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kiek
uut!

‘Je gaat het pas zien 
als je het door hebt’



In de Achterhoek weet iedereen wat 

Kiek Uut! inhoudt. Je moet goed 

uitkijken en je ogen de kost geven. 

Normaal gesproken zeggen we dat bij 

ons tegen elkaar wanneer we de weg 

opgaan, naar kennissen of gewoon 

voor een avondje gezelligheid. De 

gemoedelijkheid van ons kent ons 

is een groot goed in onze regio. De 

gastvrijheid trekt echter al geruime tijd 

niet alleen maar boeren en buitenlui. 

Criminelen beginnen steeds meer 

voordelen en mogelijkheden te zien 

voor hun activiteiten, die zich buiten 

het gezichtsveld van het openbare 

leven afspelen. Drugsafval dumpen op 

een druilerig bospad waar in de nach-

telijke uren geen haan naar kraait. 

Criminelen komen er mee weg.

Het buitengebied is kwetsbaar. Het 

buitengebied moet echter veilig en 

bewoonbaar blijven. De steun en ogen 

van iedereen zijn daarvoor noodzaak. Niet 

voor niets zeggen we tegen elkaar ‘Je 

gaat het pas zien als je het door hebt’. 

Platform Veilig Ondernemen Oost- 

Nederland staat voor een Publiek- Private 

samenwerking met overheid, bedrijfsleven 

en burgers om ondermijnende criminaliteit 

in het buitengebied repressief en preven-

tief tegen te gaan.

Samenwerking lijkt zo vanzelfsprekend,  

in de praktijk wil dat nog wel eens 

tegenvallen. Wij zijn dan ook bijzonder 

blij dat vandaag de burgemeesters van 

Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre, 

Oude IJsselstreek, Aalten, Montferland, 

Winterswijk en Doetinchem met een 

handtekening hun intentie uitspreken te 

zullen beginnen met het Keurmerk Veilig 

Buitengebied en gezamenlijk de kar gaan 

trekken in de strijd tegen ondermijning en 

criminaliteit in het algemeen. 

Wij danken u voor uw komst naar echt 

Achterhoek. 

Anton Jansen

Paul van der Weiden

Platform Veilig Ondernemen  

Oost-Nederland

Zaterdag 16 maart 2019

Borculo, gemeente Berkelland
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Wat is PVO: Platform 
Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland?
De belangrijkste doelstelling van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland 

(PVO) is ‘het vergroten van de weerbaarheid bij private organisaties en natuurlijke 

personen tegen georganiseerde criminaliteit en het bijkomende ondermijnende  

effect ervan.’ De weerbaarheid wordt groter door het creëren van kennis, bewust-

wording en korte lijntjes in het maatschappelijke regionale/lokale veld. Deze doel-

stelling komt voort uit de politieke gedachte dat de ondermijnende criminaliteit in 

Nederland integraal en op regionaal/lokaal niveau moet worden aangepakt. 

De algemene activiteiten van Platform Veilig Ondernemen  

Oost-Nederland zijn: 

 

   vergroten van bewustwording van veiligheidszorg door het 

geven van voorlichting en advies aan bedrijven en instellingen;

  organiseren van trainingen en themabijeenkomsten;

   stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van voorkoming 

van criminaliteit;

    zorgen voor lokale en regionale verspreiding van landelijk 

ontwikkelde concepten;

  partijen bijeen roepen om concrete veiligheidsproblemen aan 

te pakken; 

   toezien op de naleving van gemaakte afspraken.
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Waarom Keurmerk 
Veilig Buitengebied? 

Het buitengebied in Gelderland en 

Overijssel is steeds vaker in beeld als 

een geliefde plek voor criminaliteit in 

de meeste brede zin van het woord. 

Boeren en agrariërs die financieel 

moeite hebben het hoofd boven water 

te houden, leegstaande schuren, het 

zijn gewilde objecten voor criminelen 

die plaats en ruimte zoeken voor 

hun activiteiten. Vaak voorzien van 

een ondermijnend karakter, waarin 

onder- en bovenwereld met elkaar 

verstrengeld raken.

