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Beleid Externe Veiligheid 
 
 
1. Samenvatting  
 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vormt in hoofdzaak het wettelijk kader voor de beleidsvisie 
externe veiligheid. Het voorstel voor deze beleidsvisie blijft binnen de gestelde wettelijke kaders.  
 
In de raadsrotonde van 10 september 2009 is de richtinggevende notitie voor het beleid Externe Veiligheid 
in de gemeente Oude IJsselstreek behandeld. Hierbij is een keuze gemaakte voor de beleidsvisie voor 
Oude IJsselstreek. 
De bedoeling is dat veiligheidsrisico’s bij het werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen een vaste 
plek krijgen in de besluitvorming voor bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Gekozen is voor een 
benadering met drie gebiedstypen. Dit vanwege de afweging tussen twee belangrijke uitgangspunten:  

• veiligheid in woonwijken en 

• het niet onnodig frustreren van bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen. 
Er is geprobeerd een optimale mix te vinden in normen, maatregelen en hulpmiddelen, die passen bij het 
betreffende gebiedstype. 
 
De beleidskeuzes laten zich als volgt samenvatten: 
 Overschrijding 

grenswaarde 
plaatsgebonden 
risico voor 
kwetsbare objecten 

Overschrijding 
richtwaarde 
plaatsgebonden 
risico voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding 
oriënterende 
waarde 
groepsrisico 

Toename 
groepsrisico 
 

Wonen en 
Landelijk 
gebied 

Niet acceptabel Niet acceptabel 
(m.u.v.bestaande 
situaties) 

Niet acceptabel 
(m.u.v. bestaande 
situaties) 

Acceptabel onder 
voorwaarden  

Ruimte voor 
industrie  

Niet acceptabel Acceptabel onder 
voorwaarden 

Acceptabel onder 
voorwaarden 

Acceptabel onder 
voorwaarden 

Ruimte 
wonen én 
werken 

Niet acceptabel Acceptabel onder 
voorwaarden 

Niet acceptabel  
(m.u.v. bestaande 
situaties) 

Acceptabel onder 
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(De gebruikte begrippen worden in bijgaande Notitie Beleid Externe Veiligheid omschreven en toegelicht. 
De in de notitie genoemde beleidsuitgangspunten zijn besproken in de raadsrotonde) 
 
De conceptbeleidsvisie heeft de inspraakprocedure doorlopen. Dit heeft geen inspraakreacties opgeleverd 
 
 
2. Argumentatie 
 
Inleiding 
Het werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt bepaalde veiligheidsrisico’s met zich mee. 
Ongelukken met deze stoffen kunnen grote gevolgen hebben voor de omgeving. Het bekendste voorbeeld 
daarvan is de vuurwerkramp in Enschede. Het is een gegeven dat zulke veiligheidsrisico’s onlosmakelijk 
met de huidige maatschappij zijn verbonden. Het is echter wel noodzakelijk om grenzen aan deze risico’s te 
stellen. 
Externe veiligheid is het beleidsveld waarbinnen deze afweging plaatsvindt. 
 
Risico’s gevaarlijke stoffen Oude IJsselstreek 
Binnen het grondgebied van de gemeente Oud IJsselstreek bevindt zich slechts een beperkt aantal “echte” 
risicobronnen. Qua bedrijven gaat het om zes LPG-tankstations, drie grote propaanopslagen, twee grotere 
gasdrukregel- en meetstations en één ammoniakkoelinstallatie. 
Niet al deze installaties vallen onder het Bevi en uiteraard zijn er meer bedrijven die met gevaarlijke stoffen 
werken. De aard en hoeveelheid van de vergunde stoffen bij die bedrijven brengen slechts lage risico’s met 
zich mee. Deze bedrijven zijn daarom van weinig belang voor het externe veiligheidsbeleid. 
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Van transport van gevaarlijke stoffen over het spoor of over het water is in Oude IJsselstreek geen sprake. 
Wel vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over de weg en via ondergrondse buisleidingen (aardgas 
en brandbare vloeistoffen).  
 
Werking externe veiligheidsbeleid 
De beleidsvisie geeft het ambitieniveau van de gemeente aan: hoe veilig moet het zijn in Oude 
IJsselstreek? Naast externe veiligheid in het algemeen, gaat het daarbij in het bijzonder over het omgaan 
met de normen voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Deze begrippen staan 
centraal in de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Deze begrippen worden in 
bijgaande notitie toegelicht. 
 
