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kijk
uit!

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



Wij zijn trots op ons buitengebied. 
Aantrekkelijk om er te wandelen of te 
fietsen. Heerlijk om er te wonen.  
En het inspireert veel mensen tot 
verhalen, gedichten, pentekeningen  
en schilderkunst. 

Soms is dat enorme buitengebied 
in onze veertien gemeenten óók een 
inspiratiebron voor duistere zaken, 
oftewel voor ondermijnende criminaliteit. 
De georganiseerde misdaad laat maar 
wat graag zijn oog vallen op onze 
prachtige omgeving. Dat willen wij graag 
samen voorkomen.

Daarom een overkoepelende aanpak 
om alert te zijn, om kwetsbare plekken 
in beeld te hebben en te houden om het 
groeiende probleem van ondermijning 
in het buitengebied hanteerbaar te 

maken. En als het even kan natuurlijk 
helemaal weren. Want blijf af van ons 
buitengebied!

Wij, dat zijn de veertien gemeenten 
van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid*. 
Samen werken we aan meer veiligheid 
in het buitengebied, door maatregelen te 
nemen, door zo nodig te handhaven. Dat 
kunnen onze veertien gemeenten niet 
alleen. Wij hebben ú nodig! Inwoners, 
publieke partijen, private partijen. Op 
die manier vergroten we samen de 
veiligheid. 

Het verschijnen van deze uitgave KIJK 
UIT vormt het feestelijke startschot 
voor het proces Veilig Buitengebied 
dat onder begeleiding van Platform 
Veilig Ondernemen Oost-Nederland 
plaatsvindt. 

Met als doel voor ogen om de inwoners 
en ondernemers in het buitengebied 
weerbaarder te maken en samen met 
hen (ondermijnende) criminaliteit te 
voorkómen en te bestrijden.
Voor een veilig buitengebied – voor ons 
allemaal. Wat kijken we daarnaar uit!

Vincent van Neerbos, 
Burgemeester van West Maas en Waal

Jan Kottelenberg,
Burgemeester van Neder-Betuwe

*De veertien samenwerkende gemeenten 
zijn: Berg en Dal, Beuningen, Buren, 
Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West 
Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, 
Zaltbommel.

Een mooi buitengebied 
is aantrekkelijk dus:  
‘Kijk (mee) uit!’
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Waarom proces 
Veilig Buitengebied? 

Het buitengebied in Gelderland-
Zuid is steeds vaker in beeld als een 
geliefde plek voor criminaliteit in de 
meeste brede zin van het woord. 
Boeren, tuinders en ondernemers 
die financieel moeite hebben het 
hoofd boven water te houden, ze zijn 
kwetsbaar. Leegstaande schuren, het 
zijn gewilde objecten voor criminelen 
die plaats en ruimte zoeken voor hun 
activiteiten. Activiteiten met vaak 
een ondermijnend karakter, waarin 
onder- en bovenwereld met elkaar 
verstrengeld raken.

Recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de ondernemers in het bui-

tengebied wordt benaderd door criminelen, die volop kansen zien voor 

hun activiteiten vanwege meerdere redenen:

 

   bevolking in het buitengebied krimpt dus is er minder controle

   productie- en opslagruimte voor hennepteelt of xtc-labs valt niet zo erg op

   illegale dumping van drugsafval vaak ongezien mogelijk

‘15% van de ondernemers 
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) plaatsvinden.

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 enzovoort.

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. Certificering

1.  Veiligheidsanalyse: analyse van het 
gebied aan de hand van beschikbare 
cijfers van politie, brandweer, omge-
vingsdienst, Regionaal Informatie- en 
Expertise Centrum (RIEC), natuur-
beschermingsorganisatie, gemeente 
enzovoort en de resultaten van een 
onderzoek bij agrariërs en bewoners 
door een enquête of interviews.

2.  Vaststellen maatregelen: deelnemers 
van de Publiek-Private Samenwerking 
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 enzovoort.