 

Recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de agrariërs in het 

buitengebied wordt benaderd door criminelen, die volop kansen 

zien voor hun activiteiten vanwege meerdere redenen:

 

   bevolking in het buitengebied krimpt

   productie- en opslagruimte voor hennepteelt of xtc-labs

   illegale dumping van drugsafval

‘15% van de agrariërs in het 
buitengebied wordt benaderd 
door criminelen.’

  VEILIGHEIDSANALYSE EN PLAN  

VAN AANPAK

1. Afbakening gebied

2. Deelnemers

3. Doelstellingen

4. Afspraken over samenwerking

5. Overeenkomst

1.  Afbakening gebied: in deze fase wordt 

bepaald en uitgebreid beschreven wat 

de (geografische) grenzen zijn van de 

locaties die in beeld zijn en welke acti vi-

teiten (zouden moeten) plaats vinden.

2.  Na de afbakening van het gebied volgt 

de samenstelling van de deelnemers, 

waarin duidelijk wordt welke partijen 

nodig zijn voor de samenwerking en 

door wie zij worden vertegenwoordigd. 

Welke partijen willen samenwerken 

voor de veiligheidssituatie. 

3.  Doelstelling: nauwgezet omschreven 

doelstelling(en) om de veiligheids-

situaties in het gebied te versterken en 

te verbeteren.

4.  Samenwerkingsafspraken: afspraken 

maken over besluitvorming, interne en 

externe communicatie etc.

5.  Samenwerkingsovereenkomst: de 

samenwerking wordt formeel schrif-

telijk vastgelegd door middel van een 

intentieverklaring en vergezeld van een 

certificering. Bij deze certificering hoort 

een convenant.

  INRICHTING VAN DE PUBLIEK- 

PRIVATE SAMENWERKING

1. Veiligheidsanalyse

2. Vaststellen maatregelen

3. Plan van Aanpak

4. Audit voor certificering

1.  Veiligheidsanalyse: analyse van het 

gebied aan de hand van beschikbare 

cijfers van politie, brandweer, omge-

vingsdienst, RIEC, natuurbescher-

mingsorganisatie, gemeente, etc. en 

de resultaten van een onderzoek bij 

agrariërs en bewoners door een  

enquête of interviews.

2.  Vaststellen maatregelen: deelnemers 

van de Publiek-Private samenstelling 

vanuit de overlegstructuur betrekken bij 

de te nemen keuze van maatregelen. 

In deze fase worden de doelstellingen 

bepaald.

3.  Plan van Aanpak opstellen: elementen 

die terugkomen zijn een samenvat-

ting van de analyse, doelstellingen, 

maatregelen, werkwijze, taakverdeling, 

uitvoeringsschema, etc.

4.  Audit voor certificering: begeleiding 

naar de audit voor het verkrijgen van 

het Keurmerk Veilig Buitengebied. De 

audit wordt uitgevoerd door een onaf-

hankelijke auditering organisatie.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland heeft in samenwerking met het 

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig 

Buitengebied ontwikkeld. Veiligheid, criminaliteit en de strijd tegen ondermijning in 

het buitengebied staan vanwege genoemde signalen steeds hoger op de politieke 

agenda. De publiek-private samenwerking (PPS) binnen het Keurmerk Veilig 

Buitengebied bestaat uit een tweetal fases met opeenvolgende stappen.
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Achterhoek

AALTEN

Aalten ligt tegen de Duitse grens 

aan. Naast de plaats Aalten zelf 

en Bredevoort, ook bekend als 

boekenstad van Nederland.

KERNEN

Dinxperlo. De Heurne

DORPEN EN BUURTSCHAPPEN

Barlo, Dale, Haart, Heurne, IJzerlo, ‘t 

Klooster en Lintelo

OPPERVLAKTE

97,08 km2 

 

BURGEMEESTER

Anton Stapelkamp

 

INWONERS

29.655 inwoners (op 31 mei 2018)

MONTFERLAND

De gemeente Montferland is op 

1 januari 2005 ontstaan na een 

herindeling waarbij Bergh en Didam 

werden samengevoegd. Montferland 

anno 2019 bestaat uit een groot aantal 

dorpen en buurtschappen.

DORPEN

Azewijn, Beek, Braamt, Didam, 

’s-Heerenberg, Kilder, Lengel, 

Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk, Stokkum 

en Zeddam.

