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1

Inleiding
Bij de toepassing van het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi) worden
in de praktijk verschillende knelpunten geconstateerd. Om grip te krijgen op
deze knelpunten en om een goede uitvoering te stimuleren is door de VROMInspectie een project gestart dat uit diverse onderdelen bestaat. Het onderhavige rapport is een van die onderdelen en gaat in op de verankering van
externe veiligheid in de ruimtelijke ordening.
Het doel van dit project is niet alleen om knelpunten te signaleren. Het doel is
ook om een eerste aanzet te geven tot praktische toepasbare oplossingsroutes voor knelpunten die voorkomen in de uitvoeringspraktijk van het Bevi. Net
zoals er voor bestemmingsplannen geen 'standaardrecept' bestaat, is er ook
geen standaard te formuleren voor de verankering van externe veiligheid in
het bestemmingsplan. Maar door het signaleren van knelpunten en valkuilen
en het geven van voorzetten voor een goede verankering, wil de VROMInspectie ingrediënten verstrekken voor een goede uitvoeringspraktijk.
Een citaat van Johan Cruijf: ‘Om het te zien moet je het begrijpe’
Waarom dit citaat? De onderzoekers hebben gedurende het project meermalen
ervaren, dat als de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke keuzes cq.
bestemmingstoedelingen verduidelijkt wordt, de knelpunten sneller doorzien
worden, en een ruimtelijke ordening met veiligheidselementen ontstaat. En dit
is juist een van de doelen van het externe veiligheidsbeleid.

1.1

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de bij het onderzoek gehanteerde werkwijze. Hoofdstuk 3 en 4 gaan in op de bevindingen van het onderzoek, waarbij in hoofdstuk 3 de essenties van de deskstudie van Oranjewoud
worden gepresenteerd en in hoofdstuk 4 de bevindingen tijdens de interviews.
In hoofdstuk 5 wordt op beknopte wijze een overzicht van oplossingsrichtingen gegeven. Hierna volgen in hoofdstuk 6 de conclusies.
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2

Onderzoeksopzet knelpunten inventarisatie
De informatieverwerving is gebaseerd op twee pijlers:
•

het gebruik van de reeds bestaande informatie bij Oranjewoud

•

het verzamelen van nadere informatie door middel van interviews

De combinatie van deze informatie geeft naar mening van Oranjewoud een
goed beeld van de actuele situatie in Nederland.

2.1

Gebruik bestaande informatie
Oranjewoud is al lange tijd actief in het spanningveld van externe veiligheid
en ruimtelijke ordening. Bij een groot aantal projecten is hiermee ervaring
opgedaan. Deze ervaring is gebundeld ten behoeve van het onderhavige
project.
Ook ondersteunt Oranjewoud de redactiecommissie voor het groepsrisico. Via
'handreiking@groepsrisco.nl' en telefonische contacten is gecommuniceerd
met 'het veld'.
In 2005 heeft Oranjewoud samen met de Universiteit van Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar 'De verankering van het Bevi in het bestemmingsplan'.
De (juridische) praktijkkennis van Oranjewoud is hierbij gecombineerd met
(theoretische) juridische kennis van medewerkers van de UvT1.
Bovenstaande informatie heeft als achtergrondinformatie gediend tijdens het
onderzoek.

2.2

De interviews
De noodzaak tot het houden van interviews is reeds door de opdrachtgever in
het offerteverzoek aangegeven. Deze noodzaak is door Oranjewoud onderschreven.

1

In dit verband willen wij bijzonder mr. ing. M. de Bruijn bedanken voor haar inzet bij het
onderzoek. Op basis van dit onderzoek zal juni 2006 een artikel verschijnen in Milieu & Recht. In
de onderhavige rapportage is tevens gebruik gemaakt van concept teksten van dit artikel.
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Om een zo objectief en volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie in
Nederland zijn bij de selectie van gesprekspartners de volgende criteria
gehanteerd:
•
•
•
•

spreiding van geïnterviewden over Nederland

schaalgrote van instanties: grof, middel en fijn

een tweetal provincies voor de controlerende toets2

een 2-tal adviesbureaus zijn gekozen omdat de ervaring leert dat in de

praktijk als het gaat om dit soort kwesties vaak extern advies wordt ge-

vraagd. Tevens kan op deze manier informatie worden verkregen over een
zeer groot aantal bestemmingsplannen.
In het totaal zijn 11 interviews gehouden.
In samenspraak met de opdrachtgever is een selectie gemaakt, en zijn de
verschillende contactpersonen telefonisch benaderd. Bij de uitnodiging is
nadrukkelijk aangeven dat de anonimiteit van de medewerking gewaarborgd
zal worden.

Het gaat de VI bij dit onderzoek niet om welke instantie er knelpunten heeft,
maar wat de knelpunten zijn.
De bevindingen zijn dus anoniem.

2.2.1

Wijze van interviewen
Er is niet gekozen om informatie te verzamelen ten behoeve van een statistische analyse. Het gaat om het signaleren van knelpunten en het signaleren
van onderlinge verschillen in kennis en aanpak aan de hand van de (oplossingsgerichte) ervaringen met externe veiligheid.
Om deze reden is gekozen voor een open interview aan de hand van een
vooraf toegezonden vragenstramien. Hierbij is tevens de aanname gedaan dat
als men niet goed bekend is met de materie men bepaalde knelpunten niet zal
signaleren.
Op grond van de verkregen informatie hebben we een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de door de geïnterviewden spontaan genoemde knelpunten.
Dit zijn die problemen die vaak voorkomen of die het meest belangrijk werden

2
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Tijdens het onderzoek is besloten om een provincie te interviewen.

gevonden. Anderzijds zijn er die problemen die, na genoemd te zijn door de
interviewers, door de gespreks-partners werden onderschreven als zijnde een
knelpunt.
In bijlage 1 is de totale lijst met gesignaleerde knelpunten opgenomen. In
hoofdstuk 4 is deze informatie wat meer gecomprimeerd en zijn de knelpunten in categorieën weergegeven. Deze categorieën zijn opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. Bij het reduceren gaat altijd informatie verloren.
Getracht is om de essentie en de leerpunten zoveel mogelijk in stand te laten.
Zeer goede medewerking
Opgemerkt moet worden dat de geïnterviewden, ondanks hun drukke agenda,
direct bereid waren tot medewerking, en dat interviews soms ook langer dan
de vooraf genoemde 1,5 uur mochten duren. We zijn iedereen die heeft
meegewerkt dan ook dankbaar voor hun moeite.

2.3

WRO versus Wro
In februari 2006, tijdens de uitvoering van het onderhavige onderzoek, heeft
de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(Wro) vastgesteld. Het ministerie van VROM geeft aan dat gestreefd wordt naar
inwerkingtreding van de wet in 2007. Dit betekent dat in 2007 de oude Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) komt te vervallen. Het onderzoek dat in de
thans voorliggende rapportage is gepresenteerd, is gebaseerd op de WRO. De
Wro biedt meer mogelijkheden om milieunormen te laten doorwerken in het
bestemmingsplan dan de WRO. De (on)mogelijkheden van de Wro ten aanzien
van de verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan zijn niet bij
het onderhavige onderzoek betrokken.
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Knelpunten inventarisatie
De rapportage van de gesignaleerde knelpunten bestaat uit 3 onderdelen:
1. Signalering knelpunten op basis van eerder onderzoek Oranjewoud
2. Categorisering van tijdens de interviews genoemde knelpunten met
verwijzingen naar specifieke punten genoemd in bijlage 1. Hierbij is aangenomen dat de geïnterviewden eerst, zonder invloed van Oranjewoud,
hun knelpunten konden specificeren. Vervolgens is de kennis van Oranjewoud geconfronteerd met locale situaties om knelpunten nader te verkennen.
3. Bijlage met alle genoemde knelpunten (Bijlage 1).
Direct bij aanvang van de interviews is verzocht om knelpunten te noemen die
in de uitvoeringspraktijk van de geïnterviewde het meest spelen. Deze
knelpunten zijn samengevoegd en gegroepeerd naar de frequentie waarin ze
zijn genoemd (veel/minder /weinig) en de aard (is het een inhoudelijk of
organisatorisch dan wel cultuurprobleem).
De indeling naar frequentie betekent niet een indeling naar belangrijkheid.
Weinig genoemde punten kunnen zeer relevant zijn, vaak genoemde punten
‘open deuren’.

