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1. Wat is Externe Veiligheid (EV) 

2. Verschil huidig en nieuw  beleid

3. Waarom een actualisat ie en integratie tot één beleidsvisie EV

4. Uitgangspunten en Ambit ies
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Wat is Externe Veiligheid (EV) ?

Risico’s voor mensen vanw ege:
 Productie, gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen in 

bedrijven
 Transport van gevaarlijke stoffen over w eg, spoor, w ater en 

door buisleidingen
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Wetgeving externe veiligheid
Toepassen bij: 
 Omgevingsvergunningen 
 Ruimtelijke besluiten 

Bescherming van mensen in: 
 Zeer kw etsbare objecten: basisscholen, ziekenhuizen, 

bejaardentehuizen, kinderdagverblijven.

 Kw etsbare objecten: w oningen, w oongebouw en, grote 
kantoren, grote kampeer en recreatieterreinen

 Beperkt kw etsbare objecten: bedrijfshallen, kleine kantoren 
e.d.

Presentator
Presentatienotities
De te beschermen personen kunnen zich bevinden in zeer kwetsbare gebouwen of (beperkt) kwetsbare gebouwen/ locaties. De indeling in kwetsbaarheid is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van personen en het aantal aanwezige personen. Waar binnen de gemeente welke objecten zijn toegestaan is vastgelegd in bestemmings- of  omgevingsplannen. Toelichten (zeer kwetsbaar was nog geen bijzondere categorie in het kader van de huidige EV-regelgeving maar werd al wel in het kader van de huidige EV-visie meegenomen. Ambitie voor bescherming van verminderd zelfredzamen Kwetsbaarc. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:�1°. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of�2°. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en�d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
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2 soorten normen

Het plaatsgebonden risico PR (contour)
Dit  is een keiharde w ettelijke norm
Grensw aarde

Het groepsrisico GR (contour)
Voor GR geldt de Oriëntat iew aarde (OW)
Binnen bandbreedte via beleidsvisie EV in te vullen

Presentator
Presentatienotities
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Plaatsgebonden risico

Presentator
Presentatienotities
PR 10-6 contour rondom risicobronnen, die vaak van beperkte omvang is, staat voor het basisveiligheidsniveau dat in wetgeving is verankerd. Er gelden wettelijke normen (grens- en richtwaarde) voor objecten.
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Contouren volgens huidige EV-
beleid

PR 10-6 contour

Invloedsgebied: 
afw egingsgebied voor 

verantw oorden groepsrisico

Presentator
Presentatienotities
Toelichten dat:- het kan risico kan worden veroorzaakt door risicobron op een locatie zoals in de afbeelding schematisch is weergegeven (bijv. bedrijf/propaantank), maar ook door een transportroute of ondergrondse buisleiding (lijnbron);-
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Aanleiding beleidsvernieuwing externe 
veiligheid

• Oriëntat iew aarde geen goede indicator om maatschappelijke 
ontw richt ing te voorkomen

• Focus teveel op dodelijke slachtoffers 
 andere slachtoffers en schade aan economie en milieu???

• Bestaande externe veiligheidsbeleid is te complex 
 Uitkomsten berekeningen alleen door deskundigen te beoordelen!!

• Berekend groepsrisico en invloedsgebied is niet geschikt voor 
integrale bestuurlijke afw eging ruimtelijke plannen!

• De berekende informatie geeft  geen inzicht in 
handelingsperspectief bij een groot incident met gevaarlijke 
stoffen!

• Externe veiligheid w ordt vaak veel te laat of niet betrokken in 
bestuurlijke afw eging in omgeving van risicovolle act iviteit !