 

BUURTSCHAPPEN 

Friesland, Greffelkamp, Heide,  

Holthuizen, Klein-Azewijn, Kleindorp, 

Oud-Dijk, Vethuizen, Vinkwijk en 

Wijnbergen

OPPERVLAKTE

ca. 107 km2 

BURGEMEESTER

Peter de Baat 

INWONERS

35.777 inwoners (op 31 mei 2018)

WINTERSWIJK 

Winterswijk ligt in het meest oostelijke 

deel van de Achterhoek en is de 

hoofdplaats van de gemeente  

Winterswijk

 

BUURTSCHAPPEN 

Brinkheurne, Corle, Henxel, Huppel, 

Kotten, Meddo, Miste, Ratum en 

Woold.

OPPERVLAKTE

138,8 km2 

BURGEMEESTER

Joris Bengevoord 

INWONERS

28.999 inwoners  

(op 31 mei 2018)

DOETINCHEM

Doetinchem is de dichtstbevolkte 

gemeente van de Achterhoek met  

de stad als middelpunt. 

DORPEN

Gaanderen, Wehl, Nieuw-Wehl en 

Wijnbergen.

 

BUURTSCHAPPEN

Dichteren, IJzevoorde, Langerak, Het 

Broek (Zelhemse Broek) en Wehlse 

Broek

OPPERVLAKTE

79,07 km2 

BURGEMEESTER

Mark Boumans

INWONERS

57.392 inwoners  

(op 31 mei 2018)

BRONCKHORST

Bronckhorst hoort met een 

oppervlakte van 286,2 km2 tot de 

twaalf grootste gemeenten van 

Nederland. De gemeente is in 2005 

ontstaan door een gemeentelijke 

herindeling, waarbij als nieuwe naam 

werd gekozen voor Bronckhorst 

met een C. De gemeente bestaat uit 

maar liefst 44 kernen

KERNEN

Achter-Drempt, Baak, Bekveld, 

Bronkhorst, Covik, De Meene, 

Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle, 

Halle-Heide, Halle-Nijman, Hengelo, 

Heurne, Hoog-Keppel, Heidenhoek, 

Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, 

Laag-Keppel, Linde, Medler, Mossel, 

Noordink, Olburgen, Oosterwijk, Rha, 

Steenderen, Toldijk, Veldwijk, Velswijk, 

Vierakker, Voor-Drempt, Varssel, 

Veldhoek, Vorden, Wassinkbrink, 

Winkelshoek, Wittebrink, Wichmond, 

Wildenborch, Wolfersveen en Zelhem.

 

OPPERVLAKTE

286,2 km2 

BURGEMEESTER

Marianne Besselink. 

INWONERS

Bronckhorst 36.281 inwoners 

(op 31 mei 2018)

OOST GELRE

De gemeente Oost Gelre bestaat 

uit twee hoofdkernen: Groenlo en 

Lichtenvoorde, en zes (kerk)dorpen: 

Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, 

Vragender, Zieuwent en Zwolle. 

Het stadhuis en de raadszaal staan 

in Groenlo, het gemeentehuis in 

Lichtenvoorde. De naam Oost-Gelre 

is sinds 19 mei 2006 officieel in 

gebruik genomen.

HOOFDKERNEN

Groenlo en Lichtenvoorde, en zes 

(kerk)dorpen: Harreveld, Lievelde, 

Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en 

Zwolle. 

(KERK)DORPEN

(kerk)dorpen: Harreveld, Lievelde,  

Mariënvelde, Vragender, Zieuwent  

en Zwolle. 

 

OPPERVLAKTE

90 km2 

BURGEMEESTER

Annette Bronsvoort 

INWONERS

29.655 inwoners (op 31 mei 2018)

BERKELLAND

De gemeente Berkelland ligt ten 

oosten van de N18 op de grens met 

Twente en dankt de naam aan het feit 

dat zij ligt in het stroomgebied van 

de rivier de Berkel. Berkelland is in 

2005 na een gemeentelijke herindeling 

ontstaan uit de gemeenten Borculo, 

Eibergen, Neede en Ruurlo en de 

buurtschappen Rekken. 

