
Cluster 3 - Kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid 2023 
 

Het doel van de activiteiten binnen cluster 3 is het toewerken naar een robuuste en sterkere 

kennisinfrastructuur ten behoeve van de omgevingsveiligheid. Bovendien is het van belang dat deze 

kennisinfrastructuur de uitvoering van de Omgevingswet faciliteert op een zodanige manier, dat de 

fysieke veiligheid gewaarborgd is en ook zo ervaren wordt door inwoners. De VNG coördineert hierbij 

de taakuitvoering voor de activiteiten binnen het cluster.  

 

Ambitie (Versterking Kennisinfrastructuur 2021-2024) 
 

De ambitie binnen Cluster 3, zoals opgenomen in het programma ‘Kennisinfrastructuur 

omgevingsveiligheid’, is om ook in de toekomst de kennis over omgevingsveiligheid van Nederland te 

kunnen garanderen. Kennis dient daarvoor beschikbaar, toegankelijk, juist en actueel te zijn. De kennis 

dient aan te sluiten bij de kennisbehoefte van de lokale overheden en de uitvoeringsdiensten zodat: 

- De kennis over omgevingsveiligheid optimaal aanwezig is bij bestuurders (en hun 

beleidsadviseurs) zodat zij een goede en transparante afweging maken over 

omgevingsveiligheid, met als doel dat inwoners gezond en veilig zijn; 

- De kennis over omgevingsveiligheid moet optimaal aanwezig zijn bij de uitvoeringsdiensten 

zodat zij een goed en transparant advies (OD’s: milieubreed en VR’s veiligheid-breed) over 

omgevingsveiligheid kunnen opstellen; 

- De kennis die hiervoor nodig is op een eenvoudige wijze ontsloten kan worden; 

- De kennis over omgevingsveiligheid bekend en geïmplementeerd is bij stakeholders zoals 

woningcorporaties en bedrijven, zodat bij nieuwe ontwikkelingen in het fysieke domein er 

vooraf intrinsiek rekening gehouden wordt met omgevingsveiligheid; 

- Kennis over omgevingsveiligheid bij inwoners en stakeholders toegankelijk is zodat zij invulling 

kunnen geven aan hun participatie. 

 

Met het samenhangend expertisenetwerk blijft de kennis van omgevingsveiligheid en de 

samenwerking binnen de decentrale overheid op niveau en is er ruimte voor kennis over toekomstige 

ontwikkelingen. Voor het bereiken van bovenstaande ambitie is cluster 3 ook in 2023 opgebouwd uit 

vier verschillende onderdelen: 

1. Deskundigheid en landelijke expertisenetwerk  
2. Ontsluiting informatie en documenten   
3. Kennis en vaardigheden van medewerkers van omgevingsdiensten 
4. Uitrol Visie kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid door een kwartiermaker  
 
 

Korte terugblik 2022  
 

De uitvoering van de ambities binnen cluster 3 is in 2022 enigszins gestagneerd. Door personele 

omstandigheden én het gegeven dat de beoogde kwartiermaker niet is aangetrokken, is een aantal 

activiteiten niet goed van de grond gekomen.  

De ‘going concern’ activiteiten zijn wel uitgevoerd. Zo functioneert de website www.relevant.nl, zijn er 

vragen gesteld én beantwoord via de Vraagbaak en is er in maart 2022 een waardevol congres 

(Relevant) georganiseerd. Verder weten de deskundigen uit het veld elkaar te vinden via onder meer 

http://www.relevant.nl/


het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL), meerdere ambtelijke werkgroepen en zijn er 

verschillende trainingen aangeboden via VNG Connect.  

 

Activiteiten 2023 
 
De bedoeling is dat we (VNG) met een alsnog aan te stellen kwartiermaker zorgen voor verdere 

invulling van 2023 en uiteindelijk 2024. De kwartiermaker zal zich met name moeten gaan richten op 

de verbeterpunten die uit de visie KIS (KennisInfraStructuur) naar voren zijn gekomen. De bedoeling is 

dat de activiteiten zich na de (beoogde) komst van de kwartiermaker, sterker gaan richten op de 

implementatie van de Kennisinfrastructuur, zoals deze is opgenomen in de visie. Dit betekent meer 

nadruk op de concrete implementatie van de visie, een verbinding leggen met de uitkomsten van de 

cie. Van Aartsen (i.r.t. het VTH-stelsel) en een verankering van de benodigde (structurele) activiteiten, 

inclusief financiering. Dat de versterking van de kennisinfrastructuur niet alleen van belang is bij het 

onderwerp ‘omgevingsveiligheid’, blijkt wel uit de expliciete aandacht voor de kennisinfrastructuur 

binnen het ‘IBP VTH’.  Via een aparte pijler (nummer 4, kennisinfrastuctuur en arbeidsmarkt) wordt 

daar in gezamenlijkheid toegewerkt naar een robuuste integrale kennisinfrastructuur ten behoeve van 

het VTH stelsel. Om te voorkomen dat onder meer de versnippering van kennis een knelpunt blijft, 

stellen we voor om begin 2023 te verkennen hoe we de activiteiten binnen cluster 3 kunnen gaan 

verbinden aan de genoemde pijler (en eventueel kunnen samenvoegen).  

