
‘Onze veiligheid vraagt om forse ambities’
zegt commissaris van de koningin Wim van de Donk

Zelfredzaamheid Moerdijk experimenteert
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‘In mijn vorige functie als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR)was veiligheid ook al een belangrijk aandachtspunt. 
In die periode heeft de Duitse socioloog Ulrich Beck mij de ogen geopend. 
Hij typeert onze moderne samenleving als een Risikogesellschaft. Veiligheid 
heeft niet alleen te maken met risico’s die ons van buitenaf bedreigen.  
Nee, risico’s zijn eerst en vooral een product van onze samenleving zelf.  
Ze behoren tot de fundamentele onzekerheid van ons moderne bestaan en 
raken aan alle aspecten daarvan. Een zo van risico’s doordrenkte samenleving 
vraagt om een benadering die daarbij past. Ik doel dan op een manier van 
kijken die rekening houdt met het feit dat op het terrein van veiligheid zoveel 
factoren met elkaar samenhangen. 

Een benadering waarbij we ons realiseren dat de diagnose van een probleem 
op het ene terrein niet zelden een indicatie is voor het ondernemen van 
actie elders: in de ruimtelijke ordening, het bouwbeleid of de verhouding 
tussen bestuur en burgers. Dat is voor mij op dit terrein de inhoud van wat 
doorgaans een ‘integrale benadering’ wordt genoemd. Waarbij ik meteen 
opmerk dat juist de provincie als middenbestuur op die manier kijkt en 
werkt. Voor een provincie is integraal werken, focusing on integrality, 
een natuurlijke attitude. We nemen geen taken over die anderen goed 
uitvoeren, maar we brengen partijen bijeen. Zo zitten de voorzitters van 
de Veiligheidsregio’s met mij aan tafel om in samenspraak met elkaar de 
emerging themes te bepalen. De provincie stelt zich daarbij ten doel dat 
alle Brabanders zich overal in Brabant veilig voelen. Dat doen we niet alleen 
door het achteraf toetsen van rampenplannen. Even belangrijk is dat we bij 
nieuwe, bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen van meet af aan oog hebben 
voor veiligheidsaspecten.

Agenda

Februari & maart
Februari/maart 2010
Bijeenkomsten over Q-koorts
In de maanden februari en maart organi-
seren de GGD, gemeenten, Provinciale 
Raad voor de Volksgezondheid en 
Maatschappelijke Zorg en de provincie 
Noord-Brabant diverse informatiebijeen-
komsten over Q-koorts. Onderwerp zijn 
de gezondheidsaspecten van de ziekte. 
Welkom is iedereen die geïnteresseerd is. 
Meer informatie over de bijeenkomsten 
en de wijze van aanmelden vindt u op de 
websites van de betrokken organisaties en 
in de huis-aan-huisbladen.      
De bijeenkomsten vinden plaats in Tilburg, 
Oss, Uden, Boxmeer en Breda. Ontvangst 
om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.  

Do. 25/03/2010
Crisiscommunicatie en de inzet 
van de regionale omroep bij 
rampen en crises  
Doelgroep: gemeentelijke medewerkers 
communicatie. Zij ontvangen binnenkort een 
persoonlijke uitnodiging.

Di. 30/03/2010
Themabijeenkomst 
Handhaving en Externe 
Veilgheid
Doelgroep: Brabantse ambtenaren  
werkzaam op het gebied van externe  
veiligheid.
Locatie: wordt nog bekendgemaakt
Voor meer informatie zie 
www.bouwenaanbrabantveiliger.nl  
 

Sinds 1 oktober 2009 is Wim 
van de Donk commissaris van 
de koningin in Noord-Brabant. 
Ook al vanwege de bijzondere 
rol van de commissaris op dit 
terrein, maakt hij zich het dossier 
‘veiligheid’ geleidelijk eigen. 
Ruim twee jaar geleden was hij 
formateur van het college van 
Gedeputeerde Staten waarvan hij 
nu dus voorzitter is. ‘Als ik toen 
had geweten hoezeer de provincie 
bij veiligheid betrokken is, had ik 
er een afzonderlijk programma in 
het bestuursakkoord aan gewijd.’ 
In Brabant Veiliger geeft de 
commissaris een beschouwing over 
veiligheid ‘zonder dat ik overigens 
nog maar een rampenoefening heb 
meegemaakt.’

‘ Onze veiligheid vraagt 
om forse ambities’

Lees verder op pagina 4

In de volgende uitgave 
onder meer:
•  Wat kunnen gemeenten nog verwachten 

van het programma Brabant Veiliger? 
Interview met Terry de Zoete, program-
mamanager

•  Hoe staat het met de Brabantse samen-
werking op het terrein van externe veilig-
heid?

•  Strooizouttekort, terugblik op een bijna 
crisis 

•  Eerste resultaten veldonderzoek 
Veiligheidsmonitor

Aan het woord
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Zuidoost-Brabant bundelt  
kennis van externe veiligheid 14

Ambitieus uitvoeringsprogramma 
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Foto cover:  
Commissaris van de koningin 
Wim van de Donk tijdens een 
bijeenkomst over Q-koorts 
(foto: Joep Lennarts).

Project 4

Crisiscommunicatie
In een crisissituatie luistert de communicatie van de overheid heel nauw.  
De provincie organiseerde een reeks studiedagen. 

En verder...

Zelfredzaamheid
Bij een ramp is het belangrijk 
dat iedereen snel wegkomt, 
ook mensen met een beperking. 
Moerdijk oefent met hen.

Project 6

17

Inherente veiligheid 
Productieprocessen worden 
veiliger als risico’s aan de bron 
worden aangepakt. Tientallen 
bedrijven werken mee aan een 
onderzoek. 

Resultaat 9

Integrale handhaving 
Geldrop-Mierlo heeft meer ogen 
en oren op straat gebracht. 
Inwoners met een uitkering helpen 
de gemeente en zichzelf vooruit.    

