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IN HET LINKERRIJTJE
Voetbalclubs en andere sportverenigin-

gen willen graag in het linkerrijtje staan, 

wanneer het om de stand in de compe-

titie gaat. Het liefst staan ze in de top. 

Moerdijk bekleedt ook diverse topposi-

ties. Als 4e zeehaven van Nederland, als 

logistieke hotspot, als grootste Brabantse 

gemeente in oppervlakte. Maar we staan 

ook in de top van risicoconcentratiegebie-

den (positie 4) in Nederland. Dat is wel-

licht een wat minder benijdenswaardige 

positie. Tenzij je op het gebied van veilig-

heid ten minste dezelfde plaats in de top 

nastreeft. Dat willen we in Moerdijk. No-

blesse oblige, zo zou je het ook kunnen 

zeggen. We zijn het aan onze stand ver-

plicht om met veiligheid hoog te scoren. 

We zijn het verplicht aan onze inwoners. 

Dus gaan we met dit Actieprogramma 

Integrale Veiligheid de competitie aan. 

Naar mijn weten bestaan er geen lijstjes 

van veilige, veiliger en veiligste gemeen-

ten. We moeten sowieso tot de laatste ca-

tegorie willen behoren. Dat betekent dus 

nadrukkelijk een plek in het linkerrijtje. 

Met dit actieprogramma behoort zelfs 

een toppositie tot de mogelijkheden. 

Jac Klijs

Burgemeester van Moerdijk
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Iedere inwoner van de gemeente Moerdijk heeft recht 
op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig 

kunnen voelen in de eigen buurt. In onze aanpak staat 
preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar 

het nodig is. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als 
het gaat om veiligheid, waarbij we ervan uit gaan dat 

onze veiligheidspartners, burgers en bedrijven dat ook 
doen. Werken aan veiligheid is immers een gedeelde 

verantwoordelijkheid.
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A INLEIDING

Ook is er sprake van een relatie met de 

beleidsplannen van onze veiligheidspart-

ners en andere ketenpartners: onder 

andere de Veiligheidsregio Midden- en 

West-Brabant, Politie Zeeland-West-Bra-

bant, Provincie Noord-Brabant en Haven-

schap Moerdijk. De contacten met deze 

partners, evenals die met burgers en be-

drijven, hebben in de afgelopen jaren de 

nodige input opgeleverd. Last but not 

least geven we in het actieprogramma 

aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en 

hebben we oog en oor voor de verande-

rende dynamiek, zowel maatschappelijk 

als beleidsmatig, op het gebied van vei-

ligheid. 

We hebben niet de pretentie om met dit 

actieprogramma het gehele veiligheids-

domein te beschrijven en te omvatten. 

Met dit Actieprogramma Integrale Veiligheid 2016-2019 geven we een ver-

volg aan het veiligheidsbeleid dat de afgelopen jaren in onze gemeente 

is ontwikkeld. We geven uitvoering aan het programma dat de gemeente-

raad bij haar aantreden op 19 maart 2014 heeft opgesteld en aan de daar-

in verwoorde ambities op het gebied van veiligheid. Basis voor dit nieuwe 

actieprogramma zijn ook de integrale veiligheidsnota 2010-2013 en de ge-

biedsgerichte actieprogramma’s veiligheid voor het zeehavengebied en de 

spoorzones. Daarnaast sluiten we met dit actieprogramma aan bij het beleid 

dat de raad eerder op andere terreinen in een drietal paraplunota’s heeft 

vastgelegd: Maatschappij, Leefomgeving en Economisch Klimaat. Veiligheid 

en het veiligheidsbeleid staan immers niet op zichzelf. Dus leggen we in dit 

actieprogramma de verbinding tussen de genoemde paraplunota’s en het 

veiligheidsdomein. 

In het Uitvoeringsprogramma gemeenteraad 2014-2018 lezen we het volgende over 

veiligheid:

WAT DE GEMEENTERAAD ZEGT OVER VEILIGHEID

Dit Actieprogramma Integrale Veiligheid 

2016-2019 is de opvolger van de Veilig-

heidsnota 2010-2013 (verlengd in 2014). 

Het toen vastgestelde beleid heeft er-

voor gezorgd dat de gemeente zich heeft 

gepositioneerd binnen de veiligheids-

keten, dat er een krachtige crisisorgani-

satie staat en dat er flink is ingezet op 

fysieke, sociale en externe veiligheid. 17 

van de 19 concrete actiepunten uit de ge-

noemde nota, vooral op het gebied van 

sociale veiligheid, zijn uitgevoerd. Aan 2 

werken we nog. Daarnaast hebben we 

de grote branden bij Chemie-Pack (2011), 

Shell Moerdijk (2014) en alle incidenten 

die daartussen en erna hebben plaats-

gevonden, afgehandeld en hebben we 

de nodige verbeterpunten doorgevoerd. 

De resultaten van de extra aandacht voor 

veiligheid mogen er zijn: zoals een pro-

fessionele brandweer-, medische- en po-

litiepost op ons Zeehaven- en industrie-

terrein Moerdijk, innovatieve communi-

catietools voor bedrijventerreinen (het 

CBIS) en voor burgers (in ontwikkeling), 

versterking van de gemeentelijke (en re-

gionale) crisisorganisatie en de nauwe 

samenwerking met onze inwoners via de 

diverse buurtpreventieprojecten. 

De afgelopen jaren is er veel bereikt, heb-

ben we ons als gemeente op een goede 

manier ontwikkeld en hebben we waar 

nodig inhaalslagen gemaakt. We hebben 

onze ervaringen breed gedeeld en veilig-

heid ook interlokaal op de agenda gezet. 

Maar we moeten en zullen scherp blijven, 

nieuwe thema’s aanpakken en nog meer 

uit samenwerking (o.a. PPS) halen. We 

moeten creatief, flexibel en resultaatge-

richt zijn en blijven. Dat is de uitdaging 

die voor ons ligt.

Programma 4 Veiligheid in Moerdijk 

Uitvoeringsprogramma gemeenteraad 2014 - 2018

Doelstellingen Een veiliger Moerdijk is een gezamenlijke doelstelling van overheid, 

burgers, bedrijfsleven en onze partners in de veiligheidsketen. Wij 

willen dat onze inwoners zich veilig voelen. Dat vergt de nodige 

inspanningen gezien het feit dat onze gemeente de 4de plaats op 

de ranglijst van risicoconcentratiegebieden in Nederland inneemt.

1. Versterken Regierol.

2. Het verantwoord omgaan met risico’s.

3. Bestrijding overlast en verloedering in kernen.

4. Verhogen veiligheid(sgevoel).

5. Adequaat voorbereid zijn op incidenten.

Deze ambities van de raad hebben we in dit Actieprogramma Integrale Veiligheid 

verwerkt.

MEER DAN DE OPVOLGER VANHet gaat ons in de eerste plaats om het 

maken van scherpe en doordachte keu-

zes en om het stellen van duidelijke prio-     

riteiten. Niet voor niets onderscheiden 

we een aantal duidelijke focusgebieden 

waarin we de nadruk leggen op resul-

taatgerichte acties. 

NIEUWE DYNAMIEK EN NIEUWE FOCUSGEBIEDEN
De wereld om ons heen verandert snel. 

Ook op het gebied van veiligheid. De risi-

co’s en gevaren die de samenleving, bur-

gers en bedrijven kunnen bedreigen, zijn 

van een andere verschijningsvorm en in-

tensiteit dan enkele jaren geleden. Denk 

bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het 

gebied van criminaliteitsvormen die de 

samenleving ondermijnen. Een andere 

ontwikkeling betreft de in 2015 inge-

voerde transitie in de zorg. De gemeente 

heeft er daardoor veiligheid gerelateer-

de taken en verantwoordelijkheden (en 

dus ook invloed) bij gekregen. Denk in 

dat verband aan de zorg en jeugdzorg. 

De rol van de overheid op het gebied van 

veiligheidsbeheersing en –bestrijding is 

aan veranderingen onderhevig. Wetge-

ving, handhaving, toezicht, de verdere 

professionalisering bij de overheid, de sa-

menwerking tussen overheden onderling 

en met uiteenlopende partners; alles is in 

beweging. Er is ook sprake van een pro-

fessionaliseringsslag. De urgenties op het 

gebied van veiligheid worden breed on-

derkend. Ook maatschappelijk. Burgers, 

bedrijven en andere betrokkenen doen 

een toenemend beroep op een overheid 

die actief en proactief optreedt. In de pu-

blieke opinie is veiligheid en zijn het daar-

aan gekoppelde overheidshandelen en 

de inzet van hulpdiensten een hot item 

geworden.

Ook met deze nieuwe dynamiek houden 

we rekening in ons Actieprogramma In-

tegrale Veiligheid 2016-2019. Daarbij leg-

gen we de nadruk op effectiviteit. Dat 

doen we mede, zoals eerder aangegeven, 

door een scherp onderscheid te maken 

naar focusgebieden waarin we al onze 

inspanningen en die van onze partners 

willen samenbrengen om op die manier 

tot de beste resultaten te komen.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN
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NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN
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MET DE NADRUK OP 
INTEGRAAL EN ACTIEB

Dat we de veiligheid in onze gemeente 

integraal benaderen en aanpakken, heeft 

ook te maken met de manieren waarop 

de verschillende vormen van onveilig-

heid zich vandaag de dag manifesteren. 

Natuurlijk bestaat er een onderscheid 

tussen fysieke (waaronder externe) vei-

ligheid, criminaliteit en sociale veiligheid. 

Maar er is ook sprake van dwarsverban-

den. Zo kunnen vormen van criminaliteit, 

waarvan bedrijven op bijvoorbeeld ons 

zeehaven- en industrieterrein het slacht-

offer zijn, risico’s meebrengen voor de 

fysieke veiligheid die op die specifieke 

locatie in onze gemeente toch al alle aan-

dacht vergt. En zo kan criminaliteit die de 

samenleving ondermijnt, de sociale vei-

ligheid in onze leefgemeenschap nadelig 

beïnvloeden. Er is ook sprake van een re-

latie tussen fysieke veiligheid en moge-

lijk criminaliteit aan de ene kant en het 

sociale domein en de zorgsector aan de 

andere kant. Niet voor niets besteden wij 

daar in dit actieprogramma evenals in het 

uitvoeringsprogramma aandacht aan.

