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Jaarcongres Relevant - externe veiligheid ruimtelijk ordenen 
Op dinsdag 2 december 2008 is het World Trade Center (WTC) Rotterdam hét middelpunt 
voor iedere overheidsprofessional die onze schaarse ruimte veiliger wil maken. Tijdens het 
derde jaarcongres van Relevant netwerk externe veiligheid zullen sprekers én deelnemers 
vanuit Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening in een inspirerende en interactieve setting de 
krachten bundelen.  
 
Programma 
Het jaarcongres brengt u niet alleen op de hoogte van de actualiteit, maar gaat ook, in 
deelsessies, over onder andere: 

●     De Nieuwe WRO, nieuwe rollen voor gemeenten, rijk en provincies 
●     Structuurvisie als basis voor bestuurlijke afweging op gemeentelijk niveau 
●     De ruimtelijke doorwerking van het Basisnet 
●     De ruimtelijke aspecten van de AmvB Buisleidingen 
●     Populatiebestanden als basis voor risicoberekeningen 
●     Grondexploitatiewet en Externe Veiligheid

Vanuit de kennistafels 
's Middags werken de kennistafels samen met u actuele cases uit: 

●     Hoe om te gaan met planschade?  
●     Waarom wel of niet de buisleidingen opnemen in bestemmingsplannen?  
●     Hoe ziet de ultieme verantwoording van het groepsrisico eruit?  
●     Hoe passen we de basisprincipes van inherente veiligheid toe in de ruimtelijke 

ordening? 

Volledig programma en aanmelden 
Bekijk het volledige programma  en meld u aan via ons online registratieformulier. 
 
Het jaarcongres is een initiatief van Relevant netwerk externe veiligheid (IPO), in 
samenwerking met RIVM, NVBR en VNG. 
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Kennistafels 
Stand der techniek 
Op 23 juni vond de kick off plaats van de kennistafel veiligheidstechniek. De leden bestaan uit 
vertegenwoordigers van provincie, instituten (TNO/KEMA/Lloyds) en bedrijfsleven. De 
kennistafel houdt zich bezig met twee onderliggende projecten: 

●     stand der veiligheidstechniek (IPO 09) 
●     Inherente veiligheid (OPZ)

Het eerste rapport van het IPO 09 project is vloeibare bulk op- en overslag in tanks. Dit rapport 
is nagenoeg afgerond en zal nog dit jaar op www.relevant.nl worden gepubliceerd. Het tweede 
project is inmiddels opgestart: proces beveiliging maatregelen en voorzieningen. Het rapport 
hiervan zal naar verwachting in februari volgend jaar op de site beschikbaar zijn. 
 
Op het gebied van inherente veiligheid is het OPZ-project gestart, een initiatief van de 
provincies Zeeland en Brabant en mede ondersteund door DCMR. Er wordt een quick scan tool 
ontwikkeld waarmee bedrijven en vergunningverleners het inherent veiligheidspotentieel van 
bedrijven kunnen toetsen en praktische en economisch haalbare verbeterslagen daarin kunnen 
identificeren. De tool zal in het eerste kwartaal van 2009 beschikbaar komen en dan in de 
praktijk worden getoetst. 
 
De tweede bijeenkomst van de kennistafel is op 29 oktober. Dan zullen ook nieuwe leden 
aanwezig zijn van RIVM, VROM en DHV. Voor het jaarcongres van Relevant op 2 december 
bereidt de kennistafel een interactieve sessie voor met als titel inherent veilig ruimtelijk 
ordenen: hoe passen we de basisprincipes van inherente veiligheid toe in de ruimtelijke 
ordening?  
 
Buisleidingen 
De kennistafel buisleidingen komt op 30 oktober voor de derde keer dit jaar bij elkaar. Tijdens 
de vorige sessies is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in ‘risicorijke’ gebieden, zoals Rotterdam Hoogvliet. Verder is aandacht besteed 
aan de mogelijkheden om gemeentelijk groepsrisicobeleid te voeren voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in de omgeving van buisleidingen. De interactie tussen hoogspanningskabels 
en buisleidingen is een actueel onderwerp. Tijdens het jaarcongres op 2 december wordt daar 
verder op ingegaan. Verder zijn ervaringen met de Gasunie wat betreft de uitvoering van 
risicoanalyses gedeeld. Dit zal resulteren in een lijst met aandachtspunten voor gemeenten 
voor als zij risicoanalyses laten uitvoeren. 
 
