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1. Omgevingsveiligheid 
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OPDRACHT OMGEVINGSWET 
 

stelselherziening Omgevingsrecht 
 

Een samenhangende wet over de fysieke leefomgeving: 
•Die ontwikkeling stimuleert 

•Die de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt 
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Externe veiligheid in de Omgevingswet 

Uitgangspunt: 
 
Overheden kijken bij hun plannen zo vroeg mogelijk 
naar veiligheid om maatschappelijke ontwrichting 
door ongeval te voorkomen of de gevolgen ervan te 
beperken. 
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Hoe discussie over bescherming voeren ? 

Aandachtsgebied als startpunt voor een veilig ontwerp van de 
leefomgeving 

Invloedsgebied met berekend groepsrisico wordt aandachtsgebieden 
met inzicht gevolgen bij groot ongeval 
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En verder…. 
 Plaatsgebonden risico blijft: 

 Naast 10-6 ook 10-7 en 10-8 contouren in beeld (artikel 10.3 Bkl) 
 Risicogebied blijft: 

 Contour rondom bedrijventerrein (nu: art. 14 Bevi) 
 Meer flexibiliteit 
 Meer duidelijkheid 

 
 
....maar wel met aandachtsgebieden om de contour 
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Maatregelen in omgeving 
 Eisen gelden alleen voor nieuwbouw in aandachtsgebied 
 Afweging aan bevoegd gezag 
 Gericht op handelingsperspectief vanuit de omwonende 
 Palet van maatregelen, variërend van folder tot aanvullende 

bouweisen 
 Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen moeten extra beschermd 

worden 
 Niet gericht op maatregelen bij bedrijven (want dat valt onder 

interne veiligheid/arbeidsveiligheid/vergunningen) 
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Belangrijkste nieuwe begrippen 
 
Fysieke leefomgeving 
 
Bescherming 
 
Aandachtsgebied 
 
Voorschriftengebied   
 
Zeer kwetsbare gebouwen 
 
Risicogebied  
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brand 

explosie 

gifwolk 

Aandachtsgebieden 
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2. Voordelen risicogebied 
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Meerwaarde risicogebied 
 Het stimuleert clustering van risicovolle bedrijven 
 Bedrijven >> speelveld is helder: duidelijkheid en flexibiliteit 
 Omgeving >> inzicht in mogelijke gevaren  

 omgeving kan zich voorbereiden (handelingsperspectief) 
 Inrichting van de omgeving houdt rekening met de aanwezige mogelijke gevaren 

(ontwerp veilige omgeving) 
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Aan de slag! 
 Havengebied met een aantal risicovolle bedrijven 
 Bewoning in de omgeving: nu ook woningbouwopgaven 
 Economische motor van het gebied 

 
 Markeer waar jullie op de kaart de grens van het risicogebied zouden willen leggen 

(PR10-6-contour) 
 Markeer tot hoever jullie de aandachtsgebieden willen hebben 
 Willen jullie voorwaarden stellen in het risicogebied? Welke? 
 Welke eisen stellen jullie in de aandachtsgebieden? / Welke acties verwachten jullie? 
  Waar kan woningbouw plaatsvinden? Waar absoluut niet? 
 Andere inrichtingseisen? 
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Het gebied 
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Als er nog tijd is: 
 Nieuw bedrijf met aandachtsgebieden toevoegen aan het risicogebied 
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Reflectie door Henk Bril 
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