Project 8

Witwassen en andere 
criminaliteit
De provincie benut de Wet 
BIBOB om te voorkomen dat 
zij betrokken raakt bij malafide 
praktijken.

Actueel 7

België en Nederland 
werken samen
Beide landen gaan elkaar 
informeren over risico’s in het 
grensgebied. De samenwerking 
startte met een ontmoetingsdag.

Samenwerking 12
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Een gaswolk boven de stad. Een verongelukte bus met scholieren van het 
plaatselijk lyceum. Grootschalige ontucht in het lokale zwembad. Het is 
crisis. Verontruste burgers en nieuwsgierige journalisten bellen naar het 
gemeentehuis. De gemeente is aan zet. Wat moet er gebeuren? Wat wil de 
burgemeester? Wat doet de communicatieadviseur?

Frank Regtvoort en 
Hans Siepel in actie. 
Foto: Peter Nouwen

Sprekend over veiligheid gaat 
het ook om de wijze waarop onze 
operationele dienstverlening is 
georganiseerd. Ik heb de politie 
altijd een indrukwekkende 
organisatie gevonden, met 
als belangrijkste kwaliteiten: 
toegewijd, gedisciplineerd en 
sociaal, bijna vriendschappelijk. Ik 
zie dat de aandacht voor veiligheid 
nu op verschillende fronten leidt 
tot ingrepen, zoals regionalisering 
bij de brandweer. En een betere 
informatievoorziening moet tot 
stand komen dankzij netcentrisch 
werken. 

Ik heb nog geen afgerond 
oordeel over dergelijke 
ontwikkelingen. Ik heb wel 
vragen. Hoe verhouden dergelijke 
rationeel geleide interventies 
zich tot de karakteristieke 
cultuur en omgangsvormen in 
hulpverleningsorganisaties? Wat 
betekent het delen van informatie 
door netcentrisch werken voor de 
noodzakelijke doorzettingsmacht 
in het felst van de strijd? Blijkt 
wijsheid van oordeelsvorming 
niet juist in het onverwachte? 
En hoe voorkomen we dat een 
verkeerde managementcultuur 
de professionaliteit in een 
organisatie vernietigt? 

Deze en andere thema’s en vragen 
zullen de komende tijd aan de orde 
komen. Bijvoorbeeld tijdens de 
werkbezoeken die ik de komende 
maanden afleg aan de drie 
Veiligheidsregio’s. Voor zover we 
dan in de tijd te ver gevorderd zijn, 
wens ik u vanuit dit medium vast 
een gelukkig en succesvol 2010 toe.’

Vervolg van pagina 2

Project Aan het woord

komt het erop aan om als gemeente  
op het juiste moment een betekenis-
volle bijdrage te leveren. De belang-
rijkste stelregel is dat je niet probeert 
er als gemeente beter van te worden. 
Crisiscommunicatie is geen pr. In een 
crisis past het de gemeente en haar 
representanten zich bescheiden en 
vooral dienstbaar op te stellen.’

Betekenis geven
Eigenlijk gaat het bij crisiscommuni-
catie maar om drie zaken: het geven 
van betekenis, het verstrekken van 
informatie en het beperken van ver-
volgschade. Van deze drie is beteke-
nisgeving verreweg het belangrijkst. 

‘Interessant is de beweging die 
gemeenten maken van pers- naar 
burgervoorlichting. Die herken ik bij 
de politie en daarin kunnen we dus 
samen optrekken.’
Dion Luijten, persvoorlichter/ 
communicatiemedewerker  
Politie Brabant-Noord

Collega-trainer Hans Siepel: 
‘Hiervoor is bij uitstek een rol weg-
gelegd voor de burgemeester. Nog 
beter: alleen hier moet de burge-
meester zich mee bezighouden; 

Het is donderdagmiddag 5 novem-
ber. In het Provinciehuis is een tien-
tal communicatieadviseurs bijeen 
voor een training crisiscommunica-
tie. Gezamenlijk buigen zij zich over 
een casus. Ergens in Brabant heeft  
een bloederige schietpartij plaatsge-
vonden. De burgemeester heeft al 
een beleidsteam geformeerd, maar 
ook een heel eigen strategie. De com-
municatieadviseur wordt om advies 
gevraagd…

‘Dat bijna alle 21 gemeenten en 
de hulpdiensten uit Zuidoost-
Brabant vertegenwoordigd waren, 
geeft wel aan dat het belang van 
crisiscommunicatie in deze regio 
essentieel gevonden wordt.’
Hilde van Asveldt, senior 
communicatieadviseur/coördinator 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Geen pr
Frank Regtvoort, een van de trainers, 
analyseert de bevindingen van de 
groep. ‘Nog te vaak wordt gedacht 
dat de gemeente op zo’n moment 
het middelpunt van de wereld is. Dat 
is natuurlijk niet zo. In deze tijd is er 
zoveel communicatie dat je bijna zou 
zeggen: alles is communicatie. Dan 

Bescheidenheid siert de overheid 

Crisiscommunicatie draait om de burger 

Commissaris van de koningin Wim van 
de Donk bezoekt de Gemeeschappelijke 
Meldkamer in Tilburg. 
Foto: Bart van Hattem
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de rest kan hij overlaten aan zijn 
medewerkers. Tijdens een crisis is er 
behoefte aan één oriëntatiepunt, één 
duiding waarop iedereen zich kan 
richten. De burgemeester drukt het 
algemene gevoel uit en geeft daar 
woorden aan. Dat is effectiever naar-
mate het optreden terughouden-
der is. Burgemeester Ivo Opstelten 
zei daarover na de moord op Pim 
Fortuyn: “Als burgemeester hoef je er 
niet vaak te zijn. Maar op de momen-
ten die ertoe doen, moet je zichtbaar 
zijn. Je moet aanvoelen wanneer er 
iets van je wordt verwacht.” Dat is pre-
cies wat we bedoelen.’ 