Weliswaar maken we in dit actieprogram-

ma onderscheid naar focusgebieden, 

maar dat neemt niet weg dat we de to-

tale veiligheid in onze gemeente -fysiek, 

Meer nog dan in onze vorige beleidsnota over veiligheid heeft in dit actie-

programma de term ‘integraal’ een nadrukkelijke betekenis. Integrale vei-

ligheid wil zeggen dat we het hebben over veiligheid in de breedste zin van 

het woord. Het gaat om de feiten en cijfers op het gebied van veiligheid, 

maar het gaat ook om de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Waar we 

aan werken, is de objectieve veiligheid. Maar waar het uiteindelijk om gaat, 

is ook de subjectieve veiligheid zoals die in onze gemeente wordt gevoeld 

en ervaren.

maatschappelijk en economisch- zowel 

beleidsmatig als qua uitvoering integraal 

willen benaderen en aanpakken.

Ten slotte zegt integrale veiligheid iets 

over de manier waarop we het beleid ge-

stalte willen geven. De zorg voor veilig-

heid is niet het exclusieve domein van de 

(gemeentelijke) overheid. Risico’s en ge-

varen laten zich niet leiden door gemeen-

tegrenzen. Dus is samenwerking gebo-

den met regionaal opererende instanties: 

zoals de Veiligheidsregio, de verschillen-

de hulpdiensten, de Provincie, de Om-

gevingsdienst, de zorgsector, het jeugd-

werk et cetera. Ook intern, binnen onze 

gemeente, is samenwerking het parool.  

Van veiligheid een succes maken is on-

mogelijk zonder de samenwerking met 

inwoners, bedrijven, verenigingen en an-

dere lokale partijen. Iedereen moet zijn 

verantwoordelijkheid kennen en pakken. 

Daar hebben we in Moerdijk al goede er-

varingen mee. Ook met de regisserende 

en faciliterende rol die dat meebrengt 

voor het gemeentebestuur en de gemeen-

telijke organisatie. Op die weg gaan we 

verder en waar nodig en mogelijk zullen 

we onze rol nog verder versterken. Onder 

meer door de integrale benadering ook 

binnen onze organisatie tot uitdrukking 

te brengen en de samenwerking die daar 

nodig is, stevig te verankeren.

Onze integrale Veiligheidsnotitie 2010 - 

2013 kende een brede opzet waarin alle 

onderwerpen op het gebied van veilig-

heid aan bod kwamen. Op die onderwer-

pen blijven we de komende jaren inzetten. 

Het verschil is dat we met dit actiepro-

gramma specifieker gaan focussen op de 

belangrijkste speerpunten waarmee we 

de komende vier jaar extra aan de slag 

willen. We willen en moeten scherpe 

keuzes maken. Daarom hebben we voor 

een actieprogramma in plaats van een 

lijvig beleidsdocument gekozen. Kort en 

krachtig, to the point en vooral actiege-

richt. De actiematigheid staat voor de 

manier waarop wij uitvoering willen 

geven aan het veiligheidsbeleid. 

In het actieprogramma staan 

per speerpunt de doelstellin-

gen en aanpak beschreven, 

kwantitatief en kwalitatief. 

De veiligheidsproblemen en 

gekozen oplossingsrichtingen 

staan centraal, de cijfers zijn 

er voor de duiding van de nul-

situatie en het te bereiken doel. 

Hoe concreet we ook willen zijn, 

het actieprogramma is en blijft een 

programma op hoofdlijnen dat richting 

geeft en bovendien voldoende flexibili-

teit biedt om de komende jaren in te spe-

len op de actualiteit en nieuwe ontwik-

kelingen. Bijsturen blijft mogelijk, maar 

zonder daarbij het einddoel uit het oog 

te verliezen. 

VAN BELEIDSNOTITIE NAAR ACTIEPROGRAMMA

De uitwerking van de speerpunten uit 

dit actieprogramma is opgenomen in 

het Uitvoeringsprogramma Integrale 

Veiligheid. Daarin zijn de concrete acties 

opgenomen. Over de voortgang van het 

actieprogramma en uitvoeringsprogram-

ma communiceren we via de bestuursrap-

portages. Daarnaast zullen we aan het 

eind van ieder uitvoeringsjaar samen met 

de gemeenteraad terugblikken op de 

behaalde resultaten, inzoomen op ont-

wikkelingen en bezien of bijstelling van 

het uitvoeringsprogramma wenselijk is. 

We monitoren 4-jaarlijks via de landelijke 

veiligheidsmonitor het veiligheidsgevoel 

van onze burgers. Maandelijks analyse-

ren we de harde criminaliteitscijfers om 

daar waar nodig snel te kunnen bijsturen.

UITVOERINGSPROGRAMMA
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VOOR IEDEREEN
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GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
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EN NETWERKPOSITIE
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HET RISICOPROFIEL VAN MOERDIJKC
De gemeente Moerdijk is in termen van veiligheid, risico’s en veiligheidszorg 

een ‘atypische’ gemeente. Het risicoprofiel is bijzonder vanwege de aanwe-

zigheid van onder andere het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, bedrij-

venterrein Dintelmond en de wijze waarop de gemeente wordt doorsneden 

door verschillende transportassen (spoor, A16, A17/A59 en A29, Hollandsch 

Diep en buisleidingen) waarover en waardoor vervoer van gevaarlijke stof-

fen plaatsvindt.

Door de aanwezige bedrijvigheid en de 

ligging tussen snelwegen lijkt de gemeen-

te ook gevoeliger voor bepaalde vormen 

van criminaliteit dan andere gemeenten 

van vergelijkbare omvang. Meest in het 

oog springend zijn inbraaktoerisme, be-

drijfsdiefstal en druggerelateerde pro-

blematiek.

De gemeente Moerdijk huisvest de 4e 

zeehaven van Nederland, hetgeen bij-

zondere aandacht vraagt met name op 

het gebied van georganiseerde criminali-

teit, externe veiligheid en terrorismebe-

strijding. Het geheel maakt dat Moerdijk 

landelijk wordt gezien als het op drie na 

grootste risicoconcentratiegebied van 

Nederland.

En er is meer. Bij de beleving van (on)

veiligheid gaat het immers ook om de 

leefbaarheid in onze gemeente en om 

de persoonlijke levenssfeer en het veilig-

heidsgevoel van de bijna 37.000 inwoners 

die Moerdijk telt. Die wonen bovendien 

verspreid over elf kernen en nog meer 

buurtschappen. Het veiligheidsbeleid 

richt zich dan ook op het voorkomen en 

verminderen van (gevoelens van) onvei-

ligheid die kan ontstaan als gevolg van 

diverse vormen van overlast (bijvoor-

beeld burenoverlast, verloedering, over-

last door jeugd, vormen van huiselijk 

geweld). Het algemene beeld is dat het 

risicoprofiel op dit punt niet wezenlijk an-

ders is dan bij gemeenten van vergelijk-

bare grootte. Zowel de leefbaarheid als 

het veiligheidsgevoel zijn vergelijkbaar 

met het gemiddelde in de regio. 

Toch zal de aandacht voor sociale veilig-

heid de komende jaren toenemen. Door 

de veranderingen in de zorg zullen -ook 

kwetsbare- mensen langer zelfstandig 

moeten blijven wonen, meer in een regu-

liere omgeving moeten werken (in plaats 

van beschut) en zijn zij meer aangewezen 

op hun omgeving. Dit stelt ook eisen aan 

Van invloed op het risicoprofiel van onze 

gemeente is ook wat onze inwoners er-

varen op het gebied van (on)veiligheid 

en wat hun veiligheidsgevoel is. Een be-

langrijke informatiebron op dit punt is de 

‘Gemeentelijke Beleidsmonitor Veiligheid 

en Leefomgeving’, waarvan de meest re-

cente cijfers dateren uit 2013. 

Het spreekt voor zich dat deze input een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij het for-

muleren van het veiligheidsbeleid en van 

de maatregelen en acties die daarvan het 

gevolg zijn. In de toekomst gaan wij de 

veiligheidsbeleving van onze inwoners 

vierjaarlijks meten via de Landelijke Vei-

ligheidsmonitor. We streven ernaar om 

het veiligheidsbeleid nog meer vanuit 

de samenleving gestalte te laten krijgen. 

Buurtpreventieprojecten vormen hiertoe 

een belangrijk instrument, omdat we 

daarmee als gemeente via de deelnemers 

meer gevoel krijgen bij de veiligheids-

kwesties per buurt. 

Behalve op de veiligheidsbeleving door 

onze burgers, blijven wij ook continu 

monitoren op de veiligheidsbeelden en      

-cijfers die wij van onze veiligheidspart-

ners ontvangen en zelf verzamelen.

Veiligheid in de buurt (cijfer) 6.6

Leefbaarheid in de buurt (cijfer) 7.3

Sociale kwaliteit (cijfer) 6.5

Verloedering (indicator) 2.9

Jeugdoverlast (indicator) 2.7

Verkeersoverlast (indicator) 3.1

Drugs/alcohol-overlast (indicator) 1.1

Burenoverlast (indicator) 3.1

Aantal buurtptreventieteams 1

Aantal buurtpreventisten ca. 60

Aantal overige vrijwilligers veiligheid 0

Succes % buurtbemiddeling 80%

Woninginbraken 241

Huiselijk geweld  177

Geweldsmisdrijven 41

Bedrijfsinbraken 66

Subjectieve cijfers Veiligheid Moerdijk, 2013

Objectieve cijfers Veiligheid Moerdijk, 2013

MONITOR

de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

van deze kwetsbare groepen en hun om-

geving. Tevens zien we dat de bezuini-

gingen in de zorg steeds vaker leiden tot 

overlast en veiligheidsproblemen. Ook 

dat aspect mag in het gemeentelijk vei-

ligheidsbeleid niet onbelicht blijven.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

Transportroutres:  Spoor  Buisleiding  Vaarroute  Rijksweg

HET RISICOPROFIEL VAN MOERDIJK CC HET RISICOPROFIEL VAN MOERDIJK
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Zorgen voor optimale veiligheid betekent 

dat we voor balans moeten zorgen tus-

sen enerzijds de risico’s die ons kunnen 

bedreigen en anderzijds al datgene wat 

wij in Moerdijk daar tegenover kunnen 

stellen.

