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Inleiding

Voor u ligt de KVO-B rapportage van de bedrijventerreinen Veesteeg. Deze rapportage is het
resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners:
 Gemeente West Maas en Waal
 Politie
 Brandweer
 Beheersvereniging Bedrijvenpark Veesteeg
 MKB Nederland als procesbegeleiding
Reden voor deze samenwerking is het optimaliseren van de bedrijventerreinen Veesteeg
(deelterreinen Veesteeg, Veesteeg Oost en Veesteeg West) op het terrein van schoon, heel
en veilig. Doel is het behalen van het eerste certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen “Basis Samenwerken” (KVO-B). KVO-B heeft zich landelijk bewezen als
een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken
aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid.
De Beheersvereniging Bedrijvenpark Veesteeg heeft het initiatief genomen om het KVOproces op te starten. Zij werden daarin gesteund door de politie, brandweer en de gemeente
West Maas en Waal.
In de periode december 2014 tot en met juni 2015 is er door MKB Nederland in
samenwerking met de KVO Werkgroep Veesteeg, bestaande uit vertegenwoordigers van
Gemeente, Brandweer, Politie en Beheersvereniging een onderzoek uitgevoerd naar de
criminaliteitsbeleving op de Bedrijventerreinen Veesteeg. De resultaten van dit onderzoek
welke bekend waren in maart 2015 geven aan dat er op Bedrijventerrein Veesteeg sprake is
van een aantal aandachtspunten. De KVO werkgroep heeft dit onderkend.
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in 4 bijeenkomsten gewerkt
aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Veesteeg. Als basis voor de
veiligheidsrapportage golden de incidentencijfers van Politie en Brandweer, de dag- en
avondschouw van 26 maart 2015 en de ondernemersenquête van maart 2015 (zie bijlagen).

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
0-meting bedrijventerreinen Veesteeg te Beneden- en Boven-Leeuwen
Voor een uitgebreidere rapportage wordt verwezen naar de bijlage 5 Resultaten 0-meting
Veesteeg
Overzicht Resultaten Enquête 0meting
Respons
Respondenten/Totaal aantal
bedrijven
Onveiligheidgevoelens in het
bedrijf
Onveiligheidsgevoelens op het
bedrijfsterrein
Overlast
Graffiti
Vernieling aan
gebouw/bedrijfsbezit
Poging tot Inbraak
Inbraak
Inbraak in bedrijfs/privéauto’s
Beveiliging collectief
Beveiliging individueel
Aangiftebereidheid (gemiddeld)
Beschikt over een BHV-plan
Brandonveilige situaties
Tevredenheid Onderhoud en
Beheer
Knelpunten Verkeersveiligheid
Voldoende Openbare verlichting
Onvoldoende Openbare
Parkeergelegenheid Vrachtauto’s
Onvoldoende Openbare
Parkeergelegenheid
Personenauto’s
Camera’s Binnen
Camera’s Buiten

Totaal

Veesteeg

West

Oost

62%

37,5%

25%

37,5%

34/55

12

8

14

32%

42%

13%

36%

30%

25%

14%

43%

27%
0%

25%
0%

13%
0%

36%
0%

27%

45%

13%

21%

18%
18%
12%
0%
32%
25%
50%
6%

17%
17%
33%
0%
25%

0%
25%
38%
0%
25%

14%
7%
0%
0%
43%

83%
0%

13%
0%

43%
14%

47%

50%

50%

43%

32%
74%

50%
75%

25%
75%

21%
71%

50%

46%

43%

57%

46%

50%

57%

35%

32%
47%

17%
50%

25%
38%

50%
50%
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Schouw
Het terrein is op 26 maart 2015 beoordeeld door middel van een dag- en avondschouw. De
belangrijkste bevindingen staan in de tabel aangegeven. Voor een uitgebreidere rapportage
wordt verwezen naar bijlage 6.