‘Ik heb veel geleerd van de 
uitwisseling van ervaringen tussen 
degenen die op dit terrein al langer 
meedraaien en medewerkers die 
minder ervaring hebben.’
Karin Neijenhuis, senior communicatie-
adviseur, gemeente Breda

Herdenking moord Theo van Gogh. Foto: Werry Crone, Hollandse Hoogte

Frank Regtvoort en Hans Siepel 
zijn (mede-)auteurs van onder 
meer:
•  Risico- en crisiscommunicatie - 

succesfactor in crisissituaties,  
Bussum 2007 

•  Als het op communiceren aankomt 
- crisiscommunicatie voor (loco-) 
burgemeesters, Den Haag 2009

Studiedagen crisiscommunicatie
•  Op verzoek van het landelijk Veiligheidsberaad verscheen eind 2008 een rapport met aanbevelingen over crisiscommunicatie.

•  Een daarvan luidt dat er in de gemeentelijke organisatie sprake moet zijn van een uniforme werkwijze, ongeacht de aard van het onheil.

• Begin 2009 stelde de provincie subsidie beschikbaar om de crisiscommunicatie verder te professionaliseren.

•  Samen met de drie Brabantse veiligheidsregio’s en Novis Competence Centre (Frank Regtvoort) werd een studiedag op maat samengesteld.

•  De afgelopen maanden namen meer dan honderd communicatiemedewerkers van gemeenten, provincie, veiligheidsregio’s, 
operationele diensten en het Openbaar Ministerie aan deze studiedagen deel. 

Relatiecommunicatie
Regtvoort en Siepel constateren 
dat veel gemeenten de natuurlijke 
neiging vertonen om bij een crisis 
over te schakelen op reputatiecom-
municatie: hoe laat ik beste zien dat 
ik goed mijn best doe. Maar bij een 
crisis is juist relatiecommunicatie 
gepast: hoe bewijs ik het beste een 
dienst aan de slachtoffers, gedupeer-
den en andere getroffenen.

‘Het ging ook over onze 
professionele houding. Maak je 
maar breed, moedigden de trainers 
ons aan. Het mág niet alleen, het 
móet bij crisiscommunicatie.’
Rik van Druten, woordvoerder/communicatie-
adviseur provincie Noord-Brabant
 
‘Dat proberen we tijdens de studieda-
gen over het voetlicht te brengen. En 
we moedigen communicatieadviseurs 
aan de zaak stevig in eigen hand te 

nemen. We realiseren ons overigens 
dat zij niet de enige actoren zijn. 
Daarom zijn we blij dat ook steeds 
meer burgemeesters belangstelling 
hebben voor een dergelijke training.’  

‘Bij een crisis moeten alle instanties 
hun verantwoordelijkheid op elkaar 
afstemmen: het gevaar is pas 
geweken, als de dader niet meer 
vrij rondloopt.’
Martine Pilaar, parketvoorlichter  
OM Breda/Middelburg

Bescheidenheid siert de overheid 

Crisiscommunicatie draait om de burger 
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Project

Moerdijk voert een van de vijf 
pilotprojecten uit, die het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) organiseert met het doel 
de zelfredzaamheid van mensen te 
versterken. Moerdijk richt zich onder 
andere op de categorie mensen die 
‘verminderd zelfredzaam’ wordt 
genoemd.

Zeskamp
Op 13 november 2009, de Dag voor 
de Veiligheid en Zelfredzaamheid, 
togen tientallen ouderen en 
mensen met een lichamelijke 
beperking naar het gemeentehuis 
van Moerdijk. Daar wachtten niet 
alleen burgemeester en wethouders, 
maar ook de brandweer en andere 
hulpverleners. Klaar voor de 
zeskamp! De deelnemers liepen 
onder meer geblinddoekt een 
parcours, legden een eindje per 
rolstoel af en hielpen vervolgens een 
rolstoel met inzittende de trap af met 
een zogenaamde evac-chair. 

Duidelijk zichtbaar
‘Het ging erom dat alle betrokkenen 
zelf aan den lijve ervaren wat het 
betekent als iemand niet snel uit 
de voeten kan,’ zegt Huub Sens, 
adviseur ruimte bij de gemeente 
Moerdijk en betrokken bij de pilot 
zelfredzaamheid. Hij leidt tevens het 
project integrale herziening van het 
bestemmingsplan Industrieterrein 
Moerdijk. ‘Terwijl we daarmee 
bezig zijn worden de risico’s steeds 
duidelijker zichtbaar. Terecht wijst 
de brandweer er dan op dat we het 
nodige kunnen winnen als we de 
zelfredzaamheid weten te verbeteren.’ 

Rol en gedrag
Overigens reikt de pilot in Moerdijk 
verder dan alleen mensen met 
een beperking. ‘We zoeken ook 
naar manieren waarop bedrijven 
op het industrieterrein kunnen 
samenwerken, zodat iedereen snel en 
adequaat op een incident reageert. 
We oefenen met bestuurders hun rol 
en gedrag tijdens een calamiteit op 

het industrieterrein. En natuurlijk 
gaat het om omwonenden. Hoe 
kunnen we hen tijdig waarschuwen 
en wat moeten ze dan doen?’

Waarschuwen
Op dit moment werkt men aan een 
lijst met maatregelen, waarmee 
werknemers en omwonenden 
van het industrieterrein eerder 
gewaarschuwd kunnen worden in 
geval van een calamiteit. Een aantal 
van die maatregelen zal volgend jaar 
ook echt worden ingevoerd. Huub 
Sens: ‘We plaatsen bijvoorbeeld 
windvanen in de omgeving. Daaraan 
kan iedereen zien of het veilig is. 
En we ontwikkelen een nieuwe 
strategie van risicocommunicatie. 
Daarbij maken we gebruik van 
een dreigingsthermometer die 
voorafgaand aan en tijdens een 
calamiteit via internet kan worden 
geraadpleegd. Van belang is dat 
we ook steeds communiceren wat 
mensen in voorkomende gevallen 
moeten doen.’ 

