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Inleiding 
 
Voor u ligt de KVO-B rapportage bedrijventerrein De Berk Echt. Deze rapportage is het 
resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners: 

 
Gemeente Echt-Susteren; 
Politie; 
Brandweer; 
Belangenvereniging De Berk; 
Securitas 
 

De reden voor deze samenwerking is al ontstaan in 2006, toen de partners de veiligheid door 
middel van verdergaande samenwerking wilden verbeteren, voor De Berk. Doel is thans om 
gezamenlijk, ná het behalen van het certificaat de samenwerking voort te zetten middels het 
Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken voor bedrijventerreinen. Het Keurmerk 
Veilig Ondernemen heeft zich landelijk bewezen als een instrument, dat effectief kan zijn om 
publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid.  

 
Opzet van dit plan van aanpak: 

 
In hoofdstuk 1 wordt de evaluatie weergegeven van de maatregelen die men heeft genomen 
om de veiligheidssituatie te verbeteren / c.q. te optimaliseren in de afgelopen jaren. 

 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige veiligheidssituatie in kaart gebracht, op basis van, resultaten 
enquête 3-meting, schouw van de terreinen en gegevens van gemeente, politie en 
brandweer. De genoemde gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang 
gebracht. Probleem of knelpunten volgen uit deze analyse. 

 
Problemen dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van eenduidige 
doelstellingen en maatregelen: ‘wat willen wij en kunnen wij’. Veelal zijn er teveel problemen 
die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de beperkte 
beschikbaarheid aan menskracht en andere (ook financiële) middelen niet alles tegelijkertijd 
is aan te pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. ‘Prioriteiten stellen in 
doelstellingen en maatregelen’. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als 
basis voor het werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 3 worden de doelstellingen tot en 
met 2018 weergegeven. 
Het eigenlijke werk, de finetuning van de doelstellingen in combinatie met de te nemen 
maatregelen vindt plaats in hoofdstuk 4. Hoe wordt iets aangepakt, door wie wordt iets 
gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke termijn moet iets zijn 
gerealiseerd. Niet onbelangrijk is de vraag of uitvoering geld kost en wie dat financiert. 

 
Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een 
proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een 
dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie 
tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de 
effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 4 geeft ook over 
deze onderwerpen uitsluitsel. 

 
De werkgroep heeft na de voorbereiding van Arvalis in twee bijeenkomsten gewerkt aan 
het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor “De Berk”. In de loop van dit 
planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken geweest bij het structurele 
overleg van de werkgroep.
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1. Feiten en cijfers 
 

In het plan van aanpak moet er een beeld geschetst worden van de huidige 
veiligheidssituatie. Deze situatie is mede het resultaat van de inspanningen die in de periode 
2012- 2014 door partners zijn verricht. 

 
Meetbaar zijn deze inspanningen als gekeken wordt naar de resultaten van de 4 en 3 
meting. 

 
Om de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen voor de hercertificering te onderzoeken 
is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: 

 
- Plan van Aanpak uit 2013. 
- Enquête 4 meting in relatie tot de 3 meting van 2011. 
- Evaluatieverslagen van Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers inzake 

de samenwerking vanaf 2013 tot heden. 
- Gegevens Gemeente, Politie en Brandweer. 

 
In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. 

 
Resultaten enquête 4– meting: 
In onderstaand schema zijn de gezamenlijke resultaten van de enquête 3-meting summier 
opgenomen. Voor een uitgebreid resultaat verwijzen wij naar de bijlage 8. 

Resultaten 4 meting Percentage 

Ontevreden over het beheer en onderhoud van de gemeente 30% 

Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 24% 

Overlast 35% 

Graffiti en vernielingen 19% 

Knelpunten Verkeersveiligheid 43% 

Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 35% 

Inbraak 5% 

Voordoen van brandgevaarlijke situaties. 5% 

Slachtoffer Beroving en Roofoverval 3% 

Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie 3% 

 
Ondernemers die met één van onderstaande 
onderwerpen te maken hebben gehad: 
 

Doen Aangifte en of melding 

Percentage Aantal incidenten 
waarover aangifte 

of melding is 
gedaan. 