4.  Begeleiding naar het verkrijgen van 
certificaat Veilig Buitengebied.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland heeft in samenwerking met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Veilig Buitengebied 
ontwikkeld. Veiligheid, criminaliteit en de strijd tegen ondermijning in het 
buitengebied staan vanwege genoemde signalen hoog op de politieke agenda. 
De Publiek-Private Samenwerking (PPS) binnen Veilig Buitengebied bestaat uit 
een tweetal fases met opeenvolgende stappen.
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Gelderland-Zuid

BUREN

BUURTSCHAPPEN

Aalst, De Akker, Bontemorgen, De Bosjes, Den 

Eng, Essebroek, Ganzert, De Heuvel, Hoog Kana, 

Hoogmeien, Klinkenberg, Lingemeer, Leutes, Luch-

tenburg, Lutterveld, De Mars, Meerten, Meertenwei, 

Ommerenveld, Tweesluizen, Zandberg, Zevenmorgen 

en Zwarte Paard

PLAATSEN

Asch, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Eck en Wiel, 

Erichem, Ingen, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, 

Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, 

Zoelen en Zoelmond

OPPERVLAKTE

142,92 km2

BURGEMEESTER

Josan Meijers

INWONERS

27.225

MAASDRIEL

KERNEN

Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoen-

zadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, Well 

en Wellseind

BUURTSCHAPPEN

Berm, Californië, Doorning, Hoorzik, Rome, Sint 

Andries, Slijkwell, Veluwe, Voorne en Wordragen.