Hoe snel kunnen mensen met een beperking wegkomen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen? Wat vraagt dat van 
brandweermensen en andere hulpverleners? Welke maatregelen dragen ertoe bij dat de zelfredzaamheid van mensen 
toeneemt? De gemeente Moerdijk probeert op deze en andere vragen antwoord te krijgen. 

Bij integrale herziening bestemmingsplan industrieterrein

Moerdijk 
experimenteert met 
zelfredzaamheid

Voor meer informatie: gemeente Moerdijk,  
Huub Sens, (0168) 37 36 00, huub.sens@moerdijk.nl

foto’s: Gehandicaptenplatform ‘De Kernen’
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Actueel

Voor witwaspraktijken en andere criminaliteit

Ook provincie  
is op haar hoede 

Malafide ondernemers hoeven er niet op te rekenen nog zaken te kunnen doen met de provincie. Sinds 1 december 
2009 maakt ook deze overheidsorganisatie gebruik van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (Wet BIBOB). Afgezien van eventuele strafrechtelijke maatregelen krijgen verdachte ondernemers 
voortaan geen vergunning meer; bestaande vergunningen worden niet verlengd of kunnen worden ingetrokken.

De Wet BIBOB is vooral bekend 
geworden door het optreden van de 
gemeente Amsterdam tegen seks-
exploitanten op de Wallen. Voor de 
provincie komt het gevaar uit een 
andere hoek.  

Vuurwerk en afval
Samira Nahari is sinds maart 2009 
projectleider BIBOB bij de provincie. 
‘We hebben op basis van bestaande 
landelijke onderzoeken naar mala-
fide praktijken in de verschillende 
branches geconstateerd dat we als 
provincie vooral met twee branches 

voorzichtig moeten zijn: de vuur-
werk- en de afvalbranche. Dat bete-
kent dat we ons specifiek op deze 
sectoren richten. In de loop van het 
jaar gaan we ook de aanbestedingen 
en subsidies onder de loep nemen.’

Tips
De Wet BIBOB is vooral een instru-
ment voor de vergunningverle-
ners. Als een ondernemer uit de 
genoemde branches een vergunning 
aanvraagt, moet deze altijd worden 
beoordeeld op integriteit. ‘Daarnaast 
kan de officier van justitie ons tip-

pen. Als wij op basis van informatie 
uit het BIBOB vragenformulier 
denken dat ergens een luchtje aan 
zit, schakelen we een van de twee 
Brabantse Regionale Informatie en 
Expertise Centra (RIEC’s) in voor 
verder onderzoek. Het resultaat kan 
zijn dat een ondernemer niet alleen 
geen vergunning krijgt, maar ook 
strafrechtelijk vervolgd wordt.’

Een eerder artikel over de Wet BIBOB en de 
Brabantse RIEC’s stond in Brabant Veiliger 
magazine 14, april 2009.
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Project

Geldrop-Mierlo voelt zich veiliger

Toezichthouders praten 
vooral met inwoners

Parkeeroverlast, hangjongeren, zwerf-
afval, hondenpoep, her en der gestalde 
caravans en aanhangers. Het zijn de 
bekende ergernissen in elke gemeente. 
Met 38.000 inwoners is Geldrop-Mierlo 
geen stad, maar ook geen typisch dorp. 
De problemen in de openbare ruimte 
zijn op sommige plekken van stedelijk 
formaat.

‘Wij zijn heel voorzichtig; we leggen 
mensen veel uit. Daardoor kunnen 
we veel bereiken.’
Perviz Sefiyez, toezichthouder

Elkaar begrijpen
Sinds april 2009 lopen er vijf ‘toezicht-
houders’ op straat. Ze kijken rond, 
praten met bewoners en spreken 
hen aan als ze de regels overtreden. 
Bekeuringen schrijven ze niet uit; daar-
toe zijn ze niet bevoegd. Alleen notoire 
foutparkeerders kunnen rekenen op 
een boete via een zogenaamde ‘fiscale 
naheffing parkeren’. Tot voor kort 
genoten de vijf nog een uitkering van 
de gemeente, nu doen ze dit werk. Na 
een training van drie maanden gingen 
ze de straat op. Toezichthouder Harrie 
Blankers: ‘We hebben geleerd ons 
mannetje te staan, maar nog belang-
rijker hoe we met mensen in gesprek 
kunnen gaan. Hoe we ervoor zorgen 

dat ze begrijpen wat wij bedoelen. En 
omgekeerd: dat wij begrijpen wat zij 
bedoelen.’ 

‘Wij zijn blij met de toezichthouders. 
Ze geven de buurt een veilig 
gevoel.’
Marlies Donkers, coördinator 
Leefbaarheidscommissie Coevering-West

Ogen en oren
Het project toezichthouders is een 
uitwerking van het integrale handha-
vingsbeleid dat de gemeente sinds kort 
voert. Projectleider John Bastiaans: ‘In 
het coalitie-akkoord in 2006 stond dat 
de handhaving moest worden verbe-
terd. Het is nog te vaak zo dat ergens 
een regel wordt bedacht, burgers moe-
ten die naleven en weer een andere 
instantie of afdeling mag dat gaan 
controleren. Dat doen we nu anders. 
Op verschillende manieren hebben we 
de betrokkenheid van burgers bij hun 
eigen leef- en woonomgeving weten 
te vergroten. Onze toezichthouders 
spelen daarbij een belangrijke rol. 
Het zijn geen traditionele controleurs, 
integendeel. Ze zijn onze ogen en oren 
op straat. Ze controleren niet alleen, 
ze proberen er ook achter te komen 
waarom burgers handelen zoals ze han-
delen. Daar kan de gemeente rekening 

mee houden bij het formuleren van 
beleid. Deze handhavers staan dus niet 
alleen achteraan de keten, ze denken 
ook mee over de voorkant.’    

