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AGENDA

Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie?

10:00 10:10 Opening en afspraken online vergaderen Simone van Dijk 

10:10 10:40 Presentatie omgevingsveiligheid en 
evenementen

Lorenzo Grabijn

10:40 11:10 Inspiratiedocument externe veiligheid in het 
omgevingsplan

Menno de Jonge

11:10 11:30 Maatregelencatalogus Arjan Boxman

11:30 11:55 Actualiteitenrondje Allen

11:55 12:00 Evaluatie en afsluiting Allen



EVEN VOORSTELLEN

 Henri van der Velde
 Marit Hooijboer
 Jan Ribberink
 Elmar Otten
 Colinda Land
 Manuel Beterams
 Carry van den Beld
 Rogier Wegerif
 Nancy Oberijé
 Tom de Pater
 Menno de Jonge 
 Rachel Damoiseaux

 Kim Waelen
 Lorenzo Grabijn 
 Peter Robbe 
 Liesbeth Hennink-

Spoelma 
 Arjan Boxman
 Marlouce Biemans
 Edwin Pirson
 Martijn van der Wielen
 Ferlin Brus 
 Merle de Lange
 Simone van Dijk



OMGEVINGSVEILIGHEID EN EVENEMENTEN

Lorenzo Grabijn (VRR)

Belangrijkste conclusies
 VRR maakt beleid voor hoe om te gaan met evenementen. 
 VRR heeft apart team evenementen
 Onderscheid tussen havengebied en stad
 Havengebied: evenementen over het algemeen uitsluiten. Bij uitzondering 

advies VRR. Advies is bindend. 
 Stadgebied:

 Bestemmingsplan Evenementen
 Uitgangspunt: evenementen mogelijk  treffen juiste maatregelen
 Maatregelen zijn ook gelijk inpasbaar voor Omgevingsplan 

 Relevant gebied: 1% letaliteit van het worst case scenario
 Mogelijke maatregelen: afstand houden tot risicobron, noodplan, 

risicocommunicatie, noodorganisatie, schuil/vluchtroutes
 Samenwerking samen met evenementenbureau 

Zie verder presentatie. 



INSPIRATIEDOCUMENT EXTERNE
VEILIGHEID IN HET OMGEVINGSPLAN
Menno de Jonge (VR Groningen)
Belangrijkste bevindingen:
 Doel: gemeenten, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten te helpen met het maken 

van de afwegingen die de nieuwe beleidssystematiek met zich meebrengt. 
 advies van de Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en 

Fryslân (3Noord).
 Focus op onderzoek:

 afweging wel/niet toelaten van (beperkt) kwetsbare gebouwen en locaties en zeer 
kwetsbare gebouwen binnen aandachtsgebied

 Aanwijzen voorschriftengebied 
 Systematiek inspiratiedocument 

 Koppeling van gebiedstype aan beschermingsniveau
 Aan beschermingsniveau is vervolgens per type functie (gebouwen of locaties) 

een maatregelenpakket gekoppeld.
 Uitwerking per type risicovolle activiteit

 Vertaling naar Omgevingsplan
nog in onderzoek  



INSPIRATIEDOCUMENT EXTERNE
VEILIGHEID IN HET OMGEVINGSPLAN

Maatregelenpakket 

Voorbeeld propaantank 



INSPIRATIEDOCUMENT EXTERNE
VEILIGHEID IN HET OMGEVINGSPLAN

Voorbeeld uitwerking 

Een gemeente wil binnen het gebiedstype ‘industrie’ een kwetsbaar gebouw mogelijk maken in het explosieaandachtsgebied 
van een propaantank groter dan 13 m3.

Voor het gebiedstype industrie is beschermingsniveau A ‘minimaal’ van toepassing (zie tabel 1) . Beschermingsniveau A 
geeft aan dat voor een kwetsbaar gebouw binnen het explosieaandachtsgebied maatregelen pakket 2 geldt (tabel 3).  Dit 
betekent dat het kwetsbare gebouw alleen is toegestaan wanneer aanvullende (omgevings)maatregelen worden getroffen. 
Aanvullende bouwkundige maatregelen door het aanwijzen van een voorschriftengebied is niet nodig (tabel 2).



MAATREGELENCATALOGUS

Arjan Boxman (RIVM)

 Maatregelencatalogus in ontwikkeling (wiki)
 Catalogus is niet gelijk een voorstel voor welke maatregelen zinvol zijn, 

dit is een bestuurlijke keuze. 
 Algemene kapstok

 het stellen van doelen
 analyse (vaststellen dreiging, blootstelling kwetsbaarheid)
 selectie beschermende maatregelen
 planregels en toelichting/ considerans
 toepassen van regels (o.a. afweging gelijkwaardigheid)
 toezicht en handhaving



OVERIGE PUNTEN

 Nancy: boek ontwerp veilige leefomgeving 
ontwikkelen. Behoefte aan goede voorbeelden. 

 Behoefte aan overzicht deelprojecten DP6
 Behoefte aan actueel overzicht deelnemerslijst