Ambitieniveau 
Hoe je als gemeente omgaat met externe veiligheid is voor een belangrijk deel geregeld in rijksbeleid. Op 
enkele specifieke punten bestaat echter een stukje beleidsvrijheid. Te denken valt aan: 

• het al dan niet afwijken van de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten en 

• de manier van omgaan met de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. 
De invulling van deze beleidsvrijheid hangt vooral samen met de ambities die je als gemeente hebt op dit 
gebied. Wij stellen voor om het ambitieniveau af te stemmen op het profiel van Oude IJsselstreek.  
 
Naast ruimte voor functies als landbouw, toerisme en wonen bestaat binnen Oude IJsselstreek ook ruimte 
voor industriële bedrijvigheid. In de beleidsvisie is daarom niet uitgegaan van een gelijkluidende 
normstelling voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Gekozen is voor een gebiedsgerichte benadering 
met de volgende gebiedstypen: 

1. veilig wonen en landelijk gebied; 
2. ruimte voor industrie; 
3. wonen én werken; 

 
Ad 1. Veilig wonen en landelijk gebied  
(dit betreft alle woongebieden inclusief centrumgebieden en het gehele buitengebied met uitzondering van 
de industrieterreinen en bedrijventerreinen) 
 
Voor woonwijken stellen wij een hoog ambitieniveau voor. Veilig wonen is hier een belangrijk uitgangspunt. 
Risico’s moeten worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt. Afwijken van de richtwaarde en een 
toename van het groepsrisico boven de oriënterende waarde passen niet bij deze ambitie. 
Voor het buitengebied stellen wij hetzelfde ambitieniveau voor. Ook daar is incidenteel sprake van 
risicovolle activiteiten. Het aantal potentiële slachtoffers bij een calamiteit is in de regel echter duidelijk 
geringer (vanwege de relatief lage bevolkingsdichtheid). Bovendien is er meer ruimte om met conflicterende 
functies te schuiven.  
Een toename van het groepsrisico kan onder voorwaarden acceptabel zijn, maar ook hier pleiten wij voor de 
oriëntatiewaarde als bovengrens. 
 
Overigens is het bovenstaande alleen van toepassing voor nieuwe situaties. Voor bestaande situaties 
bestaat geen noodzaak tot ingrijpen. Naar huidige inzichten komen momenteel in de gemeente Oude 
IJsselstreek geen situaties met onaanvaardbare knelpunten op het gebied van externe veiligheid voor. De 
beleidsvisie is erop gericht om dergelijke knelpuntsituaties op structurele wijze te voorkomen. Het is niet de 
bedoeling om door vaststelling van dit beleid nieuwe saneringssituaties te laten ontstaan. 
 
Ad 2. Ruimte voor industrie  
(dit betreft alle in bestemmingsplannen aangewezen industrieterreinen, op deze terreinen is wonen niet 
mogelijk) 
 
Voor industrieterreinen stellen wij het laagste ambitieniveau voor. Hier zijn economie, bedrijvigheid en 
werkgelegenheid de belangrijkste uitgangspunten. Bedrijven moeten niet onnodig worden beperkt in hun 
bedrijfsvoering. Gevoelige functies komen hier minder voor, zodat ook meer milieuruimte beschikbaar is 
voor bedrijven. Uiteraard moeten deze bedrijven dan nog steeds voldoen aan de wettelijke normen. 
Afwijken van de richtwaarde en overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico is onder 
voorwaarden mogelijk. Een goede motivering blijft noodzakelijk. 
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Ad. 3. Wonen én werken 
(dit betreft alle in bestemmingsplannen aangewezen bedrijventerreinen, op deze terreinen is wonen wel 
mogelijk) 
 
Naast deze twee uitersten bestaan mengvormen van wonen en werken. Wij stellen hier een ambitieniveau 
voor dat voor het plaatsgebonden risico aansluit bij ruimte voor industrie. Afwijken van de richtwaarde is 
onder voorwaarden acceptabel. Voor het groepsrisico wordt aangesloten bij Wonen en Landelijk gebied. 
Een toename van het groepsrisico kan onder voorwaarden acceptabel zijn, maar ook hier pleiten wij voor de 
oriëntatiewaarde als bovengrens.  
Ook dit is alleen van toepassing voor nieuwe situaties. 
 
