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Probleemstelling 

Binnen het programma Weerbaarheid werken we samen met partners aan het weerbaarder maken van 
Gelderland tegen ondermijnende criminaliteit. Bedrijventerreinen blijken een aantrekkelijke plek voor 
criminele activiteiten, wat ten koste gaat van vestigingsklimaat en economisch functioneren.  
Gelderland telt 487 bedrijventerreinen, variërend in grootte van 0,42 ha tot 222 ha. De totale oppervlakte  
aan bedrijventerrein is 10.709 ha. Met name op bedrijventerreinen kunnen activiteiten voorkomen die 
wijzen op mogelijke criminele handelingen zoals witwassen, hennepteelt of de handel in illegale goederen. 
De onderwereld mengt zich met de bovenwereld, in de hoop te kunnen profiteren van de schijnbare 
anonimiteit van bedrijventerreinen. De provincie Gelderland voert al jaren beleid uit om overaanbod tegen 
te gaan. Er wordt steeds meer invloed uitgeoefend op de kwaliteit van de terreinen om verloedering tegen te 
gaan en het vestigingsklimaat te verbeteren. Deze inspanningen kunnen worden gefrustreerd door de 
aanwezigheid van criminaliteit op bedrijventerreinen. 

Aanleiding 

 − De praktijk is momenteel dat bedrijventerreinen onvoldoende uitgerust zijn om tegenwicht te bieden  
aan (ondermijnende) criminaliteit. Er zijn steeds meer signalen dat bedrijventerreinen een aantrekkende 
werking hebben op criminaliteit. Bedrijventerreinen worden steeds meer herkend als risicogebied.  
Dit blijkt o.a. uit de ondermijningsbeelden die door het RIEC zijn opgesteld. 

 − Het programma Weerbaarheid heeft nu de ruimte om, in navolging van de aanpak op vakantieparken, 
een rol te spelen in de aanpak op bedrijventerreinen. Hoewel gemeenten primair verantwoordelijk zijn 
voor openbare orde en veiligheid willen we een bijdrage leveren om te voorkomen dat de problematiek 
ieder boven het hoofd groeit. 

Doel

Doel van het project is dat de Gelderse bedrijventerreinen veilig zijn en weerbaar tegen ondermijnende 
criminaliteit zodat een goed vestigingsklimaat ontstaat voor nu en in de toekomst.

We onderscheiden vier programmalijnen: 

1. Met het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) maken we per gemeente en per 
bedrijventerrein de kenmerken inzichtelijk die de situatie rond veiligheid/weerbaarheid weergeven. 
Daarnaast zorgen we dat per bedrijventerrein gegevens beschikbaar zijn voor informatie-gestuurd 
onderzoek.
Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan een dergelijk inzicht. We gebruiken hiervoor het Integrale 
Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS), een GIS-toepassing waarvan wij zelf eigenaar en beheerder 
zijn. Het is een bestaande en gebruiksvriendelijke toepassing is waar gemeenten al mee bekend zijn vanuit 
de economische portefeuille. Op basis van enkele kenmerken wordt op een kaart duidelijk op welke 
terreinen al  acties zijn ondernomen om bewustwording/veiligheid/weerbaarheid te bevorderen en waar 
nog mogelijkheden zijn. Dit kan dienen als input voor gesprekken met gemeenten om te bepalen waar we 
samen inspanningen kunnen doen. We richten de structuur van het systeem zodanig in dat gemeenten en 
wij inzicht hebben en rapportages kunnen produceren. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om door 
middel van een indicatoren-onderzoek inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de Gelderse 
bedrijventerreinen. Dit kan mogelijk dienen als basis voor data gestuurd werken en prioriteren. 

2. Het ondersteunen en faciliteren van gemeenten om op de bedrijventerreinen Publiek Private 
Samenwerking (PPS) te realiseren. 
Publiek-private samenwerking is een overeenkomst tussen lokale overheden en private partijen. 
Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen met als belangrijkste 
opbrengst een aantrekkelijk, veilig en weerbaar gebied. Er wordt een werkgroep samengesteld met  
meestal de gemeente als trekker. De veiligheidssituatie van het gebied wordt geanalyseerd waarna een  
‘plan-do-act-check’ cyclus wordt opgestart om de situatie te verbeteren en onder de aandacht te houden.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B), ontwikkeld door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), is een vorm van PPS.
Een PPS creëert voor ondernemers en medewerkers een veilige en prettige plek om te werken en te 
verblijven.  Het imago van het gebied verbetert wat bijdraagt aan een beter vestigingsklimaat. Bovendien 
ontstaan kortere lijnen in het contact tussen partners en ondernemers onderling. PPS wordt door veel 
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gemeenten als onmisbaar beschouwd en lijkt de sleutel tot meer veiligheid op de bedrijventerreinen.  
We stimuleren PPS initiatieven met een subsidieregeling die per 1 november van kracht wordt. 

3. Het stimuleren/faciliteren van preventieve controles in de Gelderse gemeenten.
Om weerbaarheid en bewustwording te vergroten is het noodzakelijk als overheid zichtbaar te zijn op de 
terreinen en inzicht te hebben in de feitelijke situatie van alle percelen. Diverse gemeenten geven aan dit 
inzicht niet te hebben maar hier wel behoefte aan te hebben. Dat betekent een blik achter de voordeur in 
aanwezigheid van of in overleg met de pandeigenaar (in geval van verhuur). Enkele gemeenten voeren al 
regelmatig integrale controles uit op de bedrijventerreinen met als doel preventie, bewustwording en 
zichtbaarheid na jaren van afwezigheid. 
We willen de gemeenten bewegen en ondersteunen om regelmatig preventieve controle acties uit te voeren. 
Er is behoefte aan een adviesrol waarbij we ervaringen en goede voorbeelden actief bij de gemeenten gaan 
delen. We verkennen gaandeweg welke behoeften er precies zijn bij de gemeenten om controles voor elkaar 
te krijgen en spelen daar op in. Zo ontstaat een steeds duidelijker beeld van onze bijdrage. We kunnen 
ondersteuning bieden in de voorbereiding door bijvoorbeeld te voorzien van informatie, het leggen van 
contacten, samenstellen van teams of het organiseren van bijeenkomsten. Uitgangspunt is altijd dat de 
gemeente trekker is. Waar dit ondanks de inspanningen niet lukt kunnen we mogelijk aanbieden om 
controles te laten organiseren en uitvoeren door een flexibel controleteam. 

