontwerpfase of de voorlopig 
ontwerpfase. 

Intentie
Doel van deze module is om een werkgroep samen te stellen 
die met een duidelijke opdracht en visie werkt. Dit leg je vast in 
de startnotitie. In deze startnotitie staat onder meer een 
samen vatting van het toepasbaarheidsonderzoek, een actoren-
analyse, een planning, onderlinge communicatie en welke 
modules en activiteiten van de VER worden uitgevoerd. 
Daarnaast is er ruimte voor het ondertekenen van de start-
notitie door portefeuillehouder(s), bestuurder(s) of verant-
woordelijke functionarissen.

Analyse
Doel van deze module is het beschrijven van de veiligheids-
risico’s en wat de ernst van de gevolgen kan zijn. Een risico-
analyse helpt om de risico’s voor individuele personen, 
groepen, eigendommen en de omgeving inzichtelijk te maken. 
Bij de rapportage hoort ook een overzicht van de betrokken 
partijen en het vermelden van de mate waarin ingestemd 
wordt met de besproken veiligheidsrisico’s en hun prioritering.

Oplossingsrichtingen
Doel van deze module is om oplossingen te vinden voor de 
risico’s die in de analysemodule een hoge prioriteit kregen.  
In de praktijk kun je putten uit een groot scala aan risico-
reducerende oplossingen van planologische, stedenbouw-
kundige, bouwtechnische, civieltechnische, beheer technische 

of organisatorische aard. Het is raadzaam om daarnaast naar 
de lager geprioriteerde risico’s te kijken. Vaak komt de VER-
werkgroep tot oplossingen voor meerdere risico’s tegelijk. Per 
oplossingsrichting laat je zien in hoeverre de bestaande en/of 
nieuwe veiligheidsrisico’s uit de analyse voorkomen of 
verminderd kunnen worden. Stel ook vast of over het geheel 
genomen een verbetering van de veiligheidssituatie optreedt.

Maatregelen
Doel van deze module is gezamenlijk maatregelen bedenken en 
dat elke partij voor het gekozen scenario de ‘eigen’ maat-
regelen uitwerkt. Hierover maak je afspraken met en tussen de 
betrokken partijen. Het resultaat is een pakket van maat-
regelen, dat door alle betrokkenen wordt onderschreven.

Implementatie/evaluatie 
Doel van deze module is dat de leden van de VER-werkgroep 
ervoor zorgen dat de voorgestelde veiligheidsmaatregelen 
daadwerkelijk worden nagekomen. Ook verankeren zij de 
gemaakte afspraken binnen hun eigen organisatie en 
monitoren dit periodiek. Dit is vooral van belang als het 
volledig uitvoeren van het project een lange doorlooptijd heeft. 
Projecten van meerdere jaren zijn geen uitzondering. Daarom is 
het belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt over:

• Het moment waarop de werkgroep haar taak heeft afgerond.
• Het monitoren van overdrachtsmomenten en personeels-

wisselingen.
• Het breed accorderen van de maatregelen en afspraken door 

de lokale overheid en eventueel ander bevoegd gezag.
• De vindbaarheid van documenten en voortgangsrapporten.

VER IN DE PRAKTIJK: JONGERENOVERLAST BIJ 
ONTWIKKELBUURT

Bij een ontwikkelbuurt aan de rand 
van een grote stad was veel 
jongerenoverlast. Variërend van 
intimiderende samenscholingen 
van soms wel vijftig jongeren tot 
over het trottoir crossen met 

scooters. Oudere bewoners durfden er vaak niet meer 
langs te lopen. Tijdens de schouw bleek dat tussen de 
hoogbouwflats een overdaad aan grootschalige en dus 
anonieme en veelal stenige openbare ruimte was. Door 
deze met bomen en plantenbakken te vergroenen en door 
drempels aan te leggen, werden de plekken minder 
toegankelijk voor scooters. Samen met jongerenwerkers is 
vervolgens gezocht naar alternatieve plekken, waar de 
jeugd elkaar kan ontmoeten. Bijvoorbeeld een nieuwe 
sportvoorziening in een beter geschikt deel van de wijk.
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