Verdere hoofdpunten beleidsvisie 
De beleidsvisie heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de normstelling, maar ook op zaken als de 
beheersbaarheid en bestrijdbaarheid van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zo moeten bedrijven door het 
toepassen van de modernste technieken zorgen voor het minimaliseren van de kans op een ongeval. 
Bedrijven krijgen dit voorgeschreven in de milieuvergunning. De controle hierop vindt minimaal 1 keer per 2 
jaar plaats.  
Als zich dan toch een ongeval voordoet is het een geruststelling om te weten dat vooraf goed is nagedacht 
over het beschikbare aanbod van hulpdiensten. Ook moet een bedrijfsterrein goed bereikbaar zijn en een 
geschikte bluswatervoorziening hebben.  
Verder moeten voldoende vluchtwegen aanwezig zijn en is de zelfredzaamheid van mensen een belangrijk 
gegeven. Hier liggen duidelijke raakvlakken met rampenbestrijding. 
Tot slot nog vermeldenswaardig is risicocommunicatie. Externe veiligheid blijft namelijk een terugkerend 
thema in de communicatie richting bevolking. Wij denken hierbij vooral aan doorlopende berichten op de 
website en periodieke publicaties op de gemeentepagina. Wij rekenen het niet alleen tot onze taak om de 
veiligheidsrisico’s van risicobronnen aan te geven, maar ook wat je het beste kunt doen als er iets mis gaat. 
 
Doorwerking beleidsvisie 
De beleidsvisie externe veiligheid werkt in juridisch opzicht hoofdzakelijk door in de gemeentelijke 
besluitvorming op het gebied van milieuvergunningen en bestemmingsplannen.  
Het is momenteel nog zo dat voor elk afzonderlijk besluit een standpunt moet worden ingenomen voor het 
aspect externe veiligheid. Na vaststelling van de beleidsvisie is het voortaan direct duidelijk hoe de 
gemeente Oude IJsselstreek tegen dit onderwerp aankijkt.  
De rechtszekerheid van alle betrokken partijen is daarmee gediend. Het bespoedigt bovendien de 
voortgang in de besluitvorming.  
De beleidsvisie sluit voor het transport van gevaarlijke stoffen (over de weg of via buisleidingen) aan bij 
bestaande circulaires. Verdergaande ambities zijn in afwachting van aanstaande wetgeving op dit gebied 
onverstandig. Als nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, kan aanpassing van de beleidsvisie 
plaatsvinden. 
 
 
3. Financiële consequenties / dekking 
 
Aan het vaststellen van het beleid zitten geen financiële consequenties. 
 
 
4. Conclusie 
 
Met de beleidsvisie externe veiligheid is geprobeerd een goede balans te vinden tussen verschillende 
belangen. Een veilige woonomgeving is belangrijk. Het voert echter te ver om daarin zover door te slaan dat 
binnen de hele gemeente het werken met gevaarlijke stoffen niet meer mogelijk is. De voorgestelde 
gebiedsgerichte benadering doet recht aan het uitgangspunt dat kwetsbare functies bescherming genieten, 
terwijl bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen op de daarvoor bestemde bedrijventerreinen. 
 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de Notitie Beleid Externe Veiligheid met beleidsuitgangspunten.  
Deze notitie is toegevoegd voor achtergrondinformatie en uitleg van de begrippen. 
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Notitie Beleid Externe Veiligheid. 
Beleidsuitgangspunten voor EV in de gemeente Oude IJsselstreek 
 
 
1. Aanleiding 
Als gevolg van enkele rampen en incidenten zoals de vuurwerkramp in Enschede is externe veiligheid een 
belangrijk landelijk thema geworden. Deze rampen en incidenten hebben ertoe geleid dat de Rijksoverheid 
diverse maatregelen heeft genomen om zicht te krijgen op de risicobronnen in Nederland en het 
optimaliseren van de risicobeheersing rondom de risicobronnen. Maatschappelijk gezien hebben deze 
rampen eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van het leven met 
veiligheidsrisico’s. Helder is dat de huidige maatschappij nu eenmaal veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, 
maar dat er wel grenzen aan deze risico’s gesteld moeten worden. 
 
Om de veiligheidsrisico’s te beheersen zijn door de Rijksoverheid diverse nota’s, wetten en besluiten tot 
stand gekomen die leidend zijn voor de externe veiligheidstaken van provincie en gemeenten. Het gaat 
daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen die met gevaarlijke stoffen 
werken en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast de landelijke sturing nemen ook provincie, regio’s en 
gemeenten hun eigen verantwoordelijkheid om de veiligheidsrisico’s voor haar burgers zo beperkt mogelijk 
te houden.  
 