3.1

Signalering knelpunten op basis van eerder onderzoek
Oranjewoud
Door Oranjewoud is eerder onderzoek verricht naar de knelpunten van de
verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan3.
Globaal betreffen de gesignaleerde knelpunten:

3

•

Het Bevi als toetsingskader bij oude bestemmingsplannen

•

Niet-eenduidige interpretatie definitie (beperkt) kwetsbare objecten

•

Object- versus bestemmingsbenadering

Het betreft hier onderzoek flankerend aan andere Oranjewoud projecten, advisering aan de
Redactiecommissie voor het groepsrisico (www.groepsrisico.nl) en een samenwerkingsproject met
de Universiteit van Tilburg.
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•

Verfijndere definiëring ruimtelijke scheiding noodzakelijk

•

Plannen die Bevi-bedrijven niet uitsluiten kennen geen verantwoordingsplicht

•

3.1.1

Verankering in het bestemmingsplan

Bevi als toetsingskader bij oude bestemmingsplannen
Formeel moeten bestemmingsplannen elke 10 jaar worden 'ververst'. In de
praktijk vigeren echter bestemmingsplannen van vele tientallen jaren oud.
Over het algemeen zijn dit bestemmingsplannen voor het centrum of voor
oude industrieterreinen omdat het accent bij het maken van bestemmingsplannen met name ligt op uitleggebieden.
Indien het bestemmingsplan kwetsbare objecten binnen de 10-6-contour
toestaat, mag de bouwvergunning niet worden geweigerd en ontstaat een
saneringssituatie. Dit fenomeen van ‘verborgen saneringssituaties’ is een
bekend probleem maar zolang artikel 44 van de Woningwet nog niet is
aangepast behoeven bouwplannen nog niet aan EV-eisen te worden getoetst.
Gemeenten hebben vaak wel zicht op de saneringssituaties ten opzichte van
fysiek aanwezige objecten, maar inzicht in verborgen saneringssituaties
ontbreekt veelal.

3.1.2

Niet-eenduidige interpretatie van definitie (beperkt) kwetsbare
objecten
De definitie van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten heeft de afgelopen
jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Het Bevi geeft de laatste stand van deze
ontwikkeling weer, en de hierin gehanteerde definitie wordt (grotendeels) ook
overgenomen in latere regelgeving. Het resultaat van deze evolutie is dat
soms in één bestemmingsplan verschillende definities voor kwetsbare
objecten zijn opgenomen: de definitie uit het Bevi, uit de AMvB LPG-tankstations milieubeheer én uit de circulaire voor hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984. Uiteraard komt dit de duidelijkheid van het plan niet ten goede.

3.1.3

Omgang met het fenomeen ‘zoals’ in omschrijving kwetsbaarheid
In het Bevi wordt bij de omschrijving van de (beperkt)kwetsbare objecten een
niet limitatieve opsomming gegeven en het doel. Dit wordt geaccentueerd
door het gebruik van het woord ‘zoals’ in de omschrijving. In de praktijk
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wordt echter de definitie van het Bevi letterlijk overgenomen in ruimtelijke
plannen inclusief het woord ‘zoals’.
Het Bevi schept echter een kader, in het bestemmingsplan zou een keuze
moeten worden gemaakt.

De term ‘zoals’ in een bestemmingsplan betekent rechtsonzekerheid. Dit

fenomeen signaleren wij overigens ook in milieubeheervergunningen. En waar
blijft de rechtszekerheid van de vergunningaanvrager als deze niet weet welke
status de omgeving heeft?

3.1.4

Object versus- bestemmingsbenadering
Zoals uit de benaming van het Bevi valt af te leiden, staan in het Bevi inrichtingen ofwel objecten centraal. Bij het bestemmingsplan gaat het om ‘bestemmingen’. Dit abstractieverschil leidt tot een aantal aandachtspunten.
•

Onder één bestemming kunnen diverse soorten (beperkt) kwetsbare
objecten vallen. Ter illustratie: in een bestemmingsplan is de bestemming
'Maatschappelijke doeleinden' opgenomen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld
vallen: onderwijsdoeleinden, sociaal-medische doeleinden, levensbeschouwelijke doeleinden, sociaal-culturele doeleinden en doeleinden van
sport en recreatie. Bestudering van de niet – limitatieve opsomming van
(beperkt) kwetsbare objecten in het Bevi (art. 1 lid 1 sub a en m) leert dat
verscheidene soorten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten onder
deze bestemming zouden kunnen vallen. Het achterwege laten van regulering van toegestane objecten per bestemming kan de nodige complicaties opleveren bij onder meer het voldoen aan de grenswaarden. (Wederom een reden waarom het klakkeloos overnemen van de niet-limitatieve
lijst van (beperkt) kwetsbare objecten uit het Bevi, inclusief het woord
‘zoals’, vermeden moet worden).

•

Wat (beperkt) kwetsbaar is kan per bestemmingsplan verschillen. Het staat
aan een bevoegd gezag vrij om voor niet-genoemde objecten een eigen
afweging te maken en om een beperkt kwetsbaar object als een kwetsbaar
object te behandelen.

•

Een bestemming kan zich slechts binnen bepaalde grenzen uitlaten over
de situering van een object. In de ‘Regeling externe veiligheid inrichtingen'
(Revi) wordt in de artikelen 4 en 5 de wijze van meten tussen risicovolle
inrichtingen en (beperkt) kwetsbare objecten beschreven. In artikel 4, lid 1
wordt aangegeven dat ten aanzien van de normen voor het plaatsgebon-
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den risico aan de grenswaarden wordt voldaan en aan de richtwaarden
zoveel mogelijk wordt voldaan op de gevel van de kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten. In artikel 4, lid 3 wordt aangegeven dat bij geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten de afstanden moeten worden aangehouden tot waar de gevel van het (beperkt) kwetsbare object gebouwd
mag worden. Deze tweedeling is opmerkelijk en kan tot veel ongemak
leiden. Door conform lid 1 te meten tot een fysiek aanwezige gevel die
bijvoorbeeld midden op een bouwblok4 ligt, kan nadien een saneringsituatie ontstaan als de mogelijkheden van het bouwblok worden benut en een
gevel aan de rand van het bouwblok wordt gerealiseerd. Daarom is het per
definitie beter om te meten tot het gebied waar gebouwd mag worden
(bestemmingsgrens) dan tot de gevel van een gebouw. Ook bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, zeker bij een globaal bestemmingsplan,
kan bij de berekening van de afstand ook veel makkelijker aansluiting
worden gezocht bij de bestemmingsgrens (dan wel de grens van het
bouwblok5) dan bij de gevel van een object. De exacte situering van de
gevel van het object kan, in tegenstelling tot bij het bouwblok, nog onduidelijk zijn.
De meeste bestemmingen kennen echter geen onderscheidend vermogen
in Bevi-termen. Er wordt alleen bepaald dat kantoren mogen worden ge-

bouwd en er wordt bijvoorbeeld geen maximaal oppervlak gegeven. En als
er al een oppervlaktecriterium wordt aangehouden is dit vaak groter dan
de omschrijving in het Bevi.
Ter illustratie:

Op industrieterreinen staan bestemmingsplannen vaak (zware) bedrijven

toe incl. facilitaire bebouwing (bijv. kantoren). Het oppervlakte limiet van
deze facilitaire bebouwing sluit vaak niet aan op het Bevi. Zo ontbreekt

bijvoorbeeld een limiet of mogen kantoren bijvoorbeeld een oppervlak van
meer dan 1500 m2 hebben, hetgeen betekent dat dit soort kwetsbare

objecten zijn toegestaan. Concreet betekent dit dat de naastgelegen percelen geen 10-6 contouren over een dergelijke bestemming kunnen laten
vallen.

Gevolg: vergunningverlening is niet mogelijk tenzij een ruimtelijke procedure wordt gestart. Hierbij loopt men het risico op een planschadeclaim.

4

In de praktijk wordt hier ook de term 'bouwvlak' gebezigd.

5

Soms staat het gehele bestemmingsvlak bouwactiviteiten toe, soms alleen het bouwblok. Dit is
afhankelijk van de wijze waarop het bestemmingsplan vorm is gegeven.
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Op pagina 68, (2e alinea) van de toelichting van het Bevi wordt ingegaan

op de mate waarin ingespeeld moet worden op de bestemmingsplancapa-

citeit. Hierbij wordt opgemerkt dat het bevoegd gezag moet bepalen of de
invulling van de bestemming voldoende aannemelijk is. Deze onderbou-

wing is vaak kort door de bocht en leidt in de praktijk tot verwarring. Im-

mers als het bestemmingsplan een activiteit toestaat is deze te allen tijde

mogelijk, tenzij het ruimtelijk plan wordt veranderd. De ‘aannemelijkheid’
van de invulling mag geen criterium zijn. De verwarring is mogelijk ont-

staan door de jurisprudentie op grond van art. 8.8.1.c Wm inzake redelij-

kerwijs te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van plannen die worden
voorbereid.
•

Verder wordt in het Bevi onderscheid gemaakt tussen veiligheidsafstanden
in geval van nieuwe en bestaande objecten. Voor bestaande (beperkt)
kwetsbare objecten geldt een soepeler regime, waardoor de aan te houden
veiligheidsafstanden kunnen verschillen van nieuwe (beperkt) kwetsbare
objecten. In het bestemmingsplan daarentegen wordt doorgaans geen
onderscheid gemaakt tussen de bestemming van bestaande en nieuwe
objecten. Vanuit ruimtelijk perspectief bezien is een dergelijk onderscheid
nauwelijks relevant. Dit betekent dat hier een knelpunt voor de uitvoeringspraktijk waarneembaar is.