Inbraak 100% 
 

6 van de 6 

Poging tot inbraak 100% 6 van de 6 

Vernieling 80.0% 4 van de 5 

Beroving / roofoverval 100% 1 van de 1 

Overlast 33.3% 2 van de 6 

Bedreiging / intimidatie 50.0% 1 van de 2 

Graffiti 0.0% 0 van de 2 

Brandstichting 0.0% 0 van de 0 
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Incidentengegevens: 
Gemeente, politie en brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging 
van belang kunnen zijn. De relevante zaken zijn hieronder vermeld. 
 
Gegevens Gemeente Echt: 
Meldingen overzicht gemeente Echt 
 

De Berk Echt 2011 2012 2013 2014 2015 

Groenonderhoud 5 10 0 5 1 

Zwerfafval 10 3 0 0  

Illegale bouw 0 2 0 0  

Parkeren 7 4 4 8  

Overtreding vergunning 4 12 2 5  

Openbare verlichting 

 

0 2 0 3 1 

Overig 0 0 3 9 3 

Totaal 26 33 9 30 5 

 

Gegevens Politie: 
Aangiften en 
incidenten 

2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal aantal aangiften 
opgenomen 

23 17 6   

Totaal aantal incidenten 85 57 17 67 20 

 

Gegevens Brandweer: 
 

 2011 2012 2013 2014* 2015 

Daadwerkelijke binnenbrand  2    

Daadwerkelijke buitenbrand 1    1** 

Hulpverlening / Dienstverlening  5  1  

ti Ongewenst brandmelding 
en / of Onechte brandmelding 

1   
1 

1** 1** 

 
ti NB. Bij een automatisch brandalarm (OMS) wordt veelal gesproken over een loos alarm. Een loos alarm kan volgens de 

geldende normeringen worden onderverdeeld in een ongewenste en onechte brandmelding. 
Ongewenste brandmelding: Brandmelding door de aanwezigheid van op brand lijkende verschijnselen, die niet het gevolg 
zijn van een brand. Bijv. bedieningsfout, kwaadwilligheid en abnormale situaties. 
Onechte brandmelding: Brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of op brand lijkende verschijnselen. Bijv. 
kwaliteit onderhoud, atmosferische invloeden, systeemstoring, beschadigingen en oorzaak onduidelijk. 
Bij herhaaldelijk optreden van een loos alarm zal door de brandweer actie worden ondernomen richting de gebruiker / 
eigenaar van het bouwwerk. In het uiterste geval kan een gebruiksbeperking van het bouwwerk worden opgelegd. 

 
* kwartaal 4 2014 
 
** Action neemt weliswaar geen deel aan dit KVO (volgens mijn informatie), ze liggen wel op het betreffende terrein en incidenten  

ter plaatsen kunnen invloed hebben op de omgeving. 
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Analyse – Probleempunten 
In onderstaande tabel zijn naast de resultaten van de enquête 4-meting (37 respondenten) in 
relatie tot de enquête 3 – meting (37 respondenten) ook de doelstellingen opgenomen. 
Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons aan de vereiste grens. 
In totaal zijn 180 ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen. 
Voor een uitgebreid verslag van alle resultaten verwijzen wij naar de bijlage 8. 

 
Resultaten: 

 
 
 
 
 
 
 

2 meting 
3 meting 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 
Trade Port 

Resultaat 3 
meting (37) 

Resultaat 4 
meting (37) 

Verschil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling PVA 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onveiligheidsgevoelens in het 
bedrijf 21% 24% +3% - - 