BURGEMEESTER

Henny van Kooten

OPPERVLAKTE

75,46 km2

INWONERS

25.531

NEDER-BETUWE

DORPEN

Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden 

en IJzendoorn

BUURTSCHAPPEN/GEHUCHTEN

Den Akker, Eldik, Hien, Hoogbroek, Lede, Ooi, Oude-

waard, Pottum en Wely

BURGEMEESTER

Jan Kottelenberg

OPPERVLAKTE

67,46 km2

INWONERS

25.061

WEST BETUWE

Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Est, Gelder-

malsen, Haaften, Herwijnen, Heukelum, Lingewaal, 

Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Spijk en Vuren, Varik 

en Waardenburg

BURGEMEESTER

Servaas Stoop

OPPERVLAKTE

229,12 km2

INWONERS

52.010

NIJMEGEN

DORPEN

Lent, Oosterhout en Ressen

BURGEMEESTER

Hubert Bruls

OPPERVLAKTE

57,63 km2

INWONERS

179.073

BEUNINGEN

KERNEN

Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen

OPPERVLAKTE

47,09 km2

BURGEMEESTER

Daphne Bergman

INWONERS

26.244

BERG EN DAL

KERNEN

Beek, Berg en Dal, Erlecom, Groesbeek, Heilig 

Landstichting, Kekerdom, Leuth, Millingen aan de 

Rijn, Ooij, Persingen en Ubbergen

OPPERVLAKTE

93,28 km2

BURGEMEESTER

Mark Slinkman

INWONERS

34.979

TIEL

KERNEN

Kapel-Avezaath, Tiel, Wadenoijen en  

Zennewijnen

BURGEMEESTER

Hans Beenakker

OPPERVLAKTE

35,51 km2

INWONERS

42.291

CULEMBORG

BUURTSCHAP

Goilberdingen

BURGEMEESTER

Gerdo van Grootheest

OPPERVLAKTE

31,14 km²

INWONERS

29.348

HEUMEN

KERNEN

Heumen, Malden, Molenhoek (deels) Nederasselt en 

Overasselt

BUURTSCHAPPEN

Blankenberg, De Schatkuil, Heide, Molenhoek, 

Schoonenburg, Sleeburg, Valenberg, Vogelzang, 

Vosseneind en Worsum

BURGEMEESTER

Joerie Minses

OPPERVLAKTE

41,54 km2

INWONERS

17.021

DRUTEN

KERKDORPEN/GEHUCHTEN

Afferden, Deest, Horssen en Puijflijk. Molenhoek en 

Neersteind

BURGEMEESTER

Corry van Rhee-Oud Ammerveld

OPPERVLAKTE

42,46 km2

INWONERS

19.209

WEST MAAS EN WAAL

KERNEN

Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen,  

Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel

BURGEMEESTER

Vincent van Neerbos

OPPERVLAKTE

85,21 km2

INWONERS

19.674

WIJCHEN

KERNEN

Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, 

Laak, Leur, Niftrik, Wijchen en Woezik

BURGEMEESTER

Marijke Duijneveld-Van Beek

OPPERVLAKTE

69,56 km2

INWONERS

41.319

ZALTBOMMEL

DORPEN

Aalst, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, 

Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen, 

Zaltbommel en Zuilichem

BUURTSCHAPPEN

Bern, Oensel, Poederoijensehoek en De Rietschoof

BURGEMEESTER

Pieter van Maaren

OPPERVLAKTE

89,04 km2

INWONERS

29.982

Inwoneraantallen gemeten op 31 januari 2022
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Private Partijen voor een 
Veilig Buitengebied

Gelderland-Zuid is een grote regio die 
zich uitstrekt van Zaltbommel in het 
westelijke gedeelte tot aan Berg en 
Dal in het oosten onder de rook van 
Nijmegen tegen de Duitse grens aan. 
Een groot aantrekkelijk gebied om 
te leven, te werken en te wonen. Die 
meningen zijn niet alleen bewoners 
en ondernemers toegedaan, ook de 
georganiseerde misdaad ziet volop 
kansen activiteiten te ontplooien die 
het daglicht niet kunnen verdragen. 
De uitgestrekte landschappen, het ge-
ringe toezicht, de groeiende leegstand 
in het agrarische gebied, de goede 
infrastructuur over land (A15, A50) 
en water (Maas, Waal en Rijn) bieden 
criminelen volop kansen. 

De onderwereld heeft echter de 
bovenwereld nodig om drugslabs of 
hennepkwekerijen in te richten. Geld 
moet worden witgewassen om het 
überhaupt te kunnen uitgeven. De ver-
menging van boven- en onderwereld is 
ondermijning. Ondermijning heeft gro-
te invloed op de samenleving, bedreigt 
de veiligheid en de leefbaarheid. Voor 
de inrichting van een hennepkwekerij 
zijn meer dan 60 leveranciers nodig, 
van energieleverancier, vaak illegaal 
afgetapte energie, tot de notaris die 
de koopakte van een bedrijfspand 
heeft opgemaakt. Criminelen houden 
zich daarbij niet aan (fysieke) gemeen-
tegrenzen. 

KIJK UIT!
De veertien gemeenten die samen Gel-
derland-Zuid vormen hebben de handen 
ineengeslagen om het buitengebied in 
de regio (blijvend) veilig te maken en te 
houden met het proces Veilig Buitenge-
bied. Binnen Veilig Buitengebied werken 
Publiek en Private Partijen samen om de 
georganiseerde misdaad en ondermij-
ning een halt toe te roepen. Voor deze 
uitgave KIJK UIT! trokken we de regio in 
en spraken met twee hoofdpersonen uit 
de private sector van partijen die inmid-
dels zijn aangehaakt in de processen die 
plaatsvinden in respectievelijk Beuningen 
en Buren.

Beuningen

  Herbert Verploegen is veehouder in 
Beuningen. Hij mocht vrij recent koning 
Willem-Alexander op zijn erf begroeten en 
de koning wegwijs maken in het reilen en 
zeilen in het buitengebied. “Wij hebben 
niet alleen gesproken over de mooie 
dingen van het buitengebied, maar ook 
over de gevaren van ondermijning, van 
de onderwereld,” aldus Verploegen. Hij 
en zijn vrouw hebben geen opvolging 
voor zijn bedrijf, waardoor misschien wel 
leegstand dreigt. “In het recente verleden 
ben ik als ZLTO-bestuurder betrokken 
geweest bij deze problematiek. Leeg-
stand ligt op de loer. Je moet nadenken 
over een oplossing, ondermijning ligt 
op de loer. In de overlegorganen waar ik 
mocht aansluiten heb ik vooral aangege-
ven te kijken naar een integrale aanpak 
van de problematiek. Ga in gesprek met 
alle belanghebbenden, vooral preven-
tief om te voorkomen dat je in een later 

stadium alleen nog maar achter de feiten 
aanhobbelt.”