Groepsrisico 
De tweede bijeenkomst van de kennistafel groepsrisico op 23 september stond in het teken van 
het thema bestuurlijke verantwoording: hoe bereik je dat het bestuur zich actief bezighoudt met 
de verantwoording van het groepsrisico? Uit de bespreking van diverse casussen bleek dat het 
tijdig en op een goede manier betrekken van bestuurders bij de verantwoording van het 
groepsrisico een vak apart is. Bij de tips en tricks en frequently asked questions op relevant 
staat hoe je het bestuur toch actief kunt betrekken bij de verantwoording. 
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Tijdens de volgende bijeenkomst op 14 november zal de kennistafel inzoomen op twee 
thema’s: 

●     ruimtelijke ordening en externe veiligheid 
●     borging van de maatregelen die bij de verantwoording van het groepsrisico zijn 

meegenomen

Heeft u voorbeelden van casussen met interessante leerpunten die binnen deze thema’s 
vallen, mailt u dat dan naar info@relevant.nl onder vermelding van ‘kennistafel groepsrisico’. 
Uiteraard mag u ons ook benaderen met vragen en andere casussen die als leerzaam 
voorbeeld voor de verantwoording groepsrisico kunnen dienen. 
 
Tijdens het Relevant-jaarcongres van 2 december houdt de kennistafel groepsrisico een sessie 
met als doel om te komen tot de "ultieme" verantwoording van het groepsrisico. Deelnemers 
zullen in deze sessie zelf actief deelnemen aan het proces om de ultieme verantwoording tot 
stand te brengen. Heeft u ideeën over hoe deze er uit zou moeten zien? Of wilt u graag meer te 
weten komen over de verantwoording van het groepsrisico? De kennistafel groepsrisico nodigt 
u van harte uit om aan te schuiven op 2 december.  
 
Saneren 
De kennistafel saneringssituaties EV komt op 27 oktober opnieuw bijeen. Op de agenda staan 
de ontwikkelingen rondom art 44 Woningwet (wel of niet aanpassen; en wat zijn de implicaties 
daarvan voor provincies en gemeenten), de aanpak van saneringen bij buisleidingen (wat is de 
te verwachten inhoud van de saneringsregeling), een saneringscasus (Piazza Eindhoven) en 
de voorbereiding van het jaarcongres van Relevant op 2 december. 
 
Risicocommunicatie 
In de laatste bijeenkomst van de kennistafel risicocommunicatie, afgelopen 10 juli, zijn diverse 
onderwerpen aan bod gekomen. De Denk Vooruit campagne, de risicowijzer uit Groningen, 
een praktijkvoorbeeld uit de regio Rotterdam-Rijnmond en een presentatie van de GGD over 
beleving van risico’s in relatie tot gezondheid. De deelnemers gaven aan behoefte te hebben 
aan samenwerking met Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie. Inmiddels vindt dan 
ook overleg plaats om dit tot stand te brengen.  
 
Op het jaarcongres van 2 december heeft de workshop van de kennistafel risicocommunicatie 
als thema: mythe van paniek. Wanneer communiceer je over risico’s ? En hoe doe je dit? 
Waarom een folder niet werkt. En maken we geen slapende honden als we communiceren 
over risico’s? Lessons learned en best practises komen aan bod in deze workshop. 

Nu ook nieuwsberichten via RSS 
Met RSS-feeds kon u al via uw eigen feedreader op de hoogte blijven van nieuwe 
documenten op www.relevant.nl. Nu kunt u ook de nieuwsberichten ontvangen die op Relevant 
worden geplaatst. Klik hier en volg de instructie onder aan de pagina. 
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Nieuw op www.relevant.nl 
Een greep uit de nieuwe documenten op de site: 

●     24ste voortgangsrapportage Betuweroute, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
●     Europese kaderrichtlijn vervoer van gevaarlijke stoffen over land,  

Europees Parlement en de Raad van Europese Unie 
●     Convenant inzake de samenwerking bij de controle van gevaarlijke gassen in 

importcontainers, diverse inspecties 
●     Ontwerpbesluit Burgerluchthavens, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
●     Eisen Gasunie omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke 

ontwikkeling, Gasunie 
●     Waterproof, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
●     Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007, Ministerie van VROM 
●     Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, wijzigingen,  Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat

uitschrijven / instellingen wijzigen 
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