Onveiligheidsgevoelens in de 
directe omgeving van het 
bedrijf 

21% 35% +14% - - 

Overlast 30% 35% +5% - - 

Graffiti en vernielingen 41% 19% -22% - - 

Inbraak 
25% 5% -20% 

20% minder 
inbraken 

ja 

Slachtoffer Beroving en 
Roofoverval 0% 3% +3% - - 

Slachtoffer Bedreiging en 
Intimidatie 6% 3% -3% - - 

Voordoen van 
brandgevaarlijke situaties. 0% 5% +5% 0% nee 

Ontevreden over het beheer 
en onderhoud van de 
gemeente 

40% 30% -10% <35% ja 

Knelpunten Verkeersveiligheid 

49% 43% -6% 
Klachten 

grotendeels 
opgelost 

nee 

Percentage ondernemers die 
met één van onderstaande 
onderwerpen te maken hebben 
gehad doen : 
Aangifte of melding * 

Resultaat 3 
meting (37) 

Resultaat 4 
meting (37) 

Verschil 

Daling van 25% 
(respondenten 

welke aangeven 
geen aangifte te 

doen) 

Gehaald 

 Overlast  20% 1:5 33% 2:6 +13%  nee 

 Graffiti  0% 0:2 0% 0:2 -  - 

 Vernieling  22% 2:9 80% 4:5 +58%  ja 

 Poging tot inbraak  29% 2:7 100% 6:6 +71%  ja 

 Inbraak  57% 4:7 100% 6:6 +43%  ja 

 Beroving / roofoverval  0% 0:1 100% 1:1 +100%  ja 

 Bedreiging / intimidatie  0% 0:2 50% 1:2 +50%  ja 

 Brandstichting  67% 2:3 0% 0:0 -  - 
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2. Doelstellingen voor 2017 
 

“Inspanningsverplichting om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit op de Berk Echt ” te 
verbeteren, door middel van integrale en gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente, 
politie, brandweer en ondernemers. 

 
 

 Doelstellingen Resultaat 2015 Doelstelling 2017 

1 Tevreden over het beheer en onderhoud van de gemeente 30% 25% 

2 Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 24% 20% 

3 Overlast 35% 30% 

4 Graffiti en vernielingen 19% 15% 

5 Knelpunten Verkeersveiligheid 43% 40% 

6 Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 35% 30% 

7 Inbraak 5% 5% 

8 Voordoen van brandgevaarlijke situaties. 5% 5% 

9 Slachtoffer Beroving en Roofoverval 3% 0% 

10 Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie 3% 3% 

 Ondernemers die met één van onderstaande onderwerpen te 
maken hebben gehad: 

 
Doen aangifte en of melding 

Resultaat 2015 Doelstelling 2017 

11 Inbraak 100% 6:6 100% 

12 Poging tot inbraak 100% 6:6 100% 

13 Vernieling 80% 4:5 80% 

14 Beroving / roofoverval 100% 1:1 100% 

15 Overlast 33% 2:6 40% 

16 Bedreiging / intimidatie 50% 1:2 50% 

17 Graffiti 0% 0:2 40% 

18 Brandstichting 0% 0:0 100% 
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3. Planning en uitwerkingsschema maatregelen 
 

In het vorige hoofdstuk (maatregelen) zijn 18 doelstellingen geformuleerd. Aan deze doelstellingen zijn maatregelen gekoppeld en zijn hieronder weergegeven: 
Vergaderfrequentie Actie Wie Wanneer Status 

Paragraaf 4 van dit plan 
van aanpak is leidend 
tijdens de KVO – 
vergaderingen 

Minstens 4 maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de samenwerkende partijen. De drie 
sturingselementen: Incidentencijfers, Schouw en Actieplan PvA zullen tijdens deze 

vergaderingen besproken worden. Actiepunten worden schriftelijk vastgelegd, waarmee ook de 
voortgang kan worden bewaakt. 

W 4 maal per jaar volgens 
agendaschema. 

 

Thema Actie Wie Wanneer Status 

Incidentencijfers Per overleg bespreken incidentencijfers (minstens 2 maal per jaar) en op basis van deze cijfers 
besluiten nemen tot actie of geen actie.  
Tijdens het eerstvolgend overleg op 22-6 worden de incidentencijfers van het eerste 
halfjaar 2016 besproken (Sieb vraagt aan bij Veiligheidsregio) 

G / P/ B Q1 en Q3 (2015, 
2016, 2017,2018) 

 

Schouw • Minimaal 1 maal per jaar vindt een dag- en een avondschouw over het bedrijventerrein 
houden. Op basis van deze schouw acties nemen en vastleggen in schouwverslagen. 
Extra aandacht besteden aan groen, verkeersveiligheid. Dagschouw vindt plaats op 12 
oktober 2016 om 09.00 uur, vertrek bij Lomitel. Avondschouw vindt plaats op 16 
november 2016 om 19.00 uur, vertrek bij Lomitel. 