Herbert Verploegen honoreerde in dat ka-
der ook het verzoek van zijn burgemeester 
om op zijn locatie de koning te ontvangen. 
“Hij kon zelf ervaren hoe schoon en mooi 
het agrarisch gebied is en tegelijkertijd 
konden we aangeven waar de gevaren 
schuilen. Alle ogen en oren zijn welkom 

en nodig om het buitengebied schoon, 
heel en veilig te houden. De komst 
van de koning was lange tijd geheim, 
maar zien is geloven, we hebben graag 
meegewerkt aan zijn bezoek. De onder-
mijningscontainer van Bureau Drugsza-
ken maakte goed duidelijk welke wereld 
schuil gaat achter de georganiseerde 
criminaliteit.”

Buren

  Tussen het gemeentehuis van Beuningen 
en het gemeentehuis van Buren ligt nog 
geen 40 kilometer. De weg ernaartoe doet 
je beseffen dat je in een ander deel van 
Gelderland-Zuid komt: de Betuwe. Fruit- 
en boomgaarden in prachtige overvloed. 
Voor het proces Veilig Buitengebied zijn 
ook in deze regio al de eerste stappen 
gezet. Medio augustus 2021 konden 
bewoners een bezoek brengen aan de 
Ondermijningscontainer, PVO Oost-Neder-
land presenteerde vanuit het gemeentehuis 
een talkshow over ondermijning. Niet veel 
later ondertekenden meerdere partijen in 
de boomgaard van Fruitbedrijf Den Haan 
een intentieverklaring met Veilig Buitenge-
bied aan de slag te gaan. Eigenaar Bert 
den Haan stelde zijn boomgaard beschik-
baar voor een fotomoment en was een van 
de ondertekenaars. Hij was vice-voorzitter 

van de Nederlandse Fruittelers Organisatie 
(NFO), inmiddels regiovoorzitter. NFO is 
een van de private partijen die deelneemt 
aan Veilig Buitengebied.

“Politie, overheid en gemeenten staan 
voor een grote opgave in de strijd 
tegen de georganiseerde criminaliteit. 
Zij kunnen dat niet meer alleen. In mijn 
omgeving hoorde ik meerdere keren dat 
ondernemers in het buitengebied waren 
benaderd of ze niet tegen een fraaie ver-
goeding hun leegstaande schuur wilden 
verhuren. Wanneer je hoort dat dergelijke 
praktijken vaker voorkomen, dan kun 
je als private organisatie niet langs de 
zijlijn blijven toekijken. Jij kan zomaar de 
volgende zijn die wordt benaderd,” aldus 
Bert den Haan.

“De Betuwe heeft zo veel moois te 
bieden, het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van iedereen, individu en 
bedrijf, om ervoor te zorgen dat heel Gel-
derland-Zuid schoon, heel en veilig blijft. 
Alle oren en ogen die we extra kunnen 

inschakelen om dat te realiseren moeten 
we met beide handen aanpakken. Vanuit 
mijzelf als mens, als zelfstandig onderne-
mer, maar ook als vertegenwoordiger van 
veel fruittelers, is NFO aangesloten bij 
proces Veilig Buitengebied. We moeten 
waakzaam blijven, een oogje in het zeil 
houden bij de buren en op een veilige 
manier kunnen melden wanneer we het 
gevoel hebben dat criminelen grip op 
de bovenwereld willen verwerven. Ik 
adviseer dan ook iedereen te melden 
wanneer je de indruk hebt, dat zaken niet 
kloppen: bij de gemeente, bij politie of 
Meld Misdaad Anoniem.”

