
 
RIVM Handboek 

omgevingsveiligheid 

 
inhoudelijke betekenis 

en toepassing 

Relevant  2017 



Programma workshop 
 

Introductie 
 
Casus 
 
Oefenen 
 

Lessen 
 

Vragen/wensen 
 



Alleen ga je sneller, samen kom je verder 



Omgevingswet 
Artikel 1.3 
- Veilige fysieke leefomgeving 
 
Artikel 2.28 
- Waarborg veiligheid + bescherm gezondheid/milieu 



Zit je aan tafel tijdens het goede gesprek? 



Wat is het doel van aandachtsgebieden? 



Welke maatregelen waarborgen veiligheid 
door beschermen mens, milieu en economie? 



Aandachtsgebieden 



Toolbox met (omgevings)maatregelen 



Toepassing casus:  
herinrichting zone langs buisleidingenstraat 

● Oefen met de toepassing van het handboek 
● Ga in vijftallen aan de slag met de casus herinrichting zone 

langs buisleidingenstraat 



Achtergrond casus (fictief) 
● Gronden vrijgekomen 
● Bouwopgave (vastgesteld door de gemeente): 

– Woningen (grondgebonden en appartementen) 
– Gemengde doeleinden (kantoren, evenementen, onderwijs, 

sport etc) 
● Omgevingsvisie: aanwezigen moeten beschermd worden bij 

ongevallen met gevaarlijke stoffen  
 

● Omgevingsvergunning 
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Buisleidingenstraat 

Grondgebonden woningen 
 



Bouwopgave 
● Kinderdagverblijf 6 hokjes  
● Wonen 150 hokjes (max 2 breed) 

– 50 hokjes appartementen 
– 100 hokjes grondgebonden woningen 

● Kantoren 50 hokjes 
● Evenemententerrein 20 hokjes 
● Groen 80 hokjes 
● Water 20 hokjes 
● Wegen (max 1 hokje breed) 

 
● 1 hokje is in werkelijkheid 5 bij 5 meter. 

 
● Hoe pak je dit aan?  
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Buisleidingenstraat 

Grondgebonden woningen 
 

Brandaandachtsgebied 

30 m 

PR 10-6 contour 
5 m 
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Buisleidingenstraat 

Grondgebonden woningen 
 

Explosie aandachtsgebied 

70 m 

PR 10-6 contour 
5 m 



Stappen 
1. Aandachtsgebied ruimtelijk weergeven 

 
2. Mogelijkheden hoe bescherming gerealiseerd kan worden: 

a. Ontwikkeling plaatsen buiten aandachtsgebied 
 
b. Als dit niet mogelijk is, drie opties voor bescherming: 

•  Afstand houden 
•  Schuilen 
•  Vluchten  



Selectie maatregelen 
1. Omgevingsmaatregelen: 

a. Biedt bestaande omgeving al bescherming? 
b. Is aanpassing omgeving mogelijk t.b.v. schuilen / 

vluchten? 
 

2. Wanneer bescherming onvoldoende (blijft) dan 
bouwvoorschriften 

 
 
 
 
  Bescherming, nu en in de toekomst… 



Opdracht  
● Kom met een voorstel voor een veilig ontwerp van de omgeving van 

de buisleidingenstraat, met voldoende bescherming aanwezigen:  
 

– Binnen (nieuwbouw en bestaande bouw) 
– Buiten  
 

● Geef dit voorstel op kaart weer 
 



Terugkoppeling 

• Waar liep je tegenaan? 
 

• Hoe zou je eerder invloed kunnen hebben? 
 

• Waar wil je dat het handboek je bij helpt?  
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