‘Dankzij de toezichthouders kunnen 
wij ons beter concentreren op onze 
kerntaak.’
Ton van Hees, netwerkinspecteur politie

Perspectief
Het project toezichthouder is nu bijna 
een jaar oud en van alle kanten klinkt 
enthousiasme. Juist de eenvoud lijkt 
het succes ervan te bepalen. Want 
het draait uiteindelijk toch allemaal 
om het contact van mens tot mens. 
Buurtcomités voelen zich gehoord, 
doordat de toezichthouders hun pro-
blemen bij de gemeente aankaarten. 
Overtreders blijken voor rede vatbaar 
als ze op een nette manier worden aan-
gesproken. De politie is blij dat de toe-
zichthouders haar in staat stelt om het 
eigenlijke politiewerk te doen. De bur-
gemeester is positief omdat het project 
de gemeentelijke afdelingen dwingt de 
ramen en deuren open te zetten. En 
de toezichthouders zelf hebben een 
nieuw perspectief: een opleiding of 
baan bij een beveiligingsbedrijf.      
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Resultaat

Burgemeester  

Rianne Donders - de Leest:
‘Het sleutelwoord in ons integrale 
handhavingsbeleid is ‘zichtbaarheid’. 
Dat klinkt simpel, maar er hangt heel 
wat aan vast. Het gaat er namelijk niet 
alleen om dat handhavers op straat 
zichtbaar en aanspreekbaar zijn, 
maar ook dat zij een signaalfunctie 
hebben voor de gemeente en haar 
partners. En die signalen moeten 
binnen dus worden opgepakt. Daar 
lag voor ons een flinke opdracht: een 
andere manier van werken. ’           

Toezichthouders 
in Geldrop-Mierlo

•  Het project toezichthouders maakt deel 

uit van het integrale handhavingsbeleid 

van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

•  De gemeente wil voor onder meer 

vraagstukken van sociale veiligheid een 

aanpak ontwikkelen, die burgers beter 

begrijpen en dus ook beter naleven.  

•  In 2008 startte de werving van geschikte 

kandidaten met een uitkering.

•  In april 2009 gingen zes getrainde 

toezichthouders de straat op.

•  Van hen hebben er inmiddels drie 

een baan bij een beveiligingsbedrijf 

waarmee de gemeente samenwerkt.       

Ondernemingen willen processen veiliger maken

Inherente 
veiligheid 
wint terrein

Vier jaar geleden had in Nederland 
nog amper iemand gehoord van 
‘inherente veiligheid’. Harold 
Pijnenburg, beleidsmedewerker 
externe veiligheid bij de provincie 
Noord-Brabant, ging ermee aan de 
slag. Met collega’s van de provincie 
Zeeland, Zuid-Holland en DCMR 
Milieudienst Rijnmond en met 
Europese subsidie ontwikkelde hij 
een onderzoeksinstrument. Dat 
gebeurde in nauw overleg met ver-
tegenwoordigers van het bedrijfs-
leven (BIM, BZW en Deltalinq). 
TNO was verantwoordelijk voor de 
software en adviesbureau Tebodin 
voor de technisch-inhoudelijke 
kant van het instrument.

Vragenlijst
‘Het prototype is nu klaar,’ zegt 
Harold Pijnenburg. ‘Het is een vra-
genlijst die tot doel heeft samen met 
een bedrijf mogelijkheden op te 
sporen om de processen veiliger te 
maken. De afgelopen maanden heb-
ben we het getest bij 18 BRZO-
bedrijven in Brabant. Hetzelfde 
deden we bij 17 bedrijven in 

Zeeland en Zuid-Holland, waaronder 
ook midden- en kleinbedrijf. In het 
Rijnmondgebied gaan we bijvoor-
beeld naar BP dat na een ongeval in 
Texas op last van de concernleiding 
verplicht is inherente veiligheid in de 
bedrijfsvoering op te nemen. Een 
ander bedrijf dat aan dit project deel-
neemt, is Coatex in Moerdijk. Deze 
onderneming had al oog voor inhe-
rente veiligheid, maar heeft daarin 
toch nog een slag kunnen maken.’  
(zie tekstkader op pag.10)

Database
‘De vragenlijst wordt afgenomen 
door de adviesbureaus Tebodin en 
Royal Haskoning. Alle oplossingen 
die bedrijven al hebben gerealiseerd 
of die in de vraaggesprekken worden 
geopperd, worden verzameld in een 
databank. Die komt in het voorjaar 
van 2010 via internet voor iedereen 
beschikbaar. Bovendien volgt er rond 
die tijd een reeks workshops voor risi-
covolle bedrijven in de drie genoem-
de provincies. Ondertussen wordt de 
vragenlijst aangepast en verbeterd.’

Voor meer informatie: provincie Noord-Brabant, Harold Pijnenburg, (073) 6808503, 
HPijnenburg@brabant.nl

In het denken over veiligheid richt de aandacht zich niet langer alleen 
op het nemen van beschermingsmaatregelen tegen risico’s. Steeds meer 
ondernemingen en adviesbureaus willen het risico bij de bron aanpakken. 
In Brabant, Zeeland en Zuid-Holland doen tientallen bedrijven mee aan een 
onderzoek naar ‘inherente veiligheid’.

Lees verder op pagina 10
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Resultaat

Coatex maakt polymeren die worden 
gebruikt om de viscositeit van een 
vloeistof te veranderen al naargelang 
de toepassing ervan. Coatex Nederland 
BV in Moerdijk produceert speciaal 
voor de papierindustrie een polymeer 
dat wordt gebruikt in de zogenaamde 
‘slurry’, een mengsel van water en 
kalk. Het polymeer zorgt ervoor dat 
het water en de kalk zich mengen 

en vermengd blijven. Directeur Patrick 
Baud vertelt hoe zijn bedrijf altijd al 
bezig is om het productieproces zo veilig 
mogelijk te laten verlopen: ‘Het polymeer 
dat wij maken, verkrijgen wij uit een 
dosering van twee katalysatoren en een 
monomeer. Dat proces verloopt op zichzelf 
al veilig doordat wij de katalysatoren 
druppelsgewijs toevoegen en daarmee de 
reactie tot een minimum weten te beperken. 