2. Inleiding 
Door de acht gemeenten van de Regio Achterhoek is er in 2006 voor gekozen om per gemeente een 
beleidsvisie externe veiligheid te gaan vaststellen. Deze beleidsvisie wordt vastgesteld om een 
beleidsdocument te creëren op basis waarvan ruimtelijke plannen en milieuvergunningen kunnen worden 
vastgesteld cq verleend. Dit is geregeld in Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). 
Hierin staat dat als een beleidsvisie externe veiligheid is vastgesteld die het gebied omvat waarbinnen het 
ruimtelijke initiatief ligt, het niet nodig is om voor dat initiatief de verantwoordingsplicht (het motiveren van de 
risico’s die worden toegestaan) te doorlopen. Er hoeft dan slechts een aanvullende motivering plaats te 
vinden. Buiten het niet hoeven te motiveren van de externe veiligheid bij ruimtelijke initiatieven wordt door 
het vaststellen van een beleidsvisie externe veiligheid een versnipperde of ad hoc aanpak voorkomen.  
 
Het doel van de notitie is om een richting te bepalen waar wij als gemeente ten aanzien van externe 
veiligheid voor willen staan en waar wij naar toe willen. Hiertoe zijn per gebiedstype verschillende 
mogelijkheden aangegeven waarbij tevens onderscheid kan worden gemaakt voor bestaande en voor 
nieuwe situaties.  
De verschillende mogelijkheden kunnen consequenties hebben. Als (te) hoog wordt ingezet kan dit in 
bestaande situaties leiden tot bovenwettelijke saneringen die niet door de wetgeving worden veroorzaakt 
maar door de gemeentelijke beleidskeuze.  
Voor nieuwe situaties kan het leiden tot ongewenste risico’s of tot situaties waarbij gewenste ontwikkelingen 
niet zijn toegestaan. 
Het is de bedoeling dat per gebied de verschillende mogelijkheden in de commissie worden besproken en 
dat de commissie per gebied een voorkeur uitspreekt. Deze voorkeur wordt verder uitgewerkt.  
 
3. Beleidsvrijheden  
In de beleidsvisie externe veiligheid wordt ingegaan op de visie van de gemeente op de verschillende 
gebieden. Hierbij gaat het om het plaatsgebonden risico, groepsrisico

1
, transport gevaarlijke stoffen en 

risicocommunicatie. Dit betekent niet dat alle onderwerpen moeten zijn opgenomen in de beleidsvisie.  
Deze notitie gaat alleen in op de keuzemogelijkheden van plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Voor externe veiligheid binnen de gemeenten is door de wetgever wel een minimum veiligheidsniveau 
gedefinieerd. Er bestaat een grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en een 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Binnen deze kaders staat het de gemeente, als het minimale 
veiligheidsniveau wordt gehanteerd, vrij om eigen ambities te formuleren. 
 

                                                 
1 Voor een uitleg van de diverse begrippen wordt verwezen naar bijlage 1, begrippenlijst. 
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Bevi-inrichtingen 
In het Bevi zijn de inrichtingen aangewezen waarop het externe veiligheidsbeleid van toepassing is. 
Het betreft onder andere LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en opslag gevaarlijke of giftige stoffen. 
Hierbij speelt de doorzet van LPG, de hoeveelheid ammoniakin de koelinstallatie of omvang van opslag van 
gevaarlijke of giftige stoffen een rol. 
Op dit moment is het aantal Bevi-inrichtingen in de Oude IJsselstreek beperkt tot 5 LPG inrichtingen.  
 
Generiek of gebiedsgebonden visie 
Een van de keuzes is om te gaan voor één veiligheidsniveau voor de gehele gemeente (generiek) of te 
kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak. Bij een generieke aanpak bestaat er te allen tijde duidelijkheid 
over wat er mogelijk is binnen de gemeente. Een nadeel hiervan is dat of de vestiging van bedrijven ernstig 
kan worden beperkt of de bouw van nieuwe woningen wordt beperkt. Dit is afhankelijk van de gemaakte 
beleidskeuzes. 
Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt voor de verschillende thema’s van bestemmingsplannen 
gebiedsgerichte visies ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk om op een industriegebied voor een minder 
hoog veiligheidsniveau te kiezen dan in een woonkern met dichte bebouwing.  
 