Thema

Onvoldoende

Behoeft Aandacht

Goed

+

Verlichting
openbare ruimte
Beheer Openbare
Ruimte

±

±
±

Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Bereikbaarheid
Diefstal/inbraak
1) verlichting private
panden
2) afsluiting van
panden
3) zichtlijnen

+
+
+
+

Leefbaarheid
1) zwerfvuil
2) graffiti
3) vernielingen
4) overige

+
+
+
Container West
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Incidentengegevens

Politiecijfers Veesteeg Totaal
1.2.1. Diefstal uit/vanaf
motorvoertuigen
Inbraak bedrijven en instellingen
Diefstal bedrijven en instellingen
Diefstal af/uit/van overige voertuigen
Fraude
Verduistering
Vernieling auto
Stil/luid/loos alarm
Verkeersongeval materiele schade
Verkeersongeval letsel
Verkeersongeval met doorrijden
Verkeersoverlast
Drugshandel o.a. Hennep

2012

2013

2014

Totaal

Misdrijven

1

0

1

2

Misdrijven
Misdrijven
Misdrijven
Misdrijven
Misdrijven
Misdrijven
Incidenten
Incidenten
Incidenten
Incidenten
Incidenten
Incidenten

2
0
3
0
0
0
3
3
1
1
2
2

0
1
0
0
1
0
4
7
1
0
0
1

1
1
3
5
4
1
0
4
0
0
0
3

3
2
6
5
5
1
7
14
2
1
2
6

Incidentcijfers Brandweer
Incidentenregistratie Brandweer

2012

2013

2014

Daadwerkelijke Binnenbrand
Daadwerkelijke Buitenbrand
Hulpverlening / Dienstverlening
Meldingen ongewenst/loos

0
0
0
1

0
1
0
0

0
0
0
0

Analyse/Probleempunten
Politie
De politie omschrijft de bedrijventerreinen Veesteeg op basis van de surveillances en de
incidentenregistratie als een goed en veilig terrein, waarover je je geen zorgen hoeft te
maken
Brandweer
De bedrijventerreinen Veesteeg zijn goed bereikbaar via de Veesteeg. De wegen op de
terreinen zelf zijn als rondweg aangelegd. De wegen zijn voldoende breed.
Daarnaast is per gebied een calamiteitenroute aangelegd. (zie kaart)
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Voor één bedrijf is een aanvalsplan aanwezig. Deze plannen worden regelmatig up to date
gehouden mits de brandweer op tijd wordt voorzien van informatie. Bedrijven zijn alleen
gecontroleerd bij de bouw. Ze worden niet structureel gecontroleerd
Er zijn geen bedrijven welke een Melding Brandveilig Gebruik hebben gedaan. Er is geen
structurele opzet van bezoeken van bedrijven. Het is meer vraag en aanbod. Er is één bedrijf
met een sleutelbuis.
Bluswatercapaciteit:
1. Primair: zijn er voldoende brandkranen? Op het industrieterrein zijn voldoende
brandkranen aanwezig. De brandkranen zijn gekoppeld aan een ringwaterleiding van 63
mm. De capaciteit is voldoende om 1 TAS te voeden. Dit is in beginsel voldoende,
wanneer de brandwerende en brand detecterende voorzieningen binnen de bedrijven
voldoende op niveau zijn. Langs de van Heemstraweg ligt een waterleiding van 250 mm.
Hier kunnen in principe meerdere Tas-en op aangesloten worden.
Brandkranen op het industrieterrein
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2. Secundair: Op het oostelijk gedeelte is er bij de ontwikkeling een bluswaterriool
aangelegd. Dit riool heeft gezien de doorsnede voldoende capaciteit. Hoe de staat van
onderhoud is, is ons onbekend. Een aanvullende voorwaarde is dat het waterniveau in de
retentiebekkens voldoende qua niveau is. Of hier tussen het waterschap en de gemeente
afspraken over zijn is de brandweer onbekend. Tijdens een inzet heeft de brandweer wel
de mogelijkheid om het niveau via het waterschap op te laten hogen, echter dit duurt
minimaal een uur tot enkel uren.

Secundair

Retentie

3.