Iedere inwoner van Moerdijk heeft het recht om zich veilig te voelen in zijn 

of haar eigen wijk of buurt. Daar maken we ons de komende vier jaar sterk 

voor. In de afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet op het 

gebied van veiligheid. Daar bouwen we nu op verder. Honderd procent vei-

ligheid garanderen kunnen we niet. Die garantie bestaat nu eenmaal niet. 

Maar we kunnen ons wel uitermate inspannen om waarborgen te scheppen 

voor zoveel mogelijk veiligheid. Dat doen we door de verworvenheden van 

ons veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren nog steviger te verankeren, 

door waar nodig het beleid te intensiveren en door nieuwe uitdagingen aan 

te gaan. Dat alles doen we samen met onze burgers, met het bedrijfsleven, 

met maatschappelijke organisaties en met onze veiligheidspartners. Ieder-

een neemt zijn verantwoordelijkheid. Als gemeente pakken we daarbij onze 

regierol en zullen we onze ‘medestanders in veiligheid’ zoveel mogelijk en-

thousiasmeren en faciliteren.

VEILIGHEID IN BALANS

ONZE AMBITIES

• Dat we het 4e risicoconcentratiegebied van Nederland zijn.

• Dat we de 4e grootste zeehaven van Nederland hebben.

• Dat er in de gemeente 15 BRZO-bedrijven en 78 overige risicobedrijven zijn geves-

tigd (januari 2016).

• Dat we in Zuid-Nederland een logistieke hotspot zijn.

• Dat we in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant zijn.

• Dat onze 37.000 inwoners in verschillende kernen en buurtschappen wonen.

Die risico’s omvatten kort samengevat:

Maar daar kunnen we als gemeente en samenleving ook het nodige tegenover zet-
ten. We noteren de volgende ‘Moerdijkse kernwaarden’:

• Samenwerking en vertrouwen. In Moerdijk hebben we laten zien dat we kunnen sa-

menwerken. Met burgers, zoals het grote aantal buurtpreventisten (inmiddels 700 

in 2015!) die samen met de gemeente en politie de strijd aangaan tegen woning- 

inbraken. Met het bedrijfsleven, dat op het zeehaven- en industrieterrein samen 

met de overheid heeft geïnvesteerd in de best mogelijke brandweerzorg. En met 

andere overheden, waardoor we na gezamenlijke bekrachtiging van het Actiepro-

gramma Moerdijk Veilig de veiligheid 

op het haven- en industrieterrein een 

belangrijke impuls hebben gegeven. 

Al die samenwerking is gebaseerd op 

wederzijds vertrouwen en vormt tevens 

een stevig fundament voor vertrouwen 

in de toekomst.

• Veerkracht en flexibiliteit. Het beste be-

wijs dat we in Moerdijk over de nodige 

veerkracht en flexibiliteit beschikken, 

toont de grote brand bij Chemie-Pack 

in 2011. Overheden en bedrijfsleven 

hebben zich gezamenlijk ingezet om de 

‘lessons learned’ om te zetten in beleid 

en maatregelen waarmee we de vei-

ligheid naar een hoger niveau hebben 

getild. Daarbij hebben alle betrokken 

partijen ook de nodige creativiteit en 

innovatiekracht aan de dag gelegd. Bij 

de laatste grote veiligheidsincidenten 

binnen de gemeente (m.n. de grote 

branden bij Shell Moerdijk en Remon-

dis Argentia in respectievelijk 2014 en 

2015) hebben we daar de vruchten van 

geplukt. Moerdijk heeft duidelijk ge-

leerd, geïnvesteerd en doet het beter, 

zo oordeelde de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid in juli 2015. 

• Een krachtige samenleving. Moerdijk is 

in alle opzichten een krachtige samen-

leving. Dat is de vrucht van de opge-

bouwde samenwerking en de getoon-

de veerkracht. Behalve vertrouwen in 

elkaar is er ook de bereidheid om sa-

men stappen te zetten naar een nog 

veiliger Moerdijk.

• Regisserend vermogen. We hebben als 

gemeentebestuur in de afgelopen ja-

ren tijdens uiteenlopende veiligheids-

trajecten onze regierol gepakt. We 

hebben partijen bij elkaar gebracht, 

het voortouw genomen in het formule-

ren van beleid en bedenken van maat-

regelen en daar (letterlijk en figuurlijk) 

de handtekeningen van onze partners 

onder gekregen. In situaties waarin an-

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

Veiligheid in balans

• Ambitie 

• Flexibiliteit

• Veerkracht

• Samenwerking

• Krachtige samenleving

• Regisserend vermogen

• Vertrouwen

• Grootste gemeente van NB: 184 km2 

• 37.000 inwoners over 11 kernen

• 4e risicoconcentratiegebied van NL

• 4e zeehaven van NL

• 15 BRZO + 78 overige risicobedrijven 

(januari 2016)

• Logistieke hotspot van Z-NL

dere partijen ‘in regie’ waren, hebben 

we ons steeds coöperatief en construc-

tief betoond. 

• Ambitie. Van de gemeente mag men, 

zowel bestuurlijk als ambtelijk, de no-

dige ambities verwachten op het ge-

bied van veiligheid. Sowieso blijven we 

ons inzetten om de Moerdijkse kern-

waarden die onze kracht zijn, verder 

te versterken. Maar het is vooral onze 

ambitie om resultaatgericht aan de slag 

te blijven. Vandaar dus dit actiematige 

beleidsplan waarin de focus ligt op con-

crete uitvoeringsmaatregelen.

ONZE AMBITIES DD ONZE AMBITIES
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Onze belangrijkste ambitie is om de ko-

mende vier jaar de criminaliteit en over-

last in de verschillende kernen tegen te 

gaan en het veiligheidsgevoel van onze 

inwoners te versterken. Daarnaast ma-

ken we extra slagen op het gebied van 

fysieke veiligheid en zullen we over de 

gehele linie onze regierol en positie in 

het veiligheidsnetwerk versterken.

Rond deze vier focusgebieden hebben 

we onze hoofddoelstellingen geformu-

leerd en die vervolgens voorzien van een 

uitgebreid pakket van maatregelen en 

acties. In de hierna volgende hoofdstuk-

ken worden ambities en doelstellingen 

nader omschreven en schetsen we in vo-

gelvlucht onze maatregelen. Alle maatre-

gelen, voorzien van toelichting en nadere 

uitwerking, komen terug in ons uitvoe-

ringsprogramma dat deel uitmaakt van 

dit actieprogramma.

‘Iedere inwoner van Moerdijk heeft recht op 
een veilige leefomgeving en moet zich ook 
veilig kunnen voelen in de eigen buurt. In onze 
aanpak staat preventie voorop, waarbij we 
doorpakken daar waar het nodig is. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid als het gaat om 
veiligheid, waarbij we er van uit gaan dat onze 
veiligheidspartners, burgers en bedrijven dat 
ook doen. Werken aan veiligheid is immers een 
gedeelde verantwoordelijkheid.’

HOOFDAMBITIE FOCUSGEBIEDEN EXTRA RANDVOORWAARDEN
EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE Opschalen in regie en netwerkpositie

EEN VEILIGE BUURT 
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STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

 Een veilige buurt voor iedereenEEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
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STEVIG AANPAKKEN
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 Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

 Georganiseerde criminaliteit stevig aanpakken

Onze hoofdboodschap luidt:

A. Van regisseren naar stimuleren en faciliteren

B. Communicatie

Onze veiligheidsambities hebben we uitgewerkt naar vier focusgebieden:
Het veiligheidsbeleid en alle maatregelen 

effectief en succesvol laten zijn, gaat niet 

zonder slag of stoot. We willen aan een 

aantal extra randvoorwaarden voldoen 

om de beoogde resultaten ook daadwer-

kelijk te bereiken.

Als gemeente voeren we de regie over 

het veiligheidsbeleid. Dit doen we van-

uit onze eindverantwoordelijkheid voor 

de veiligheid en gezondheid van onze 

inwoners. Dit betreft echter een gedeel-

de verantwoordelijkheid. Een risicoloze 

samenleving bestaat niet, dat weten we 

allemaal. Maar wanneer iedereen (over-

heid, burgers, bedrijven, verenigingen) 

verantwoordelijkheid neemt voor de 

veiligheid in eigen omgeving, buurt en 

woning, kunnen we de risico’s wel mini-

maliseren. Als gemeente zullen we alle 

betrokkenen op deze gedeelde verant-

woordelijkheid wijzen en daar zo nodig 

ook op aanspreken. We zullen ieders be-

trokkenheid stimuleren en initiatieven 

die bijdragen aan de veiligheid van onze 

samenleving zoveel mogelijk faciliteren. 

Onze rol verschuift de komende jaren van 

regisseren naar stimuleren en faciliteren.

Communicatie over risico’s, verantwoor-

delijkheden en actualiteiten op het ge-

bied van veiligheid is cruciaal en is mede 

van invloed op de veiligheidsbeleving. 

Communicatie is nodig om te laten zien 

en horen wat wij en anderen doen op 

D. Flexibiliteit en inspelen op actualiteit

C. Creativiteit en innovaties

dat gebied. Communicatie dient de trans-

parantie die de samenleving mag ver-

wachten. We zullen als gemeente nog 

zichtbaarder gaan optreden en onze in-

spanningen voor een veiliger Moerdijk 

nadrukkelijker over het voetlicht bren-

gen. We zetten onze communicatie ook 

in als instrument in het enthousiasmeren 

van anderen om hun bijdragen te leveren.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

In het veiligheidsbeleid staat de lokale 

aanpak voorop, maar om onze slagkracht 

als organisatie te vergroten en te verbre-

den is vaak ook samenwerking op regio-

nale en zelfs landelijke schaal gewenst. 

We willen daarbij creatief en innovatief 

zijn. Op die manier kunnen we onze slag-

kracht blijven verbeteren. 

We vragen van onze organisatie, maar 

ook van onze partners en het bedrijfsle-

ven veerkracht en flexibiliteit. Veiligheid 

is dynamisch. Het probleem van vandaag 

kan morgen weer anders zijn. Daarom 

willen we naast de inzet op de vier fo-

cusgebieden kunnen inspelen op de ac-

tualiteit. Mensen en middelen worden 

daarom flexibel ingezet. Een voorbeeld 

daarvan is de aanpak van woninginbra-

ken, waarbij zogenaamde hotspots zich 

van wijk tot wijk kunnen verplaatsen. 