Tot nu toe voegden wij de ingrediënten 
bijeen in een mengsel van water en 
een brandbare stof. Die laatste is dus 
gevaarlijk. In het kader van onze nieuwe 
milieuvergunning hebben we deze stof 
vervangen door een andere, onschuldige 
stof. Het mengsel is daardoor niet 
alleen veiliger geworden, maar ook 
milieuvriendelijker.’

Coatex maakt ’t steeds veiliger

Wat is inherente veiligheid?
Bij inherente veiligheid richt de aandacht zich op het vermijden van risico’s in een productieproces. Inherente veiligheid vraagt 
om een zekere omslag in het denken dat doorgaans is gericht op het nemen van beschermingsmaatregelen; in die gevallen 
blijven de risico’s gewoon bestaan.

Inherente veiligheid kent vijf strategieën  
(de voorbeelden hebben betrekking op het risico van een stofexplosie):

1. Vervangen van een gevaarlijke stof. Vervang de explosieve stof door granulaten (vergroten korrel).

2. Verminderen van een gevaarlijke stof. Verminder de hoeveelheid in het proces en de opslag.

3. Verbeteren van condities. Maak constructies zodanig dat stofophoping niet kan plaatsvinden.

4.  Vereenvoudigen of verhogen van tolerantie voor fouten. Breng een beveiliging aan op vulsystemen voor poeders,  

zodat deze alleen bij ingeschakelde aarding functioneren.

5. Veranderen van logistiek en lay-out. Voer activiteiten uit in de buitenlucht.
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Samenwerking

Actueel

Brabant in 
de ban van 
Q-koorts

Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl (dossier Q-koorts) 
en www.qkoortsinnederland.nl

De Q-koorts die Brabant al twee jaar in 
de greep houdt, zorgde eind vorig jaar 
voor nieuwe beroering. Op 9 december, 
direct na hun besluit over het advies van 
een groep deskundigen, spoedden de 
ministers van LNV en VWS zich naar 
Brabant om hier persoonlijk hun aanpak 
van de Q-koorts uit de doeken te doen. 
Daartoe behoort onder meer het ruimen 
van alle 35.000 drachtige dieren op 

besmette bedrijven. Ruim tweehonderd, 
in allerijl door de provincie uitgenodigde 
bestuurders en belanghebbenden ontvingen 
de boodschap met gemengde gevoelens. 
Over het algemeen heerste er opluchting 
dat er eindelijk forse maatregelen worden 
getroffen, maar velen vonden dat die te laat 
kwamen. Geëmotioneerd hielden enkele 
geitenhouders de bewindslieden voor dat 
zij en hun dieren nu de rekening betalen.

Er moet iets gebeuren met het 
spoorvervoer van gevaarlijke 
stoffen door Brabant. Te lang 
roepen Brabantse bestuurders 
dat de veiligheid op en langs het 
spoor drastisch moet worden 
verbeterd. Verenigd in de Taskforce 
Brabantroute hebben de provincies 
Noord-Brabant, Zuid-Holland en 

Limburg samen met de steden 
Breda, Tilburg , Eindhoven, 
Helmond, Roosendaal, Dordrecht, 
Zwijndrecht en Venlo een brochure 
samengesteld. Daarin schetsen zij in 
kort bestek de maatregelen die op 
korte, middellange en lange termijn 
het spoor in Zuid-Nederland veiliger 
moeten maken. 

Taskforce Brabantroute richt  
zich op veilig vervoer per spoor Taskforce Brabantroute

Voor veilig vervoer per 
spoor door Zuid-Nederland

Veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is mogelijk. Het gaat erom de balans te vinden 
tussen vervoer, veiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan door een fasegewijze aanpak:
• Op korte termijn - concrete veiligheidsmaatregelen op het spoor
• Op middellange termijn - invoering Basisnet Spoor
• Op lange termijn - realisatie Goederenruit Zuid-Nederland

Daar zet de Taskforce Brabantroute op in!

De brochure ‘Voor veilig vervoer per spoor door Zuid-Nederland’ is te downloaden via www.bouwenaanbrabantveiliger.nl  

Minister Verburg licht maatregelen toe in het provinciehuis op 9 december 2009.
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Samenwerking

Helsinki inspireert Belgen en 
Nederlanders tot samenwerking

Ontmoetingsdag ‘Grensoverschrijdende samenwerking externe veiligheid’ in Antwerpen

Aan de grens tussen Nederland en België liggen veel bedrijven waar zich zware ongevallen kunnen voordoen. 
Het Verdrag van Helsinki verplicht Nederland en België maatregelen te nemen, die mens en milieu beschermen bij 
een grensoverschrijdend ongeval. Nu de landelijke afspraken op papier staan, moeten provincies, gemeenten en 
operationele diensten uit beide landen samen aan de slag. 

13 oktober 2009 kwamen zo’n 140 
ambtenaren en medewerkers van 
operationele diensten bijeen in 
de Antwerpse Zoo. Dat gebeurde 
op uitnodiging van de provincie 
Noord-Brabant, het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (VROM) en het 
Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (LNE) van de Vlaamse 
Overheid.

 ‘Met de ervaringen die we opdoen 
met onze Zuid-Nederlandse 
collega’s gaan we verder aan onze 
andere grenzen.’
Erik van Gils, Federale Overheidsdienst (FOD) 
Werkgelegenheid, België

Van papier naar actie
In 2008 hebben België en Nederland 
afspraken gemaakt over samenwer-
king op het terrein van vergunning-
verlening, ruimtelijk beleid, rampen-
bestrijding  en het informeren van 
burgers over risico’s. Die afspraken 
moeten nu worden omgezet in geza-
menlijke acties om de veiligheid 
van mens en milieu te waarborgen. 
Gelukkig hoeft het wiel niet opnieuw 
te worden uitgevonden. Met name 
Brabant en Vlaanderen trekken al 
een tijdje met elkaar op. 