•

Tot slot is 'verkleuring' van beperkt kwetsbare objecten naar kwetsbare
objecten en andersom een lastig punt. Tot dusver hanteren bestemmingsplannen niet de scheidingscriteria van het Bevi zodat opschaling tot een
kwetsbaar object mogelijk is en een saneringssituatie ontstaat.

Stel een klein kantoor (1500 m2) is conform het vigerend bestemmingsplan
gevestigd. Thans betreft het een beperkt kwetsbaar object en geldt in een
nieuwe situatie een richtwaarde van 10-6. Uitbreiding van het kantoor
waardoor het groter dan 1500 m2 wordt, leidt ertoe dat het een kwetsbaar
object wordt, waarvoor een grenswaarde van 10-6 geldt welke in acht genomen moet worden. Wanneer in de planvoorschriften niet is vastgelegd dat een
kantoor maximaal 1500 m2 mag zijn, kunnen onbewust de nodige ruimtelijke
complicaties ontstaan. Dit kan zeker een probleem zijn bij globale bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen onbedoeld saneringssituaties bij de risicobron ontstaan.

Als voorschotje op de oplossingsrichting: Omwille van de rechtszekerheid is
het daarom raadzaam om per bestemming specifiek aan te geven welke
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objecten kwetsbaar dan wel beperkt kwetsbaar zijn. Consequentie hiervan is
dat het bestemmingsplan gedetailleerd en dus minder flexibel wordt. Tijdige
actualisatie van het bestemmingsplan is daarmee eveneens van belang.
Resultaat van deze knelpunten kan zijn dat bij de vergunning gemakshalve
wordt gekeken naar de fysieke ruimtelijke situatie en toekomstige problemen
worden gecreëerd.

3.1.5

Verfijndere definiëring ruimtelijke scheiding noodzakelijk.
Het is gangbaar een ruimtelijke scheiding te hanteren tussen milieubelastende
en milieugevoelige bronnen. In het Bevi is aan diverse vormen van ruimtebehoevende recreatie de status van (beperkt)kwetsbaar toegekend. Het betreft
hier ook vormen die traditioneel als ruimtelijke scheiding worden gebruikt
tussen bijvoorbeeld woonwijken en bedrijvigheid. Om in later stadium
knelpunten in de vergunningverlening te voorkomen is het zaak dat in het
bestemmingsplan een herkenbare scheiding wordt gegeven van welke
ruimtelijke recreatievormen welke mate van bescherming verdienen6.
Traditionele methode ruimtelijke scheiding sluit niet aan
De brochure ‘bedrijven en milieuzonering’ van het VNG, ligt veelal ten
grondslag aan de ‘staat van inrichtingen’ zoals deze in bestemmingsplannen
wordt gebruikt. De brochure heeft echter een meer indicatief karakter en is
niet bedoeld om te dienen als grondslag7.
Zo komen de in de brochure genoemde afstanden niet overeen met deze zoals
die gelden op grond van het Revi. Verder kan de brochure niet omgaan met
groepsrisico en ook de gedachte dat laag ingedeelde bedrijven geen risico
kunnen vertegenwoordigen klopt niet. (Bijvoorbeeld levensmiddelendistributie
met ammoniakkoeling). Het VNG heeft initiatief genomen tot integrale
aanpassing van de brochure, het is bij de afronding van de onderhavige
rapportage echter nog onduidelijk hoe in de nieuwe brochure op de gesignaleerde aspecten wordt ingespeeld.

6

In het Bevi wordt ten aanzien van recreatievoorzieningen onderscheidt gemaakt in kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten. Vaak valt uit de bestemming niet te herleiden of kwetsbare objecten
zijn uit te sluiten, zodat de bestemming als kwetsbaar moet word beschouwd. In de praktijk kan
dit tot gevolg hebben dat een sportveld, waaraan in het verleden geen enkele vorm van
kwetsbaarheid werd toegekend, nu als beperkt kwetsbaar wordt beschouwd en bij een 'onduidelijke' bestemmingstoedeling zelfs kwetsbaar kan zijn (bijv. doordat een verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen per jaarniet is uitgesloten).

7

Er is veel jurisprudentie over het gebruik van deze brochure. Uit deze jurisprudentie blijkt, dat de
brochure in eerste instantie als signalering gebruikt kan worden, en bij een verschil tussen de
tabel en de werkelijke of gewenste situatie, nader onderzoek naar de vereiste zonering nodig is.
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Bij de interviewronde is gesignaleerd dat iedereen de verschillen tussen de
brochure en het Revi heeft geconstateerd. In de praktijk van Oranjewoud
merken wij echter dat sommige gemeenten (en sommige adviseurs) zonder
aanvullende controle de afstanden uit de brochure overnemen.

3.1.6

Plannen die Bevi-bedrijven niet uitsluiten kennen geen verantwoordingsplicht.
Als er geen Bevi-bedrijven aanwezig zijn, maar de bestemming Bevi-bedrijven
niet uitsluit, vallen er geen plaatsgebonden risico-contouren te toetsen en
groepsrisicoanalyses te maken. Vooral bij nieuwe industrieterreinen gaat de
kans verloren de veiligheid op een dergelijk terrein optimaal te regelen. Zoals
eerder opgemerkt volstaat de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ niet.
Voor de optimale aanwending van het bedrijfsterrein zouden juist vooraf
aspecten als zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid beschouwd moeten worden.
Als het terrein bouwrijp is, of als de Wm-vergunning wordt behandeld, zijn de
mogelijkheden immers veel minder.

3.1.7

Verankering in het bestemmingsplan
Bij de verankering van de externe veiligheid in het bestemmingsplan valt het
volgende onderscheid te maken:
Vast te leggen elementen uit het Bevi, volgend vanuit:
Plaatsgebonden risico

Risiconormen/milieukwaliteitseisen (art. 8 Bevi)

òf
Risicocontour, evt. met afstanden òf
Enkel de afstandseisen
Verantwoordingsplicht

Personendichtheden èn;

groepsrisico

Elementen volgend uit de verantwoordingsplicht
ten aanzien van zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

Algemeen, begripsbe-

(Geprojecteerd) kwetsbare en beperkt kwetsbare

palingen

objecten (art. 1 Bevi)
Risicovolle inrichtingen (art. 2 Bevi)

Bij het onderdeel oplossingen zal hier, voor zover mogelijk, nader op worden
ingegaan.
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Moeizame verankering van milieukwaliteiten in het bestemmingsplan

Het verankeren van milieunormen in het bestemmingsplan wordt in de ROpraktijk over het algemeen als onaanvaardbaar geacht. Het betreft hier naar
onze mening een eenzijdige (en onjuiste) interpretatie van uitspraken van de
Raad van State (bijv. Hefshuizen). Feitelijk liggen de mogelijkheden ruimer dan
nu toegepast. De knelpunten liggen vooral bij:
•

De verankering van personendichtheden in het bestemmingsplan. Hoe ver

kan je hiermee gaan? In de RO-wereld leeft onvoldoende het besef dat het

reguleren van personenaantallen primair een RO-aspect is en geen milieunorm. Door een goede regeling in het bestemmingsplan heeft men meer
invloed op de ontwikkelingen van het groepsrisico.
•

In het kader van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico zijn er tal
van bouwkundige en ruimtelijke maatregelen denkbaar. Om toepassing te
garanderen dienen deze verankerd te worden. Het noodzakelijke detailleringniveau sluit hierbij moeizaam aan op de reikwijdte van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld het plaatsen van beglazing met een verhoogde
weerstand tegen drukgolven kan niet voorgeschreven worden in het

bouwbesluit én het bestemmingsplan. Een optie is om in het bestem-

mingsplan artikel 15 WRO te benutten en toetsing op bouwplanniveau

mogelijk te maken. Deze aanpak vraagt echter om voorbeeldsituaties en
een kaderstelling in het kader van de rechtszekerheid.
•

