
Toepassing 
Omgevingsveiligheid 

Jeroen Neuvel 
Arjan Boxman 

Relevant | 20 november 2018 



Opbouw 
 
Presentatie  
● Context  
● Wat is er gebeurd in 2018 
● Stand van zaken Handboek 
● Doorkijk: toepassing 

 
Interactief  
● Maatregelen: informatiebehoefte vanuit de praktijk 
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Context 
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Handboek met 
good practices 

2021 

Omgevings- 
regeling 

Handboek online 

AMvB’s 
definitief 



Handboek 
omgevingsveiligheid.rivm.nl 
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https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/


Stappenplannen 
● Bepalen aandachtsgebieden 
● Verantwoording ontwerp veilige omgeving 
● Gelijkwaardigheid 
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Stappenplannen gelijkwaardigheid 
Onderstaande stappenplannen zijn toepasbaar om de technische gelijkwaardigheid te bepalen van 
een alternatieve maatregel (artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet). 

Gelijkwaardigheid  
explosievoorschriftengebied 
 

Vaststellen gelijkwaardigheid 
 
 

Gelijkwaardigheid  
brandvoorschriftengebied 
 

Vaststellen gelijkwaardigheid  
bij een afstandseis 
 



Onderdelen in ontwikkeling 
 

● Rekenvoorschriften 
 

● Stappenplannen 
– Plaatsgebonden risico 
– Civiele explosieaandachtsgebieden  
– Militaire explosieaandachtsgebieden 
– Explosieaandachtsgebieden vuurwerk 

 
● Online participatie voor gebruikers 

 
● Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid 
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Welke maatregelen zinvol, haalbaar en betaalbaar? 
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Bron: IenW 2018 



Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid 
 
Leren van RIVM catalogi mbt arbeidsveiligheid en volksgezondheid 
 
 
Concept 
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Maatregelencatalogus 

Toevoegen 
maatregel 

Vragenlijst 

Overzicht 
maatregelen 

Selecteren 
 thema, proces,  

scenario, etc 

Reageren 
vragen en feedback 

Good practices 
foto’s, bestanden, 

lokaties, etc. 



Bron: Ottburg en Henkens, 2015 

Voorbeelden catalogus natuur & water 

Bron: Edugis 2018 

Presenter
Presentation Notes
Ottburg, F.G.W.A. en R.J.H.G. Henkens, 2015. Kennistabel mitigerende maatregelen. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & Research centre), Alterra-rapport 2683. 18 blz.Hoe effectief zijn mitigerende maatregelen in de praktijk die worden genomen ten behoeve van beschermde natuurwaarden?’ 



Welke informatie heeft u nodig? 

Kenmerken maatregelen 

Effectiviteit 

Kosten 

Gericht tegen brand, explosie, gif 

Etc. 
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Typen maatregelen 

Communicatie 

Omgevingsmaatregel 

Voorschriftengebied 

Etc. 



Hoe wilt u de informatie geordend hebben? 

Scenario 

Plasbrand 

Bleve 

Gifwolk 

Etc. 
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Procedure 

Omgevingsvisie 

Omgevingsplan 

Vergunning 

Etc. 



Hoe kunt /wilt u bijdragen? 
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● Praktijkervaring 

 
● Onderwerpen 

 
● Feedback 

 
● Etc. 

 
 



Vullen maatregelencatalogus 
 

● Welke informatie heeft u nodig? 
● Hoe wilt u de informatie geordend hebben? 
● Hoe wilt en kunt u bijdragen? 

 
 

● Overleg in tweetallen en noteer uw suggesties op de post-its. 
● Één suggestie per post it. 
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Vragen? 
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