Gemeente zal de bevindingen van de schouw noteren middels een actielijst. Dit wordt  
uitgezet naar de verantwoordelijke partij. De ondernemer wordt aangesproken op de bevindingen 
tijdens de schouw al dan niet middels een handhavingstraject. 

G / P / B/ 
O 
 

 
 
 

  W 

Q3 en Q1 (2015, 
2016,2017,2018) 

 
 
 
 

Q3 en Q1 (2015,   
2016,2017, 2018) 
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Verkeersveiligheid • Het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan wordt herzien. Aandachtspunten uit de 4-meting 
worden bekeken en waar mogelijk meegenomen. Concept V&V plan wordt binnenkort 
besproken met stakeholders. 

• Het parkeerverbod op de openbare weg is de afgelopen jaren succesvol doorgevoerd waardoor 
de problemen grotendeels zijn opgelost. Een evaluatie over het effect van het parkeerverbod 
wordt ingevoerd. 

• Uit de 4-meting zijn reacties gekomen over hard rijden op de Nobelweg en Fahrenheitweg. Bij 
de politie wordt een verzoek neergelegd om een snelheidscontrole uit te gaan voeren. 

• Op de Nobelweg wordt een verkeerstelling gehouden i.v.m. een aanvraag voor de aanleg van 
een zebrapad bij de oversteeek van de bushalte naar het medisch centrum. 

• Op de Bellweg zijn er parkeerproblemen bij Mosa Glas. Er zijn diverse oplossingen 
aangedragen. Parkeerproblemen zijn er nog; er wordt bekeken welke akties nodig zijn. 
Tevens bekijkt gemeente de mogelijkheden om door de eigenaar het front af te laten 
bouwen, zodat het pand in elk geval bewoond lijkt.   

• N.a.v. de dagschouw: Rondom de Fahrenheitweg en Nobelweg is een alternatieve fietsroute 
ingesteld zodat kinderen veiliger van en naar het Connect College kunnen fietsen. Het streven 
is om voor de Fahrenheitweg in de loop van 2016 een voorziening voor fietsers te creëeren. 
Half maart worden een aantal varianten om dit probleem op te lossen voorgesteld aan de 
raad, waarna beslissing volgt.   

• Vrachtauto’s (niet van Action) staan incidenteel geparkeerd op het bedrijventerrein. Waar nodig 
wordt dit doorgegeven aan de BoA’s welke handhavend kunnen optreden. Op bovenregionaal 
niveau worden mogelijkheden voor beveiligde parkeerplaatsen momenteel bekeken.  
Er staan nog steeds vaak vrachtwagens op de Pascalweg/Voltaweg en Bellweg en er is 
overlast doordat chauffeurs hun behoeften buiten doen. Mols Beton verhuurt voor zowel 
overdag als ’s nachts parkeerplekken, chauffeurs kunnen door de BoA’s daarheen 
verwezen worden.. Afgesproken wordt om voor half april verkeerstellingen te doen en 
snelheid te meten (Fahrenheidweg & Nobelweg). Indien nodig zal de snelheidsmeting 
vervolgens door Politie gedaan worden inclusief beboeten.  

-  Aktion heeft gevraagd om een tijdelijk parkeerterrein voor auto’s ivm aanpassen van 
hun eigen parkeerplaats. Een alternatief is hun inmiddels aangeboden.  
 