Tertiair: In de omgeving binnen een straal van 2500 meter zijn er diverse grote
watergangen die bruikbaar zijn als water winning voor grootwatertransport.
Tertiair
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De belangrijkste te nemen maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren:
1. Bij de ondernemers:
duidelijk huisnummering, melden wanneer een brandkraan en/of aanwijzing hiervan
is verdwenen of stuk is en vrijhouden van de bluswatervoorzieningen,
toegangswegen en inritten.
2. Op de bedrijventerreinen Veesteeg:
verbeteren van de zichtbaarheid en onderhoud van de bluswatervoorzieningen.
Totaalindruk Brandweer
De brandweer heeft in zijn algemeenheid een goede indruk van de bedrijventerreinen
Veesteeg: overzichtelijk en goed te bereiken.
Gemeente
De gemeente omschrijft de bedrijventerreinen Veesteeg samenvattend als een
ondernemend de bedrijventerreinen Veesteeg met veel kleinere ondernemers. Naast een
aantal mooie gebouwen, zijn er ook een aantal gebouwen die negatief in het oog springen.
Qua uitstraling (orde, bouw, groenonderhoud) kunnen er zeker stappen gemaakt worden
zodat de kwaliteit naar een hoger level kan worden getild.
Ondernemers
De ondernemers beoordelen hun terrein als rustig en veilig.
Conclusie Werkgroep
Uit de analyse (zie ook de bijlagen) blijkt, dat er sprake is van een aantal aandachtspunten
op de bedrijventerreinen Veesteeg, die aangepakt moeten worden. Deze punten spitsen zich
toe op de volgende aandachtsvelden:









Onderhoud en Beheer
Onveiligheidsgevoelens
Overlast
Vernieling
Verkeersveiligheid
Parkeren
Bewustwording Brandveiligheid
Bewustwording Diefstal/Inbraak

De partners in het samenwerkingsverband hebben duidelijke en haalbare doelstellingen
nodig. De daartoe door de werkgroep geformuleerde doelstellingen staan beschreven in de
navolgende paragraaf.
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2. Doelstellingen
Doelstellingen 2018
Tevredenheid Onderhoud en Beheer
verhogen

60%

Onveiligheidsgevoelens Terugdringen

25%

Overlast Terugdringen

20%

Vernielingen terugdringen

20%

Knelpunten Verkeersveiligheid
Terugdringen

25%

Melding/Aangiftebereidheid (gemiddeld)
Verhogen

50%

Bewustwording Diefstal/Inbraak

Ondernemers worden geïnformeerd
over preventieve maatregelen/tips/trucs
en het belang daarvan in het kader van
diefstal/inbraak

Bewustwording Brandveiligheid

Ondernemers worden geïnformeerd
over preventieve maatregelen en het
belang daarvan in het kader van
brandveiligheid

Verlagen percentage onvoldoende
openbaar parkeren vrachtauto’s

40%

Verlagen percentage voldoende
openbaar parkeren auto’s

40%
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3. Planning en uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen

1

2

3
4

5
6

7

8
9
10

11

12

13

14

Onderhoud en Beheer /Overlast
Bel & Herstel lijn gemeente bekend maken (1) en
onderzoeken of Buiten Beter App. en terugmelding mogelijk is.
(2)
Alle ondernemers krijgen een mededeling over de calamiteiten
kaart bevat telefoonnummers van o.a. hulpdiensten, etc.) en op
de website wordt een knop KVO-B aangemaakt
Werkgevers en werknemers stimuleren alle incidenten te
melden. (via calamiteitenkaart en nieuwsbrief)
De scheiding tussen privaat en publiek is niet helder is. (op
verschillende plaatsen is die overgang lastig te zien.. De
Gemeente maakt de grenzen duidelijk (1) en handhaaft hierop
(2)
De gemeente licht het onderhouds- en beheersplan toe in de
werkgroep
Ondernemers wijzen op ‘verantwoordelijkheid’ onderhoud en
beheer van eigen terreinen. (door werkgroepleden individueel
aanspreken van de ondernemer of per brief attenderen het hoe
en waarom van een schoon Bedrijventerrein Veesteeg)
Daar waar de private begroeiing de zichtlijnen verstoord wordt
de betreffende probleemeigenaar aangesproken om deze te
snoeien
Daar waar de openbare begroeiing de zichtlijnen verstoord
wordt deze gesnoeid
Status van het Schouwverslag bespreken, monitoren en
afgehandelde punten afvinken
Toezicht en controle op handhaving wordt besproken en
afspraken worden vastgelegd
Beveiliging
Mogelijkheden collectieve beveiliging en cameratoezicht (1)
wordt onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd (2)
Verkeersveiligheid
De verkeersdeskundige inventariseert oplossingsmogelijkheden
voor de gesignaleerde knelpunten uit de enquête en schouw
op te lossen
De KVO partners bespreken bovengenoemde bevindingen (1)
en plaatsen mogelijke oplossingen in een tijdspad (2)
Onveiligheidsgevoelens
Onderzoeken of een wegkantradaronderzoek kan worden
ingesteld om daadwerkelijke snelheid in beeld te brengen