In het Bevi worden grenswaarden en richtwaarden aangegeven. Het onderscheid hiertussen is dat de 
grenswaarden wettelijke waarden zijn, welke niet mogen worden overschreden. 
 
Grenswaarde 
Voor kwetsbare objecten is door de wetgever in het Besluit een grenswaarde gegeven. Voor het 
plaatsgebonden risico is de grenswaarde voor kwetsbare objecten gesteld op 10-6

2
. Voor een gemeente is 

er geen beleidsvrijheid op dit punt. Voor 2010 geldt dan ook voor alle onder het Bevi vallende inrichtingen 
dat er zich geen kwetsbare objecten meer binnen de 10-6 contour van de inrichting mogen bevinden. In 
Oude IJsselstreek is dat inmiddels geregeld door sanering van 2 LPG-tankstations en door het aanpassen 
van de milieuvergunning van 5 LPG-tankstations. 
 
Kwetsbare objecten 
De gemeente kan de definitie van kwetsbare objecten aanvullen met wat zij relevant vindt. Er is geen 
sprake van een limitatieve opsomming van kwetsbare objecten. Dit zit hem in het woordje “Zoals”. (zie 
begrippenlijst). In de definitie staat dat alles wat geen kwetsbaar object is een beperkt kwetsbaar object is 
volgens het Bevi. 
Voorbeelden van aanvullend als kwetsbaar aan te wijzen objecten kunnen zijn; kerken, moskeeën, 
sporthallen of zwembaden. 
Als in de beleidsvisie deze keuze niet wordt vastgelegd moet per bestemmingsplan de afweging worden 
gemaakt welk gebouw als kwetsbaar object wordt gedefinieerd en welk gebouw niet. 
 
Richtwaarde 
Voor het plaatsgebonden risico geldt voor beperkt kwetsbare objecten een richtwaarde welke is gesteld op 
10-6. Voor richtwaarden is een beleidskeuze door gemeente mogelijk. 
Wanneer de richtwaarde als grenswaarde worden gezien betekent dit dat voor een hoog veiligheidsniveau 
voor de burgers wordt gekozen. 
Een andere keuze is om beperkt kwetsbare objecten niet aan de richtwaarde te laten voldoen en 
overschrijding van de richtwaarde toe te staan. Hiermee wordt aan bedrijven meer vestigingsmogelijkheden 
geboden. 
 
Oriëntatiewaarde 
Voor het groepsrisico is in de wetgeving een oriëntatiewaarde opgenomen. Een oriëntatiewaarde heeft in 
tegenstelling tot een grens- en richtwaarde geen juridische status. De oriëntatiewaarde betreft een 
toetsingswaarde, waarvan het bevoegd gezag gemotiveerd mag afwijken. Ook met betrekking tot de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico bestaat er voor gemeente beleidsvrijheid. Als een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde wordt toegestaan ontstaan er meer mogelijkheden tot woningbouw of meer 
mogelijkheden voor bedrijven om zich in woongebieden te vestigen.  

                                                 
2
 10-6 betekent dat de kans dat zicht een ongeval voordoet één miljoenste is, dat wil zeggen dat het ongeval zich één 

keer in de miljoen jaar kan voordoen. Europees en landelijk wordt een risico van 10-6 acceptabel als uitgangspunt 

gehanteerd, afhankelijk van het aantal potentiële slachtoffers. 
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Omdat de oriëntatiewaarde een goed onderbouwde toetsingswaarde is kan deze als grenswaarde worden 
toegepast 
 
Onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties 
Door gemeenten wordt veelal gekozen om een verschillend beleid te hanteren voor bestaande en nieuwe 
situaties. De eerste aanleiding die hiertoe wordt gegeven is het besluit zelf. Hierin wordt eveneens 
onderscheid gemaakt tussen bestaande situaties die voor een bepaalde datum aan de voorwaarden 
moeten voldoen en nieuwe situaties. Een tweede aanleiding vormt de beperking in saneringskosten. Als 
voor bestaande situaties een hoge eis wordt gesteld zou dit kunnen betekenen dat er een aantal saneringen 
moet plaatsvinden. Door nu een verschillend beleid te hanteren voor een bestaande en een nieuwe situatie 
wordt dit voorkomen. Dit neemt niet weg dat er door gemeenten voor kan worden gekozen om de situatie zo 
veilig mogelijk te maken door hoge eisen te stellen en bovenwettelijke saneringsituaties te accepteren. 
Nieuwe situaties kunnen zijn: nieuwbouw van woningen binnen de invloedsfeer van een Bevi-inrichting of 
het vestigen of uitbreiden van een Bevi-inrichting 
 