KERNEN

Avest, Beltrum, Borculo, Brammeler-

broek, Brinkmanshoek, Broeke, De 

Bruil, De Haar, Eibergen, Geesteren, 

Gelselaar, Haarlo, Heurne, Holter-

hoek, Hoornte, Hupsel, Leo-Stichting, 

Lintvelde, Lochuizen, Loo, Mallem, 

Noordijk, Noordijkerved, Olden, 

Eibergen, Rekken, Rietmolen, Ruurlo 

en Veldhoek.

OPPERVLAKTE

Berkelland is met een oppervlakte van 

284,71 km2 een van de 10 grootste 

plattelandsgemeenten van Nederland 

BURGEMEESTER

Joost van Oostrum 

INWONERS

44.000 inwoners  

(op 31 mei 2018) 

OUDE IJSSELSTREEK  

Oude IJsselstreek is ontstaan op 1 

januari 2005 door een gemeentelijke 

herindeling van de inmiddels 

opgeheven gemeenten Wisch en 

Gendringen. Ulft is binnen Oude 

IJsselstreek het grootste dorp, het 

gemeentehuis staat in Gendringen. 

 

KERNEN 

Bontebrug, Breedenbroek, Etten, 

Gendringen, Heelweg-Oost, 

Heelweg-West, Megchelen, Milt, 

Netterden, Rafelder, Silvolde, 

Sinderen, Terborg, Ulft, Varsselder, 

Varsseveld, Veldhunten, Voorst, 

Wals, Warm, Westendorp, Wieken, 

IJsselhunten en Ziek.

OPPERVLAKTE

138 km2 

BURGEMEESTER

Otwin van Dijk. 

INWONERS

Ruim 39.500 inwoners  

(op 31 mei 2018)
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Kiek Uut!
Kiek Uut! zeggen we bij Platform Veilig 

Ondernemen Oost-Nederland tegen 

de burgemeesters van Bronckhorst, 

Berkelland, Aalten, Winterswijk, Oost 

Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en 

Doetinchem. Kiek Uut! zeggen we tegen 

hun inwoners. Kiek Uut! zeggen we 

tegen de ondernemers in de Achterhoek. 

Kiek Uut! zeggen we tegen boeren en 

buitenlui.

Kortom, Kiek Uut! zeggen we tegen 

iedereen. De strijd tegen ondermijning, 

synoniem voor de verwevenheid van boven- 

en onderwereld, is een kwestie van goed 

uitkijken, van opletten, alert zijn. Platform 

Veilig Ondernemen Oost-Nederland han-

teert niet voor niets, vrij vertaald naar Johan 

Cruijff een van zijn beroemdste uitspraken: 

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’.

Criminelen houden zich niet aan grenzen, 

het is een van de redenen waarom de bur-

gemeesters van de genoemde gemeenten 

de handen ineen slaan en gezamenlijk de 

kar gaan trekken in de strijd tegen onder-

mijnende criminaliteit. De voorbije maanden 

zijn in alle gemeenten afzonderlijk wel voor-

beelden te vinden van hennep kwekerijen 

die zijn ontmanteld. De burgemeesters wil-

len voorkomen dat het criminelen in de ene 

gemeente te heet wordt onder de voeten 

en ze dan maar hun toevlucht in de nabije 

gemeente zoeken. 

Anton Jansen van Platform Veilig Onder-

nemen: ‘De crimineel zou zich nergens 

veilig mogen voelen, altijd het gevoel 

moeten hebben opgejaagd te worden. 

Het buitengebied in de Achterhoek lonkt en 

lokt steeds vaker criminelen naar dit deel 

van Nederland. De vermenging van onder- 

en bovenwereld wordt een steeds groter 

probleem. Ondermijning heeft grote invloed 

op de samenleving, bedreigt de veiligheid 

en het openbaar bestuur. Ondermijning 

toont zich in allerlei uitingsvormen: een 

wietplantage in een woning, drugslab in 

een loods, illegaal gedumpt drugsafval op 

een verlaten bospad, maar ook zorgfraude, 

mensenhandel en de illegale bewoning op 

vakantieparken.’