Presentator
Presentatienotities
Evaluatie groepsricico 2009 het werkt niet en kan zijn dat het anders moet of beter moet uitleggenOpdracht van de Eerste en Tweede Kamer in 2013/2014: kom met een alternatief voor het huidige groepsrisico. 
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Modernisering Omgevingsveiligheid

Samenhangend 
benaderen

Inzichtelijk Ruimte voor 
bestuurlijke
afw eging

Snellere en 
betere 

besluitvorming

Presentator
Presentatienotities
Wat betekent dit? Inzichtelijk: betekenisvol en transparant voor bestuurder, burger en bedrijvenVroeg in het proces in samenhang mogelijkheden ruimtelijke ontwikkeling bezien: inclusief inzichten externe veiligheidRuimte voor integrale bestuurlijke afweging: bevoegd gezag bepaalt, gegeven de risicovolle activiteit, welke maatregelen in omgeving nodig zijnSnelle en betere besluitvorming: uit motivering moet blijken dat dit evenwichtig is gebeurd
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Aandachtsgebieden benadering

PR 10-6 contour
 verandert in principe niet

GIFWOLK-
aandachtsgebied

BRAND- en/of EXPLOSIE-
aandachtsgebied
 aanw ijzen (deel) als
bouw voorschrif tengebied

w w w .rovid.nl/ienw /dgmi/2019/ienw -dgmi-
20190709-idv31z1mn-w eb-hd.mp4

Presentator
Presentatienotities
Na dit plaatje video laten zien. 

http://www.rovid.nl/ienw/dgmi/2019/ienw-dgmi-20190709-idv31z1mn-web-hd.mp4


• belangrijkste stat ionaire risicobronnen (BEVI +  LNG): ca. 20
• groot aantal “ overige stat ionaire risicobronnen”  
• aardgastransport leidingen en defensieleiding
• Waal, A15, A2, Betuw eroute, spoortrajecten Utrecht-Bosch 

Risicobronnen (huidige regelgeving)

Presentator
Presentatienotities
Boudewijn licht toe!!



Risicobronnen Omgevingswet 
(in ontwikkeling)

• Basisnetroutes spoor/w eg/w ater: minder grote zones voor verantw oording; aanw ijzing 
gifw olkaandachtsgebieden langs basisnetroutes nog onduidelijk (max. 1,5 km i.p.v. 4 km) 

• Risicobronnen met brand- of explosieaandachtsgebieden: mogelijk meer 
voorw aarden bij toelaten gebouw en/locaties binnen aandachtsgebieden en bouw en binnen aan 
te w ijzen voorschrif tgebieden;

• “ overige stat ionaire risicobronnen” : deels nog niet in beeld (vooral kleine 
propaantanks en gasdrukregel- en meetstations)

Presentator
Presentatienotities
Keuze om 12+13 (zonder woongebieden + bedrijventerreinen) of 14+15 (met woongebieden + bedrijventerreinen
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Argumenten voor opstellen 
beleidsvisie West Betuwe

1. De gemeente West Betuwe beschikt niet over één beleidsvisie 
externe veiligheid.

2. De EV-visies van Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal waren niet 
meer actueel 

3. Een actueel beleidskader is gewenst om bepaalde taken door 
relevante uitvoeringsorganisaties goed uit te laten voeren.
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Argumenten voor opstellen 
beleidsvisie West Betuwe

Duidelijk is:
• met w elke risicobronnen rekening moet w orden gehouden; 
• w aar West Betuw e vestiging en uitbreiding van risicobronnen w el of 

niet accepteert;
• w aar sprake is van zogenaamde (risico) aandachtsgebieden en w at 

de consequenties daarvan zijn;
• hoe om te gaan met (zeer) kw etsbare en beperkt kw etsbare 

gebouw en of locaties: 
 vooralsnog terughoudend omgaan met aanwijzing 

voorschriftengebieden;
• hoe EV-taken eff iciënt en effectief w orden uitgevoerd. 
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Uitgangspunten ambities

1. Gemeente onderscheidt 4 gebiedstypen: 
a. Woongebieden: veel restrict ies voor act iviteiten met EV-risico’s;
b. Bedrijventerreinen type A+ B: w einig restrict ies voor 

act iviteiten met EV-risico' s, maar veel restrict ies voor (zeer) 
kw etsbare functies;  

c. Bedrijventerreinen type C: restrict ies voor act iviteiten met EV-
risico’s;

d. Landelijk gebied: w einig restrict ies voor gebiedseigen activiteiten 
met externe veiligheidsrisico' s. 
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Uitgangspunten ambities