 

  W 
  W 
 
  G 
 
 
  P/G 
 
 
  G 
 
 
  G 

Q2 (2015) 
  Q2 (2015) 
   
 Q2 – Q4 (2015) 

 
 Q4 2015 
 
 
 Q4 2015 
 
 
 
 Q4 2015 
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Brandveiligheid • Tips / checklist en regelgeving rond brandveiligheid worden op de website van de 
ondernemersvereniging geplaatst: http://www.checklistbrand.nl/voorkomen-brandstichting 
Gemeente is bezig om een stagiair in te zetten om de website te vullen, er zullen zo snel 
mogelijk gesprekken gevoerd worden met 2 studenten.   

• Thema’s brandpreventie en proactie kunnen op bestaande bijeenkomsten worden 
gepresenteerd op afroep van de ondernemers 

• We zetten de komende periode met name in op brandpreventie en proactie. Hiervoor 
gebruiken we de schouw. 

• De beheerder van de website van de belangenvereniging is Dhr. Crijns (Tel. 06-28888430). In 
de 2e helft van januari 2016 zal er een afspraak gemaakt worden met dhr. Crijns, brandweer en 
voorzitter van de belangenvereniging specifiek over de brandveiligheidsaspecten. 
Dhr. Crijns is overleden. Er wordt bekeken wie de website in de toekomst zal beheren.  

• Het realiseren van de brandblusputten wordt gemeentebreed bekeken; een nader 
uitsluitsel van de werkgroep volgt. Sieb zal een opgave doen (Miranda) wat de huidige 
contateringen zijn en welke behoefte er op dit moment is.  

• Miranda adviseert om de aandachtspunten die opgepakt moeten worden naar aanleiding 
van de dagschouw als een project op te pakken voor de MER (ivm uren reserveren ).  

B / O / G 
 
 

 
B / O / G 
 
 
 
 B / O 
 
 
 
 B / G 

 

Q4 (2015) 
 

 
 
Q2 (2015) – Q2 (2018) 
 

 

G= gemeente, P=politie, B=brandweer, Bb= Beveiligingsbedrijf O= Ondernemers, W=Werkgroep.
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 Thema  Actie Wie  Wanneer  Status 

Algemene Veiligheid Voor zowel de brandweer als ondernemers is het van grote waarde om ontruimingsoefeningen 
te houden in bestaande bedrijven. De projectgroep gaat ondernemers bewegen om hun bedrijf 
beschikaar te stellen voor het houden van ontruimingsoefeningen (met toeschouwers van 
andere bedrijven). Centrale contactpersoon via brandweer is dhr. F. Haanraats. 

• Via de website van Bedrijvenvereniging de Berk worden de contactgevens geplaatst. 
 
 

B / O  
 
 
 
 
 
 
 

 

Q3 2015- Q2 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aangifte- en 
meldingsbereidheid 
vergroten en hier 
bekendheid aan geven 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

De projectgroep wil de aangifte- en of meldingsbereidheid vergroten door: 
 
• Aangifte op afspraak (tussen politie en ondernemer); 
• Digitale aangifte van een beperkt aantal kleinere feiten (via www.politie.nl) en dan de 

betreffende regio selecteren); 
• De contactgegevens van de medewerkers politie zijn opgenomen op de site van de 

onderdernemersvereniging. 
 
Dit alles wordt gestimuleerd  dmv communicatie naar de ondernemers. 
 
Vermelding van telefoonnummers & namen zal worden nagekeken op www.deberk.nl 
 
 
 
 
 

P / O / G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q3 2015- Q2 2018 

 
 

 
 
 

 

Bekendheid meldingen 
openbaar gebied 

Het is van belang dat meldingen gedaan worden. Aandacht voor het doen van meldingen wordt 
via diverse media gegeven waarbij duidelijk wordt hoe meldingen van zwerfvuil, kapot 
straatmeubilair,straatverlichting, etc. gedaan kunnen worden. Middels een app (BuitenBeter) of 
via de gemeentesite kan een melding van problemen in de openbare buitenruimte (eventueel met 
foto) gedaan worden.  
 