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’, 

vult Paul van der Weiden aan, ‘maar bij 

ondermijning spelen ook andere aspecten 

een rol. De onderwereld kan vaak niet 

zonder de hulp van de bovenwereld. In 

sommige gevallen gebeurt het soms on-

bewust, maar bij de productie van drugs 

bijvoorbeeld hebben we becijferd dat in 

de toelevering en productie meer dan 50 

verschillende soorten bedrijven een rol 

(kunnen) spelen. Van energieleverancier, 

‘Bronckhorst is de eerste gemeente van 

Nederland waar de ster voor Keurmerk 

Veilig Buitengebied is uitgereikt. De 

grote meerwaarde is de samenwerking 

tussen alle partijen die actief zijn in het 

buitengebied: van politie, LTO, water-

schap, gemeente, natuurmonumenten tot 

jagers. Ik snap daarom heel goed dat dit 

initiatief nu ook in veel andere gemeen-

ten wordt uitgerold. Het romantische 

beeld dat alles op het platteland rustig 

en onder controle is klopt grotendeels, 

maar vraagt blijvende aandacht van over-

heden, veiligheidsinstanties en inwoners 

zelf. Ondermijning is een feit en onze 

buitengebieden vormen in dat opzicht 

een potentieel risico. Veel leegstaande 

opstallen, uitgestrektheid en weinig 

pottenkijkers. Daarom zijn alle ogen en 

oren nodig. We hebben een plicht om 

vaak illegaal afgetapt, tot de notaris die 

de koopakte van een bedrijfspand heeft 

opgemaakt.’

Het gaat erom het onzichtbare zichtbaar 

te maken. De aanpak en bestrijding van 

ondermijning vraagt inzet van iedereen. 

De Achterhoek is een veilige regio en dat 

moet zo blijven. In totaal hebben we het 

over een gebied van om en nabij 1.250 

vierkante kilometer.

De lokale aanpak van ondermijning 

staat voorop, maar wordt versterkt door 

regionale samenwerking wanneer een 

front wordt gevormd. Het delen van 

kennis en informatie en acties initiëren 

iedereen alert te maken en verdachte 

of ongebruikelijke situaties te melden. 

Burgemeester Marianne Besselink be-

nadrukt het belang van samenwerking: 

te zorgen dat onze buiten gebieden veilig 

blijven. Voorkomen is beter dan genezen, 

daarom is voldoende capaciteit in de 

veiligheidsketen en samenwerking nood-

zakelijk tussen alle partijen die werkzaam 

zijn in het buitengebied.’

‘De crimineel zou zich 
nergens veilig mogen 
voelen, altijd het gevoel 
moeten hebben opgejaagd 
te worden.’
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Ondermijning is een zaak van ons alle-

maal. De gevaren voor de ontwrichting 

van het maatschappelijke leven mogen 

niet worden onderschat. Platform Veilig 

Ondernemen Oost-Nederland beoogt 

een publiek-private samenwerking te 

bewerkstellingen tussen partijen die 

een bijdrage kunnen leveren aan de 

bestrijding van ondermijnende crimina-

liteit. Veel informatie is al beschikbaar, 

door het delen van kennis met elkaar 

en tussen partijen zijn al snel tastbare 

resultaten zichtbaar. Anton Jansen: 

‘Binnen ons platform zoeken we de ver-

binding, we brengen mensen bij elkaar 

en met elkaar in gesprek. We doen dat 

op meerdere manieren: spreekbeurten, 

informatieavonden, themabijeenkom-

sten en praktijkvoorbeelden.

Het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) 

is een logisch uitvloeisel en geeft onze 

wijze van aanpak ook formeel gestalte. De 

kennis en inbreng van instanties, politie, 

gemeenten, organisaties, ondernemers, 

belangenverenigingen, hulpverleners en 

niet te vergeten de gewone burger is cru-

ciaal in onze zienswijze. Het belang van 

iedere partner met de specifieke kennis, 

ervaring, e xpertise en beschikbaarheid 

van informatie is onmisbaar voor het wel-

slagen van onze missie het buitengebied 

veilig te houden, veiliger te maken.  