Deze uitgave KIJK UIT is het officiële 
startschot voor Veilig Buitengebied van alle 
veertien gemeenten in Gelderland-Zuid. 
Dat zijn: Berg en Dal, Beuningen, Buren, 
Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West 
Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, 
Zaltbommel.

INTERVIEW MET  
HERBERT VERPLOEGEN 

INTERVIEW MET 
BERT DEN HAAN
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Wat is PVO: Platform 
Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland?
De belangrijkste doelstelling van 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. 

Activiteiten Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland:
 
   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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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 Publiek-Private Samenwerking 
te bewerkstelligen tussen partijen die 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
bestrijding van ondermijnende crimina-
liteit. Veel informatie is al beschikbaar, 
kennis delen we met elkaar en tussen 
partijen zijn snel tastbare resultaten 
zichtbaar. Anton Jansen, manager PVO 
Oost-Nederland: ‘Binnen ons platform 
zoeken we de verbinding, brengen 
we mensen bij elkaar en gaan we met 
elkaar in gesprek. We doen dat op 
meerdere manieren: spreekbeurten, in-
formatieavonden, themabijeenkomsten 
en praktijkvoorbeelden.’

‘Veilig Buitengebied is een logisch uitvloei-
sel en geeft onze wijze van aanpak ook 
formeel gestalte. De kennis en inbreng 
van instanties, politie, gemeenten, orga-
nisaties, ondernemers, belangenvereni-
gingen, hulpverleners en niet te vergeten 
de gewone burger is cruciaal in onze 
zienswijze. Het belang van iedere partner 
met de specifieke kennis, ervaring, exper-
tise en beschikbaarheid van informatie is 
onmisbaar voor het welslagen van onze 
missie het buitengebied veilig te houden, 
veiliger te maken. De inzet van gemeente, 
politie, openbaar ministerie, brandweer, 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV), Regionaal Informa-
tie- en Expertise Centrum (RIEC) en het 
Landelijk Informatie- en Expertise Centrum 
(LIEC) is uiteraard onmisbaar, de zorg 
voor een veilige samenleving is hun 
bestaansrecht. De partijen die wij in deze 
uitgave (be-)noemen zijn de partijen die in 
het kader van het Veilig Buitengebied voor 
extra oren en ogen zorgen.’

PROVINCIE GELDERLAND
Gelderland is de grootste provincie van 
Nederland met een totale oppervlakte van 
5.136,51 km², waarvan 4.971,76 km² land 
en 164,75 km² water. Het buitengebied is 

enorm en strekt zich uit van de Bomme-
lerwaard in het westen tot Winterswijk in 
het oosten. De provincie is actief op veel 
beleidsterreinen zoals ruimtelijke ontwik-
keling, verkeer en vervoer, economie, 
agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur 
en landschap, welzijn en cultuur. Gelder-
land heeft circa twee miljoen inwoners. 
De provincie voert veel projecten uit in 
samenwerking met de regio’s. 

NEDERLANDSE FRUITTELERS ORGA-
NISATIE  
De Nederlandse Fruittelers Organisatie 
(NFO) is de organisatie van en voor de 
professionele Nederlandse fruittelers. 
De NFO behartigt de belangen van 
fruitteeltondernemers met als bijzondere 
aandachtspunten: gewasbescherming, 
sociaaleconomische kwesties, marktge-
relateerde onderwerpen en kennis en 
innovatie. De organisatie ondersteunt 
daarnaast de fruittelers op diverse vlak-
ken zoals het verhogen van de kennis en 
het ondernemerschap. Circa 80% van de 
beroepsmatige fruittelers is aangesloten 
bij de NFO.