4. Veiligheid is onderdeel van de integrale aanpak met als doel Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 
in 2050 (programma regionale economie). 
Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat in Gelderland, hier bevindt zich 30% van de 
banen en wordt 40% van het bruto regionaal product verdiend. In de Omgevingsvisie hebben wij het doel 
gesteld dat alle werklocaties in 2050 duurzaam zijn ingericht. Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn 
daarom voor ons terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken op het gebied van 
economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en veiligheid. 

Projectresultaat

 − In IBIS is voor elk bedrijventerrein inzichtelijk, zowel grafisch als in data, welke initiatieven en 
maatregelen er zijn om de veiligheid en weerbaarheid te verbeteren. Deze informatie is voor de provincie 
en gemeenten beschikbaar. De structuur van IBIS is zodanig ingericht dat rapportages gemaakt kunnen 
worden en gegevens beschikbaar zijn is voor toekomstig (big) data onderzoek en data gestuurde aanpak.

 − Op een aanzienlijk deel van de Gelderse bedrijventerrein is een vorm van PPS ingevoerd, het Keurmerk 
Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen is hier een voorbeeld van.  

 − Op de Gelderse bedrijventerreinen worden regelmatig preventieve controles uitgevoerd gericht op 
bewustwording/zichtbaarheid/veiligheid/weerbaarheid. We stimuleren gemeenten om dit op te zetten. 
Waar gewenst kunnen we gemeenten helpen met de organisatie. 

 − In de integrale aanpak om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen (prg. Economie) is 
veiligheid/weerbaarheid een onlosmakelijk onderdeel.  

 − We delen actief ‘best practices’ met de gemeenten en adviseren over geslaagde en minder geslaagde 
voorbeelden uit de provincie. 

Effect

De Gelderse bedrijventerreinen zijn minder aantrekkelijk om criminele activiteiten te ontplooien.  
Het is in de provincie (en daarbuiten) bekend dat overheden, private partijen en andere partners steeds meer 
samenwerken en dat er daardoor een beter en veiliger vestigingsklimaat heerst. Deze bekendheid ontstaat 
gaandeweg door het delen van ervaringen en door actieve communicatie naar de partners. 



4

Afbakening

 − Het project omvat de Gelderse bedrijventerreinen zoals ze zijn opgenomen in IBIS.  
(https://bedrijventerreinen.gelderland.nl/app/IBISPUBLIEK). Indeling volgens de 6 WGR regio’s.

 − Het project heeft vooral een preventief doel en beoogt niet de opsporing van criminele activiteiten. 

 − Gemeenten zijn primair verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid en maken deel uit van de 
driehoek in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De provincie Gelderland wil een bijdrage leveren 
om te voorkomen dat het vestigingsklimaat wordt aangetast en stimuleert/faciliteert gemeenten in de 
aanpak om bedrijventerreinen veiliger en weerbaarder te maken. 

Activiteiten & Fasering

Programmalijn 1
We gaan het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem uitbreiden met een module ‘veiligheid’.  
Tot nu toe omvat het systeem namelijk alleen economische data over bedrijventerreinen. Het systeem wordt 
zodanig ingericht dat per bedrijventerrein de veiligheidssituatie in beeld wordt gebracht aan de hand van 
een aantal kenmerken, zoals: Is er parkmanagement? Zijn de ondernemers georganiseerd? Is er een KVO-B? 
Is er publiek private samenwerking (PPS) gerealiseerd? Worden er preventieve controleacties uitgevoerd?  
Is er camerabeveiliging? Is er collectieve beveiliging door een gespecialiseerde partij? Wordt het terrein  
’s nachts afgesloten voor doorgaand verkeer? Vervolgens richten we het systeem zodanig in dat per 
bedrijventerrein een hoeveelheid data gekoppeld wordt die op termijn gebruikt kan worden voor  
(big)data onderzoek en data gestuurd werken. 

Programmalijn 2
We  benaderen de Gelderse gemeenten en brengen de subsidieregeling onder de aandacht om Publiek Private 
Samenwerking te realiseren. Waar interesse is in het KVO-B wordt afgestemd met het CCV. Wij kunnen een 
rol spelen in de financiering en organisatie. Gaandeweg zal blijken welke behoeften er precies zijn.  
We kunnen bijvoorbeeld contactpersonen zoeken om de werkgroep samen te stellen en zodoende het  
proces op gang brengen. De gemeente zal de rol van trekker/projectleider op zich nemen. 

Programmalijn 3
We benaderen de gemeenten en stimuleren ze om preventieve controleacties uit te voeren, bij voorkeur  
als aanvulling op PPS. Waar blijkt dat van dergelijke acties geen sprake is, kan het project ondersteunen. 
Wij kunnen een rol spelen bij de organisatie, het delen van successen elders en het samenbrengen van de 
partners. In situaties waar geen capaciteit is kunnen we mogelijk ondersteunen door het samenstellen van 
een flexibel controleteam. 

Programmalijn 4
Accountmanagers van het programma economie en programma Weerbaarheid werken samen aan het 
project Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. 
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