2. Spoortraject Meteren-Zaltbommel wordt beschouwd als 
een EV-relevante transportroute. 

Provinciale en gemeentelijke wegen binnen de gemeente 
worden echter niet beschouwd als een EV-relevante 
transportroute

3. Samen met VRGZ, ODR en overige partners draagt de 
gemeente zorg voor een ruimtelijk ordeningsproces 
w aarin veiligheidsrisico’s vroegtijdig w orden onderkend 
en meegew ogen
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Uitgangspunten ambities

4. Bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden de volgende principes: 
a. toepassen bronmaatregelen; 
b. afstand houden tot de risicobron;
c. vergroten vlucht- en schuilmogelijkheden;
d. toepassen omgevingsmaatregelen;
e. toepassen aanvullende gebouw maatregelen (via

aanw ijzing voorschrif tengebied);
f . aanvullende risicocommunicatie. 

5. Voor nieuwe activiteiten met EV-risico's gelden bovendien de 
volgende principes:  
a. PR 10-6 contour binnen begrenzing locatie;
b. gunstige aanvoerroute voor brandbaar gas;
c. aandachtsgebied niet over een bestaand of geprojecteerd zeer 

kw etsbaar gebouw  of (toekomstig) w oongebied;
d. brand- of explosieaandachtsgebied niet over een bestaand of 

geprojecteerd kw etsbaar gebouw  of kw etsbare locatie, tenzij;
e. de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid is voldoende op orde.

6. Informeren inwoners over aanwezige EV-risico’s en de te 
volgen gedragsrichtlijn bij een calamiteit.
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Ambities bestaande situaties

7. Bestaande activiteiten met EV-risico's worden 
geaccepteerd, maar in bepaalde gevallen streeft 
gemeente naar reduceren van risico's:
• Bij 3 LPG-tankstations in Geldermalsen, Meteren en 

Waardenburg onderzoek naar en eventueel treffen van 
maatregelen ter verbetering van de bescherming van 
personen. 

8. Bij beëindiging BEVI-act iviteit : vergunning en 
bestemmingsplan z.s.m. aanpassen

9. Inspanningsverplichting voor actueel houden vergunning 
voor BEVI-bedrijven

10. Zorgdragen voor adequaat toezicht 
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Organisatorische ambities nieuwe situaties

11. Risicobedrijf , vergelijkbaar met een BEVI-bedrijf ,  en 
omgeving daarvan op gelijke w ijze behandelen

12. ODR en VRGZ in relevante situat ies vroegtijdig betrekken 
 zie EV-signaleringskaart

13. Standaard verantw oordingstekst mag in bepaalde 
situat ies w orden toegepast  zie EV-signaleringskaart

14. EV-specialist ook vroegtijdig betrekken bij toelaten bedrijf  
of detailhandel

15. Bij het toelaten van activiteiten met EV-risico’s, waarbij 
de gemeente niet het bevoegd gezag is, zal gemeente in 
goed overleg invloed uitoefenen en belangen afwegen.

16. Bestuur in nader omschreven situaties actief betrekken bij 
voorbereiding van een besluit
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Gebiedsgerichte ambities voor 
nieuwe situaties
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Implementatie EV-visie West Betuwe

1. Tot 1-1-2021 is EV-visie (naast w ettelijke regels) kader bij het 
vaststellen van omgevingsbesluiten en vergunningverlening voor 
risicobedrijven. 

2. EV-visie kan dienen als bouw steen voor het onderdeel 
omgevingsveiligheid in de “ Omgevingsvisie West Betuw e” .

3. Na 1-1-2021 moeten gebiedsgerichte ambit ies w orden geborgd 
in het omgevingsplan. 
 Overgangsrecht (bestaande bestemmingsplannen)!

4 De uitgangspunten en ambit ies uit  hoofdstuk 2 van deze visie 
kunnen w orden opgenomen in een nog op te stellen programma 
omgevingsveiligheid. 
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Vragen?
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