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Het campusconcept voor de High Tech Campus Eindhoven is uniek voor Nederland. Door 
de concentratie van bedrijven in High Tech bedrijvigheid kunnen er risicovolle activiteiten 
ontstaan. Gemeente Eindhoven heeft hiervoor als eerste gemeente in Nederland de 
veiligheidscontour vastgesteld. 

Het campusconcept voor de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is uniek voor 
Nederland. Het is gebaseerd op de concentratie van bedrijven in High Tech/kennisintensieve 
bedrijvigheid. Kennisuitwisseling, samenwerking en het gezamenlijk gebruik van bronnen in 
een aantrekkelijke en innovatieve werkomgeving staan centraal.  Doordat bedrijvigheid bij 
elkaar wordt samengebracht op een campus, kunnen er risicovolle activiteiten ontstaan. Het 
Bevi biedt een goede oplossing: de veiligheidscontour. Gemeente Eindhoven is de eerste 
gemeente in Nederland die de veiligheidscontour heeft vastgesteld.  
 
De werkomgeving op de HTCE wordt gekenmerkt door gedeelde faciliteiten en overige 
functies die deze kennisuitwisseling, samenwerking en gezamenlijk gebruik van bronnen 
mogelijk maken en verder versterken. Met High Tech bedrijvigheid worden kennisintensieve 
bedrijven bedoeld die zich bezighouden met onderzoek naar- en  ontwikkeling of kleinschalige 
productie van (innovatieve) nieuwe ideeën, producten of processen. In het bestemmingsplan 
“High Tech Campus Eindhoven-Klotputten”, dat voor het HTCE in procedure is, is deze 
high tech-/kennisintensieve bedrijvigheid gedefinieerd als ‘research en development’.  
 
Risico’s 
Het gevolg van het samenbrengen en concentreren van kennisintensieve bedrijvigheid op een 
campus is, dat er menging plaatsvindt van risicovolle bedrijvigheid (opslag gevaarlijke stoffen) 
en risicogevoelige activiteiten. Laboratoria, cleanrooms en andere onderzoeksruimten waar 
proeven worden uitgevoerd en chemicaliën worden toegepast, bevinden zich op hetzelfde 
terrein als kantoorruimten waarin mensen werken die bij andersoortig onderzoek 
(bijvoorbeeld met behulp van computers) zijn betrokken. 
 
Eerste veiligheidscontour 
De menging van risicovolle en risicogevoelige activiteiten op de HTCE vraagt om een goede 
balans. Naast de risicovolle activiteiten bevinden zich op de HTCE ook niet-risicovolle 
bedrijfsactiviteiten en/of ondersteunende (kantoor)functies. Deze bedrijven worden op grond 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aangeduid als beperkt kwetsbare objecten 
en -bij een bepaalde omvang- als kwetsbare objecten. (Beperkt) kwetsbare objecten kennen 
vanuit het Bevi een bepaalde bescherming tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Vanwege 
die status kunnen zij de groei van risicovolle activiteiten op de HTCE gaan beperken.  
 
Het Bevi biedt voor deze situatie een goede oplossing: de “veiligheidscontour”. Een 



veiligheidscontour (ex artikel 14 van het Bevi) biedt de mogelijkheid ruimte te reserveren voor 
(de uitbreiding van) risicovolle activiteiten terwijl er binnen deze veiligheidscontour, onder 
voorwaarden, óók ruimte is voor risicogevoelige activiteiten. Eén van deze voorwaarden is dat 
risicogevoelige activiteiten functioneel gebonden moeten zijn met binnen de contour gelegen 
inrichtingen of het gebied waarvoor de contour is vastgesteld. 
Binnen een veiligheidscontour vervalt de wettelijke toets aan het plaatsgebonden risico op de  
aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen de risicocontouren van risicovolle bedrijven. 
 
Voordelen veiligheidscontour 
De gemeente Eindhoven gaat dit concept in het voorjaar vastleggen in een bijzonder 
bestemmingsplan. Met het vaststellen van een veiligheidscontour is Eindhoven de eerste in 
Nederland. Veiligheidscontouren hebben als voordeel dat risicobronnen worden 
geconcentreerd op een beperkt gedeelte van de campus waar goed gekeken wordt naar de 
veiligheid. Tegelijkertijd is er op het resterende gedeelte van de campus volop ruimte voor 
economische ontwikkeling en verdichting. Een voorwaarde is dat de activiteiten binnen de 
veiligheidscontour moeten passen binnen het concept van in dit geval de High Tech Campus 
Eindhoven. De activiteiten moeten dus een relatie hebben met onderzoek en ontwikkeling 
(R&D). Door het campusconcept versterken en ondersteunen de bedrijven binnen de 
veiligheidscontour elkaar.  
 
Bestemmingsplan resultaat goede samenwerking 
De intensieve samenwerking tussen de gemeente en Philips heeft geresulteerd in deze 
bijzondere contour. Philips heeft er daarbij voor gezorgd dat de functies op de campus 
zodanig geclusterd zijn dat de eventuele risico’s voor werknemers en de omgeving goed te 
beheersen zijn. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de veiligheidscontour is te vinden op de gemeentelijke website: 
www.eindhoven.nl/veiligheidscontour. Het bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke 
website van het Ministerie van I&M of via de www.eindhoven.nl/bestemmingsplannen.  

 