De regionale brandweer is wettelijk adviseur bij Wm-vergunningen van
Bevi-bedrijven. Hun advies bij een vergunningsplichtige inrichting betreft

in belangrijke mate ook elementen buiten de inrichting hetgeen dus niet
via de Wm-vergunning valt af te dwingen. Er is (tot op een zeker niveau)
behoefte om ruimtelijk relevante aspecten ook in een ruimtelijk besluit
vast te leggen.
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4

Bevindingen bij de interviews
Tijdens de interviews zijn meerdere knelpunten gesignaleerd of (aanzetten
tot) oplossingsrichtingen gegeven. Ieder genoemd punt representeert een
eigen wereld of een eigen verhaal. Ieder niet genoemd punt ook. De gesignaleerde knelpunten zijn genummerd en opgenomen in bijlage 1.
In deze paragraaf zijn de genoemde punten kortheidshalve gebundeld en
hebben veelal het karakter van een signalering.
1. Algemeen
2. Kennis
3. Coördinatie
4. Definitie
5. Normfixatie
6. Verankering
Verwijzingen naar de in bijlage genoemde punten geven verdere invulling aan
deze algemene omschrijving. In figuur 1 is de wijze van sortering van de
knelpunten grafisch weergegeven.
Figuur 1.

genoemde knelpunten

veel

minder

weinig

Toedeling aan thema's
Algemeen kennis coördinatie definitie
normfixatie
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verankering

4.1
4.1.1

Bundeling knelpunt tot signalering
Algemeen
Het beleidsveld externe veiligheid is sterk in ontwikkeling. Dit geeft veel
onzekerheden. (pnt. 4, 62 ). 'De wetgeving is al meermalen aangepast voordat
een bestemmingsplan is afgerond' wordt algemeen als een te accepteren
gegeven omschreven (pnt. 1, 7, 40, 51, 58, 61). Wat in het kader van het
onderzoek niet als knelpunt is 'gescoord' maar wat wel algemeen is genoemd,
is het gegeven dat externe veiligheid één van de vele aspecten is waar een
bevoegd gezag mee te maken heeft. Vele aspecten die allemaal hun dynamiek
kennen en waarmee externe veiligheid moet concurreren om de aandacht.

4.1.2

Kennis
Geconstateerd wordt dat er veel specialistische kennis nodig is, maar dat dit
lang niet altijd aanwezig is. Niet alleen bij overheden, maar ook bij sommige
adviseurs van die overheden (pnt. 2, 11, 36 ).
De geïnterviewden constateren diverse gebreken in de beschikbare basisinformatie8. Dit is negatief voor zover die gebreken aanwezig zijn, maar positief
omdat de kennisontwikkeling nu zover is dat de knelpunten worden gesignaleerd (pnt. 3, 6, 16, 32, 35, ).
De behoefte aan informatie is groot, waarbij de behoefte verschilt per
kennisniveau maar ook per ambitieniveau (pnt. 31).

4.1.3

Coördinatie (algemeen)
Omgang met externe veiligheid, en dus ook verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan, vraagt om een intensieve samenwerking tussen
de afdelingen ruimtelijke ordening, milieu en de brandweer (pnt. 10, 14, 19,
26, 29, 37, 44). Het spreken van elkanders taal is een ontwikkelingsproces,

8

Het betreft hier bijvoorbeeld betrouwbare informatie van vervoer van gevaarlijke stoffen (aan de
andere zijde van de landsgrens), risicokaarten die niet actueel zijn en andere definities hanteren
voor de kwetsbaarheid van objecten. Ook wordt gewezen op de onduidelijkheid ten aanzien van
aardgastransport en het ontbreken van informatie van risicocontouren van niet categoriale
bedrijven.
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maar ook een graadmeter voor succes. Tijdens de interviews zijn diverse
'ontwikkelingsstadia' geconstateerd9.

4.1.4

Definitie
Definitiekwesties zijn feitelijk een onderdeel van het thema kennis. Maar deze
grijpen wel direct in op de uitvoering en het te realiseren beschermingsniveau
(pnt. 15, 52, 56).
Wat sterk opvalt is dat hoe meer de impact van de definitie
'(beperkt)kwetsbaar object' helder wordt, hoe minder scherp de grens tussen
de afdelingen ruimtelijke ordening en milieu wordt (pnt. 15, 25 ). Vragen over
deze definities betekenen feitelijk ook vragen over de begrenzingen in taken
en werkwijze. (zie hieromtrent ook paragraaf 3.1.4).

4.1.5

Normfixatie
Tijdens het onderzoek is dit aspect weinig direct genoemd, maar indirect,
vooral bij het beschouwen van het groepsrisico, des te meer (pnt. 8, 42,).
Hieruit is wellicht ook de grote behoefte aan (eenduidige) rekenkundige
uitkomsten, en het rekenen naar een norm te verklaren (pnt. 4, 38, 60). Wat
opvalt is dat dit ook situaties betreft waarbij vooraf vaststaat dat rekenkundige resultaten geen toegevoegde waarde kunnen hebben (Strohalm effect).
(pnt. 18,20 ).

4.1.6

Verankering.
Er zijn geen standaarden voor verankering van externe veiligheid in het
bestemmingsplan. Dit wordt alom gemist, zeker gezien de impact van externe
veiligheid op de bestemmingstoedeling (pnt. 5,24, 25, 55, 57).
Ten aanzien van het groepsrisico is er duidelijke behoefte aan systemen om
veiligheidsmaatregelen te verankeren. Wordt enerzijds de noodzaak onderkend, anderzijds wordt de impact van dergelijke regelingen in het bestemmingsplan gevreesd (pnt. 21, 27, 33, 49) .

9

Tijdens de overleggen bleek dat diverse gemeentelijke diensten steeds beter de onderlinge
bijdrage aan het implementeren van externe veiligheid in de besluitvorming en vooral ook
daadwerkelijke uitvoering van projecten gaan onderkennen.
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4.2

Tijdens interviews gesignaleerde sterke punten
De interviews hebben tot doel gehad om de knelpunten te inventariseren. De
interviews werden hier speciaal op toegespitst. Er zijn echter ook een aantal
sterke punten gesignaleerd die de moeite van het noemen waard zijn:
•

Het onderzoek is in principe anoniem uitgevoerd. Maar de vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven heeft aangegeven geen problemen te
hebben met de nadrukkelijke vermelding van het positieve effect dat is
uitgegaan van 'het Piazza verhaal'. Doordat de gemeente nadrukkelijk is
geconfronteerd met de impact van externe veiligheid op de ruimtelijke
planvorming, krijgt het onderwerp nu ook in andere plannen de volle aandacht, zowel ambtelijk als politiek.

•

Tijdens de interviews is meermalen aangegeven dat milieu en RO elkaars
taal niet spreken. Geconstateerd is echter dat de aanwezigheid van milieuplanologen binnen een organisatie een belangrijke toegevoegde waarde
heeft. Deze vervullen een brugfunctie waardoor een snellere integratie van
milieu in de planvorming optreedt en milieu minder vanuit 'de verdediging'
hoeft te opereren.
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Oplossingsrichtingen
Op 13 april is een bijeenkomst gehouden met verschillende afgevaardigden
van de VROM-inspecties in Nederland, de brandweer, VNG etc. Tijdens deze
bijeenkomst is gesproken over de rapportage van Oranjewoud waarin
beschreven staan de ervaringen en knelpunten omtrent het Bevi en externe
veiligheidsbeleid in de praktijk.
Daarnaast was een van de doelstellingen van deze bijeenkomst om tot
oplossingsgerichte vervolgstappen te komen. Een aanzet voor deze discussie
werd gedaan door Oranjewoud in de vorm van een casus en een stappenplan.
In de volgende paragrafen staan beschreven:
•

mogelijke oplossingen die tijdens de workshop aan bod zijn gekomen.

•

aanbevelingen van Oranjewoud naar aanleiding van het onderzoek en de
workshop

•

5.1

een stappenplan bij het opstellen van een bestemmingsplan

Oplossingen naar aanleiding workshop
Tijdens de workshop naar voren gekomen oplossingen waren met name
gericht op verbeteren van kennis, en voorkomen van ongewenste gevolgen
van het externe veiligheidsbeleid. Ten aanzien van het verbeteren van de
kennis is geconstateerd dat er hieromtrent (in het kader van de programmafinanciering) landelijk meerdere trajecten doorlopen worden, maar dat de in dit
rapport beschreven aspecten nog onderbelicht zijn.
Genoemde acties zijn:
•

Kennisnetwerken versterken in de breedte (dus niet alleen sectoraal, maar
netwerken met vertegenwoordigers van alle relevante disciplines).