Maar ook ten aanzien van incidenten 

geldt deze randvoorwaarde, omdat deze 

zich immers niet laten voorspellen.

ONZE AMBITIES DD ONZE AMBITIES
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EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

F. Buurtgericht en persoonsgericht werken

AMBITIES IN CIJFERS
De in dit actieprogramma beschreven 

ambities en doelen moeten, samen met 

de concrete acties uit het uitvoerings-

programma, resultaat opleveren. De ge-

wenste resultaten zijn slechts voor een 

beperkt deel meetbaar. Niettemin willen 

wij, ter vergelijking met de op pagina 11 

getoonde subjectieve en objectieve cijfers 

Veiligheid Moerdijk 2013, al een doorkijk 

bieden naar de meetbare resultaten die 

ons in 2019 voor ogen staan. 

Veiligheid in de buurt (cijfer) 7.0

Leefbaarheid in de buurt (cijfer) 7.5

Sociale kwaliteit (cijfer) 7.0

Verloedering (indicator) 2.5

Jeugdoverlast (indicator) 2.5

Verkeersoverlast (indicator) 2.8

Drugs/alcohol-overlast (indicator) 1.0

Burenoverlast (indicator) 2.5

Aantal buurtptreventieteams 30 (incl. alternatieven als Whatapp-groepen)

Aantal buurtpreventisten > 800

Aantal overige vrijwilligers veiligheid > 400

Succes % buurtbemiddeling 85%

Woninginbraken < 150

Huiselijk geweld  < 155 (en toename meldingsbereidheid)

Geweldsmisdrijven < 30

Bedrijfsinbraken < 60

Subjectieve cijfers Veiligheid Moerdijk, 2019Visualisatie informatiegestuurde aanpak Objectieve cijfers Veiligheid Moerdijk, 2019

E. Probleem- en informatiegestuurd werken

Input: welke informatie komt er binnen?

• Operationele signalen partners

• Signalen burgers/bedrijven

• Gemeentelijke registraties

• Gegevens VTH, Balie, Zorg, RBOR

• Regionale / landelijke bronnen

• Onderzoeksresultaten

• Media

Gerichte acties:

• Doorgeven signalen aan partners

• Persoonsgerichte aanpak

• Stimuleren burgerinitiatieven 

op hotspots

• Gerichte inzet toezichtcapaciteit

• Gebiedsgerichte aanpak

• Communicatie op maat

Gemeentelijk informatie-

knooppunt:

Verwerking, matchen en 

beoordeling van informatie 

en het uitzetten van gerich-

te acties (Veiligheidsstaf 

Moerdijk).

We willen meer ‘aan de voorkant’ van de 

veiligheidsproblematiek opereren en niet 

alleen reactief te werk gaan. Dus gaan 

we meer dan voorheen probleem- en 

informatiegestuurd werken. In het ver-

leden hebben we nog te weinig gebruik 

gemaakt van de informatie die op ande-

re beleidsterreinen voorhanden is (zoals 

openbare ruimte, leefbaarheid, zorg, 

jeugd, werk en inkomen). Het steeds be-

ter benutten van de eigen gemeentelijke 

informatiebronnen, maar ook van de in-

formatie van onze partners, burgers en 

bedrijven is een belangrijke randvoor-

waarde. Door deze informatie te verza-

melen en te analyseren kunnen we veilig-

heidsproblemen veel vroeger signaleren. 

We zullen de uitvoering van het veilig-

heidsbeleid zoveel mogelijk voorzien van 

maatwerk door zowel buurtgericht als 

persoonsgericht te werk te gaan. We gaan 

de veiligheid op buurtniveau aanpakken 

en ook op dit niveau de betrokkenheid bij 

veiligheid van inwoners en ondernemers 

stimuleren. De veiligheidsproblematiek 

kan immers van buurt tot buurt verschil-

lend zijn. Ook de aanpak van problemen 

kan buurtspecifiek zijn. ‘Samen de veilig-

heid van onze eigen buurt waarborgen’ 

wordt de benadering. Verder zetten we 

meer in op een persoonsgerichte aanpak 

van veiligheid en zorg, waarbij we maat-

werk kunnen leveren om de effectiviteit 

van onze maatregelen te vergroten.

ONZE AMBITIES DD ONZE AMBITIES
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ONZE AMBITIE
Het lokaal, regionaal en landelijk samenwerken met veiligheidspartners 

wordt een van de pijlers onder ons veiligheidsbeleid en maakt daar 

structureel deel van uit. De samenwerking leidt tot nieuwe en extra 

impulsen, waarmee we nog effectiever kunnen werken aan het behalen 

van onze veiligheidsdoelen.

Maximale veiligheid bewerkstelligen 

voor iedereen die in Moerdijk woont, 

werkt of verblijft, kunnen we als ge-

meente niet in ons eentje. We hebben 

de samenwerking nodig van burgers, be-

drijven en uiteenlopende maatschappe-

lijke organisaties. We moeten die samen-

werking zelf aanjagen door een platform 

te bieden en partners te enthousiasme-

ren, te faciliteren en hen daadwerkelijk 

te ondersteunen bij de ontwikkeling en 

uitvoering van bruikbare ideeën. We zul-

len die samenwerking dus zelf moeten 

regisseren en coördineren.

Daarnaast hebben we voor de realisatie 

van onze veiligheidsdoelen de samen-

werking nodig van andere overheden 

en van instanties en organisaties die 

deel uitmaken van het veiligheidsnet-

werk om ons heen. Gezamenlijk kunnen 

we komen tot afstemmingen die bijdra-

gen aan versterking van de veiligheid in 

Moerdijk. We kunnen informatie uitwis-

selen, beleid en maatregelen op elkaar 

afstemmen en samen in actie komen. De 

samenwerking in dit netwerk biedt onze 

gemeente tevens de mogelijkheid om 

in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Ook hier moeten we onze coördineren-

de rol pakken. Om daarin succesvol te 

zijn, moeten we dan wel onze netwerk-

positie verbeteren. 

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

OPSCHALEN IN REGIE 
EN NETWERKPOSITIE01

WERK MAKEN VAN (MEER) VEILIGHEID BETEKENT DAT WE 

ALS GEMEENTE ZELF BELEID VOEREN EN MAATREGELEN 

NEMEN. DAARNAAST KOMT HET AAN OP SAMENWERKEN 

MET UITEENLOPENDE PARTNERS EN ALLE BETROKKENEN 

ENTHOUSIASMEREN EN FACILITEREN OM OOK HUN 

AANDEEL TE LEVEREN. DAT VEREIST EEN DOORDACHTE 

REGIEROL VAN DE GEMEENTE EN STELT TEVENS EISEN 

AAN ONZE ROL EN POSITIE BINNEN HET NETWERK VAN 

VEILIGHEIDSPARTNERS.

“Om het 
veiligheidsbeleid tot 
een succes te maken 
pakken we onze 
regierol.”

01 OPSCHALEN IN REGIE EN NETWERKPOSITIE OPSCHALEN IN REGIE EN NETWERKPOSITIE 01
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“Samen in actie voor 
een veiliger Moerdijk 
beschouwen we als 
een opgave voor 
onszelf en al onze 
partners.”

• Investeren in de gemeentelijke inzet en 

de Veiligheidsstaf op sterkte brengen.

• We actualiseren het Actieprogramma 

Moerdijk Veilig.

• We pakken de veiligheid rond de spoor-

zones voortvarend aan.

• We komen met een convenant en maat-

regelenpakket voor de veiligheid op en 

rond het Hollandsch Diep.

• We streven naar een veiligheidsconve-

nant met horeca- en recreatiesector.

• We stellen een Actieplan Veiligheid Din-

telmond op.

• We zetten wijktafels Veiligheid op voor 

Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 

en Bedrijventerrein Dintelmond.

• We organiseren of werken mee aan bij-

eenkomsten en conferenties als de Vei-

ligheids TOP Moerdijk

• We stimuleren een regionale veilig-

heidsagenda op risicobeheersing en 

werken daar actief aan mee.• We laten ons actief informeren door 

veiligheidspartners, inwoners, bedrijfs-

leven en anderen.

• We houden criminaliteitscijfers nauw-

lettend in de gaten houden.

• We weten wanneer een zorgkwestie 

een veiligheidsprobleem wordt.

• We hebben een beter zicht op sociale 

problemen ‘achter de voordeur’.

DOELEN EN ACTIES IN VOGELVLUCHT

Krachtige verbindingen met en 
tussen partners in Moerdijk met een 
taak op het gebied van veiligheid. 

Wij zijn regisseur, facilitator 
en innovator binnen het 
veiligheidsnetwerk.

De aandacht voor veiligheid is 
duurzaam verankerd binnen de 
gemeente en bij haar partners.

Een goede informatiepositie van 
de gemeente en een sluitende 
informatie-uitwisseling met 
veiligheidspartners.

Stellen van de juiste prioriteiten 
binnen het veiligheidsdomein, 
zodat we de juiste dingen op de 
juiste plaats doen voor maximale 
veiligheidswinst.

WAT WILLEN 
WE BEREIKEN?

2019

Slagkracht = menskracht Aan de slag met plannen 
en programma’s

Actief in de regio en waar nodig de 
leiding nemen

Slim omgaan met informatie

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN EN GAAN 

WE DOEN?

Regie voeren en een adequate net-

werkpositie beschouwen we als 

randvoorwaarden om de samenwer-

king te optimaliseren die nodig is 

voor een veilig Moerdijk. We gaan 

daarom de komende jaren zowel 

onze regierol als onze netwerkposi-

tie verder opschalen. In de samen-

werking met netwerkpartners krijgt 

vooral die rond het zeehaven- en    

industrieterrein extra aandacht.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK

Zie voor meer details en verdere toelichting 
het Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid.

01 OPSCHALEN IN REGIE EN NETWERKPOSITIE
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Bewoners

VEILIGE
BUURT

Woning-
coporaties

Ondernemers

Wijk-
agent

Veiligheids-
    coördinator
        gemeente

Verenigingen
en instellingen

BOA’s

ONZE AMBITIE
In alle elf kernen van onze gemeente, maar ook in het buitengebied met 

haar buurtschappen, moeten veiligheid en veiligheidsbeleving optimaal 

zijn. De aanpak die hiervoor nodig is, leidt tot hogere scores op het gebied 

van leefbaarheid en sociale kwaliteit en tot lagere cijfers op het gebied van 

criminaliteit, overlast en verloedering.