Bestaande ontwikkelingen 
Bij het maken van een beleidsvisie externe veiligheid is het belangrijk om te kijken naar bestaande 
ontwikkelingen binnen de gemeenten. Als er bijvoorbeeld plannen zijn voor het bouwen van woningen 
waaraan de gemeente medewerking heeft toegezegd, dan is het belangrijk om bij de beleidskeuze hiermee 
rekening te houden. 
 
Nu uiteen is gezet welke beleidsvrijheden er zijn bij het vaststellen van een beleidsvisie externe veiligheid 
wordt uiteengezet welke visies de gemeente kan hebben. 
 
Hieronder worden de hierboven gehanteerde begrippen in twee figuren nog eens samengevat. 
 
 
Samenvatting begrippen 

  
 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten van 10-6. Deze objecten 
zijn dus niet binnen de 10-6 contour toegestaan. Ook niet in bestaande situaties. De gemeente kan de lijst 
met kwetsbare objecten zelf nog aanvullen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten van 10-6.  
De gemeente mag dus zelf bepalen af deze objecten zijn toegestaan binnen de 10-6 contour.  
Er mag onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties en er mag onderscheid worden 
gemaakt per type gebied.  

Niet Toegestaan zijn 
kwetsbare objecten 
- woningen 
- ziekenhuizen 
- scholen 
- grote kantoren en  
- grote hotels 

Keuze om beperkt kwets-
bare objecten toe te staan 
- bedrijfswoningen 
- enkele winkels 
- sportgelegenheden 
- kleine kantoren en  
- kleine hotels 

Keuze per gebiedstype 
- woongebied 
- buitengebied 
- wonen en bedrijvigheid 
- bedrijventerrein 
(bestaande en nieuwe situaties) 

PR = Plaatsgebonden risico 
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Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde. Wel is er de oriëntatiewaarde, deze dient door de gemeente 
te worden gehanteerd bij overwegingen betreffende het groepsrisico. 
 
De gemeente mag dus zelf bepalen hoe men omgaat met het groepsrisico.  
De keuze kan zijn dat het groepsrisico niet mag toenemen, dat het groeprisico mag toenemen tot de 
oriëntatiewaarde of dat het groepsrisico zelfs mag toenemen boven de oriëntatiewaarde.  
Er mag onderscheid worden gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties en er mag onderscheid worden 
gemaakt per type gebied.  
 
 
4. Mogelijke Beleidskeuzes 
Binnen de Regio Achterhoek hebben de gemeenten besloten om ieder voor zich een beleidsvisie externe 
veiligheid op te stellen. In het ambtelijk overleg Externe Veiligheid en in het portefeuillehouderoverleg zijn 
de concepten met elkaar vergeleken.  
 
Binnen de Regio wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra categorieën beperkt kwetsbare 
of kwetsbare objecten vast te leggen. 
Binnen de Regio wordt nergens uitgegaan van een generieke visie. Een gebiedsgerichte visie heeft de 
voorkeur. De gekozen gebieden zijn; wonen, werken en wonen, bedrijven en buitengebied.  
 
 
Wij verzoeken u een uitspraak te doen over deze beleidsuitgangspunten.  

1. extra categorieën beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten vastleggen? 
2. generieke of gebiedsgerichte visie? 

 
 
Voor de hiervoor aangegeven richtwaarden en oriëntatiewaarden worden verschillende keuzes gemaakt. 
Bij de gemaakte beleidskeuzes is van belang of deze keuze tot bovenwettelijke saneringsgevallen zal 
kunnen gaan leiden. Onder bovenwettelijke saneringen worden saneringen verstaan welke worden 
veroorzaakt door de gemeentelijke beleidskeuze en niet door het Bevi. 
 
In het vervolg wordt aangegeven welke keuzes binnen de gemeenten in de Achterhoek worden overwogen.  
De keuze die als enige gekozen is en die duidelijk het meeste voorkomt worden donkergeel weergegeven.  
De keuze die als tweede is gekozen of die waar 2 keuzes even vaak voorkomen worden lichtgeel 
weergegeven. De keuze waar niet voor gekozen is, zijn niet gekleurd. 
 