De projectgroep vindt het belangrijk om de verwachting over het beheer te communiceren naar 
de ondernemers. Op deze manier is het helder welke kwaliteit men mag verwachten. Voor het 
bedrijventerrein geldt een kwaliteitsniveau basis. 
Een brief met bijlage wordt in Q2 2015 verstuurd met daarin tevens de oproep om te melden. 
Vermelden op de website van Bedrijvenvereniging de Berk. 
BuitenBeter App & MOR  

G/O Q2 2015 
 

 

http://www.politie.nl/
http://www.deberk.nl/
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Effectieve inzet van BOA’s Geconstateerde zaken tijdens de schouw worden als de situatie dit vraagt doorgezet naar afdeling 
handhaving. De BOA’s van de gemeente Echt-Susteren dienen het traject vervolgens op te 
pakken. 
In het verleden zijn niet alle doorgeleide verzoeken effectief opgepakt door de BOA’s. 
Het is van belang goede afsptraken te maken over de inzet en opvolging door de BOA’s. Het 
volgende overleg in Q4 2015 zal de coördinator handhaving aansluiten waarna afspraken worden 
gemaakt en vastgelegd. 
De BOA’s hebben allen hun eigen werkgebied. Besproken moet worden hoe er met de 
handhavingsinzet van de MER & de BOA’s omgegaan moet worden. Er is op dit moment 
geen directe koppeling tussen de BOA’s en de Wijkagent.  

G Q4 2015  

Optimaliseren 
communicatie tussen 
politie, brandweer, 
gemeente en 
ondernemers 

De website van Bedrijvenvereniging De Berk wordt vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt om te 
bezoeken. Op de site zal regelmatig gecommuniceerd worden met relevante info (schoon, heel en 
veilig). 
 
Het KVO traject wordt jaarlijks gecommuniceerd. Zodoende blijven de ondernemers op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier kan men gaan reageren en meer betrokken 
worden. Het plan van aanpak KVO De Berk staat (anoniem) op de website.  
Politie, Brandweer en Gemeente worden uitgenodigd voor ledenbijeenkomsten van 
Bedrijvenvereniging De Berk. 
Optimalisatie van de communicatie tussen partijen is een belangrijk punt. Vanuit de 
gemeente gaat dit prima; de belangenvereniging heeft tevens periodiek bestuurlijk overleg. 
Andere zaken proberen we te optimaliseren.  

P / B / O 
 
 
 
 
P / B / O 
 
 

  

De site is operationeel Q1 
2016. 
 
 
 
Q4 (2015, 2016, 2017,2018) 
 
 
 

 

G= gemeente, P=politie, B=brandweer, Bb= Beveiligingsbedrijf O= Ondernemers, , W=Werkgroep.
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Thema Actie Wie Wanneer Status 

 
 Algemene Veiligheid 

Aanpak Kleine Bedrijven Scan regeling: Contact zoeken met het CCV om veiligheidsscan te 
stimuleren bij het bedrijfsleven:http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-
kleine-bedrijven/ 

 

  O / G 
 

  Q3-2015 – einde looptijd 
 

 

Evaluatie Een KVO-traject wordt om de 3 jaar gehercertificeerd. Om de kwaliteit en voortgang van het traject te 
borgen vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de gehele werkgroep. Deze evaluatie wordt op papier 
vastgelegd .  
KVO is geldig tot 1 april 2018. 

 W Q4 2015 – einde looptijd  

Structuur Overleg Zorgdragen voor een gestructureerd overleg, aan de hand van een activiteiten kalender 
Wordt opgepakt.  

G / P / B / 
O 

Q1,Q2,Q3,Q4 

(2015,2016,2017,2018) 

Structuur 
Overleg 

http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven/
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven/
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 • de eigen achterban wordt frequent ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen.  
Focus nu op 4 ambassadeurs met elk een eigen deel onder zijn/haar hoede.  

• de voorzitter voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie 

• partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak 

minstens vier maal per jaar 

• het KVO-b en de resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de 

ondernemersvereniging. Elke 2 maanden vindt een bestuursvergadering plaats.  

• relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites / andere media  

• iedere partij zorgt er ten allen tijde voor dat zij vertegenwoordigd is in het KVO 

samenwerkingsverband.   