Deze ambitie waarmaken is, gelet op 

de uitgestrektheid van onze gemeente, 

een forse uitdaging. We zullen de aan-

dacht immers moeten verdelen. Maar 

dat neemt niet weg dat we onze inspan-

ningen vooral richten op die plekken en 

onderwerpen die de hoogste prioriteit 

hebben.

Het streven naar veilige buurten sluit aan 

bij de beleidskaders uit onze drie para-

plunota’s waar het gaat om onderwerpen 

als leefbaarheid, kwaliteit van de leef-

omgeving, sociale cohesie en burger-

participatie. Ook ligt er een relatie met 

de gemeentelijke taken op het gebied 

van zorg en jeugdzorg zoals we die 

sinds 2015 als gevolg van de decentra-

lisaties kennen. Behalve beleidsinhou-

delijk komt de relatie tussen veiligheid, 

zorg en jeugdzorg ook tot uiting in de 

manier van intern en extern samen-

werken en de communicatie.

WE DOEN HET VOORAL SAMEN
Buurten veilig(er) maken doe je vooral 

door samen te werken. Het gaat om een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

gemeente, inwoners, ondernemers en 

uiteenlopende partners. Voor iedereen is 

er een rol weggelegd. De gemeente re-

gisseert de samenwerking, verbindt par-

tijen en faciliteert bewoners- en andere 

initiatieven. Inwoners zijn ervaringsdes-

kundigen bij uitstek, weten knelpunten 

aan te geven en werken mee aan oplos-

singen. De ervaringen die we in Moerdijk 

inmiddels hebben opgedaan op het ge-

bied van buurtpreventie, wijzen uit dat 

betrokkenheid van bewoners van grote 

toegevoegde waarde is. Andere buurt- 

actoren zijn verenigingen, instellingen, 

ondernemers, sociale gebiedsteams, de 

woningcorporaties en uiteraard de wijk-

agenten, buitengewoon opsporingsamb-

tenaren (BOA’s) en buitendienstopzich-

ters van de gemeente. We willen al deze 

partijen mobiliseren tot veiligheidsnet-

werken op buurtniveau. Dat maakt het 

mogelijk om tot een gebiedsgerichte en 

effectieve aanpak te komen en om op die 

manier samen signalen uit te wisselen en 

gerichte acties in te zetten. Ook de inter-

ne samenwerking binnen de gemeente-

lijke organisatie stemmen we daar op af.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

EEN VEILIGE BUURT
VOOR IEDEREEN02

VEILIG LEVEN EN JE VEILIG VOELEN ZIJN 

PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN. OOK VOOR 

DE INWONERS VAN MOERDIJK. EEN VEILI-

GE BUURT VOOR IEDEREEN IS DAN OOK EEN 

VAN DE SPEERPUNTEN VAN ONS VEILIG-

HEIDSBELEID.

NIEUWE KANSEN
De nieuwe taken en verantwoorde-

lijkheden van de gemeente op de 

terreinen zorg, jeugdzorg en werk 

bieden kansen om ook de relatie te 

leggen met veiligheid. Wanneer we 

voor de juiste verbindingen tussen ge-

noemde gebieden zorgen, kunnen we 

door middel van een integrale benade-

ring ook effectiever inzetten op bijvoor-

beeld kwetsbare personen en gezinnen.

02 EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN 02
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• De waardering voor veiligheid scoort in 

2019 in iedere woonkern minimaal een 

7,0.

• Toename van het 

aantal buurtpre-

ventisten van ca. 700 in 2015 naar > 800 

in 2019.

• In alle 11 kernen buurtpreventie 

 (was 1 in 2013 en 4 in 2015).

• We werken samen met buurtpreven-

tieteams en veiligheidspartners om on-

veilige plaatsen op te sporen en aan te 

pakken. 

• Van alle gevallen van buurtbemiddeling 

moet 85% succesvol zijn (was in 2013 bij 

40 gevallen 80%).

• Het gevoel van verloedering gaat om-

laag van 2,9 (2013) naar 

2,5 (2019).

• Het resultaat is: minder 

hondenpoep waar die niet hoort, min-

der rommel op straat, minder vernie-

lingen, minder bekladdingen, minder 

verwilderd groen.

• We gaan door met de Buiten Beter App, 

waarmee inwoners verloedering kun-

nen melden. Indien nodig reageren we 

nog sneller.

• We treden op tegen verpaupering van 

panden en komen met een actieplan 

om donkere en onveilige plekken aan 

te pakken.

• Het rapportcijfer gaat om-

hoog van 6,5 (2013) naar 

7,0 (2019).

• We stimuleren en faciliteren initiatie-

ven van bewoners en promoten hiertoe 

opnieuw het fonds ‘Moerdijk leeft’.

• We signaleren vroegtijdig spanningen 

in buurten en zorgbehoeften achter de 

voordeur.

• Al bij het ontwerp van de openbare 

ruimte (dus op de tekentafel) hebben 

we oog voor (sociale) veiligheid.

• Het aantal gevallen van huiselijk ge-

weld neemt af: van 177 (2013) naar 155 

(2019). Terwijl de meldingsbereidheid 

toeneemt.

• Het aantal gevallen van openbare ge-

weldpleging neemt 

af: van 41 (2013) naar 

30 (2019).

• In horecagebieden hanteren we de 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

• We verhogen de aandacht voor geweld-

preventie bij evenementen. 

• Het aantal woninginbraken daalt van 

152 (2013) naar 125 (2019) door: actie-

ve promotie Keurmerk 

Veilig Wonen, presta-

tieafspraak woningcor-

poratie over beveiliging 

woningvoorraad, imple-

mentatie draaiboek inbraakgolf.

• Het aantal bedrijfsinbraken daalt van 

66 (2013) naar < 60 (2019) door: bredere 

inzet van collectieve beveiliging en het 

Keurmerk Veilig Ondernemen.

• Goede (bewaakte) parkeervoorzienin-

gen voor het zeehaven- en industrieter-

rein en de NS Stations Lage Zwaluwe en 

Zevenbergen.

• Terugdringen van fietsendiefstallen op 

diverse hotspots (o.a. bij stations, sport-

verenigingen, zwembaden).

• De indicator jeugdoverlast daalt van 2,7 

(2013) naar 2,5 (2019) door: uitvoering 

Plan van Aanpak Jeugdoverlast, deel-

name aan JPO overleg en het faciliteren 

van jongerenactiviteiten en jongeren-

werkers.

• De indicator verkeersoverlast daalt van 

3,1 (2013) naar 2,8 (2019). Gevaarlijke si-

tuaties worden aangepakt.

• De indicator drugs- en alcoholover-

last daalt van 1,1 (2013) naar 1 (2019). 

Er is voldoende toezicht op drank- en 

drugsgebruik in de openbare ruimte. 

Drugspanden worden gesloten.

• De indicator burenoverlast daalt van 

3,1 (2013) naar 2,5 (2019). Ongewenst 

gedrag van huurders 

wordt effectiever aan-

gepakt.

DOELEN EN ACTIES IN VOGELVLUCHT

Verbetering van de sociale 
structuur, voor veilige en 
leefbare buurten.

Verloedering wordt 
voorkomen en actief 
bestreden.

Vermindering 
van overlast in de 
woonomgeving.

We zijn Samen in actie 
voor een veilige buurt.

Afname van huiselijk en 
openbaar geweld.

Minder inbraken in 
woningen, bedrijven 
en voertuigen. 

WAT WILLEN 
WE BEREIKEN?

“Veiligheid op 
buurtniveau is 
een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
van gemeente, 
inwoners, 
ondernemers en 
partners. Samen 
werken we aan een 
veilige buurt voor 
iedereen!”

2019

2,9 2,5
2013 2019

6,5 7,0

2013 2019

152 125
2013 2019

3,1 2,5
2013 2019

41 30

2013 2019

Samen in actie voor een veilige buurt
Verloedering voorkomen en 
actief bestrijden

De sociale structuur in buurten 
verbeteren

Minder huiselijk en openbaar geweld
Minder inbraken in woningen, 
bedrijven en voertuigen

Minder overlast in de woonomgeving

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK

Zie voor meer details en verdere toelichting 
het Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid.

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN EN GAAN 

WE DOEN?

Om veilige buurten te creëren en 

te behouden zetten we samen met 

onze partners, inwoners en onder-

nemers in op het terugdringen van 

woning- en bedrijfsinbraken en voer-

tuigcriminaliteit. Deze onderwerpen 

zien we als high impact crimes en 

veroorzaken veel onveiligheidsge-

voelens. Daarnaast zetten we in op 

verbetering van de (sociale) kwaliteit 

van de leefomgeving en het terug-

dringen en sneller aanpakken van 

verloedering in buurten.
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ONZE AMBITIE
We streven naar een verdere verbetering van de balans tussen de 

economische belangen in onze gemeente en de veiligheid van onze 

inwoners. De risico’s voor burgers, die het gevolg kunnen zijn van 

economische activiteiten, willen we tot een minimum beperken. Hun 

veilige woon- en leefomgeving is het uitgangspunt.

De maatregelen die nodig zijn om deze 

ambitie waar te maken, zijn velerlei. Ze 

richten zich op de risico veroorzakende 

bedrijven en transportmodaliteiten 

(risicobronnen), op het ruim-

tegebruik binnen de risi-

cocontouren 

(fysieke omgeving), op het maximaal 

voorkomen en bestrijden van gevaren 

en op de zelfredzaamheid van burgers 

(beheersbaarheid).

ACTUEEL RISICOBEELD
De gemeente Moerdijk huisvest de 4e zee-

haven van Nederland en is landelijk gezien 

het op drie na grootste risicoconcentratie-

gebied. Op Zeehaven- en Industrieterrein 

Moerdijk is een groot aantal BRZO-bedrij-

ven gevestigd. Bovendien lopen door onze 

gemeente diverse transportassen waar-

over -via de weg, het spoor, het water en 

ondergrondse buisleidingen- gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd. 