•

Een intersectorale helpdesk waarbij zowel de rol van milieu als ruimtelijke
ordening als brandweer duidelijk deel uit maken van het geheel. (De rol
van InfoMil uitbreiden met ruimtelijke ordening/brandweer etc)

•

Tuning van het Bevi en verwante, mogelijk strijdige wetgeving, om ervoor
te zorgen dat deze beter op elkaar aansluiten. Denk hierbij aan art 44 WW.

•

Stimuleren dat de verantwoording van het groepsrisico (nog) meer gezien
wordt als een proces element om te ordenen met veiligheidsaspecten (en
geen motivatie achteraf moet zijn).

•

Acties gericht op de bestemmingsplanproblematiek. Ideeën hieromtrent
komen voort uit de gedachte dat er behoefte is aan een beslismodel voor
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gemeentes waarin alle mogelijke situaties staan beschreven die zich kunnen voordoen en de te nemen maatregelen hiervoor.
Tijdens de workshop is door de aanwezigen ook opgemerkt dat er een grote
noodzaak bestaat tot verbetering van de kennisoverdracht tussen ambtenaren
en bestuurders. Een kennisslag moet worden gemaakt op drie niveaus: op
uitvoeringsniveau (ambtelijke werkers), de beleidsbepalers en de bestuurlijk
verantwoordelijken. Deze noodzaak speelt helemaal indien de bestuurlijke
verantwoordelijkheden verdeeld zijn over meerdere portefeuilles.
Het is niet in lijn met de opdracht om een compleet uitgewerkte oplossing aan
te bieden. Onderliggend rapport kan gezien worden als een eerste stap om te
komen tot het uitwerken van oplossingen. Oranjewoud wil met het tijdens de
workshop gepresenteerde stappenplan een aanzet doen voor een denkkader
om externe veiligheid goed in het bestemmingsplan te verankeren.

5.2

Aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek
In het kader van het onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden
gedaan. Deze aanbevelingen worden onderscheiden in algemene en meer
specifiek aan de VROM- Inspectie gerichte aanbevelingen.

5.2.1

Algemene aanbevelingen
Uit de gesignaleerde knelpunten in de voorafgaande hoofdstukken volgt een
belangrijke aanbeveling: snelle signalering van knelpunten is de eerste stap
naar de oplossing. De aanbevelingen zijn van toepassing op alle spelers
binnen het werkveld van de externe veiligheid. Waar sprake is van een meer
specifieke doelgroep, is dit aangegeven.
•

Externe veiligheid in het bestemmingsplan is meer dan het verwerken van

de uitkomst van een risico-analyse en een fixatie op een norm of waarde.
De risico-analyse zelf is maar een beperkt onderdeel. Het vertalen van de

uitkomsten naar een 'veiliger' bestemmingsplan en een goede filosofie van
wat je wilt beschermen is belangrijker. Beschermen is hier niet alleen de

bescherming van personen, maar ook het beschermen van bedrijven en de
gemeentelijke portemonnee door onnodige planschade claims te voorkomen.
•

Het Bevi geeft een kader, de invulling van een bestemmingsplan is een

keuze. Het is dan ook zaak om de bandbreedte van het Bevi in een be-
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stemmingsplan te vertalen naar een keuze. Een keuze biedt ook ruimte

voor draagvlak. Duidelijk toegedeelde milieuruimte in een bestemmingsplan biedt ook duidelijke vestigingvoorwaarden.
•

In veel bestemmingsplannen is de ordening van de milieuruimte gebaseerd op de systematiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'10. De in deze brochure genoemde afstanden sluiten veelal niet aan op
de huidige inzichten, en de gehanteerde systematiek biedt onvoldoende
oplossing voor de in dit onderzoek gesignaleerde knelpunten. De onderzoekers wijzen erop dat het belangrijk is dat het VNG dit aspect bij de
update van de brochure wordt betrokken. Het is hierbij van groot belang
dat niet alleen volstaan wordt met het presenteren van afstanden, maar
vooral wordt ingegaan op de ordeningsfilosofie en de toepassing van de
verantwoordingsplicht.

•

Tijdens het onderzoek is door de geïnterviewden maar ook door de

klankbordgroep meermalen aangegeven dat er behoefte bestaat aan een
voorbeeld bestemmingsplan waarin keuze's en bestemmingssystematie-

ken worden toegelicht. Het is belangrijk om een dergelijk document op te
stellen, waarbij tevens wordt geanticipeerd op de (on)mogelijkheden van

de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Het ministerie van VROM wordt
geadviseerd om initiatief te nemen voor het opstellen van een op deze
materie toegespitste handreiking.

5.2.2

Aanbevelingen voor de VROM-Inspectie
De invulling van de onderhavige opdracht van de VROM-Inspectie komt mede
voort vanuit de 'Compliance Assistance' benadering welke het ministerie van
VROM hanteert.
Kern van Compliance Assistance is het geven van informatie en uitleg over de
regels zodat de doelgroepen de regels begrijpen en naleven.
Uitgaande van compliance assistance, zijn de volgende acties belangrijk:
•
•
•

bevorderen dat betrokken partijen elkaars taal spreken;

vooral inzetten op de filosofie en minder op details in berekeningen;

zorg voor voldoende vertrouwen bij betrokkenen om keuzes te durven
maken;

•

10
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advisering ook toespitsen op de wenselijke samenloop van regelgeving;

VNG Uitgeverij, Den Haag, 2001 tweede druk.

Tijdens de workshop is geconstateerd dat het Bevi op zich geen echte
manco's11 bevat, maar dat het samenspel met andere wet- en regelgeving
soms onvoldoende functioneert. Voor de advisering over deze samenhang is
een belangrijke taak voor de VROM-Inspectie weggelegd. De materie is niet
noodzakelijk moeilijker dan andere wet- en regelgeving. De geconstateerde
knelpunten maken duidelijk dat de problemen zitten in de achterliggende
filosofie en het begrip van externe veiligheid en de communicatie tussen de
belangrijkste spelers. Samenwerking tussen milieu, ruimtelijke ordening en
hulpdiensten (brandweer), is nodig om een goede werkzame verankering van
externe veiligheid in bestemmingsplannen te realiseren.

5.3

Werkstappen Externe veiligheid in het bestemmingsplan
Tijdens de workshop is het volgende stappenplan gepresenteerd. Het
stappenplan geeft de hoofdpunten van een denklijn. Er wordt niet beoogd om
volledig te zijn, elk bestemmingsplan heeft immers een eigen karakter en
systematiek. De stappen als zodanig zijn ook niet nieuw. De essentie van de
stappen zit in de tijdige integratie van het aspect externe veiligheid.
1. Inventarisatie huidige situatie
Inventariseer de huidige, fysiek aanwezige situatie, en vergelijk met grens- en
richtwaarden uit de EV-wetgeving. Zijn er knelpunten, saneringssituaties enz?
De inventarisatie leert tevens welke personen/instanties bij het proces
betrokken moeten worden, naast de afdelingen milieu en de (regionale)brandweer.
2. Inventarisatie plannen en claims
Inventariseer ruimtelijke rechten: welke ‘verborgen’ capaciteit is aanwezig?

Let op: het ‘afpakken’ van plancapaciteit kan aanleiding vormen voor planschadeclaims.

3. Ordening met veiligheidselementen
Hier begint de basis voor een goede verantwoording van het groepsrisico. Ga
ordenen met veiligheidselementen. Maak een filosofie voor het plan: wat wil je
versterken of voorkomen? Kies bijvoorbeeld uit conserveren, beheren,
ontwikkelen, of ruimtelijk scheiden (en wat is dan het ruimtegebruik in die

11

Ten aanzien van artikel 14 van het Bevi zijn wel bedenkingen omtrent de hanteerbaarheid. De
knelpunten zijn wel genoemd bij de interviews, maar in het kader van dit onderzoek niet nader
beschouwd.
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scheidingszone?). Denk ook aan de toegankelijkheid voor hulpdiensten,
voorzieningen voor zelfredzaamheid enz.
4. Bestemmingstoedeling
Bepaal de wijze van bestemmingstoedeling:
•

Wat zijn risicovolle bedrijven? Zijn dit uitsluitend Bevi-bedrijven of
bijvoorbeeld bedrijven die een 10-6-contour buiten de perceelgrens (willen) hebben. Let ook op de mogelijke invloedsgebieden van bedrijven met
een kleine risicocontour. Definieer het begrip invloedsgebied in de ‘Begripsbepaling’.