Er zijn nieuwe ontwikkelingen mbt beveiliging; echter deze zijn nog niet 

openbaar bekend 

• klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de projectleider 

• partners communiceren frequent naar eigen achterban 

• analyse van incidentencijfers 

• raadplegen van deskundigen 

• schouwen van het terrein 

• resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix. Eventueel vindt bijstelling plaats. 

• jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVO-b verslaglegging plaats onder de rubriek KVO 

maatregelen matrix 

• interne communicatie via diverse media 

• externe communicatie, met gebruikmaking van alle mogelijke media  
Een algemene bedrijvencontactsite zal De Berk gaan vermelden.   

• Voorzitter legt 2 jaar na het behalen van de hercertificering contact met certificeringsinstantie 
(evt. KIWA) 

• tenminste drie maanden voor hercertificering wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en 

vastgelegd in een evaluatieverslag. De analyse van 2015 is het referentiekader 

• naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt een aanvraag tot hercertificering 

/ begeleiding toegezonden. Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken 

toetsingscriteria. Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten. Resultaten en 

bijstelling communiceren. 

• 4 maanden voor hercertificering gaat men tot 5-meting over. 

 Doorlopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Q2 2017 

Q4 2017 

 
Q4 2017 

 

 
 
 

Q4 2017 

 

G= gemeente, P=politie, B=brandweer, Bb= Beveiligingsbedrijf O= Ondernemers, , W=Werkgroep. 
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4. Structuur samenwerkingsverband 
 

Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen “De Berk 
Echt” en bestaat uit de volgende organisaties: 

 
Organisatie Functies 

Bedrijvenvereniging De Berk Voorzitter 

Gemeente Echt Secretaris 

Politie Deelnemer 

Brandweer Deelnemer 
 

Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt 
door het betreffende lid van de werkgroep een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid 
van de werkgroep zorgt voor de nodige kennisoverdracht. 

 

5. Evaluatiemomenten 

 

Minstens vier maal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voortgang van de 
maatregelen te bespreken. Het 1e gedeelte van de vergadering worden de 
incidentencijfers van politie, brandweer en rapportage beveiligingsbedrijf besproken. Het 
2e gedeelte van de vergadering heeft betrekking op het KVO – B (voortgang Plan van 
Aanpak, maatregelentabel etc.) 

Minimaal één maal per jaar doet de werkgroep een jaarevaluatie en legt deze vast op 
papier. 

 

De werkgroep vergadert aan de hand van een vaste agenda 

 

Voor 2016 is de volgende vergaderdatum alsmede de schouwdata vastgelegd 

16-03-2016 09.00 uur; locatie Gemeente Nieuwe Markt 55 Echt 

22-06-2016 09.00 uur; locatie Gemeente Nieuwe Markt 55 Echt 

21-09-2016 09.00 uur; locatie Gemeente Nieuwe Markt 55 Echt 

07-12-2016 09.00 uur; locatie Gemeente Nieuwe Markt 55 Echt 

Dagschouw vindt plaats op 12 oktober 2016 om 09.00 uur, vertrek bij Lomitel. 

Avondschouw vindt plaats op 16 november 2016 om 19.00 uur, vertrek bij  Lomitel. 
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6. bijlagen 
 

Bijlage 1 

Karakteristiek van het bedrijventerrein 
 

De Berk is een bedrijventerrein in het noorden van het Limburgse Echt, ter hoogte van 
knooppunt Het Vonderen. Het bedrijventerrein zelf is ongeveer 70 hectare groot en ligt 
gedeeltelijk ingeklemd tussen de spoorlijn Sittard - Roermond en de A2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echt_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_Het_Vonderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Maastricht_-_Venlo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_2
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Bijlage 2 

Samenstelling werkgroep 
 
 
 

Naam Functies / rol Contactgegevens 

Dhr. Leenders  
 

Voorzitter  

Dhr. Coenen 
 

Secretaris 
 

 

Dhr. Marx 
 

Openbare Orde en 
Veiligheid 
Deelnemer 
projectgroep 

 

Dhr. Schmits  Afdeling Beheer 
Deelnemer 
projectgroep 

 

Mevr. Sanders  
 

Verslaglegging 
Deelnemer 
projectgroep 

 

Mw. Degenhart Deelnemer 
projectgroep 

 

Dhr. Impelmans 
 

Deelnemer 
projectgroep 

 

Mevr. Verhijden Deelnemer 
projectgroep 

 

Dhr. Hoebink Deelnemer 
projectgroep 

 

 
 
 
 
 

Bijlage 3 
Taken en bevoegdheden Werkgroep KVO De Berk Echt. 