De inzet van gemeente, politie, openbaar 

ministerie, brandweer, het CCV, RIEC/

LIEC is uiteraard onmisbaar, de zorg voor 

een veilige samenleving is hun bestaans-

recht. De partijen die wij in deze uitgave 

willen (be-)noemen zijn de partijen die in 

het kader van het Keurmerk Veilig Buiten-

gebied voor extra oren en ogen zorgen.’

WILDBEHEEREENHEID OOST GELRE

Een wildbeheereenheid in het kort 

(WBE) is een lokaal samenwerkings-

verband van jagers, grondbezitters en 

andere geïnteresseerden. De Wild-

beheereenheid Oost Gelre is in 1990 

opgericht onder de naam Lichtenvoor-

de-Groenlo e.o. en telt inmiddels 137 

leden. De WBE is een vereniging, gericht 

op duurzaam beheer van populaties van 

in het wild levende dieren, bestrijding van 

schadeveroorzakende dieren en jacht. 

Nederland telt circa 300 Wildbeheer-

eenheden die bijna 2,5 miljoen hectare 

beheren. In de praktijk betekent dat dat 

ongeveer 90% van het Nederlandse 

landoppervlak onder beheer van een 

WBE valt. De meeste wildbeheereenhe-

den zijn aangesloten bij de Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereniging.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE  

JAGERSVERENIGING 

De Jagersvereniging is de grootste be-

langenbehartiger van jagers in Nederland 

en is er voor iedereen die geïnteresseerd 

is in verantwoord beheren en benutten 

van het Nederlandse landschap. De 

Jagersvereniging werkt samen met 

alle partijen die zich verbonden voelen 

met verantwoord beheren en benutten 

van het Nederlandse landschap. Wie 

duurzaam oogst uit de natuur voelt zich 

verantwoordelijk voor het behoud ervan. 

Jagers zorgen voor balans in het Neder-

landse landschap.

WATERSCHAP RIJN-IJSSEL

Het Waterschap Rijn-IJssel zorgt voor het 

water in de omgeving, zodat iedereen veilig 

kan ondernemen, wonen en recreëren. 

Zorg voor water betekent veilig, schoon, 

niet te droog, maar ook zeker niet te nat. 

Het Waterschap Rijn-IJssel beheert het op-

pervlakte- en grondwater in de Achterhoek, 

de Liemers en een klein stukje Overijssel. 

De activiteiten bestaan uit beheer van 

(grond)waterpeil, zuivering van rioolwater 

en de zorg voor schoon water in beken, 

sloten en rivieren.

MELD MISDAAD ANONIEM

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het 

onafhankelijke meldpunt waar iedereen 

anoniem informatie kan geven over cri-

minaliteit en misdaad. De anonimiteit van 

de melder staat altijd centraal. Bij Meld 

Misdaad Anoniem (M.) kunnen meldingen 

worden gedaan over bijvoorbeeld moord, 

mishandeling, overvallen, drugs, brand-

stichting, wapen- of mensenhandel. Op 

deze wijze wordt een bijdrage geleverd 

aan de veiligheid in de eigen omgeving. 

Meldingen kunnen telefonisch worden 

gedaan via 0800-7007 of online via  

www.meldmisdaadanoniem.nl.

LTO NOORD AFDELING OOST- 

ACHTERHOEK

LTO Noord afdeling Oost Achterhoek 

is de belangenbehartiger voor boeren, 

tuinders en andere ondernemers in het 

Partners PVO

zijn om iets terug te doen voor die natuur. 

De natuur is er voor ons allemaal. Laten 

we ons dan ook met elkaar inzetten voor 

de natuur.’

OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 

zorgt voor vergunningverlening, toezicht 

en handhaving op het terrein van milieu, 

veiligheid en cultureel erfgoed in opdracht 

van de gemeenten Aalten, Berkelland, 

Bronckhorst, Doetinchem, Lochem,  

Montferland, Oost Gelre, Oude IJssel-

streek, Winterswijk, Zutphen en provincie 

Gelderland. De ODA draagt bij aan een 

veilige, duurzame en gezonde leefom-

geving voor bedrijven en inwoners. ODA 

verstrekt in opdracht van de gemeenten 

en Provincie Gelderland omgevingsver-

gunningen en zien erop toe dat bedrijven 

voldoen aan actuele wet- en regelgeving 

op het gebied van milieu(veiligheid).

