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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Aanpak veilig buitengebied
Kernboodschap
In 2022 is het buitengebied van de gemeente Wijchen voorzien van een Keurmerk Veilig
Buitengebied. Daarnaast vergroot deze aanpak de weerbaarheid van inwoners en
ondernemers die wonen in het buitengebied.
Eerdere besluiten
Datum
April 2020
Maart 2021

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Districtelijke Plan van Aanpak ondermijning is vastgesteld. Aanpak
veilig buitengebied is geprioriteerd als een van de vier thema’s (DVO)
DVO ingestemd met het project veilig buitengebied

Toelichting
Gelderland-Zuid heeft een vrij groot buitengebied. Derhalve is het ontwikkelen van zicht
op deze kwetsbare plekken en het ontwikkelen van een overkoepelende aanpak van
belang. Dit draagt bij aan de bestuurskracht om het probleem van ondermijnende
criminaliteit in het buitengebied beter hanteerbaar te maken. Ook voor de gemeenten
binnen Gelderland-Zuid waar weinig tot geen buitengebied aanwezig is, is commitment
en ondersteuning bij de aanpak noodzakelijk. Samenwerking, afstemming en prioritering
ter voorkoming van het waterbedeffect is hierbij belangrijk. Bij deze voorgestelde aanpak
gaan gemeenten met een gezamenlijke visie en op eenzelfde wijze lokaal (zelf) van start,
zodat voldoende oog is voor de lokale belangen van ondernemers en inwoners. De
doorlooptermijn per gemeente is 9-12 maanden.
Doelen en gevolgen
De aanpak die hierna wordt beschreven, kent twee doelen, namelijk:
1. Vergroten weerbaarheid inwoners en ondernemers van het buitengebied
door:
o De samenwerking te versterken tussen publieke en private partijen;
o De buitengebieden in de deelnemende gemeenten te certificeren met het Keurmerk
Veilig Buitengebied.
2. Voorkomen en bestrijden (ondermijnende) criminaliteit door:
o Zicht te krijgen op de risico’s en/of problematiek in het buitengebied;
o Strafrechtelijke vervolging en/of bestuurlijke handhaving in te zetten bij
misstanden.
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Hierna wordt de uitvoering per doel beschreven.
1. Vergroten weerbaarheid inwoners en ondernemers van het buitengebied
Door inwoners en ondernemers van het buitengebied weerbaarder te maken, wordt de
voedingsbodem van criminele activiteiten weggenomen. Wanneer de weerbaarheid
verhoogd wordt, zal de inwoner of ondernemer sneller door hebben dat hij/zij met een
crimineel te maken heeft en daar sneller actie op kunnen nemen. Deze aanpak heeft dus
een preventieve werking.
Keurmerk Veilig Buitengebied
Het Keurmerk wordt verkregen in samenwerking met de Provincie Gelderland (hierna:
Provincie), het Platform Veilig Ondernemen (hierna: PVO) en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hierna: CCV).
Het Keurmerk Veilig Buitengebied biedt een platform om gezamenlijk en integraal een
bijdrage te leveren aan (blijvende) veiligheid in het buitengebied. Onder de paraplu van
dit keurmerk worden samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. Publieke en private
partners krijgen een rol bij de aanpak. Het CCV heeft meegedacht over het invulling
geven van een brede aanpak voor (bijna) alle gemeenten binnen Gelderland-Zuid en een
voorstel van aanpak gedaan. Zij hebben aangegeven bereid te zijn om het proces naar
het behalen van het Keurmerk te ondersteunen en begeleiden voor alle gemeenten
binnen Gelderland-Zuid.
2. Voorkomen en bestrijden (ondermijnende) criminaliteit
Het tweede doel is om zicht te krijgen op de risico’s en/of problematiek in het
buitengebied van alle deelnemende gemeenten in Gelderland-Zuid. Hierbij kan gedacht
worden aan; Waar staan veel schuren leeg? Welke plekken in het buitengebied zijn
moeilijk controleerbaar? Welke plaatsen zijn vaak doelwit van ondermijnende criminaliteit
etc.
Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (hierna: RIEC) maakt voor elke
gemeente een analyse van het buitengebied van de gemeente. Deze analyses worden
uitgevoerd door het RIEC en gefinancierd uit de regionale versterkingsgelden. Van
gemeenten (en andere partners) wordt verwacht dat ten behoeve van deze analyse data
wordt aangeleverd en dat gemeenten zorgdragen voor één vast aanspreekpunt voor de
verdere afstemming met het RIEC en de partners. Nadat alle gemeentelijke analyses zijn
afgerond, wordt op basis daarvan een algemeen samenvattend beeld van het
buitengebied voor het district opgesteld.
Communicatie
In januari 2022 ontvangen alle inwoners en ondernemers in het buitengebied van de
gemeente Wijchen (zo’n 1000 adressen) een brief met daarin een uitnodiging om een
enquête in te vullen. Het persbericht wordt op 12 januari 2022 verzonden en wordt het
bericht geplaatst in de Wegwijs. Mocht de respons van de enquête laag zijn dan wordt er
extra aandacht aan gegeven op social media. Omdat het een geselecteerde doelgroep is,
wordt de link naar de enquête niet openbaar gezet.
Uitvoering of Vervolgstappen
Door de analyses van de diverse partners verkrijgen we inzicht in het buitengebied. Wat
speelt er, vinden er mogelijke ondermijnende activiteiten plaats? Het vergroten van de
weerbaarheid van inwoners en ondernemers in het buitengebied is een van de
speerpunten. Vervolgens wordt het Keurmerk Veilig Buitengebied afgegeven aan de
gemeente Wijchen.
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Nadat de analyse door het RIEC en het CCV afgerond is, worden de resultaten hiervan
worden besproken in het ondermijningsoverleg Tweestromenland OTSL. Indien nodig
worden er vanuit deze overleggen controles georganiseerd en wordt er tegen misstanden
opgetreden. Dit kan bestaan uit strafrechtelijke vervolging en/of bestuurlijke handhaving
(denk bijv. aan de Opiumwet).
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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