 
Gemeente 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid, handhaving van 
wet- en regelgeving en voert de regie over alle veiligheidsinitiatieven. De burgemeester 
is, in overleg met de gemeenteraad, verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid 
in de gemeente en heeft daarin een coördinerende en voorwaardenscheppende functie. 
De gemeente Echt wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door de 
bedrijvencontactfunctionaris. 

 
Politie 
De politie is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en de handhaving van 
de rechtsorde. Hieronder wordt, onder andere, de handhaving van wet- en regelgeving 
verstaan. De politie heeft een agent, alsmede een collega in de 
werkgroep. Hij is verantwoordelijk voor de afstemming van alle doelstellingen en 
maatregelen binnen de politieorganisatie. Bij de uitvoering van maatregelen wordt de 
wijkagent in de werkgroep betrokken. 

 
Brandweer 
De brandweer is vertegenwoordigd via een medewerker van het Servicecentrum-MER 
Brandveiligheid.  
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Ondernemers 
In de werkgroep is een ondernemer van de Bedrijvenvereniging de Berk afgevaardigd, 

 
Elk van deze partijen heeft haar eigen specifieke rol en taak (zie bovenstaand). In dit 
Plan van Aanpak worden, in de maatregelenmatrix, de wettelijke verplichtingen van 
bepaalde actoren buiten beschouwing gelaten. 

 
• Het deelnemen aan de werkgroep vergaderingen. 

• Het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen teneinde 
het draagvlak intern en extern te vergroten. 

• Zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen. 

• Het communiceren over de resultaten naar de eigen organisatie / achterban. 

• Het signaleren van knelpunten. 

• Het initiëren van voorstellen voor maatregelen. 

• Het aandragen van mogelijke toepasbare subsidieregelingen / 
financierings- mogelijkheden. 

• Besluitvorming over maatregelen (indien noodzakelijk overleg met achterban en 
/ of gemeentelijk bestuurlijk besluitvormingsproces). 
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Bijlage 4 
Financiën KVO-B De Berk Echt 

 

Werkgroep KVO 
 
De werkgroep KVO van bedrijventerrein De Berk van de gemeente Echt draagt zorg voor de 
uitvoering van de maatregelen in het beschreven plan van aanpak zoals in het convenant 
bedoeld. 
In het huidige plan van aanpak kunnen de maatregelen uitgevoerd worden voor zover deze 
binnen de huidige begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep passen. We merken 
op dat overheidsinstanties de komende jaren te maken krijgen met grote bezuinigingen 
waardoor maatregelen onder druk kunnen komen te staan. 

 
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden: 

• Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt 
werkzaamheden te prioriteren op basis van het gemaakte plan van aanpak); 

• Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc. 

• Gemeentelijke beleids- en begrotingsvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak 
te zijn; 

• Mogelijke bijdragen ondernemers eventueel via ondernemersfonds; 
 
Inzet van uren van de werkgroep leden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon / 
organisatie. 

 
Product Bedrag Financier 

Periodieke dag- en avondschouw Eigen uren Allen 

Uitvoeren maatregelen n.a.v. schouwen Nader te bepalen Gemeente, ondernemers 

Nemen van maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid 

Nader te bepalen Gemeente 

Maatregelen in het kader van de brandveiligheid Nader te bepalen Nader te bepalen 

Promoten veiligheidsscans Eigen uren Ondernemers 
 
 

 
Bijlage: 

 
5. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid gemeente Echt-Susteren 2015 - 2018 
6. Incidentencijfers politie 
7. Evaluatie samenwerkende partijen 
8. Veiligheidsanalyse 
 
 
 