Werken aan externe veiligheid begint met 

het beschikken over up to date kennis over 

risico’s en mogelijke gevaren die in onze 

gemeente aanwezig zijn. Meer specifiek 

gaat het om de kennis over de omgang 

met gevaarlijke stoffen. De gemeente 

heeft een goed beeld van die risico’s en 

houdt dat, samen met haar veiligheids-

partners, permanent actueel.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

EXTERNE VEILIGHEID: 
NAAR EEN BETER EVENWICHT03

WE ZEIDEN HET AL IN DE INLEIDING VAN DIT ACTIEPROGRAMMA: MOERDIJK 

HEEFT VANWEGE DE AANWEZIGHEID VAN ONDER ANDERE HET ZEEHAVEN- 

EN INDUSTRIETERREIN EN DE DIVERSE TRANSPORTASSEN VOOR GEVAAR-

LIJKE STOFFEN EEN BIJZONDER RISICOPROFIEL. DAT KOMT VOORAL TOT 

UITDRUKKING OP HET GEBIED VAN WAT WE DE EXTERNE OFWEL FYSIEKE 

VEILIGHEID NOEMEN. DE AFGELOPEN JAREN IS AL VEEL WERK VERZET OM 

DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN EN EXTERNE VEILIGHEID MEER MET EL-

KAAR IN BALANS TE BRENGEN. MAAR DIT EVENWICHT KAN NOG BETER.

Over de hele linie willen we de risico’s 

van het werken met gevaarlijke stoffen 

zoveel mogelijk reduceren. Het gaat hier-

bij om vervoer, opslag en verwerking c.q. 

productie. We voeren de veiligheidsplan-

nen voor onze bedrijventerreinen uit en 

geven in het kader van handhaving en 

toezicht specifieke aandacht aan externe 

veiligheid en brandveiligheid. We zetten 

in op risico reducerende maatregelen bij 

alle vormen van vervoer van gevaarlijke 

stoffen. We versterken onze eigen crisis-

organisatie en werken op dat gebied ook 

samen met onze partners. De totstand-

koming en uitbouw van een districtelijke 

samenwerkingsorganisatie op het gebied 

van crisisbeheersing is hier een voorbeeld 

van. We houden de vakbekwaamheid 

en competenties van alle medewerkers 

op peil en versterken deze waar dat no-

dig is. We voeren maatregelen uit om 

de bestrijdbaarheid van incidenten nog 

effectiever te maken. In gebieden met 

extra risico’s investeren we in extra be-

strijdbaarheid. Zoals is gebeurd bij de 

realisatie van de brandweerpost op het 

zeehaven- en industrieterrein, waar de ri-

sico’s te groot waren om in het geval van 

een calamiteit te mogen rekenen op stan-

daard bestrijdingsvoorzieningen.

BESTRIJDBAARHEID VERBETEREN 

EN ORGANISATIE VERSTERKEN

03 EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT 03
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WERKEN AAN 

ZELFREDZAAMHEID
We nemen maatregelen om de kennis 

van burgers over risico’s in hun omge-

ving te vergroten. Deze risicocommuni-

catie heeft ten doel om inwoners beter 

zelfredzaam te maken. De communicatie 

richt zich behalve op de maatregelen die 

de gemeente en haar veiligheidspartners 

hebben getroffen ook op de maatrege-

len die burgers zelf kunnen treffen. Het 

aspect ‘samenredzaam’ krijgt daarbij 

aandacht, zodat burgers indien nodig sa-

men in actie kunnen komen en op elkaar 

kunnen rekenen. De risicocommunicatie 

krijgt op verschillende manieren gestal-

te. Ook in acties en programma’s waarin 

de gemeente samen optrekt met haar 

veiligheidspartners (bijv. Toolbox Brand-

veiligheid, promotie AED-netwerk, voor-

lichting Veilig Wonen). Deze communica-

tie geven we extra aandacht op plekken 

waar als gevolg van langere aanrijdtijden 

de hulpdiensten minder snel ter plaatse 

zijn. Ook de zelfredzaamheid van werk-

nemers op het haven- en industrieterrein 

blijft onze aandacht houden (bijv. met 

CBIS) en breiden we uit naar andere be-

drijvenlocaties.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

We willen een scherpere scheiding aan-

brengen tussen risico’s en kwetsbare ob-

jecten binnen onze gemeente. We vinden 

het namelijk niet wenselijk dat risicovolle 

bedrijven en transportassen zich binnen 

woonkernen van onze gemeente bevin-

den. De focus op risicovolle bedrijvigheid 

moet op het daarvoor bestemde haven- 

en industrieterrein liggen. Daar zetten 

we in op clustering van risico’s, zodat we 

in die gebieden alleen bedrijven hebben 

die berekend zijn op risicovolle situaties 

en we investeringen in extra veiligheids-

voorzieningen geconcentreerd kunnen 

inzetten. Dit impliceert dat risicovolle be-

drijven zich niet meer in woonkernen mo-

gen vestigen en dat bestaande bedrijven 

die zich in of nabij een woonkern bevin-

den, minder uitbreidingsmogelijkheden 

kennen. Dit proces, om te komen tot de 

beoogde scheiding, is er een van lange 

adem maar kan per saldo wel succesvol 

zijn (vergelijk het spoorzoneproject, de 

modal-shift vervoersstromen en meer 

concreet de uitkoop van Caldic Chemie 

dat als BRZO-bedrijf praktisch tegen de 

kern van Zevenbergen was gesitueerd). 

SCHERPER ZONEREN VERGUNNINGEN: MEER VEILIGHEID MAAR NIET ALLES OP SLOT
Belangrijk is dat de gemeente bewust om-

gaat met de vestiging en uitbreiding van 

risicobronnen, waarbij een (ruimtelijke) 

scheiding wordt gehanteerd tussen risi-

cobronnen en (beperkt) kwetsbare objec-

ten. Om deze zonering c.q. scheiding van 

risico’s en kwetsbare bestemmingen te 

bewerkstelligen, moeten we ook kritisch 

kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Bij-

voorbeeld bij het vergunnen van nieuwe 

of de uitbreiding van bestaande risicovol-

le activiteiten. We werken bij de toetsing 

van deze activiteiten volgens een aantal 

beleidslijnen en spelregels, waarmee on-

gebreidelde groei van risicocontouren en 

invloedgebieden voorkomen wordt, en 

hanteren in voorkomende gevallen be-

stuurlijk maatwerk. We maken heldere 

keuzes door aan de ene kant voor meer 

veiligheid te gaan en aan de andere kant 

niet alles onnodig op slot te gooien. 

De gemeente is kritisch in haar vergun-

ningenbeleid als het gaat om het vergun-

nen van risicoruimte en verwacht dit ook 

van andere overheden. Het vergunnen 

van risicoruimte is altijd maatwerk en 

de risicoruimte dient aantoonbaar nodig 

te zijn voor de activiteiten die worden 

aangevraagd. Er geldt een inspannings-

verplichting voor ondernemers om hun 

risicocontouren en invloedsgebieden zo 

klein mogelijk te houden. Ondernemers 

mogen ook rekenen op bescherming van 

de aan hen vergunde risicocontouren. 

Daarom kijken we kritisch naar (ruimte-

lijke) ontwikkelingen binnen deze con-

touren en is niet iedere bestemming hier 

nog mogelijk. Ook hier geldt bestuurlijk 

maatwerk en blijven we door zorgvuldige 

afweging per geval flexibiliteit bieden. 

We zoeken duidelijk naar een balans tus-

sen risico en maatschappelijk-economisch 

belang. Daarbij hanteren we het prin-

cipe dat in gebieden met een verhoogd 

risico ook steviger geïnvesteerd dient 

te worden in veiligheidsvoorzieningen. 

Dat geldt voor zowel overheidspartijen 

als het bedrijfsleven. Ook van mogelijk 

betrokken burgers vragen we dan extra 

aandacht en inspanningen op het gebied 

van zelfredzaamheid.

Samenvattend

• Nieuwe risico’s laten we alleen toe in de 

gebieden die daarvoor geschikt zijn en 

waar bestrijdbaarheid en zelfredzaam-

heid op orde zijn. Deze ruimte reserve-

ren we op het zeehaven- en industrieter-

rein (m.n. binnen het chemiecluster). 

• In andere gebieden zijn nieuwe risico’s 

alleen nog mogelijk onder zwaarwegen-

de restricties.

• Bestaande risico’s hebben rechten en die 

zullen we zoveel mogelijk beschermen. 

Dat betekent dat er binnen deze contou-

ren ruimtelijke beperkingen gelden. Uit-

breiding van bestaande risico’s is alleen 

mogelijk onder zwaarwegende restricties.

• In de gevallen dat er sprake is van een 

toename van risico’s, baseert het ge-

meentebestuur (afhankelijk van de 

procedure het college van B&W of de 

gemeenteraad) haar besluit op een be-

stuurlijke verantwoording. Daarin wor-

den de risico’s afgewogen ten opzichte 

van de maatschappelijk economische be-

langen van de ontwikkeling en de mate 

van bestrijdbaarheid/zelfredzaamheid in 

het gebied. Veiligheid blijft maatwerk.

• Rondom en langs risicobronnen werken 

we met risicozones waarin beperkingen 

gelden voor het ruimtelijk gebruik. 

• We investeren extra in veiligheidsvoor-

zieningen in gebieden waar de risico’s 

hoger zijn.

Zie voor de Externe Veiligheid beleidslij-

nen bij het vergunnen van nieuwe risico’s 

de tabel op pag 36-37.

HET ACCENT OP DE VEILIGHEIDSCULTUUR
Bij het verlenen van vergunningen heb-

ben we maximale aandacht voor veilig-

heidswinst en proberen we samen met 

ondernemers het ruimtebeslag door risi-

co- en effectcontouren zo klein mogelijk 

te houden. Dit vraagt kennis en extra ca-

paciteitsinzet, omdat we de veiligheids-

winst al op de tekentafel willen boeken. 

Dat verwachten we ook van onze veilig-

heids- en toezichtpartners. De afspraken 

die we maken en vastleggen in vergun-

ningen en (nadere) eisen, monitoren we 

periodiek. Bij niet naleven, zeker in situa-

ties met gevolgen voor de veiligheid, tre-

den we daadkrachtig en snel op. Tevens 

zien we toe op een goede veiligheidscul-

tuur binnen het bedrijfsleven, onze eigen 

organisatie en de organisaties met wie we 

samenwerken. Hier ligt de komende jaren 

het accent. Tot slot vragen we onderne-

mers om meer verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun omgeving. We zetten 

met een scherp vergunningenbeleid in 

op een verlaging van risico’s aan de bron 

door het treffen van bronmaatregelen. 