Het Keurmerk Veilig Buitengebied heeft 

als belangrijkste kenmerk een meer 

lokale/regionale aanpak en samenwerking 

tussen een groot aantal (lokale) belang-

hebbenden zowel vanuit de openbare als 

de private sector. Een groot woord van 

dank is op zijn plaats. De ruimte voor een 

gedetailleerde beschrijving ontbreekt.  

Op de website van Platform Veilig  

Ondernemen Oost-Nederland krijgen alle 

partners een plek. Partijen die voor nog 

weer extra ogen en oren zorgen, zijn van 

harte uitgenodigd deel te nemen.

en werkt daarvoor samen met gemeen-

ten, zorginstellingen, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in uiteen-

lopende sectoren. 

HET GELDERSCH LANDSCHAP

De stichting Geldersch Landschap & 

Kasteelen beheert ruim 150 prachtige  

natuurgebieden, kastelen en landgoede-

ren in Gelderland. Het Geldersch Land-

schap is ervan overtuigd dat natuur en 

cultuur niet los van elkaar kunnen worden 

gezien en hanteert daarom bij het beheer 

twee heldere uitgangspunten: beheren 

en herstellen van het landschap en de 

bio diversiteit die daarbij hoort en het her-

enigen van zoveel mogelijk landhuizen met 

hun omgeving. Het geïntegreerde beheer 

van huis, tuin, landschap en natuur maakt 

de omgeving een stuk fraaier.

NATUURMONUMENTEN

Natuurmonumenten bezit en beheert meer 

dan 100.000 hectare Nederland. Van de 

website: ‘We maken ons sterk voor alle 

natuur die nog over is. En voor de nieuwe 

natuur die er nog gaat komen in Neder-

land. Niet alleen in de gebieden die wij 

beheren, maar ook daarbuiten. Want we 

gaan een stap verder. Op een manier die 

past bij het Nederland van nu. 

Natuurmonumenten roept alle Neder-

landers op om samen nieuwe natuur te 

creëren, op te eisen, te verzorgen en te 

beschermen. Natuur is belangrijk voor ons 

mensen. De grote vraag is of we bereid 

landelijk gebied. LTO Noord verricht alle 

werkzaamheden door het onderhouden 

van nauwe contacten én in overleg met 

de gemeente, haar inwoners, waterschap 

en provincie. LTO Noord vraagt aandacht 

voor de belangen, knelpunten en ideeën 

van de leden vanuit de overtuiging dat 

boeren en tuinders alleen zo op een 

duurzame wijze hun bijdrage kunnen 

leveren aan voeding, economie en het 

welzijn van velen.

MKB-MIDDEN

MKB-Midden is de grootste belangenbe-

hartiger voor het midden- en kleinbedrijf in 

de provincies Utrecht, Gelderland, Over-

ijssel en Flevoland. MKB-Midden heeft als 

belangrijkste doelstelling voor de leden 

het creëren van een gunstig en kans-

rijk ondernemersklimaat. MKB-Midden 

behartigt de belangen door alle branches 

heen voor alle ondernemers, zowel lokaal, 

regionaal als nationaal. De vereniging ken-

merkt zich door een doelgerichte lobby en 

dienstverlening, kennis van de dagelijkse 

ondernemerspraktijk en een ijzersterk 

organisatievermogen

STAATSBOSBEHEER

Het motto van Staatsbosbeheer is ‘Het 

zit in onze natuur’. Staatsbosbeheer be-

heert het groene erfgoed van Nederland: 

265.000 ha natuur die wordt beschermd, 

die kan worden beleefd en die samen 

met en voor anderen duurzaam kan wor-

den benut. Staatsbosbeheer speelt een 

grote maatschappelijke rol in Nederland 
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Het buitengebied is uitermate kwets-

baar geworden voor ondermijnende 

criminaliteit en kent veel verschillen-

de vormen. Het belang van een PPS 

is groot. Het buitengebied is groot, 

soms moeilijk bereikbaar en vaak is 

ook sprake van slechte verlichting. 

Randvoorwaarden die het voor cri-

minelen aantrekkelijk maken activi-

teiten te ontplooien die het daglicht 

slecht kunnen verdragen. 