•

Maak concreet wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt verstaan. Het Bevi
geeft een niet-limitatieve opsomming. Letterlijke verwijzing naar het Bevi
betekent rechtsonzekerheid. Maak dus concrete keuzes.

•

Maak een keuze uit globaal of gedetailleerd bestemmen. Iedere bestem-

ming die (de vestiging van) een kwetsbaar object toelaat, geeft een beper-

king voor risicovolle activiteiten. Als het bestemmingsplan de mogelijkheid
in zich heeft dat een 10-6 –contour een bestemming overlapt die een beperkt kwetsbaar object toelaat, vraagt dit een gedegen motivatie.

•

Stel de bedrijvenlijst vast. Let op: afstanden in de brochure ‘Bedrijven en

milieuzonering’ zijn ten aanzien van externe veiligheid vaak erg onnauwkeurig. De bedrijvenlijst kan worden gespecificeerd met processen. Bedrijven die mogelijk een grote personendichtheid kennen, kunnen worden

uitgesloten, maar het limiterende karakter van deze lijst is sterk afhankelijk van de bestemmingsplanvoorschriften.
5. Nadere uitwerking verantwoordingsplicht
Zie hiervoor de ‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico’ en
www.groepsrisico.nl.
6. Vrijstellings en wijzigingsmogelijkheden
Denk hierbij aan de toepassing van artikel 15 WRO. Met dit artikel kunnen
nadere eisen worden gesteld op bouwplan niveau, waarmee veiligheidsvoorzieningen verankerd kunnen worden. Bij toepassing van artikel 15 moeten het
plan wél een duidelijk toetsingscriterium bevatten. In bijlage 3 wordt de
toepassing van dit artikel nader toegelicht.
Reparatie van bestaande plannen
Tijdens de workshop is ook ingegaan op de mogelijkheid tot het repareren
van bestaande plannen. Een genoemde mogelijkheid is het opnemen van
voorschriften, een zogenoemde plug-in, of het nemen van een paraplu-
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besluit12. Als voordeel is aangegeven dat er duidelijke voorschriften opgenomen kunnen worden. Nadeel is dat het externe veiligheids beleid gekenmerkt
wordt door veel verschillende voorschriften en specifieke situaties die vragen
om een beoordeling per geval. Indien deze optie wordt toegepast, is een
uitgebreid vooronderzoek naar de consequenties vereist.

12

Voorafgaand aan het van kracht worden van artikel 59 van de Wet geluidhinder zijn door diverse
gemeenten paraplubesluiten genomen om de vestigingsmogelijkheid voor grote lawaaimakers op
industrieterreinen weg te nemen.
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6

Conclusie
Het verankeren van externe veiligheid in het bestemmingsplan is een complex
proces. De in dit rapport gesignaleerde knelpunten zijn het meest manifest bij
industrieterreinen en de overgang van deze gebieden naar andere bestemmingen.
Uit het onderzoek blijkt dat het Bevi zelf weinig toepassingsknelpunten kent,
behoudens de algemeen genoemde moeilijke leesbaarheid. De gesignaleerde
knelpunten zitten vooral in de raakvlakken met andere wetgeving, waarbij
deze rapportage zich richt op de relatie met het bestemmingsplan.
De omgang met de beschreven situaties vraagt om een vroegtijdige integratie
van de ruimtelijke aspecten van externe veiligheid bij de ontwikkeling van een
nieuw ruimtelijk besluit. Het gaat hierbij niet zozeer om de berekening van de
externe veiligheid als wel om de ruimtelijke interactie. Het niet tijdig onderkennen van deze interactie kan onder meer aanleiding geven tot onduidelijkheid bij de beoordeling van milieubeheervergunningen, onduidelijke vestigingscriteria en bijvoorbeeld schadeclaims. Het is hierbij van groot belang dat
bestuurders goed over de impact van de zaken worden geïnformeerd.
De onderzoekers hebben gedurende het project meermalen ervaren, dat als
de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke keuzes cq. bestemmingstoedelingen verduidelijkt wordt, de knelpunten sneller doorzien worden,
en een ruimtelijke ordening met veiligheidselementen ontstaat. En dit is juist
een van de doelen van externe beleid.
In deze rapportage is een stappenschema opgenomen om de spoedige
signalering te bevorderen.
Om een verdere integratie te versterken zijn, uitgaande van de compliance
assistance, voor alle spelers op het gebied van de externe veiligheid en
ruimtelijke ordening, de volgende acties belangrijk:
•
•
•

bevorderen dat betrokken partijen elkaars taal spreken;

vooral inzetten op de filosofie en minder op details in berekeningen;

zorg voor voldoende vertrouwen bij betrokkenen om keuzes te durven
maken;

•
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advisering ook toespitsen op de wenselijke samenloop van regelgeving;

Bijlage I. Knelpunten
Verklaring kolommen:
Pnt. = nummer knelpunt.
Aard = i: informatie, OC: organisatie/cultuur.
Categorie: in hoofdstuk 4 gebruikte categorie.

pnt.

0

Genoemde knelpunten tijdens de interviews

aard

categorie
knelpunten

veel genoemde punten tijdens de intervieuws
Het beleid bevat nog zoveel onzekerheden, gegevens veranderen

1

voortdurend, wetgeving wordt nog aangepast enz. Een milieupara-

graaf van een bestemmingsplan is verouderd voor hij geschreven is.
2
3
4
5
6

divers
i

Kennis is nog niet breed gespreid,dit bemoeilijkt een tijdige signale-

ring.

kennis
i

Onzekerheid over vervoersgegevens, twijfel aan realiteitswaarde van
vervoersgegevens.

kennis
i

Onduidelijkheden in rekenmethodieken, tabellen en de verschillende
programma’s. Verder de omgang met personendichtheden.

rekenkundig
i

Er zijn geen standaarden voor verankering van EV in het bestemmingsplan.

verankering
i

Wat is nu een goed verantwoord groepsrisico? Waar liggen de
grenzen?

i

kennis/
normfixatie

Bestemmingsplannen kunnen pas steunen op juridische zekerheid

7

als de doorzet van bijvoorbeeld LPG-tankstations is vastgelegd. De
ene procedure wordt dus vertraagd door de andere procedure.

divers
i

De groepsrisicobenadering is nog vooral normfixatie. De oriëntatie8

waarde is de norm (en voor zover de ambtelijke organisatie beter
weet, brengen externen dit in).

9
10
11
12
13

normfixatie
i

Lege regel ontstaan bij sortering op diverse indexen.
‘Bevi’ roepen wordt in RO-land als lastig ervaren.

oc

Kennisniveau bij kleine gemeenten is onvoldoende, je kan niet in alles
goed zijn.

kennis
oc

Luchtkwaliteit wordt gezien als een groter urgenter probleem, en leidt
hierdoor de aandacht van de politiek af van EV.

minder genoemde punten tijdens de intervieuws
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algemeen/
spanning

divers
oc

Definitie bestaande/nieuwe situatie Bevi bij bijvoorbeeld LPG14

15
16
17

tankstations in conserverende situaties/beheerplannen bij nieuw

algemeen

ruimtelijk besluit. (Bevi beschouwd dit per definitie als nieuwe situatie
waardoor saneringsprobleem ontstaat).

i

Wat versta je nu precies onder (beperkt) kwetsbaar.

i

Brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ zet gemeenten voor wat

betreft EV volledig op het verkeerde been.

algemeen
i

RRGS werkt niet, te veel achterstallig onderhoud met betrekking tot

de actualiteit van risico-informatie.

definitie

algemeen
i

Systeem van verblijftijden in Handreiking verantwoordingsplicht
18

groepsrisico (systeem van RIVM) onbegrijpelijk en onbruikbaar in de
praktijk.

19

rekenkundig
i

Adviezen van de brandweer zijn vaak niet bruikbaar, omdat ze niet
aansluiten op Wm en WRO.

i

Tabellen groepsrisico worden vaak verkeerd toegepast.

i

algemeen/
spanning

bestemmingsplan te volgen.

i

rekenkundig/
kennis
verankering/
algemeen

22

Een goed gemeentelijk bestand van personendichtheden wordt gemist

i

algemeen

23

De externe controleerbaarheid van de gehanteerde personendichthei

verankering/
algemeen

20
21

24

Bedrijven kunnen snel wisselen, die dynamiek is moeilijk met een

den wordt gemist.

Hoe veranker je de maatregelen die de brandweer adviseert? De
wetgeving biedt hier onvoldoende houvast voor.

verankering
i

De definitie van invloedsgebied is onduidelijk geregeld, geen feitelijke
25

verankering van 1% letaliteit, daardoor ontstaat ook discussie over de
omvang van een invloedsgebied.