LAND EN TUINBOUWORGANISATIE
LTO Nederland is de ondernemersor-
ganisatie voor Nederlandse boeren en 
tuinders. LTO Nederland behartigt de 
ballingen van 35.000 leden door te wer-
ken aan een gunstig ondernemersklimaat 
voor agrariërs in Nederland en Europa. 
In Gelderland-Zuid zijn zowel Zuidelijke 
Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) 
als LTO Noord actief. LTO verricht alle 
werkzaamheden door het onderhouden 
van nauwe contacten en in overleg met 
gemeenten, inwoners, waterschap en 
provincie. LTO vraagt aandacht voor de 
bangen, knelpunten en ideeen 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.

VERTROUWENSPERSOON VEILIG 
BUITENGEBIED
ZTLO is in 2022 begonnen met het initia-
tief Vertrouwenspersoon Veilig Buitenge-
bied. De aanleiding voor dit initiatief waren 
de toenemende zorgen over ondermijning 
in het buitengebied en de lage meldings-
bereidheid. De vertrouwenspersoon geeft 
voorlichting en informatie over ondermij-
ning, bijvoorbeeld op bijeenkomsten van 
lokale ZLTO-afdelingen. Daarnaast is 
de vertrouwenspersoon het aanspreek-
punt voor vragen over ondermijning. De 
vertrouwenspersoon kan je helpen bij het 
doen van een (anonieme) melding.

WATERSCHAP RIVIERENLAND
Een waterschap 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 
werkgebied van Waterschap Rivierenland 
ligt tussen de grote rivieren, vanaf de 
Duitse grens tot aan Kinderdijk. Met aan 
de noordgrens de Nederrijn en de Lek en 
aan de zuidgrens de Maas. De Waal en 
de Linge stromen door het gebied, net als 
de Biesbosch. De activiteiten bestaan uit 
beheer van (grond)waterpeil, zuivering van 
rioolwater en de zorg voor schoon water 
in beken, sloten en rivieren.

WILDBEHEEREENHEDEN
Een wildbeheereenheid (WBE) is een 
lokaal samenwerkingsverband van jagers, 
grondbezitters en andere geïnteresseer-
den. De WBE is een vereniging, gericht 
op duurzaam beheer van populaties van 
in het wild levende dieren, bestrijding van 
schadeveroorzakende dieren en jacht. 
In de regio Gelderland-Zuid zijn meerde-
re WBE’s actief: Circul van de Ooij en 
Millingen, Bommelerwaard, Groot-Buren, 
Maas- en Waal West, Neder-Betuwe, 
Overbetuwe, Tielerwaard-Oost, Tieler-
waard-West, Wijchen en Weurt. Neder-
land telt circa 300 Wildbeheereenheden 
die bijna 2,5 miljoen hectare beheren. 
In de praktijk betekent dat het ongeveer 
90% van het Nederlandse landoppervlak 
onder beheer van een WBE valt. De 
meeste wildbeheereenheden zijn aan-
gesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Jagersvereniging.
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in welke georganiseerde criminaliteit het 
zich bevindt.

STAATSBOSBEHEER
Het motto van Staatsbosbeheer is ‘Het 
zit in onze natuur’. Staatsbosbeheer 
beheert het groene erfgoed van Ne-
derland: 265.000 hectare natuur wordt 
beschermd, die kan worden beleefd en 
dat samen met en voor anderen duurzaam 
kan worden benut. Staatsbosbeheer 
speelt een grote maatschappelijke rol in 
Nederland en werkt daarvoor samen met 
gemeenten, zorginstellingen, maatschap-
pelijke organisaties en ondernemers in 
uiteenlopende sectoren. 

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.   Natuur-
monumenten roept alle Nederlanders 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 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.’

Het proces 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 
www.pvo-oostnederland.nl hebben alle 
partners een plek.

OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
geeft omgevingsvergunningen af voor bij-
voorbeeld bouw of milieu, houdt toezicht 
en geeft advies. De Omgevingsdienst 
Nijmegen werkt in opdracht van zes 
gemeenten in de regio en de provincies 
Gelderland en Overijssel. Ruim 240 
medewerkers beschermen leefomgeving, 
het milieu en de natuur. Door het uitvoeren 
van controles, verlenen van vergunningen 
en adviezen vanuit specifieke expertise. 
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
draagt bij aan een fijne plek waar iedereen 
kan wonen, werken en recreëren.