Een willekeurige opsomming van sig-

nalen die de laatste maanden de revue 

zijn gepasseerd:

   leegstaande schuren waarin wellicht 

sprake is van een hennepkwekerij of 

een lab voor synthetische drugs

  verdachte auto’s bij lege schuren

   af- en aanrijden van auto’s op  

opmerkelijke, afwijkende tijdstippen

   auto’s die dicht tegen panden gaan 

staan in verband met uitladen

   kapperszaken waar nooit klanten zijn

   concentratie van dezelfde soort bedrij-

vigheid op een beperkte oppervlakte 

   permanente bewoning op vakantie-

parken

   bedenkelijke bewegingen bij lege 

schuren, woningen of bedrijfsruimtes

   bovenmatig stroomgebruik met een 

verhoogde kans op kortsluiting en 

brandgevaar

Waaraan herken je 
ondermijning in het 
buitengebied?

PLATFORM VEILIG ONDERNEMEN 

OOST-NEDERLAND OP HET WEB

Platform Veilig Ondernemen Oost- 

Nederland heeft een eigen website:  

www.pvo-oostnederland.nl.  

De aandacht voor het onderwerp Onder-

mijning rechtvaardigt de beslissing een 

eigen site te lanceren. De website is voor-

al gericht op het creëren van Awareness, 

besef en bewustwording bij het grote 

 publiek over de verstrengeling van onder- 

en bovenwereld, dat een gevaar vormt 

voor ontwrichting van de maatschappij. 

Naast eigen nieuwsgaring wordt op de 

site veel gebruikt van externe nieuws-

bronnen, een uitgebreide beschrijving 

van onze doelstellingen, samenwerkende 

partners en een agendafunctie.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is ook 

te volgen op social media:

 platform-veilig-ondernemen-oost-nederland

 platformveiligondernemenoostnederland 

  

 PVO-OostNederland

Cybercrime alert

  Platform Veilig Ondernemen Oost- 

Nederland organiseert onder de noemer 

‘Voorkom Cybercrime’ informatie- en 

trainings avonden. In samenwerking met 

gemeenten krijgen ondernemers tijdens 

deze bijeenkomsten voorlichting en tips 

over hoe zich te wapenen tegen cyber-

criminaliteit. Nepmails, spookfacturen, 

phishing, op afstand te bedienen apparaten 

en DDS-aanvallen zijn aan de orde van 

de dag. Een willekeurige opsomming van 

criminele activiteiten in cyberspace. De ver-

wachting is dat binnen vier tot vijf jaar circa  

60 tot 70 procent van alle inbraken digitaal 

is. Daders op afstand zijn moeilijk op te 

sporen. Digitale bedrijfsprocessen maken 

bedrijven en organisaties kwetsbaar. De bij-

eenkomsten vinden plaats onder auspiciën 

van Platform Veilig Ondernemen Oost-Ne-

derland in samenwerking met het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV). Diverse deskundigen voeren het 

woord, waarbij niet wordt geschroomd ook 

(ethische) hackers te laten wijzen op de 

gevaren en verstrekkende gevolgen. 

Ondernemers Alert

  Ondernemers Alert is een concept dat 

tracht meer bewustwording te creëren 

bij ondernemers rondom georganiseerde 

criminaliteit en het effect dat van onder-

mijning uitgaat. Ondernemers Alert heeft 

als thema ‘Georganiseerde criminaliteit 

dichtbij’ en bestaat uit een thema-avond 

waarin ondernemers informatie krijgen 

over ondermijning en hoe signalen kunnen 

worden herkend. Platform Veilig Onder-

nemen Oost-Nederland zit de avonden 

voor en zorgt voor sprekers met exper-

tise. Ook slachtoffers van ondermijning 

komen aan het woord. Aan het eind is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Ondernemers Alert is vooral in het leven 

geroepen om bewustzijn ten aanzien van 

ondermijnende criminaliteit te creëren 

en de weerbaarheid van ondernemers te 

vergroten. Een prettig neveneffect is dat 

de eerste Ondernemers Alert-avonden al 

een aantal aanvullende tips over signalen 

van herkenning en onderbuikgevoelens 

heeft opgeleverd.

Meer PVO
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