Kijkend naar de activiteiten voor 2023 wordt voorgesteld om die van 2022 zoveel als mogelijk te 

behouden. Dit betekent blijvende aandacht voor met name de volgende onderdelen:  

- Landelijk expertisenetwerk  
- Landelijk Platform Veilige Leefomgeving  
- Kennistafels 
- Relevant congres 
- Training en scholing  
- Vraagbaak 
- Website Relevant 
- Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) 

 

Budgetbehoefte 
Voor cluster 3 zijn in principe extra middelen beschikbaar vanwege onderbesteding in 2022 en 

eerdere afspraken. Laatstgenoemde zijn geoormerkt voor cluster 3 en onder andere bedoeld om 

flexibiliteit te creëren voor de kwartiermaker (bijvoorbeeld voor het opzetten van pilots). Het gaat om 

de volgende budgetten: 

- € 104.524,00 (middelen ontvangen uit Onderbesteding cluster 3, 2020) 

- € 113.040,00 (middelen uit 1e tranche) 

- € 28.260,00, (middelen uit 2e tranche) 

- € 160.000,00 (middelen ontvangen t.b.v. bekostigen kwartiermaker KIS omgevingsveiligheid 

2022).  

 

Indien wordt afgesproken om de activiteiten van 2022 verder door te zetten naar 2023, wordt 

voorgestelde eenzelfde begroting te hanteren (zie onderstaande).  

 

 

 



Bijlage: Activiteitenplan en begroting 
 
De beschikbare subsidie van het Rijk voor de uitvoering van het cluster Kennisinfrastructuur 

omgevingsveiligheid is jaarlijks een bedrag van € 800.000, - inclusief btw.  

In het onderstaande overzicht is het budget van het derde cluster onderverdeeld over de drie 

activiteiten. Deze budgetten worden ook in 2023 via VNG doorgezet naar de uitvoerende partijen.  

Vanwege onderbesteding in 2022 door o.a. niet uitgevoerde activiteiten, dient nader te worden 

bekeken hoe groot dit bedrag is en besproken te worden hoe hiermee om te gaan.   
 
Tabel 3.1: Budgetten cluster Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk inclusief btw. 

Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk 2023 Ontvangende partij Tarieven * 

1   Deskundigheid en landelijke expertisenetwerk     

Landelijk expertisenetwerk  

 €    350.000  

12 provincies,  

zie tabel 3.2 

A: 

omgevingsdiensten 

Voorzitter Landelijk platform veilige leefomgeving 

 €       40.000  

Omgevingsdienst 

MiddenWestBrabant 

A: 

omgevingsdiensten 

Ontwerp Veilige Omgeving: RO-netwerk  €       50.000  Oostkracht10 B: externe inhuur 

Totaal deel 1  €    440.000    

2a Bereikbaarheid informatie en documenten     

Kennisportaal Relevant beheer  €     115.000  Antea en Voormedia B: externe inhuur 

Kennisportaal Ontwerp veilige omgeving  €       25.000  Oostkracht10 B: externe inhuur 

2b Vraagbaak EV én landelijk congres Relevant     

Vraagbaak   €       15.000  VNG programmaleider B: VNG 

Congres Relevant  €       20.000  VVM C: externe inhuur 

Totaal deel 2  €      175.000    

3   Kennis en vaardigheden     

Trainingen omgevingsveiligheid  €       50.000  VNG connect en docenten C: externe inhuur 

Kennistafel Windturbines   €       15.000  Antea  C: externe inhuur 

Kennistafel transport gevaarlijke stoffen   €       15.000  RHDHV C: externe inhuur 

Kennistafel veilige energietransitie  €       15.000  IFV C: externe inhuur 

Totaal deel 3  €       95.000    

4   Coördinatie     

Implementatie visie (bijdrage aan kwartiermaker) 

 €       50.000  

NTB Nader te bepalen A, 

B of C 

Coördinatie VNG: max 5% van het totaal  €       40.000  VNG programmaleider B: VNG 

Totaal deel 4  €       90.000    

Totaal subsidie 2022  €     800.000    



5. Additionele activiteiten     

Kwartiermaker KIS  €     PM   Salariskosten/startbudget PM  

Totaal additioneel budget  €    160.000    

    

* gehanteerde uurtarieven: 

A Bestuurlijk vastgestelde uurtarieven 

B. Een forfaitair vastgesteld uurtarief 

C Offertetraject met Lumsum opdracht, afhankelijk van projectbudget, onafhankelijk van uurtarief. 

 

In tabel 3.2 hieronder staat de onderverdeling van de activiteit ‘Landelijk expertisenetwerk’ over de 

provincies, gebruik makend van de verdeelsleutel van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2020. De 

provincies zetten deze middelen door naar de eigen omgevingsdiensten. 

 
Tabel 3.2: Verdeling budget Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk EV 

Provincie Verdeelsleutel Budget per provincie 

Provincie Groningen 4,8%  €       16.800  

Provincie Fryslân 4,1%  €       14.350  

Provincie Drenthe 3,5%  €       12.250  

Provincie Overijssel 6,5%  €       22.750  

Provincie Gelderland 11,1%  €       38.850  

Provincie Utrecht 6,1%  €       21.350  

Provincie Noord-Holland 14,2%  €       49.700  

Provincie Zuid-Holland 21,9%  €       76.650  

Provincie Zeeland 2,5%  €         8.750  

Provincie Nood-Brabant 15,8%  €       55.300  

Provincie Limburg 7,6%  €       26.600  

Provincie Flevoland 1,9%  €         6.650  

Totaal 100,0%  €     350.000  

 