GR = Groepsrisico Keuze 1 
Bestaande situaties niet 
aantasten of knelpunten 
aanpakken 

Keuze 2 
GR mag niet toenemen 

Keuze 3 
GR mag toenemen tot  
Oriëntatiewaarde  
mits voldaan wordt aan 
voorwaarden 

Keuze 4 
GR mag toenemen boven 
Oriëntatiewaarde  
mits voldaan wordt aan 
voorwaarden 

Voorwaarden 
- voldoende vluchtwegen 
- bereikbaarheid hulpverlening 
- specifieke maatregelen 

Keuze per gebiedstype 
- woongebied             bv. Keuze 2 
- buitengebied            bv. Keuze 3 
- bedrijventerrein        bv. Keuze 4 
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Visie wonen 
Bestaande situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Bestaande situaties, 
groepsrisico 

Overschrijden 
oriëntatiewaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
groepsrisico 

Toename groepsrisico is niet 
acceptabel 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is niet acceptabel. 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

 
In bestaande situaties wordt ervoor gekozen om overschrijdingen van de richtwaarde en de 
oriëntatiewaarde te accepteren. Dit om saneringsituaties te voorkomen.  
Wel vinden de meesten dat bij overschrijding van de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten moet 
worden nagegaan of maatregelen nodig zijn. 
 
In nieuwe situaties worden overschrijdingen van richtwaarde en oriëntatiewaarde niet toegestaan.  
Het niet acceptabel achten van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, beperkt 
de vestigingsmogelijkheden van nieuwe bedrijven waarop Bevi van toepassing is. 
Een enkele keer wordt een toename van het groepsrisico niet toegestaan. Dit sluit vestiging van nieuwe 
bedrijven waarop Bevi van toepassing is uit. 
 
Visie buitengebied 
Bestaande situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Bestaande situaties, 
groepsrisico 

Overschrijden 
oriëntatiewaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
groepsrisico 

Toename groepsrisico is niet 
acceptabel 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is niet acceptabel. 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

 
De visie buitengebied lijkt op de visie wonen. In nieuwe situaties wordt door sommigen soepeler omgegaan 
met het groepsrisico. 
Om binnen de visie buitengebied te kiezen voor geen toename van het groepsrisico sluit vestiging van Bevi-
bedrijven in het buitengebied of nieuwe woningbouw rond bestaande Bevi-bedrijven uit. 
 
Visie wonen en bedrijvigheid 
Bestaande situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Bestaande situaties, 
groepsrisico 

Overschrijden 
oriëntatiewaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
groepsrisico 

Toename groepsrisico is niet 
acceptabel 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is niet acceptabel. 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 
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Zoals voor de hand ligt wordt meer ruimte aan bedrijven geboden. 
In bestaande situaties wordt ervoor gekozen om overschrijdingen van de grenswaarde en de 
oriëntatiewaarde te accepteren. Dit om bovenwettelijke saneringsituaties te voorkomen waarvoor de 
gemeente vanwege het gemeentelijke beleid financieel aansprakelijk is.  
 
In nieuwe situaties worden overschrijdingen van de richtwaarde toegestaan al dan niet onder voorwaarden.  
In nieuwe situaties wordt een toename van het groepsrisico ook toegestaan waarbij de ene gemeente de 
oriëntatiewaarde als grenswaarde hanteert en de andere gemeente niet.  
Kiezen voor het niet acceptabel achten van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico, beperkt de vestigingsmogelijkheden van nieuwe bedrijven waarop Bevi van toepassing is. 
 
Visie ruimte voor industrie 
Bestaande situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Bestaande situaties, 
groepsrisico 

Overschrijden 
oriëntatiewaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel onder 
voorwaarden. 

Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding van de 
richtwaarde is niet 
acceptabel. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel 
onder voorwaarden. 

Overschrijding van de 
richtwaarde is acceptabel. 

Nieuwe situaties, 
groepsrisico 

Toename groepsrisico is niet 
acceptabel 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is niet acceptabel. 

Toename groepsrisico is 
acceptabel onder voorwaarden. 
Overschrijden oriëntatiewaarde 
is acceptabel. 