En verlangen van bedrijven die risicocon-

touren of -effecten buiten de inrichting 

genereren, dat ze hun buurbedrijven en 

inwoners beter informeren over de risi-

co’s en de overlast ten tijde van een cala-

miteit of hindersituatie.

03 EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT 03
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Onze burgers en bedrijven 
zijn zelfredzaam 
(en/of samenredzaam).

We beschikken altijd 
over een actueel 
risicobeeld.

We zien erop toe dat de risico’s in 
de praktijk overeenkomen met de 
risico’s die we toelaatbaar achten.

Risico’s in balans met de economisch - 
maatschappelijke belangen van 
risicovolle activiteiten.

De risico’s binnen onze 
gemeente zijn beheersbaar.

WAT WILLEN 
WE BEREIKEN?

2019

• Onze kennis en informatie over risico’s 

is altijd up to date. 

• We delen deze informatie met onze 

partners, bedrijven en inwoners.

• Bij wijzigingen in de risicosituatie wor-

den alle betrokkenen geïnformeerd.

DOELEN EN ACTIES IN VOGELVLUCHT

We kennen de risico’s en zijn daar 
transparant over

Onze burgers en bedrijven zijn 
zelfredzaam

De risico’s binnen onze gemeente 
zijn beheersbaar

We zetten een tandje bij op het gebied 
van toezicht en handhaving

Risico’s zijn in balans en veiligheid is 
maatwerk

• Risicobronnen en kwetsbare objecten wor-

den en blijven zoveel mogelijk gescheiden. 

• In het geval van nieuwe risicovolle ac-

tiviteiten of uitbreiding van bestaande, 

• We communiceren stelselmatig en doel-

matig met onze inwoners over risico’s in 

hun omgeving en over handelingsper-

spectieven. We zetten daarbij commu-

nicatiemiddelen in waarmee we zoveel 

mogelijk bewoners doelmatig kunnen 

bereiken.

• We ontwikkelen voor inwoners een on-

line tool (veiligheidsdashboard) en rol-

len die voor het bedrijfsleven (CBIS op 

het zeehaven- en industrieterrein) ver-

der uit (Dintelmond). 

• Er komt een evacuatieplan voor het zee-

haven- en industrieterrein en later ook 

voor bedrijventerrein Dintelmond.

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

bouwprojecten hebben we ook aan-

dacht voor veiligheidsvoorzieningen als 

vluchtroutes.

• We gaan na of in het geval van een ca-

lamiteit de hulpverlening in alle gevallen 

toereikend is en pakken de zwakke plek-

ken aan.

• We zetten op een rij hoe het is gesteld 

met de voorwaarden voor effectieve 

brandbestrijding (zoals bluswatervoor-

zieningen en de bereikbaarheid van risi-

covolle locaties) en nemen indien nodig 

maatregelen.

• We blijven bouwen aan onze crisisorga-

nisatie door samen te werken met ande-

re partners en de nodige aandacht te be-

steden aan opleidingen en oefeningen.

• We investeren samen met onze partners 

in de nautische veiligheid (o.a. veiligheid 

Hollandsch Diep) en brengen behalve 

voor vaarwegen ook voor de omgeving 

van (rijks)wegen en buisleidingen de risi-

co’s in beeld.

“De risico’s voor 
burgers, die het 
gevolg kunnen zijn 
van economische 
activiteiten, willen 
we tot een minimum 
beperken.”

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK

hanteren we regels die een ongecon-

troleerde risicogroei tegengaan. Het 

gemeentebestuur oordeelt nauwgezet 

en levert maatwerk. 

• In het geval van een (ruimtelijke) ont-

wikkeling binnen een risicovol gebied 

hanteren we veiligheidszones. 

• Deze aanpak maakt deel uit van onze 

ruimtelijke plannen en toekomstige 

omgevingsvisie. 

• Bij het handhaven van vergunningen 

gaat veiligheid voor alles. We spreken 

bedrijven aan op hun eigen verant-

woordelijkheid en veiligheidscultuur. 

Indien nodig treden we streng op. Dat 

verwachten we ook van andere hand-

havende instanties. 

• Voor het toezicht op het zeehaven- en 

industriegebied gaan we de samen-

werking en informatie-uitwisseling 

met onze partners versterken.

Zie voor meer details en verdere toelichting 
het Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid.

“Over de hele linie 
willen we de risico’s 
van het werken met 

gevaarlijke stoffen 
zoveel mogelijk 

reduceren.”

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN EN GAAN 

WE DOEN?

Bij de uitvoering van het externe vei-

ligheidsbeleid richten we onze pijlen 

in het bijzonder op de zelfredzaam-

heid van burgers, een nog betere vei-

ligheidsbeheersing, risicoreductie bij 

vervoer van gevaarlijke stoffen en de 

veiligheid op het Hollandsch Diep.
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ONZE AMBITIE
We zetten de komende jaren in op een verstevigde aanpak van georgani-

seerde criminaliteit. Vooral de maatschappij ondermijnende criminaliteit 

heeft daarbij onze aandacht, omdat deze het functioneren van de samen-

leving aantast. Om deze ondermijnende, georganiseerde criminaliteit ef-

fectief aan te pakken zullen we alle middelen en instrumenten inzetten die 

ons ter beschikking staan.

Georganiseerde criminaliteit is niet lan-

ger alleen een nationaal of internatio-

naal verschijnsel. Zowel de verschijnings-

vormen van georganiseerde criminaliteit 

als de effecten ervan hebben wel dege-

lijk een lokale dimensie. Anders gezegd: 

georganiseerde criminaliteit is ook in 

gemeenten waarneembaar en voelbaar. 

In de gemeente Moerdijk is dat niet an-

ders. Veel vormen van georganiseerde 

criminaliteit, bijvoorbeeld drugscrimina-

liteit of aan mensenhandel gerelateerde 

prostitutie, zijn lokaal geworteld. Daar-

naast kunnen gemeenten het toneel zijn 

van vormen van criminaliteit waarbij 

sprake is van verwevenheid tussen de 

zogeheten onderwereld en bovenwe-

reld. Denk bijvoorbeeld aan fraude, 

het witwassen van crimineel geld of 

het functioneren van dubieuze bran-

ches. Ten slotte kan er in een gemeen-

te sprake zijn van specifieke gebieden 

of objecten die extra kwetsbaar zijn 

voor criminaliteit. Te denken valt aan 

bedrijven- en industrieterreinen, lo-

gistieke hotspots, recreatieterreinen, 

jachthavens en horeca.

LOKALE IMPACT
De aanpak van georganiseerde criminali-

teit is er vooral op gericht om de lokale 

impact in Moerdijk te minimaliseren en 

waar mogelijk een halt toe te roepen. We 

richten onze pijlen daarbij op de over-

last die burgers ondervinden als gevolg 

van onder andere drugshandel, prostitu-

tie, verpaupering van panden en straten 

en criminele investeringen in vastgoed. 

Daarnaast richten we ons op de schade 

die de georganiseerde criminaliteit de 

economische activiteiten van lokale be-

drijven kan toebrengen. Tot slot pakken 

we de criminaliteit aan die het lokale ge-

zag ondermijnt doordat ze indruist tegen 

wetten, regels en gemeentelijk beleid. 

Vooral op de punten waar de onder- en 

bovenwereld elkaar raken, is een be-

stuurlijke aanpak belangrijk. Het lokaal 

bestuur neemt in dat geval vanuit de 

eigen bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden maatregelen die de activiteiten 

van de georganiseerde criminaliteit be-

lemmeren en frustreren.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIEGEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 

STEVIG AANPAKKEN04

DE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN GEORGANISEER-

DE CRIMINALITEIT HEBBEN IN TOENEMENDE MATE HUN IN-

VLOED OP DE VEILIGHEID EN DE VEILIGHEIDSBELEVING BIN-

NEN EEN GEMEENTE. OOK IN MOERDIJK IS DAT MERKBAAR. 

ER IS DAAROM BEHOEFTE AAN EEN AANPAK DIE ENERZIJDS 

LEIDT TOT HET AANWENDEN VAN (NIEUWE) BESTUURLIJKE 

INSTRUMENTEN EN ANDERZIJDS GERICHT IS OP EEN BETERE 

INFORMATIEPOSITIE VAN DE GEMEENTE EN HET NOG KRACH-

TIGER SAMENWERKEN MET ANDERE INSTANTIES.

“We tolereren in 
Moerdijk geen 
georganiseerde 
criminaliteit die 
onze samenleving 
ondermijnt.”

04 GEORGANISEERDE CRIMILITEIT STEVIG AANPAKKEN GEORGANISEERDE CRIMILITEIT STEVIG AANPAKKEN 04
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“We zetten alle 
middelen en 
instrumenten in om 
de georganiseerde 
criminaliteit effectief 
aan te pakken.”

• We gaan ervoor zorgen dat onze mede-

werkers alert zijn op mogelijke misstan-

den die ze in Moerdijk tegenkomen en 

die ook beter herkennen en vervolgens 

melden. 

• We zorgen tevens voor voldoende ken-

nis en capaciteit om die informatie te 

analyseren, aan andere informatie te 

koppelen en te delen met andere ge-

meenten en partners.

• We maken gebruik van onze basisre-

gistraties (o.a. personen, adressen, 

vastgoed) door deze te screenen en te 

koppelen aan andere basisregistraties 

en maken onze systemen daarvoor pri-

vacyproof.

• We intensiveren de samenwerking met 

o.a. Politie, Openbaar Ministerie, Veilig-

heidshuis, Regionaal Informatie en Ex-

pertise Centrum en Belastingdienst.

• We zetten een bestand op om risico-

panden te kunnen registreren.

• We zetten een opkoopregister op om 

heling van gestolen goederen aan te 

pakken en zo daderinformatie te verza-

melen. 

• We gaan, door actualisering en uitbrei-

ding van ons BIBOB-beleid, onderne-

mers breder toetsen op integriteit.

• We gaan na of we nog meer (en slim-

mer) bestuurlijke maatregelen kunnen 

inzetten.

• We pakken drugscriminaliteit (hard- en 

softdrugs) hard aan, sluiten drugspan-

den en verhalen schade na dumpingen 

van drugsafval.