26
27
28

definitie
i

Door de veelheid aan artikel 19-procedures gaat het totaal overzicht
verloren en daarmee de basis voor een brede ruimtelijke afweging.

algemeen
i

Door risico-contouren het bestemmingsplan op te nemen, zit je er
(tenminste) tien jaar aan vast.

verankering
i

Lege regel ontstaan bij sortering op diverse indexen.
RO heeft het nog niet in de gaten, milieu wordt pas om advies

29

gevraagd als RO een probleem heeft gesignaleerd. Wordt een
probleem niet gesignaleerd….

30
31
32

algemeen
oc

Voortborduren op oude plannen zonder te actualiseren op nieuwe EVontwikkelingen.

algemeen
oc

Er zijn veel cursussen, maar je kan door de bomen het bos niet meer
zien en de kwaliteit verschilt sterk.

kennis
oc

Bestemmingsplannen worden vaak geschreven door externe bureaus.
EV kennis bij bureaus is soms onvoldoende.

oc

kennis/
algemeen

Trage aanpassing van bestemmingsplannen op krimp of groei van
33

risicocontouren. Vergroot kans op inefficiënt grondgebruik, saneringssituaties of schadeclaims.

34

verankering
oc

Groepsrisico hobbelt er achteraan, wordt nog niet gebruikt om te
ordenen met risico-elementen.
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algemeen
oc

Grote onzekerheid bij gemeenten. Gemeenten zoeken naar partijen
35
36

die een (vals) gevoel van zekerheid kunnen geven. Gemeenten nemen

kennis

van externen veel voor waar aan…

oc

Veel nieuwkomers op de EV-markt, maar wie heeft nu echt kennis?

oc

kennis

Risicobron vaak sluitpost bij nieuw ruimtelijk initiatief. Eerst worden
37

de voordelen van het initiatief eigen gemaakt, dan pas worden de
gevolgen voor en van de risicobron beschouwd.

38
39

algemeen
oc

Het zwaartepunt ligt bij het rekensysteem, niet op de verantwoor-

rekenkundig

dingsplicht.

oc

Het bestuur is bang om EV naar buiten te communiceren.

oc

Een overgangstermijn binnen het Bevi wordt gemist, sommige
40

41
42

algemeen/
kennis

plannen zijn al jaren in ontwikkeling en moeten nu weer worden

aangepast.

algemeen

oc

Wie is verantwoordelijk voor het treffen van de maatregelen die de
brandweer adviseert?

oc

Angst om in het invloedsgebied te bouwen en daarmee voor de Raad

verankering/
kennis
normfixatie

van State verantwoording te moeten afleggen.

oc

43

Bij QRA's wordt soms naar de uitkomst toegerekend.

oc

normfixatie

44

Grote verschillen in aanpak EV van met name RO-afdelingen.

oc

algemeen

45

We zouden zelf graag een dynamische EV-kaart hebben want het

46

provinciale systeem loopt per definitie achter.
weinig genoemde punten tijdens de intervieuws

47

Het is problematisch om gegevens te krijgen van risicobronnen in het

48

algemeen
oc

buitenland.

kennis
i

VROM-Inspectie richt haar aandacht soms op punten die niet relevant
zijn en laat daarentegen relevante zaken onbelicht.

algemeen
i

Om met het oog op nieuwe planontwikkeling ongewenst gebruik van

de grond te weren bestaat het voorbereidingsbesluit. Om ongewenste
49

risicocontouren te weren bestaat geen instrument. Artikel 8.8.1c Wm

verankering

is pas bruikbaar als er een concreet plan ligt. In de tussentijd kan een
nieuw ruimtelijk plan gefrustreerd worden.

50
51
52
53

i

Waarom heel veel aandacht en kosten voor een gedetailleerde QRA,
terwijl het in de totaalafweging maar een beperkte rol speelt?

algemeen
i

Beleid saneringssituaties LPG is te onduidelijk, hier kan je geen
bestemmingsplan op baseren.

i

algemeen/
kennis

i

definitie/
kennis

Definitie (beperkt) kwetsbaar; Onduidelijk of gebouwen ook niet
(beperkt)kwetsbaar kunnen zijn.

Criteria voor toelating beperkt kwetsbare bedrijven binnen
contour zijn onduidelijk.

10-6

–

kennis
i

Grote PR-zone’s leiden tot het verplaatsen van risicovolle bedrijven
54

van (zware)industrieterreinen naar het buitengebied. Dit past niet in
het ruimtelijke beleid.

55

algemeen
i

Hoe veranker je personendichtheden in het bestemmingsplan (op een
handhaafbare wijze).
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verankering
i

56
57

Soms zijn er op dezelfde transportroutes meerdere vormen van EVbeleid van toepassing, dit maakt het voor RO erg onoverzichtelijk.

definitie
i

Het begrip ‘functionele binding’ bij artikel 14 lijkt onwerkbaar. Wat is
het en hoe veranker je het.

i

definitie/
kennis

Als we de bestemmingsplannen van de industrieterreinen gaan
58

herzien op het gebied van de EV, kunnen we vele schadeclaims
verwachten.

59

algemeen
i

Lege regel ontstaan bij sortering op diverse indexen.
Externen (bijv. semi overheden) beoordelen een groepsrisico-besluit

60

vooral op het al dan niet overschrijden van de oriëntatiewaarde. Er is
geen interesse voor de overwegingen hierbij.

normfixatie
oc

De verantwoordingsplicht zou door het college gedragen moeten
61

worden, maar in de praktijk moet er gewoon een advies komen van
den.

62

algemeen

ambtenaren en beseft het college niet dat ze zelf moeten verantwooroc

Regionale brandweer haalt Pro-Actie-taken uit haar adviespakket, hoe
moet je nu om advies vragen.
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divers
oc

Bijlage 2. Uitnodigingsbrief en voorbeeld vragenlijst.
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Milieu & Veiligheid
Beneluxweg 7
Postbus 40
4900 AA Oosterhout
T (0162) 48 70 00
F (0162) 43 71 37
www.oranjewoud.nl

Intantie
t.a.v.

Postbus
datum
uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
onderwerp

Knelpuntenonderzoek Bevi in opdracht VROM-Inspectie

Geachte heer/mevrouw,
Recent heeft Oranjewoud/SAVE opdracht gekregen van de VROM-Inspectie om de knelpunten te onderzoeken die bestaan ten aanzien van het inpassen van de vereisten van het 'Besluit externe veiligheid
inrichtingen' in bestemmingsplannen. Op verzoek van de VI-inspectie hebben wij graag een overleg met
u om uw bevindingen ten aanzien van deze materie te vernemen.
Het doel van de VI-inspectie is het verzamelen van leerervaringen en hierbij om op basis van de
gesignaleerde knelpunten zo nodig oplossingsrichtingen voor te stellen.
Aanleiding
Zoals u wellicht weet is op 27 oktober 2004 het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' in werking
getreden (Bevi). Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als doel om burgers een minimum
beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.
We zijn nu een jaar verder, en de komst van het Bevi heeft veel teweeg gebracht. Zo moeten voortaan
afstandsnormen in acht worden genomen bij besluiten in het kader van de ruimtelijke planvorming en bij
de milieuvergunningverlening.
In het kader van een evaluatie is de VROM-Inspectie benieuwd naar uw bevindingen en ervaringen met
het Bevi. Hoe sluit de regelgeving van het Bevi aan op de praktijk waar u als bevoegd gezag mee te
maken heeft. Zijn er belangrijke knelpunten, en wat ziet u als oplossingen voor de problemen waar u
tegenaan loopt.
Inmiddels is met u een afspraak gemaakt. Wij komen bij u langs op ………
De bevindingen van de interviews worden gebundeld en de leerervaringen worden zoveel als mogelijk
vertaald in praktische oplossingrichtingen. In overleg met de VI-Inpectie zullen wij na afloop van de
interviews bepalen op welke wijze deze oplossingen gepresenteerd zullen worden.
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Ter oriëntatie van de vragen die wij gaan stellen, treft u bijgaand een beknopt overzicht aan. Bij de
interviews zullen wij hier dieper op ingaan. Omdat het gaat om uw specifieke ervaringen zullen de
interviews juist daarop worden toegespitst.
Voor meer informatie omtrent dit project kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud,
Jeroen Eskens
sr. Adviseur
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Waar gaan we het over hebben?
Hierbij een beknopte lijst met vragen zoals u die kunt verwachten. De VROM inspectie (VI) heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de knelpunten zijn die
spelen bij de uitvoering van het Bevi door verschillende organisaties. Nadrukkelijk met de VI hierbij om dat het hun gaat om inzicht in de aard van de
knelpunten en niet om de concrete situaties.
De onderstaande opmerkingen geven een beeld van de onderwerpen. Maar
indien het gesprek daartoe aanleiding geeft, zal worden afgeweken en
specifiek worden ingegaan op de elementen die worden ingebracht.