CUMELA
Cumela is dé brancheorganisatie voor 
ondernemers in groen, grond en infra. 
Cumela informeert, verbindt, ontzorgt 
en zorgt voor een gezonde sector, nu en 
in de toekomst. Deze brancheorganisa-
tie ondersteunt cumelabedrijven in de 
breedste zin: van algemene advisering tot 
individueel maatwerk en van verzekerin-
gen tot opleidingen en trainingen. Cumela 
heeft samen met PVO Oost-Nederland 
de campagne Stop Diefstal gelanceerd 
waarmee ondernemers preventief kostba-
re apparatuur kunnen beschermen: www.
kiekuut.nl/stopdiefstal.

BUREAU DRUGSZAKEN
Bureau Drugszaken verzorgt (online) 
trainingen voor gemeenten en woning-
bouwverenigingen. Bureau Drugszaken is 
een initiatief van vader en zoon, Johan en 
Jon Warmerdam. De organisatie beschikt 
daarnaast over zogenoemde ondermij-
ningscontainers die op een open dag of 
veiligheidsdag worden opengesteld voor 
professionals of publiek. Het doel is om 
voor te lichten over de herkenning en 
gevaren van ondermijning op de gebie-
den van cocaïnehandel, hennepteelt en 
synthetische drugs. In de containers leert 
men gevaren kennen van de productie en 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS-
VERENIGING
De Jagersvereniging is de grootste belan-
genbehartiger van jagers in Nederland en 
is er voor iedereen die geïnteresseerd is in 
verantwoord beheren en benutten van het 
Nederlandse landschap. De Jagersver-
eniging werkt samen met alle partijen die 
zich hiermee verbonden voelen. Jagers 
zorgen voor balans in het Nederlandse 
landschap.

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 0800-7000 of online via  
www.meldmisdaadanoniem.nl.

OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND
De omgeving verandert constant. Om-
gevingsdienst Rivierenland weet wat er 
speelt en werkt in opdracht van acht ge-
meenten en de provincie aan een prettige, 
veilige en duurzame leefomgeving. Door  
vergunningverlening, toezicht en hand-
having bij ondernemers, organisaties en 
inwoners. Omgevingsdienst Rivierenland 
adviseert klantgericht en dienstverlenend 
over onder meer leefomgeving, bouw, mili-
eu, energie en natuur. Voor de toekomst 
van Rivierenland.
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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. 

Signalen die op ondermijning wijzen:
   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 bij het 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

Verdacht Signaal? Wat kun je doen?
   Sluit je aan bij WhatsApp-groep in de 
buurt

   Informeer bij gemeente naar regelingen 
voor preventieve maatregelen

   Meld anoniem op www.meldmisdaada-
noniem.nl of bel 0800-7000

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 website is vooral gericht op het cre-
eren van Awareness, besef en bewust-
wording bij het grote  publiek over de 
verstrengeling van onder- en bovenwereld, 
dat een gevaar vormt voor ontwrichting 
van de maatschappij. Naast eigen nieuws-
garing wordt op de site veel gebruikt van 
externe nieuwsbronnen, een uitgebreide 
beschrijving van onze doelstellingen, 
samenwerkende partners en een agen-
dafunctie. Daarnaast verschijnt regelmatig 
een nieuwsbrief over Publiek-Private 
Samenwerking.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland op 
social media:

 platform-veilig-ondernemen-oost-nederland

 platformveiligondernemenoostnederland 
  
 KIEKUUT_PVO

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 DDoS-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% van alle inbraken digitaal 
is. Daders op afstand zijn moeilijk op te 
sporen. Digitale bedrijfsprocessen maken 
bedrijven en organisaties kwetsbaar. 
De bijeenkomsten vinden plaats onder 
auspiciën van Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland in samenwerking met het 
cybercrimeteam politie-eenheid Oost- 
Nederland. 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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