• We voeren een zero-tolerance beleid 

ten aanzien van ‘outlaw motor gangs’ 

(OMG’s), coffeeshops en smart-, grow- 

en headshops.

• We pakken witwasfraude aan door te 

voorkomen dat bedrijven die hiervoor 

speciaal worden opgericht, in Moerdijk 

worden gevestigd.

• We pakken mensenhandel en uitbuiting 

aan door extra alert te zijn op signalen, 

informatie te delen met partners en bij 

incidenten krachtig op te treden.

• We stellen een specifiek plan van aan-

pak op voor de bestrijding van georga-

niseerde criminaliteit in het zeehaven- 

en industriegebied.

DOELEN EN ACTIES IN VOGELVLUCHT

Intensieve en geïntegreerde
(bestuurlijk/strafrechtelijk) aanpak.

Een betere informatiepositie. Gerichte aanpak 
georganiseerde criminaliteit.

WAT WILLEN 
WE BEREIKEN?

2019

Een betere informatiepositie
Bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak 
integreren en versterken

Gerichte aanpak georganiseerde 
criminaliteit

Zie voor meer details en verdere toelichting 
het Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid.

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN EN GAAN 

WE DOEN?
Met het oog op een effectieve aanpak 
van de georganiseerde criminaliteit gaan 
we zowel de interne als externe informa-
tiepositie van de gemeente verbeteren. 
Met andere woorden, meer awareness 
binnen de eigen organisatie en de sig-
nalen beter delen met onze partners. 
Als openbaar bestuur maken we maxi-
maal gebruik van onze bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden en zetten we 
bovendien extra maatregelen in. De ef-
fecten van die bestuurlijke aanpak ver-
groten we door integratie met de straf-
rechtelijke aanpak en door verdergaande 
samenwerking met onze partners op dat 
gebied.

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK

Gegevens van de politie-eenheid waar-

toe onze gemeente behoort, laten zien 

dat er sprake lijkt te zijn van een toena-

me van georganiseerde criminaliteit in 

zeehavens. De signalen vanuit Vlissingen 

over de toename van drugssmokkel en 

teruglopend toezicht zorgen ervoor dat 

we ook in Moerdijk alert moeten zijn. 

Gelukkig beschikken we sinds eind 2014 

over een politiehaventeam. Het is echter 

wel zaak dit team afdoende in positie te 

brengen. We doelen hierbij op het be-

schikbaar hebben van voldoende opspo-

ringscapaciteit en van de noodzakelijke 

faciliteiten om informatie uit te wisselen 

met alle andere toezichtpartners in het 

gebied. De gemeente blijft hier ook de ko-

mende jaren volop aandacht voor vragen. 

Daarnaast willen we meer gaan inzetten 

op bewustwording bij de bedrijven in het 

gebied. Het 

opzetten van 

de eerder in dit 

actieprogram-

ma genoem-

de wijktafel is 

daar een eer-

ste stap in. De 

gemeente gaat 

ook onderzoe-

ken welke instrumenten zij zelf gericht 

kan inzetten om de haven integer te hou-

den. Dit in navolging van het programma 

Integere Haven in onder meer Rotterdam 

en Vlissingen.

ZEEHAVEN

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN EN GAAN 

WE DOEN?

Met het oog op een effectieve aan-

pak van de georganiseerde crimi-

naliteit gaan we zowel de interne 

als externe informatiepositie van de 

gemeente verbeteren. Met andere 

woorden, meer awareness binnen 

de eigen organisatie en de signalen 

beter delen met onze partners. Als 

openbaar bestuur maken we maxi-

maal gebruik van onze bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden en 

zetten we bovendien extra maatre-

gelen in. De effecten van die bestuur-

lijke aanpak vergroten we door inte-

gratie met de strafrechtelijke aanpak 

en door verdergaande samenwerking 

met onze partners op dat gebied.

04 GEORGANISEERDE CRIMILITEIT STEVIG AANPAKKEN
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BIJLAGE 
BELEIDSLIJNEN EXTERNE VEILIGHEID

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

EXTERNE VEILIGHEID:
NAAR EEN BETER EVENWICHT

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN

OPSCHALEN IN REGIE
EN NETWERKPOSITIE

Beleidslijnen EV binnen vergunningverlening 

Nieuwe 
risicovolle 
inrichting

• Alleen toegestaan op Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (A) of op basis van zwaarwegende belangen onder zware restricties (B) elders.
• PR 10-5 contour niet buiten perceelsgrens toegestaan tenzij gelegen over de bestemming verkeer/water (C).
• PR 10-6 contour niet buiten zonegrens toegestaan tenzij gelegen over de bestemming verkeer/water (C).
• Het gemeentebestuur kan bij het voldoen aan zwaarwegende toetsingscriteria (D) en een uitgebreide bestuurlijke verantwoording (E) de PR 10-5 contour 

en/of PR 10-6 contour buiten de perceelsgrens en de bestemming verkeer/water toestaan.

Bestaande 
risicovolle 
inrichting

• PR 10-5 contour buiten perceelsgrens toegestaan, gebaseerd op de reeds vergunde activiteiten. 
• PR 10-6 contour buiten zonegrens toegestaan, gebaseerd op de reeds vergunde activiteiten. 
• Bij nieuwe vergunningaanvragen waarbij de risicocontouren toenemen, wordt deze toename getoetst als nieuwe risicovolle inrichting.

Algemene 
uitgangspunten

• Risicovolle inrichting: Bevi-bedrijf en in Activiteitenbesluit aangewezen bedrijf met veiligheidscontour groter dan 10 meter vanaf de bron. Een veiligheids-
contour is hierbij gelijkgesteld met een 10-6 contour.

• Veranderingen van de plaatsgebonden risicocontouren door veranderende wetgeving of rekenmethodiek zijn altijd toelaatbaar.
• Iedere wijziging in het groepsrisico wordt verantwoord en deze komt terug in de considerans van de vergunning.

Afwijkingen A Voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk zijn de beleidslijnen vastgelegd in het Bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

B Zware restricties: 
 • De risicovolle activiteiten betreffen een nevenactiviteit en het bedrijf is gebonden aan de (beoogde) locatie.
 • Alleen toegestaan, mits de PR10-5 en de PR10-6 contouren binnen de inrichtingsgrenzen blijven of over de bestemming verkeer/water zijn gelegen.

C De ligging van een PR10-6 contour over een perceel van derden kan worden toegestaan, mits op dit perceel (beperkt) kwetsbare objecten zijn uitgesloten
 en dit als zodanig ruimtelijk is verankerd.

D Zwaarwegende toetsingscriteria bij de afwijkingsbevoegdheid zijn:
 • Noodzaak ten behoeve van bedrijfsvoering dient te worden aangetoond;
 • Aangetoond moet worden dat het onmogelijk is om maatregelen te treffen waardoor voldaan wordt aan de beleidslijnen voor Pr-contouren;
 • Het bevoegd gezag kan besluiten het RIVM te consulteren over de juistheid van de risicomodellering;
 • De Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

E Bestuurlijke verantwoording: Het gemeentebestuur legt verantwoording af op basis van een motivatie van het besluit, waarin in ieder geval de 
 gevolgen voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid naar voren komen en aangegeven wordt op welke wijze deze worden gecompenseerd.

Beleidslijnen EV ruimtelijke ordening Zeer kwetsbaar object Kwetsbaar object Beperkt kwetsbaar object

Zone I • PR10-6 contour van een spoorweg, vaarweg, (rijks)weg, buisleiding of 
tenminste 30 meter (gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf, oeverlijn, 
de buitenste rijstrook, hartlijn buisleiding).

• PR10-6 contour van een Bevi -of risicovolle inrichting. 

Niet toegestaan Niet toegestaan
Afhankelijk van 
bestuurlijke 
verantwoording1

Zone II • 30-200 m2 van een transportmodaliteit (vaarweg, (rijks)weg, 
buisleiding en spoorweg).

• 10-8 contour Bevi- of risicovolle inrichtingen.

Niet toegestaan
Toegestaan; 
bestuurlijke 
verantwoording1

Toegestaan

Zone III • Invloedsgebied van een transportmodaliteit (vaarweg, (rijks)weg, 
buisleiding en spoorweg) of maximaal 1.500 m in geval van een toxisch 
scenario.

• Invloedsgebied van een Bevi-bedrijf of risicovolle inrichting.

Toegestaan; 
bestuurlijke 
verantwoording1

Toegestaan Toegestaan

Uitgangspunten •  Voor de definitie van (beperkt) kwetsbare objecten worden de wettelijke definities aangehouden. Omdat deze niet limitatief zijn, behouden wij ons het 
recht voor om de kwetsbaarheid van niet in de wet genoemde objecten per situatie op kwetsbaarheid te toetsen en te motiveren.

•  Onder de categorie ‘Zeer kwetsbare objecten’ verstaan wij objecten bestemd voor personen die bij een calamiteit niet in staat zijn zichzelf zonder hulp 
van buitenaf in veiligheid te brengen. Voorbeelden zijn zorgcomplexen, ziekenhuizen, cellencomplexen, kinderdagverblijven, basisscholen, begeleid 
wonen met 24-uurszorg en bejaardenhuizen.

1. Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

2. Mits de PR10-6 niet groter is dan 30 meter. Is deze contour groter, dan gelden tot de grens van de PR-contour de restricties voor zone I.

Verantwoording 
groepsrisico

•  Voor iedere ontwikkeling (ruimtelijke procedure) binnen een invloedsgebied of waarmee een invloedsgebied mogelijk wordt gemaakt, wordt het 
groepsrisico verantwoord. Wanneer dit wettelijk verplicht is, vindt een uitgebreide verantwoording plaats. Is dit niet verplicht, dan vindt een verant-
woording op hoofdlijnen plaats (algemene beschouwing, onderbouwing noodzaak, bronmaatregelen en veiligheidsmaatregelen omgeving).

•  Verder is de zwaarte/omvang van een groepsrisicoverantwoording afhankelijk van de zone:
 o Zone I:  Volledige groepsrisicoverantwoording (zoals wettelijk voorgeschreven).
 o Zone II: Volledige groepsrisicoverantwoording (zoals wettelijk voorgeschreven).
 o Zone III: Groepsrisicoverantwoording op hoofdlijnen.

BIJLAGE BELEIDSLIJNEN EXTERNE VEILIGHEID BELEIDSLIJNEN EXTERNE VEILIGHEID BIJLAGE
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