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Verslag kennistafel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid 3 juni 2019 
Op 3 juni 2019 was er een bijeenkomst van de Kennistafel aan de slag met aandachtsgebieden 

omgevingsveiligheid rondom de casus Spoorzone Zwolle. Het gebied rondom het station is volop in transitie, o.a. 

van bedrijvigheid naar wonen. De plannen zijn niet morgen al gerealiseerd. De transitie zal vele jaren in beslag 

nemen. 

 

Onderwerp Samenvatting  

Opening  Simone van Dijk opent de bijeenkomst 

Start met Actualiteitenrondje De bijeenkomst start met een actualiteitenrondje: 

 Jos: Voor de locaties Oss en centrum hebben zij hun PSU files 

aangeleverd voor het bepalen van de aandachtgebieden. Door de 

grootte van de aandachtsgebieden lijkt de locatie in het centrum 

risicovoller te zijn dan in Oss. Dit is echter niet het geval (obv het 

groepsrisico). 

 Wijnand: Er is een voornemen voor het mogelijk maken van een 

evenemententerrein binnen een PAG. Voornemen voor een hotel binnen 

een PAG.  onderzoek hoe en wat? Casus is zeer geschikt om een 

keer nader uit te werken in de kennistafel. 

 Arjan: ontwikkeling maatregelen catalogus. IFV is hierbij betrokken. 

Kijken naar relatie met scenarioboek EV  September voor scenario 

explosie. Catalogus heeft geen directe relatie met het Handboek 

omgevingsveiligheid.  

 Nancy: provincie Gelderland is bezig met het opstellen van een 

communicatieplan.  PvA voor de zomer. Interessant voor een 

volgende bijeenkomst 

 Rogier: Spoorzone Gouda, bouwen binnen PAG. mogelijke oplossing: 

opvang van brandbare stoffen. Interessant voor een volgende 

bijeenkomst  

 Ellen: Invoeringsbesluiten  check op overgangsrecht voor het 

instrument veiligheidscontour. Samantha de Jong wil met de GGD 

samen gezondheidsbeleid maken. 

 Ellen: belevingsonderzoek mogelijk idee voor Omgevingsveiligheid. 

 Peter: Zuidoost Brabant en Noord campagne gestart voor bewoners 

binnen de 200 meter van het spoor: ‘Gevaarlijke stoffen op ’t spoor. Heb 

’t door’. Dit geeft opnieuw het belang aan van het bieden van 

handelingsperspectief en (crisis)communicatie 

 Yvette: Er is veel discussie over hoe om te gaan met 

Omgevingsveiligheid, dit is positief. Het gesprek hierover voeren. 

 Yvette: riviercruiseterminal verhuizen  wel / geen kwetsbaar object  

 Jantine: Levend document over gezondheid en de kernwaarden. Met als 

doel, hoe aan tafel te komen bij gemeenten. Er is een landelijk platform: 

GAG-platform. Ellen Peeters zal namens Utrecht aanschuiven bij de 
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Onderwerp Samenvatting  

kennistafel.  

 Liesbeth: er komen meer financiële middelen om overheden te 

ondersteunen voor bepalen aandachtsgebieden.  

 Cees: Cees heeft als opdracht om te onderzoeken hoe in 

omgevingsplannen om te gaan met omgevingsveiligheid.   

 Jan: nieuwe afdeling Omgeving, nieuwe gezichten 

Presentatie Ministerie IenW Liesbeth Hennink-Spoelma geeft een presentatie over de stavaza MOV. 

Zie presentatie op website relevant. 

Aanvullende presentatie Cees Mars Cees Mars licht kort toe dat hij een project is gestart vanuit 

deelprogramma 5 om ervaringen met omgevingsplannen te verzamelen 

en delen via drie sporen: 

- Juridisch 

- Omgevingsveiligheid 

- communicatie 

De presentatie van Cees is tijdens de bijeenkomst niet gebruikt, maar wel 

te vinden op de website.  

Intro Casus Zwolle Gemeente Zwolle geeft een introductie op de casus. De casus heeft 

betrekking op een groot deel van de stationszone en de directe omgeving. 

Hoofddoel is om het gebied te intensiveren qua woningen en leefbaarder 

te maken.  

 

Zie presentatie op website relevant. 

Start workshop in subgroepen 
Vraag: Welke maatregelen zijn zinvol 
en waarom?  
Stappen:  

1. Beoordelen huidige situatie 
2. Bepalen toekomstige situatie 
3. Hoe om te gaan met 

risicocommunicatie  
4. Wijze van borging  

Zie flappen 

Plenaire terugkoppeling 
 

 Volgorde van afweging nieuwe ontwikkelingen: 

o Andere locatie/andere functies/lagere 

dichtheid/meer afstand houden 

o Maatregelen in de omgeving/effectreducerende 

maatregelen plasbrand 

o Communicatie 

o Maatregelen aan gebouwen 

 Met de komst van omgevingsveiligheid wordt communicatie nog 

belangrijker: 

o Hoe communiceer je over de risico’s en het 

handelingsperspectief en met wie communiceer je wat? 

o Belangrijk aandachtspunt is borging van 

communicatie in iedere stap van het proces 

o Communicatieboodschap blijven herhalen 

o Maak een communicatiestrategie zoals de provincie 

Gelderland 



 

  

 

 

 
 
 Juni  2019 
 - 3 - 

Onderwerp Samenvatting  

 Richt je gebied slim in en zoek naar synergie tussen veiligheid en 

andere thema’s zoals geluid, trillingen en gezondheid 

 Houd rekening met de duur van een scenario. Schuilen kan soms 

beter zijn dan vluchten 

 Aandachtspunt: hoe bereik je slapende personen, bijv. met NL-

Alert 

Afsluiting Simone van Dijk sluit de vergadering 

Volgende bijeenkomst 3 oktober 2019 
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Sfeerimpressie  
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