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1.  Samenstelling en positionering 
 
De werkgroep Omgevingsveiligheid bestaat uit provinciale medewerkers en medewerkers van omgevingsdiensten 
met externe veiligheid/omgevingsveiligheid in hun takenpakket. Tot 1 januari 2014 was de werkgroep een 
interprovinciale werkgroep. Maar door de komst van de omgevingsdiensten en de overgang van provinciale EV-
medewerkers naar omgevingsdiensten is besloten de werkgroep samen te stellen met zowel provinciale EV-
medewerkers als met EV-medewerkers van Omgevingsdiensten. Inhoudelijk is het takenpakket van de werkgroep 
niet veranderd door de gewijzigde samenstelling en blijft het accent liggen op externe veiligheidsonderwerpen. Wel 
leiden de ontwikkelingen op het gebied van beleid en regelgeving (Omgevingswet, omgevingsveiligheidsbeleid, 
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), BRZO+, kwalititeitsimpuls PGS, etc.) tot de noodzaak om nadrukkelijk aandacht 
te blijven besteden aan afstemming en afbakening van taken tussen omgevingsdiensten en het bevoegd gezag 
(provincies en gemeenten) en aan het onderhouden van de onderlinge relaties. 
 
Vertegenwoordigers van het meest betrokken departement (I&M), een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio’s 
en van het RIVM nemen deel aan de reguliere vergaderingen van de werkgroep. De ministeries van  BZK, SZW en 
I&M, directie WVL zijn agendalid, maar worden in ieder geval uitgenodigd om één keer per jaar relevante 
ontwikkelingen toe te lichten. Waar dat wenselijk wordt geacht, wordt de VNG (eveneens agendalid) uitgenodigd 
om aan de vergadering deel te nemen. 
 
Momenteel vinden er wijzigingen plaats in de overlegstructuur bij I&M. Het RIVE en het DOEV zijn opgeheven, 
waarmee twee fora wegvallen zijn om interbestuurlijk en op hoger ambtelijk niveau veiligheidsonderwerpen te 
bespreken. Het is van belang dat in de nieuwe overlegstructuur aandacht blijft voor externe 
veiligheid/omgevingsveiligheid en zowel in de directeurenoverleggen als in de bestuurlijke overleggen aan de orde 
blijft komen. In deze organen dient dan ook een portefeuillehouder omgevingsveiligheid aangesteld te zijn die 
fungeert als aanspreekpunt voor de werkgroep. 
 
Voor specifieke onderwerpen zijn op uitvoerend niveau afzonderlijke (interprovinciale) overleggroepen in het leven 
geroepen. Dit betreft o.a.: 
− de ambtelijke adviescommissie VTH (AAC-VTH) 
− het BRZO+ overleg 
− LWVC-Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren ( voorheen IPO-WV) 
− de expertgroep Modernisering Omgevingsveiligheid 
− het interprovinciaal overleg programmaleiders EV (PLEV). 
− het interprovinciaal overleg coördinatoren Risicokaart, dat in IPO-verband deel uitmaakt van de GBO 

Provincies. 
 
Er is vanuit I&M een strategische adviesgroep omgevingsveiligheid opgezet. Deze strategische adviesgroep 
bestaat uit directeuren van de verschillende ministeries, IPO, VNG, VR’s en het bedrijfsleven en laat zich adviseren 
door een expertgroep. In deze expertgroep nemen enkele vertegenwoordigers van de werkgroep 
Omgevingsveiligheid deel, o.a. de voorzitter.  
 
 
De werkgroep Omgevingsveiligheid is een werkgroep van inhoudelijk deskundigen op het gebied van 
Omgevingsveiligheid. Enerzijds dient de werkgroep ingezet te worden om bestuurlijk en ambtelijk te adviseren aan 
de hierboven genoemde gremia en aan de eigen achterban. Anderzijds kan de werkgroep voor andere overheden 
fungeren als aanspreekpunt voor provincies en de omgevingsdiensten bij beleidsontwikkelingen (en kennisdeling) 
op het gebied omgevingsveiligheid. De werkgroep functioneert tevens als platform voor kennisdelen en signaleert 
vraagstukken, praktijkproblemen of kennishiaten op het gebied van omgevingsveiligheid. In voorkomende gevallen 
doet de werkgroep eigen onderzoek of geeft daar opdracht toe.  
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Voor de samenstelling van de werkgroep wordt verwezen naar de projectruimte van de werkgroep op Relevant 
(www.Relevant.nl). 
 
 
 

2.  Ambitie en taakstelling 
 
Begin 2014 ontstond binnen de werkgroep discussie over haar bestaansrecht. Directe aanleiding hiertoe was de 
verschuiving van taken naar de pas opgerichte uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten) en de daarmee gepaard 
gaande verplaatsing van voormalig provinciale medewerkers die deelnamen aan de werkgroep. Zonder personele 
wijzigingen was de werkgroep daardoor veranderd van IPO-gremium naar een gremium samengesteld uit 
provinciale medewerkers en medewerkers van omgevingsdiensten. Bovendien was de positie van de werkgroep 
binnen de eveneens gewijzigde IPO-hiërarchie onduidelijk.  
 
