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Nieuwsbrief Relevant, september 2007
Nieuw op de site...
Kennismarkt Risico en Veiligheid op 14 november
Kennistafel saneringen gestart
IPO-projecten externe veiligheid
Nieuw op de site...
In september is op de homepage van www.relevant.nl een knop 'nieuwe documenten'
toegevoegd. Deze knop laat u in één oogopslag zien welke documenten nieuw geplaatst zijn
op de site. Ook is er een directe link opgenomen naar de site van de Kennismarkt Risico &
Veiligheid die op 14 november plaatsvindt.
Dit najaar zult u nog meer veranderingen zien op de website. Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan knoppen voor onder andere de kennistafels en een kalender. Daarnaast zult u
binnenkort projectruimtes aantreffen. Met deze ruimtes biedt Relevant aan verschillende
overlegvormen / werkgroepen een plek voor informatievoorziening, discussie en overleg. De
projectruimtes zijn te gebruiken voor:
●
●
●

Het plaatsen van agenda's en verslagen van vergaderingen
Het plaatsen van achtergronddocumenten bij vergaderingen
Discussie en overleg via het platform

Kennismarkt Risico en Veiligheid op 14 november
Heeft u zich al opgegeven voor de Kennismarkt Risico en Veiligheid van 14 november
aanstaande? Het belooft een interessante dag te worden onder leiding van oud
Tweedekamerlid Rob van Gijzel. Meer dan 400 deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld.
Inmiddels is het definitieve programma bekend en kunt u zich inschrijven voor deelsessies. In
workshops komen onder meer de onderwerpen risicocommunicatie, stand der techniek en
inherent veiliger werken aan bod. In parallelsesseis hoort u meer over onder andere
buisleidingen, stand van zaken basisnet, incidentenanalyse en veiligheid op de bouwplaats. Dit
is slechts een kleine greep uit het enorme aanbod onderwerpen dat aan bod komt. Een volledig
programma vindt u hier.
U kunt zich inschrijven voor deelname aan de Kennismarkt. Deelname is kosteloos voor
medewerkers van de overheid. Deelnemers uit het bedrijfsleven betalen 295,-.
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Kennistafel saneringen gestart
Op 21 juni is de kennistafel saneringen externe veiligheid van start gegaan. Saneren vanwege
te hoge externe veiligheidsrisico's bij bedrijven is een nieuwe taak voor gemeenten en
provincies. In de kennistafel worden ervaringen, tips en aandachtspunten uitgewisseld. De
kennistafel heeft een brede samenstelling. De deelnemers hebben een achtergrond op het
gebied van milieu, brandweer of ruimtelijke ordening, en komen uit verschillende delen van
Nederland.
Op de eerste bijeenkomst zijn knelpunten bij LPG-saneringen besproken en is een casus uit
Noord-Brabant behandeld. Die casus ging over een chemiebedrijf met een risicocontour die tot
ver over een woonwijk liep. Een groot aantal oplossingen en aandachtspunten bij deze casus
zijn besproken. Meer informatie vindt u in het verslag.
Tijdens de tweede bijeenkomst op 21 september hebben de deelnemers onder meer
gediscussieerd over de ruimte die het BEVI biedt in het beoordelen van kwetsbare objecten.
Gesproken werd over de vraag of het wenselijk is die ruimte wat meer in te vullen en over het
afwegingskader dat de provincie Zuid-Holland heeft ontwikkeld voor het beoordelen van eigen
situaties. Verder is tijdens deze bijeenkomst een aantal casussen, uit Groningen en Zeeland,
gepresenteerd. Deze lieten onder andere zien hoe sanering een bijdrage kan leveren aan het
verbeteren van het veiligheidsniveau van bedrijven. Zodra het verslag van de tweede
bijeenkomst beschikbaar is, vindt u dit op www.relevant.nl onder het thema saneren.
De deelnemers aan de kennistafel hebben veel onderwerpen benoemd die in de toekomst
besproken zouden kunnen worden:
●
●
●
●
●

aansprakelijkheid/schadevergoedingen
consequentie van de unificatie van rekenmodellen
saneren op basis van groepsrisico
de veiligheidscontrour (artikel 14 Bevi)
strategie van saneren

IPO-projecten externe veiligheid
In de periode 2006-2010 voeren gemeenten en provincies een aantal interprovinciale
projecten externe veiligheid uit. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
voortgang van deze projecten.
Handreiking 'Adviestaak regionale brandweer' in de maak
In juni zijn er verspreid over het land vier provinciale bijeenkomsten gehouden over het IPOproject 'Adviesrol brandweer op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen'.
Projectleider Harry Killaars en Dina Bloutis, beide van de Brandweer Midden en West Brabant,
presenteerden de stand van zaken van het project. Hun kritische publiek bestond uit regionale/
lokale brandweren en externe veiligheidsspecialisten van provincies en gemeenten en het Rijk.
Het project is ontstaan vanuit de behoefte aan een uitwerking van de adviesrol die de
brandweer krijgt op grond van het BEVI: wat hoort er op grond van wettelijke verplichtingen in
het advies te staan en hoe komt zo'n advies tot stand? Het moet resulteren in een handleiding
voor de ontwikkeling en praktische uitvoering van adviestaken van de lokale en regionale
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brandweer op het terrein van externe veiligheid. De handreiking moet goed aansluiten bij de
praktijkbehoefte van gemeenten en provincies. Tijdens de bijeenkomsten werd het vierde
concept gepresenteerd van de handreiking 'Adviestaak regionale brandweer'. In de handreiking
zijn onder andere stroomschema's te vinden, een stappenplan en letaliteitsgrenzen en waarden.
Tijdens de constructieve discussies naar aanleiding van de presentatie zijn veel vragen
gesteld, op- en aanmerkingen gemaakt en suggesties gedaan voor aanvullingen en
verbeteringen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over de toonzetting van het concept en de
manier waarop het rapport in de toekomst aan belanghebbenden gepresenteerd moet worden.
Wat in ieder geval duidelijk werd, is dat 'het veld' zit te wachten op een smart advies: het moet
concreet, simpel en toepasbaar zijn. Alle opmerkingen en suggesties zijn inmiddels verwerkt in
een volgende versie van het rapport. Deze aangepaste versie zal besproken worden in de
Stuurgroep en in het landelijk netwerk pro-actie. Het is de bedoeling dat er vervolgens een
definitief rapport komt dat ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de Raad van Regionale
commandanten.
uitschrijven / instellingen wijzigen
terug naar overzicht
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