Wie

2015

Kwartaal

3

G en O

X
(1)

O

X

e

O

4

e

1

e

X
(1)

G

X
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X

G

X

W

X

2

e

3

e

4

e

1

e

2018
2

e

3

e

4

e

X
(1)

X

1

e

X

X

X

X

X

X

X

X

W

X
(2)

X
(1)
X
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e

(1) Gerealiseerd vóór audit

X
Tot aan hercertificering

X

G

2

X

X
(2)

X
(1)

Voortgang

X
(1)

X

O, P en
G

P

2017

X
(2)

X

G

W

2016

X
(2)

X
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Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde
maatregelen

15
16
17

18
19

20

21

22
23

24

25

26
27
28

Onveiligheidsgevoelens
Op basis van maatregel 14 worden indien nodig gepaste
maatregelen genomen en in een tijdspad weggezet
Toezicht en controle op handhaving wordt besproken en
afspraken worden vastgelegd
Ondernemers informeren over en stimuleren tot het nemen van
preventieve maatregelen binnen het bedrijf. (via nieuwsbrief /
website.) Tijdens ALV aan de orde stellen en proberen nader te
duiden
Periodiek terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B
werkgroep
Ondernemers worden geïnformeerd over relevante websites op
het vlak van brand- en inbraakpreventie (denk aan Brandweer,
CCV, VKB-regeling en Politie).
Ondernemers wijzen op het bestaan van www.aed4.eu de
website waar je AED’s kunt aanmelden en die een overzicht
van bestaande AED’s biedt
Inbraak, Diefstal, Aangifte
Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te
voorkomen. (Deze tips worden gegeven tijdens
ledenbijeenkomst en/of/via digitale nieuwsbrieven )
Communiceren naar de ondernemers wie de wijkagent is
Via nieuwsbrief en website Ondernemers periodiek informeren
over het belang van melden of aangeven stimuleren alle
incidenten te melden
Plaatsen link van politie op website van Bedrijvenpark
Veesteeg www.bedrijvenparkveesteeg.nl
Brandveiligheid
Brandweer informeert Ondernemers over het belang van
brandpreventie, veiligheid op eigen bedrijf/terrein en het
aanleveren van de juiste waarschuwingsadressen bij de
betreffende meldkamer (per (digitale) nieuwsbrief) en
stimuleren actie te ondernemen. (STOOM en Checklist)
Brandweer informeert de werkgroep over het aantal
bereikbaarheidskaarten op de Veesteeg
Brandweer laat een bereikbaarheidskaart zien in de werkgroep
en licht de inhoud toe
Brandweer houdt 1 oefening op Veesteeg en communiceert de
relevante zaken naar ondernemers en werkgroep

Wie

2015

Kwartaal

3

e

2016

4

e

W en P

1

e

2017

2

e

3

e

4

e

1

e

2018

2

e

3

e

X

O en P

X

B, P, en
G
O, B en P

X

O

X

X

X

1

e

e

2

X

X

X

X

X

X

X

X

O en P

X

P
O en P

X

X

Gerealiseerd vóór audit
X

X

X

P en O

Gerealiseerd vóór audit

X

X

B
B

e

X

W

B en O

4

Voortgang

X

Gerealiseerd vóór audit
X

B

Gerealiseerd vóór audit
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Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde
maatregelen

Wie

2015

e

2016

e

Kwartaal
3
4
1
Brandveiligheid
29
Plaatsen link van brandweer op website van OV Veesteeg
B en O
www.bedrijvenparkveesteeg.nl
G = gemeente, P = politie, B = brandweer, O = ondernemers, W = Werkgroep
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1
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e
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4. Borging, Communicatie en Evaluatie
Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Het proces dient te worden geborgd om de continuïteit te
garanderen. Onderstaande matrix is daarvoor een hulpmiddel.
Borging, Communicatie en Evaluatie
30