Het Bevi en …
•

Algemeen

Hoe gaat het met de uitvoering van de werkzaamheden mbt. de externe
veiligheid (EV): is er sprake van routinematig handelen waarin EV een onderdeel is, of wordt er per situatie bekeken en EV echt uitgelicht. Is routine
wenselijk en mogelijk en welke knelpunten spelen hierbij.
Interactie en samenwerking: hoe verloopt de interactie binnen de organisatie
met afdelingen milieu/ruimtelijke ordening en brandweer. Is er eenduidigheid
en overeenstemming over de belangrijkste kernpunten of onduidelijkheid die
samenwerking bemoeilijkt.
•

Definities

Hoe staat het met de eenvormigheid en de eenduidigheid van de gebruikte
definities. Zijn de begrippen voldoende duidelijk om in de praktijk te kunnen
worden toegepast. Worden definities letterlijk overgenomen of vind er een
vertaling plaats. Denk aan het overnemen van definities en 'zoals'
•

Vaststelling van de externe veiligheid

Wie heeft de EV-aspecten bepaald (en waar wordt de informatie aan ontleend)
en wie zijn hierbij betrokken.
m.b.t. adviezen: hoe wordt er omgegaan met het advies van de (regionale)brandweer bij de beoordeling.
•

Ruimtelijke besluiten (Bestemmingsplannen, Art. 19 enz.)

Hoe wordt er omgegaan met de verankering van het Bevi in nieuwe bestemmingplannen na 27 oktober 2005
Hoe wordt omgegaan met de verankering van de 'Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen'.
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Hoe wordt omgegaan met de invloed op en van gebieden die buiten het
plangebied liggen.
•

Vrijstellingsbevoegdheid.

Worden vrijstellingen ten aanzien van EV aspecten ingebouwd. In welke mate
wordt artikel 15 WRO gezien als oplossing om EV duurzaam te verankeren.
•

Herkenbaarheid kwetsbaar/beperkt kwetsbaar.

Hoe specifiek wordt in een bestemmingsplan aangegeven dat al dan niet
(beperkt)kwetsbare objecten zijn toegestaan.
•

correctheid van standaarddocumenten

De brochure bedrijven/milieuzonering: wordt de brochure letterlijk toegepast
en wat is de ervaring met het gebruik van deze brochure in relatie tot de
komst van het Bevi.

plaatsgebonden risico

groepsrisico

hoe wordt omgegaan met risicobe-

Is het groepsrisico duidelijk bij

oordeling, sanering en verankering

besluitvorming betrokken

van de contouren

Heeft u een eenduidige manier
waarop u de elementen naloopt in de

wat is het effect van de genoemde

vorm van een stappenplan.

contouren op het toewijzen van
bestemmingen aan gebieden.

Op wat voor wijze wordt het groepsrisico verankerd?

zijn er problemen met betrekking tot
de motivatie beperkt -kwetsbare

Welke afwegingen worden gemaakt

objecten/kwetsbare objecten

en wat wordt er bij de afweging
meegewogen als u het heeft over het

hoe verankert u de genoemde

groepsrisico ?

risicocontour in uw beleid.
Hoe belangrijk zijn de rekenkundige
uitkomsten van het groepsrisico,
Gaat u uit van de risicobron of van

welke aandacht gaat uit naar de

het kwetsbaar object bij beoordeling

verantwoordingsplicht

van saneringsnoodzaak. Waar ligt de
prioriteit en hoe kunt u dit motiveren

Vrijstellingsbevoegdheden: hoe wordt
hiermee omgegaan is het een
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Vrijstellingsbevoegdheden: hoe wordt

uitzondering of regel om bepaalde

hiermee omgegaan is het een

keuzes te kunnen rechtvaardi-

uitzondering of regel om bepaalde

gen/toepassen

keuzes te kunnen rechtvaardigen/toepassen

Verder relevante informatie die gebruikt kan worden zijn:
•

In eigen beheer opgestelde stappenplannen en/of handleidingen

•

Standaardformulieren

•
•

Interne beleidsinstructies/documenten

Beschrijving van projecten waaruit knelpunten kunnen worden geabstraheerd.
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Bijlage 3. Toepassing van artikel 15 WRO.
Artikel 15 WRO geeft aan dat:
1. Bij een bestemmingsplan kan worden, dat burgemeester en wethouders met inachtneming
van de in het plan vervatte regelen bevoegd zijn:
a.

van bij het plan aan te geven voorschriften vrijstelling verlenen

b.

ten opzichte van in het plan omschreven punten nadere eisen te stellen

2. Bij het plan kan worden bepaald, dat vrijstelling voor bepaalde soorten voorschriften
slechts kan worden verleend mits vooraf van gedeputeerde staten de verklaring is
ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben.
Gedeputeerde staten kunnen de verklaring weigeren wegens strijd met een goede
ruimtelijke ordening.
3. Aan een vrijstelling als bedoeld onder a van het eerste lid mogen slechts voorwaarden
worden verbonden ter bescherming van de belangen, ten behoeve waarvan de bepalingen,
waarvan vrijstelling wordt verleend, in het plan zijn opgenomen. Aan de vrijstelling kan
een termijn worden verbonden, waarbinnen van de vrijstelling gebruik moet zijn gemaakt.

Gebruik van artikel 15:
Hieruit volgt dat artikel 15 de mogelijkheid biedt om het ten behoeve van de
externe veiligheid gewenste beschermingsniveau bij de invulling van een
bestemmingsplan te optimaliseren door het stellen van nadere eisen. Het artikel kan
uitsluitend gebruikt worden bij het toetsen van nieuwe bouwplannen. Bestaande
situaties waarbij geen bouwplan speelt, kunnen niet worden beïnvloed. Bij de
toepassing van artikel 15 gelden een aantal voorwaarden:
1. Het bouwplan moeten passen binnen de bestemming zoals in het bestemmingsplan is aangegeven.
2. Het bestemmingsplan moeten aangegeven dat binnen die bestemming nadere
eisen kunnen worden gesteld.
3. Het bestemmingsplan moet een toelichting geven waaruit het kader blijkt op
grond waarvan de nadere eis wordt gesteld.
Vooral punt 3 stelt hoge eisen aan het anticiperend vermogen van de planopsteller.
Bijvoorbeeld stellen: ‘Er kunnen nadere eisen worden gesteld met betrekking tot
zelfredzaamheid’ volstaat niet. Een dergelijke omschrijving is te onbegrensd. De
verzoeker om de bouwvergunning krijgt vooraf onvoldoende inzicht in de mogelijke
impact van de nadere eis. De planopsteller zal dus vooraf een kader moeten stellen.
Dit vraagt een visie die over lange termijn houdbaar is én die voor de verzoeker om
een bouwvergunning én plantoetser eenduidig valt te interpreteren.
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Voorbeeld:
Langs een spoorlijn wordt een nieuw bouwplan ontwikkeld. In het bestemmingsplan
is aangegeven hoe de verantwoordingsplicht door het college van burgemeester en
wethouders in deze situatie is uitgewerkt (dit wordt in dit voorbeeld niet nader
toegelicht). Het bestemmingsplan is globaal van aard, zodat de pas in later stadium
de werkelijke invulling duidelijk zal worden. B&W constateren dat door een
gefaseerde invulling van het bestemmingsplan de vluchtroutes niet optimaal
gelegen zullen zijn, bijvoorbeeld doordat een nieuw bouwplan de optimale
vluchtroute vanuit een ander bouwwerk blokkeert. Door nu reeds in het
bestemmingsplan hoofdlijnen van vluchtroutes13 vast te leggen en de mogelijkheid
van nadere eisen op te nemen, is dit aspect van zelfredzaamheid geborgd.
Het artikel waarin de nadere eis is geformuleerd luidt:

Nadere eis:
Burgemeester en Wethouders zijn met het oog op het aspect externe veiligheid, ter beheersing van de uitpandige vluchtroutes, en met inachtneming van
de in artikel X opgenomen beschrijving in hoofdlijnen bevoegd nadere eisen
te stellen aan:
•

De situering van bouwwerken

•

De inrichting van terreinen

•

de bebouwde oppervlakte van gebouwen

•

de vloeroppervlakte van gebouwen

13 Hierbij worden in deze situatie geen vluchtroutes binnen gebouwen bedoeld maar vluchtroutes in een
omgeving.
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