
Onderzoek maatregelen ter bescherming van mensen (DP6 IOV 2020) 

Inleiding 
Bevoegd gezag staat voor de opgave de vraag te beantwoorden of de omgeving en haar burgers 
voldoende beschermd zijn. Gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s 
geven aan dat zij, om een antwoord te kunnen op deze vraag, veel behoefte hebben aan meer 
inzicht in maatregelen die toegepast kunnen worden om bij een incident met gevaarlijke stoffen de 
omgeving voldoende te kunnen beschermen tegen branden, explosies en gifwolken. Het gaat daarbij 
zowel om inzicht in het brede palet van maatregelen dat mogelijk is in het gehele aandachtsgebied 
als ook om de meer specifieke bouwtechnische kennis die noodzakelijk is om een oordeel te geven 
over de (gelijkwaardigheid van) bouwtechnische maatregelen in het brand- en 
explosievoorschriftengebied.  

Het is belangrijk om het met elkaar eens te zijn welke kennisvragen als eerste beantwoord moeten 
worden. Doel van dit project was te komen tot het benoemen van de kennisvragen en te bepalen 
welke kennisvragen als eerste beantwoord moeten worden middels onderzoek. Indien mogelijk 
wordt gestart met de beantwoording van de belangrijkste kennisvraag waarbij de resultaten 
(onderzochte dan wel ontwikkelde maatregelen gewogen op daadwerkelijke effectieve 
bescherming) worden opgenomen in de maatregelencatalogus zodat de kennis breed ontsloten 
wordt. 

Projectorganisatie 
Kerngroep: gemeente (Henri van der Velden), Omgevingsdiensten (Luuk Stortelder en  Yvette 
Moulijn), Procesbegeleiding en ondersteuning door ODZOB (Has van Helvoort en Ellen de Rijk), 
Ministerie IenW (Liesbeth Hennink-Spoelma) 

Projectgroep: Kerngroep aangevuld met RIVM (Arjan Boxman), Veiligheidsregio’s (Lorenzo Grabijn), 
RWS/Infomil (Peter Winkelman), IFV (Margreet Spoelstra) 

Uitgevoerde werkzaamheden 

   

Stap 1
•Opstellen lijst van kennishiaten van betrokken stakeholders (gemeente, omgevingsdienst en veiligheidsregio)
•Uitgevoerd o.l.v. projectgroepleden

Stap 2
•Opstellen groslijst van maatregelen, ingedeeld naar beleidsdoel en naar type maatregelen
•Uitgevoerd door projectgroep

Stap 3
•Voorstel voor eerste prioritering onderzoeksvragen

Stap 4
•Voorleggen eerste prioritering onderzoeksvragen aan achterban (Kennistafel 

aandachtsgebieden/transport/LPVL) inclusief verzamelen kennishiaten

Stap 5
•Komen tot twee onderzoeksprioriteiten
•uitgevoerd door projectgroep

Stap 6
•Onderzoek/uitwerking prioriteiten
•uitgevoerd door DHVHaskoning, Antea en AVIV



 

 

Projectresultaat 
De volgende producten zijn binnen het project ontwikkeld: 

1. Eerste overzicht van kennishiaten/kennisvragen bij de eerste stakeholders 
(gemeente/omgevingsdiensten/veiligheidsregio’s) 
 

 
 

2. 3 uitwerkingen van de 1e twee prioriteiten. De drie definitieve rapporten zullen worden 
opgenomen in de maatregelenwiki van het RIVM 
 

 
https://arcg.is/0nbWzy0 

Hoe nu verder? 
Een eerste overzicht van kennisvragen/-hiaten is in beeld. Dit overzicht beperkt zich tot nu toe nog 
tot de vragen die er leven bij de stakeholders gemeente, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. 
Vanuit het perspectief van de omgevingswet is het van belang om andere stakeholders te benaderen 
om bij hen kennisvragen/-hiaten te inventariseren. Denk hierbij aan bouwkundigen, adviesbureaus 
voor leefruimte en ruimtelijke ontwikkeling etc. De verzamelde kennisbehoeften bij alle 
stakeholders dienen als ingrediënten voor het Thema 3: Ontwikkeling en beheer hulpmiddelen 2022 
(van het Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid 2021-2024). 

https://arcg.is/0nbWzy0
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