De noodzaak van het voortbestaan van de werkgroep omgevingsveiligheid als kennis- en informatieplatform is 
echter door de deelnemers aan de werkgroep nadrukkelijk onderkend. Die rol van de werkgroep is zelfs 
belangrijker geworden doordat de deelnemers over meer organisaties verspreid zijn geraakt, waardoor er meer 
behoefte is aan georganiseerde onderlinge kennisdeling.  
 
De werkgroep brengt alle provincies en omgevingsdiensten bijeen en houdt zich bezig met een breed 
aandachtsgebied. Zo kan de werkgroep een schakel vormen in het (nog op te zetten) expertisenetwerk dat een 
onderdeel vormt van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV2015-2018). De werkgroep heeft dan ook 
geconcludeerd om vast te houden aan de eerder geformuleerde ambitie om landelijk een sleutelrol te vervullen 
waar het gaat om de inhoudelijke aspecten van externe veiligheid, zowel binnen de provincies en 
omgevingsdiensten als in het overleg met de departementen.  
 
De hieruit voorvloeiende taakstelling van de werkgroep is als volgt: 
− Uitwisselen van kennis, informatie en ervaringen, zowel onderling als met departementale vertegenwoordigers. 
− Bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en regelgeving en aan het verhogen van de uitvoeringskwaliteit ervan. 

Daartoe wordt vanuit of via de werkgroep deelgenomen aan relevante landelijke gremia, fungeert de werkgroep 
ook als gremium voor terugkoppeling en standpuntbepaling en voert de werkgroep eigen onderzoek uit. 

− Waar nodig een signalerende en activerende functie vervullen ten opzichte van de departementen. 
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3.  Werkwijze 
 
Het goed functioneren van de werkgroep vereist: 
− een adequate voorbereiding van de vergaderingen door de voorzitter, waar nodig in overleg met 

werkgroepleden. Agendapunten kunnen door de werkgroepleden aangedragen worden. Agenda en ver-
gaderstukken worden één week voor de vergadering per e-mail verzonden. De werkgroep heeft een 
projectruimte op Relevant, waar vergaderstukken en andere documenten beschikbaar kunnen worden gesteld, 
met een melding daarvan per e-mail. 

− snelle verspreiding van het verslag. Dit gebeurt binnen twee weken na de vergadering. Momenteel is er een 
vaste notulist. 

− het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen door de leden. Vervanging bij afwezigheid is wenselijk. 
− terugkoppeling door de werkgroepleden binnen de eigen organisatie en binnen de provinciale/regionale 

overlegstructuren (verspreiden informatie, peilen meningen, vragen naar kennis en ervaring, …). 
− terugkoppeling door vertegenwoordigers in landelijke werkgroepen, mede gericht op het peilen van meningen. 

Als er aan een landelijke werkgroep wordt deelgenomen door een niet-werkgroeplid, dan is het werkgroeplid 
van de betreffende provincie verantwoordelijk voor terugkoppeling van relevante ontwikkelingen aan de 
werkgroep. 

− terugkoppeling door vertegenwoordigers in de kennistafels. Voor iedere kennistafel binnen het aandachtsgebied 
van de werkgroep fungeert een werkgroeplid als aanspreekpunt. 
 

De werkgroep vergadert omstreeks zes keer per jaar, bij voorkeur in Utrecht. Eens per jaar vindt de vergadering 
plaats op een “buitenlocatie”, waarbij de avond tevoren de mogelijkheid biedt voor informeel samenzijn.  
 
Naast informatie-uitwisseling en standpuntbepaling tijdens de vergaderingen wordt de werkgroep ook doorlopend 
benut om informatie te verspreiden, meningen te peilen, vragen voor te leggen, vertegenwoordigers voor 
werkgroepen te zoeken, en documenten te becommentariëren. 
 
 

4.  Thema’s en onderwerpen 
 
De aandachtspunten en activiteiten van de werkgroep hebben betrekking op de volgende thema’s/onderwerpen: 
 
• Ondersteuning taakuitvoering bevoegd gezag door Omgevingsdiensten  

� Versterking VTH, inclusief Risicoregistratie 
� Risicoberekeningen en risicoanalyses 
� Saneringen 

 
• Externe veiligheid in de Omgevingsveiligheid  
 
• Groepsrisico  
 
• Transport gevaarlijke stoffen 
 
• Informatie- en kennisinfrastructuur 

� Landelijk expertisenetwerk 
� Opleidingen en kwaliteitscoördinatie 
� Werkstandaarden 
� Kennisportaal extern veiligheid 
� Data-infrastructuur  
� Invoering wet- en regelgeving bij bevoegd gezag 

 
• PGS 
 
• BRZO 
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• Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid 

� Omgevingsveiligheid vroeg in het (RO)proces 
� Gebiedsgerichte benadering voor grote chemische clusters 
� Uitwerking alternatieve invulling groepsrisico en effecten 
� Vereenvoudiging toepassing rekenmethodieken 
� Monitoring en indicatoren 
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