-

Het KVO-B convenant wordt door partners ondertekend
De Beheersvereniging Veesteeg is projectleider en bewaakt het KVO-B proces
De KVO-B werkgroep komt 1 keer per kwartaal bijeen
het KVO-B wordt een vast agendapunt van de relevante vergaderingen van de partners
Elke partij zorgt er voor dat zij altijd vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband
De eigen achterban wordt periodiek ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen
De projectleider voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie
Partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak per kwartaal
Van ieder overleg wordt een schriftelijk verslag/besluitenlijst gemaakt
Jaarlijks evalueert de werkgroep de voortgang en legt die vast in de maatregelmatrix
De resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de werkgroep KVO
Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites/andere media
Partners communiceren periodiek naar eigen achterban
Periodiek bespreken incidentencijfers
Raadplegen van deskundigen
1 x per jaar schouwen van het terrein. Hiervan wordt een verslag met een actielijst gemaakt
Resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix. eventueel vindt bijstelling plaats
Documenten van de werkgroep KVO-B worden min. 6 jaar bewaard
Interne communicatie
Externe communicatie via diverse media (persbericht naar buiten bij certificering
De projectleider legt 6 maanden voor het verlopen van het keurmerk contact met de procesbegeleider van
MKB-Nederland
Minimaal 4 maanden voor hercertificering gaat men tot 1-meting over
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 wordt een aanvraag tot hercertificering gezonden
Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken toetsingscriteria
Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten van schouwen, enquête vragenlijsten partners
31
Hercertificering
G = gemeente, P = politie, B = brandweer, O = ondernemers en W = Werkgroep
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Wie

Planning

Beheersvereniging Veesteeg
Beheersvereniging Veesteeg
KVO-B werkgroep
Partners
Partners
Partners
Projectleider
Partners
KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep
Partners
Partners
Partners
KVO-B werkgroep
Partners
KVO-B werkgroep
Projectleider
Partners
KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep
Projectleider

juli 2015
Tot Hercertificering
Tot Hercertificering
`
`
`
`
Tot Hercertificering
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
“
“
Zo nodig
Tot Hercertificering
`
`
`
`
`
`
Nader te bepalen

KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep
Beheersvereniging Veesteeg
KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep
KVO-B werkgroep

december 2017
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
juni 2018
juli 2018
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5 Bijlagen
Bijlage 1 Karakteristiek van Bedrijventerrein Veesteeg
De geografische ligging van het Bedrijventerrein Veesteeg:

Grootte van het terrein is:
Veesteeg B= 12,02 ha, N= 9,24 ha
Veesteeg Oost B= 13,66 ha; N= 7,56 ha
Veesteeg West B= 9,64 ha; N= 8,3 ha
De terreinen Veesteeg Oost en Veesteeg West zijn respectievelijk ± 2006 en ± 2007
Ontwikkeld. De Veesteeg is onbekend
De eigendomsverhouding op de terreinen is:
Veesteeg – particulier
Veesteeg Oost – gemeente & particulier
Veesteeg West – OGM van den Bosch & particulier
De gemeente (Openbare ruimte) en OGM van den Bosch (totdat de gronden worden
overgedragen) zijn verantwoordelijk voor de beheerszaken
Er zijn ongeveer 55 ondernemers gevestigd op het Bedrijventerrein Veesteeg
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Bijlage 2 Samenstelling werkgroep KVO-B

Naam

Namens

Telefoon

Email

Arthur Ariens

Bieman de Haas

T 0487-597880
M+31624779267

a.ariens@bieman.com

Derek Oosterhoff

MAAS Internal logistiX

T 0487-594363
M 06-53213504

derek@maasil.nl

Martin Derks

Lighthouse Benelux

T 0487-560811
M 06-55890375

mderks@golighthouse.com

Theo van
Dodewaard

Specialist
brandpreventie
Brandweer GelderlandZuid
Operationeel Expert
Criminaliteitsbeheersing
Politie Oost-Nederland
Wijkagent Gemeente
West Maas en Waal
Politie Oost Nederland
Sr. beleidsmedewerker
Economische zaken
team Wonen en Milieu
Gemeente West Maas
en Waal
MKB-Nederland
(Procesbegeleider)

T 088-4575512
M 06-22421175

theo.van.dodewaard@vrgz.nl

M 06-53248838
T 024-3276307

leon.jansen@politie.nl

Leon Jansen

Roel van Leeuwen
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Plan van Aanpak KVO-B Veesteeg