Initiatieven
Tijdens de Ontmoetingsdag kon-
den de deelnemers kennismaken 
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met initiatieven in beide landen. 
De Vlamingen presenteerden hun 
methodiek om risicovolle bedrijvig-
heid in te plannen in de ruimtelijke 
omgeving. Limburg presenteerde 
zijn risicokaart als een waardevol 
middel om burgers over risico’s te 
informeren. Een workshop over 
rampenbestrijding trok vooral brand-
weermensen die geïnteresseerd zijn 
in elkaars aanpak. Aan het slot van 
het programma was er een uiteenzet-
ting over de nieuwste trend: inhe-
rente veiligheid ofwel het aanpakken 
van de risicobron.

‘Rampenbestrijders hebben 
altijd het belang gezien 
van grensoverschrijdende 
samenwerking. Het is goed dat zij 
elkaar hier ontmoeten.’ 
Jochem Spoorendonk, provincie Noord-Brabant

Blijven ontmoeten
In zijn afsluitende toespraak wees 
burgemeester Lonink van Terneuzen 
op het belang van bijeenkomsten als 
deze: ‘In de grensstreek staan we vaak 
met het gezicht naar onze hoofdstad 
en dus met de rug naar elkaar toe. 
Maar een ramp of ongeval wordt niet 
in Brussel of Den Haag bestreden. 
Dat moeten we hier aan de grens 
samen doen. En dat kan alleen als we 
elkaar blijven ontmoeten.’

‘Medewerkers van verschillende 
disciplines moeten elkaar 
ontmoeten, want samenwerking is 
nu eenmaal mensenwerk.’
Marc Bogaert, Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse 
Overheid

Burgermeester Lonink van Terneuzen

•  Het Verdrag van Helsinki verplicht de landen die het hebben ondertekend, 
informatie uit te wisselen over bedrijven die in het grensgebied risico’s 
opleveren voor mens en milieu.

•  Het gaat om ongeveer 75 bedrijven in Vlaanderen en ongeveer 35 op 
Nederlands grondgebied.

•  Het verdrag dateert van 1992. Nederland en België hebben het in 2006 
geratificeerd; sinds 4 februari 2007 is het verdrag op beide landen van 
toepassing.

•  In 2008 hebben de Vlaamse en Zuid-Nederlandse overheden een 
eerste reeks afspraken gemaakt over samenwerking op het terrein van 
vergunningverlening, ruimtelijk beleid, rampenbestrijding en het informeren 
van burgers over risico’s.

•  De komende jaren zullen bestuurders en ambtenaren uit beide landen elkaar 
regelmatig treffen en nieuwe afspraken maken. 

Het Verdrag van Helsinki

Voor meer informatie over de 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen Nederland en België: 

Wim Brinker (Nederland) 
00 31 (0)73 680 86 15 
WBrinker@brabant.nl  

Marc Bogaert (België)
00 32 (0)2 553 80 60 
marc.bogaert@lne.vlaanderen.be 
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Samenwerking

Externe veiligheid vereist samenwerking

Gemeenten in Zuidoost-Brabant nemen het voortouw

De kwaliteit van het externe 
veiligheidsbeleid heeft al langer 
de aandacht. Het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (VROM) 
ontwikkelde in 2008 de zogenaamde 
Maatlat EV. Binnenkort verschijnen 
op basis daarvan landelijke kwaliteits-
criteria voor alle organisaties die zich 
met externe veiligheid bezighouden. 

Als het gaat om externe veiligheid ligt de lat hoog. De meeste gemeenten beschikken echter niet over de noodzakelijke 
kennis en capaciteit om dat ook waar te maken. De regio Zuidoost-Brabant benut nu bestaande vormen van 
samenwerking om op dit terrein alle krachten te bundelen. 

Om ervoor te zorgen dat gemeenten 
aan hun taken voldoen, ontwikkelt 
Brabant een plan voor gemeentelijke 
samenwerking.

Samenwerking uitbouwen
In Zuidoost-Brabant werken 
gemeenten en andere organisaties 
al langer intensief samen op het 
terrein van externe veiligheid. De 
centrumgemeenten Eindhoven 
en Helmond hebben nu het 
initiatief genomen om in 2010 de 
samenwerking verder te stimuleren 
en uit te bouwen. Het doel is op 
basis van samenwerking te zorgen 
voor voldoende deskundigheid 
en continuïteit in de regio, en zo 
adequate uitvoering van taken op 
het terrein van externe veiligheid 
mogelijk te maken. 

SRE Milieudienst
In de beoogde regionale samen-
werking treedt de SRE Milieudienst 
op als uitvoeringsorganisatie. ‘Dat 
is niet zo vreemd, want ook nu al 
vervullen we voor gemeenten een 
belangrijke rol,’ zegt Henri van der 
Velden van de SRE Milieudienst. 
‘We ontwikkelen voor gemeenten 
beleid op diverse aspecten van 
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Externe veiligheid vereist samenwerking

Gemeenten in Zuidoost-Brabant nemen het voortouw

externe veiligheid en geven hen 
advies. En als het gaat om risicovolle 
bedrijven die vallen onder het Besluit 
Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), 
voeren we alle veiligheidstaken voor 
gemeenten uit. De SRE Milieudienst 
mag zich al een Maatlatorganisatie 
BRZO noemen. In 2010 hopen 
we ook voor de overige taken op 
het terrein van externe veiligheid 

te voldoen aan de eisen van een 
Maatlatorganisatie.’       

