
 

 
 

VOORWOORD 
 
 

Met de programmafinanciering externe veiligheid wil het Rijk in de periode 2006-2010 een 

kwaliteitsimpuls geven aan de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Het programma 

stimuleert provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten om de externe veiligheidsproblematiek 

gezamenlijk aan te pakken, terwijl tegelijk kennis en ervaring wordt opgedaan met nieuwe 

elementen in het externe veiligheidsbeleid. Doelstelling: meer routine, meer eigen expertise en 

efficiënte structurele samenwerking. 

Binnen dit kader heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland het “Provinciaal 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010” (PUEV II) uitgevoerd. Multidisciplinaire 

projectgroepen hebben met behulp van externe adviesbureaus diverse producten gemaakt, die 

helpen het vakgebied externe veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Deze producten vindt u in 

onderliggende “Werkwijzer”.  

Het raamwerk beleidsvisie stelt u in staat om op een relatief eenvoudige wijze externe 

veiligheidsbeleid op te stellen. Het is een stappenplan dat antwoord geeft op de vragen: wat doen 

wij? op welke manier doen wij dat? en wat levert het ons op? Deze antwoorden leiden tot een 

beleidsvisie op het gebied van externe veiligheid “op maat gesneden”. 

In de leidraad advisering externe veiligheid staat beschreven hoe het proces externe veiligheid 

advisering moet plaatsvinden. De rollen van de brandweer, het bevoegd gezag en de 

initiatiefnemer staan beschreven. Verder worden scenario’s en maatregelen beschreven. 

De checklist, de factsheets en de maatregelenlijst zijn bedoeld als naslagwerk. 

Er is met veel enthousiasme gewerkt aan deze producten en ik hoop dat u er met evenveel 

enthousiasme gebruik van zult maken.  
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