Bijlage 3

Taken, Bevoegdheden en Financiën Werkgroep KVO-B Veesteeg

Algemeen:
 Het deelnemen aan de werkgroepvergaderingen
 Het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban
 Het uitdragen van een positief beeld over het KVO teneinde het draagvlak bij
ondernemers en andere partijen te vergroten
 Zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen
 Het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban
 Het signaleren van knelpunten
 Het initiëren van Voorstellen van maatregelen
 Het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies
 Voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban)
Ondernemers (Voorzitter en Secretariaat)
Voorzitter
 Zit de werkgroep voor
Secretariaat
 Aanspreekpunt van de werkgroep
 Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen
 Plant en organiseert de vergaderingen minimaal 4 keer per jaar
 Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden
 Verzamelt en levert cijfers logboek ten behoeve van de werkgroepvergaderingen
Ondernemersleden
 Leden namens ondernemers op het Bedrijventerrein Veesteeg
 Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld
 Communiceren direct en indirect met de ondernemers op het Bedrijventerrein
Veesteeg
Gemeente West Maas en Waal
 Coördineert communicatie over in dit verband relevant gemeentelijk beleid voor de
werkgroep of ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website
 Vertegenwoordigt de gemeente in de werkgroep
 Draagt intern zorg bij de gemeente voor de uitvoering van de maatregelen zoals in
het convenant bedoeld
Politie






Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit
Levert meldingen aan voor het logboek
Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid
Vertegenwoordigt de politie in de werkgroep
Draagt intern zorg bij de politie voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het
convenant bedoeld

Brandweer
 Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van brandveiligheid
 Levert meldingen aan voor het logboek
 Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid
 Vertegenwoordigt de brandweer in de werkgroep
 Draagt intern zorg bij de brandweer voor de uitvoering van de maatregelen zoals in
het convenant bedoeld
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Financiën
De werkgroep KVO van de bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en BovenLeeuwen 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 maatregelen uitgevoerd worden conform de huidige
begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep.
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden:
 Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt
werkzaamheden te prioritering op basis van het gemaakte plan van aanpak);
 Gemeentelijke beleids- en begrotingsvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak
te zijn
 Mogelijke bijdrage ondernemers
 Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc.
Inzet van uren van de werkgroepleden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon/
organisatie.
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Bijlage 4

Procesgang Werkgroep KVO-B Veesteeg

Datum

Actie

Resultaat

3 december 2014

Infobijeenkomst KVO-B

Dec.2014/Jan.2015

Werkgroepleden benaderen en
procesbegeleiding regelen
Aanvraag procesbegeleiding MKB
Nederland.
Maken planning en aanleveren
enquête
1e werkgroepbijeenkomst KVO-B
Veesteeg: start KVO-B en maken
afspraken
enquête en vragenlijsten onder,
respectievelijk de ondernemers en
de KVO-partners
2e werkgroepbijeenkomst KVO-B
Veesteeg bespreken resultaten 0meting, vragenlijsten en Schouw
Maken veiligheidsanalyse

Afgesproken om te starten zodra de
werkgroep is samengesteld
De werkgroep wordt gevormd.

Januari 2015
Januari 2015
5 februari 2015

Feb./Maart 2015

26 maart 2015

April 2015
30 april 2015

28 mei 2015

2-10 juni 2015
18 juni 2015
2 juli 2015
NTB

3e Werkgroepbijeenkomst:
Bespreken veiligheidsrapportage,
analyse en bespreken maatregelen
voor plan van aanpak
4e Werkgroepbijeenkomst:
bespreken plan van aanpak in
werkgroep KVO-B, concept
convenant en Auditplan
Controleronde van officiële stukken
door werkgroep
Inzenden documenten t.b.v. Audit
naar KIWA (Certificerende Instantie)
Audit
Ondertekening convenant en
uitreiking certificaat
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Aanvraag toegekend
Start KVO-B proces
Afspraken vastgelegd

Vragenlijsten zijn verzonden aan KVO
partners. Enquête is uitgezet
Input veiligheidsanalyse en plan van aanpak

Veiligheidsanalyse beschikbaar voor
werkgroep
Input voor plan van aanpak.

Input voor verfijning plan van aanpak.
Bespreken convenant en vaststellen
Auditplan
Definitieve Auditdocumenten gereed
Documenten twee weken voor auditdatum
bij KIWA
Eventueel bijstellen documenten
Certificaat ‘Basis Samenwerken’