Voorbeeld
Met hun plannen geven de 
gemeenten in Zuidoost-Brabant 
gehoor aan de oproep die de 
Klankbordgroep Brabant Veiliger 
in het voorjaar van 2009 deed: 
‘Gemeenten, werk aan kwaliteit. 

Maar vergeet de praktijk niet. Er 
wordt al zoveel samengewerkt. Bouw 
daarop voort en vermijd nieuwe 
instituten.’ De provincie beschouwt 
het initiatief in Zuidoost-Brabant 
als een proefproject in het kader 
van een provinciebreed plan voor 
samenwerking. De manier waarop 
Zuidoost het doet, kan een voorbeeld 
zijn voor andere regio’s.

Trix Houthooft-Stockx, wethouder Milieu, Helmond:

‘We kunnen al onze kennis inzetten’

‘Voor het uitvoeren van taken op het terrein van externe veiligheid is veel expertise en capaciteit nodig. 
We hebben in het SRE een goed functionerend samenwerkingsverband. Dat moeten we benutten. Daar 
zit de kennis en wij als bestuurders treffen er elkaar. Zo weten we allemaal wat er in onze regio speelt en 
kunnen we al onze gezamenlijke kennis en capaciteit inzetten als het nodig is.’

Mary Fiers, wethouder Wonen en Ruimte, Eindhoven: 

‘Samenwerking dwing je niet af’

‘Externe veiligheid is een zeer gespecialiseerd domein. Het bestaat uit allerlei disciplines van verschillende 
organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente. Dat werkt alleen als er wordt samengewerkt. Maar 
afdwingen kun je dat niet. Wij stimuleren samenwerking, omdat we er de meerwaarde van zien. In die 
traditie zoeken we elkaar op, bundelen we onze kennis en delen we onze ervaringen.’  

•  Binnen het programma Brabant Veiliger 
wordt gewerkt aan een plan voor de 
Brabantse samenwerking na 2010. 

•  Alleen door samen te werken zullen 
gemeenten en andere organisaties 
in staat zijn hun wettelijke taken op 

het terrein van externe veiligheid 
professioneel uit te voeren.

•  Samenwerking moet er ook toe leiden 
dat de kennis en capaciteit binnen 
organisaties voldoen aan landelijke 
kwaliteitscriteria.

•  De regio Zuidoost-Brabant bouwt al in 
2010 de bestaande samenwerking uit en 
fungeert daarmee als proefproject voor 
gemeentelijke samenwerking in Brabant.

Samenwerking externe veiligheid
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Organisatie

Colofon
Meerdere exemplaren 

van deze nieuwsbrief 

of een abonnement kunt 

u aanvragen via 

veiligheid@brabant.nl
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Zie voor meer informatie www.brabant.nl en www.bouwenaanbrabantveiliger.nl

Programma Brabant Veiliger loopt ten einde

‘Nu alles uit de kast halen’

In 2010 is voor heel Brabant bijna 
3,9 miljoen euro beschikbaar om de 
laatste knelpunten op het terrein van 
externe veiligheid weg te nemen. 

Wettelijke taken uitvoeren
Bij de uitvoering van een aantal 
wettelijke taken is er nog steeds 
sprake van achterstand. Daarom 
krijgen gemeenten, provincie, 
regionale brandweren en regionale 
milieudiensten dit jaar onder meer 
extra geld voor bijvoorbeeld het 
actualiseren van milieuvergunningen, 
het up to date houden van de 
Risicokaart en voor het opnemen 
van een paragraaf externe veiligheid 
in ruimtelijke plannen. Dat alles 
met het doel ervoor te zorgen dat de 

uitvoering van deze wettelijke taken 
op niveau komt en blijft.

Kwaliteit leveren
Als vervolg op de Maatlat Externe 
Veiligheid komen er binnenkort 
landelijke kwaliteitscriteria waaraan 
alle organisaties moeten voldoen, 
die zich met externe veiligheid 
bezighouden. Onder meer tegen die 
achtergrond is het van belang dat 
organisaties met elkaar samenwerken 
en gebruik maken van de meerwaarde 
die dat oplevert in termen van 
capaciteit en deskundigheid. Daartoe 
starten in 2010 in ieder geval twee 
pilotprojecten. Ten slotte moeten 
de meerjarenperspectieven worden 
behaald, die Brabant zich heeft 

gesteld. De voortgang wordt gemeten 
met de Monitor Externe Veiligheid.  

Provinciefonds
Na 2010 zullen de gemeenten nog 
vier jaar subsidie ontvangen via 
het provinciefonds. De provincie 
zal het geld in samenspraak 
met gemeenten en regionale 
samenwerkingsverbanden verdelen 
met het doel de opgebouwde kennis 
en capaciteit in stand te houden en uit 
te bouwen. 

Kijk voor het Uitvoeringsprogramma Brabant 
Veiliger 2010 op 
www.bouwenaanbrabantveiliger.nl > 
programma > uitvoeringsprogramma

Het provinciale programma Brabant Veiliger gaat zijn laatste jaar in. In 2010 eindigt de subsidie van het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). In zijn voorwoord bij het laatste uitvoeringsprogramma 
roept gedeputeerde Onno Hoes iedereen op nu alles op alles te zetten, zodat Brabant aan het eind van 2010 alle 
achterstanden heeft weggewerkt en zijn doelstellingen heeft gehaald.  

Onno Hoes, gedeputeerde Ecologie

Programmafinanciering externe veiligheid
•  Externe veiligheid heeft betrekking op het treffen van veiligheidsmaatregelen bij de 

verwerking, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen.

•  De ‘Subsidieregeling programmafinanciering extern veiligheidsbeleid voor andere 

overheden’ van het ministerie van VROM loopt van 2004 tot en met 2010.

• Brabant heeft de rijksmiddelen ingezet in het programma Brabant Veiliger. 

•  Brabantse overheden worden met geld, projecten en activiteiten ondersteund bij het 

uitvoeren van hun taken op het terrein van externe veiligheid.
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