 
De visie lijkt op de visie wonen en bedrijvigheid. In nieuwe situaties wordt door sommigen soepeler 
omgegaan met overschrijding van de richtwaarden en met overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
 
Gevolgen van de gemaakte keuzes 
Door de raad wordt per gebied een visie aangegeven. Daarna wordt gekeken naar de knelpunten die 
gekozen visie oplevert. Eventueel kan er nog wat geschoven worden in de visie om de na te streven visie 
kostentechnisch verantwoordbaar te maken. 
Vervolgens wordt de visie uitgewerkt en worden eventuele knelpunten verder toegelicht.  



Notitie Beleid Externe Veiligheid   pag 7 

Bijlage 1, Begrippenlijst 
 
Beperkt kwetsbaar object 

• verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per 

• hectare; 

• dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

• kantoorgebouwen, voor zover geen kwetsbaar object; 

• hotels en restaurants, voor zover geen kwetsbaar object; 

• winkels, voor zover geen kwetsbaar object; 

• sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

• sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover geen 
kwetsbaar object; 

• bedrijfsgebouwen, voor zover geen kwetsbaar object; 

• objecten die met de hierboven genoemde beperkt kwetsbare objecten gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen 
dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor 
zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; 

• objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of 

• een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke 
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat 
ongeval. (deze lijst met objecten is niet limitatief) 
 

Bevi 
Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt 
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het 
besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van 
bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Het besluit legt het plaatsgebonden risico 
vast en geeft een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 
 
Bovenwettelijke saneringssituatie 
Onder bovenwettelijke saneringen worden saneringen verstaan welke worden veroorzaakt door de 
gemeentelijke beleidskeuze en niet door het Bevi. 
 
Externe veiligheid 
Veiligheid in de omgeving van een industriële activiteit (bedrijf en transport) met gevaarlijke stoffen. 
 
Gevaarlijke stoffen 
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. 
Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. De gevaren zijn vaak de keerzijde van 
nuttige eigenschappen van die stoffen. Het zijn vaak brandstoffen, kunststoffen en kunstmest of hulpstoffen 
die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor koelen, reinigen of conserveren. 
 
Grenswaarde 
Grenswaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ten aanzien van het niveau van het 
plaatsgebonden risico. Van een grenswaarde mag niet worden afgeweken.  
 
Groepsrisico 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen geeft de volgende definitie voor het groepsrisico. 
Groepsrisico: cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval 
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. 
Anders gezegd geeft het groepsrisico weer wat de kans is op het overlijden van een groep personen ten 
gevolge van een ongeval bij een bedrijf. Voor het groepsrisico is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er 
de zogeheten oriëntatiewaarde, deze dient door het bevoegde gezag (de vergunningverlener, zijnde de 
provincie of de gemeente) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het groepsrisico. Deze 
oriëntatiewaarde is de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-5 
(éénhonderdduizendste) per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van 
ten hoogste 10-7 (ééntienmiljoenste) per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10-9 (éénmiljardste) per jaar. In Figuur A-1 is een FN-diagram weergegeven 
met daarin als voorbeeld een FN-curve en tevens de oriëntatiewaarde. 
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Inrichting 
Het woord inrichting komt uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder een AMvB van de 
Wet milieubeheer of bedrijven waarvoor een milieuvergunning noodzakelijk is. 
 
Invloedsgebied 
Gebied waarin dodelijke slachtoffers kunnen vallen door een ongeval met een gevaarlijke stof. 
In dit gebied wordt het groepsrisico beoordeeld. 
 
Kwetsbaar object 

• woningen, niet zijnde beperkt kwetsbare objecten; 

• gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  
o 1º ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
o 2º scholen, of gebouwen of gedeelten daarvan, bestemt voor de dagopvang van minderjarigen; 

• gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag 
aanwezig zijn, zoals: 
o 1º kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of 
o 2º complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer 
dan 2000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of 
warenhuis is gevestigd; 

• kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende 
meerdere aaneengesloten dagen. (deze lijst met objecten is niet limitatief) 

 
Plaatsgebonden risico 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen geeft de volgende definitie voor plaatsgebonden risico. 
Plaatsgebonden risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een 
persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is.  
Anders gezegd is het plaatsgebonden risico de kans dat iemand die, (altijd) aanwezig is in de omgeving van 
een bedrijf, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval bij dat bedrijf.  
De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is de contour waarvoor het plaatsgebonden risico een 
waarde heeft van de 10-6/jr (de zogenaamde PR 10-6 contour). Binnen deze contour is nieuwbouw van 
kwetsbare objecten (zoals woningen) niet toegestaan. Voor gedetailleerdere beschrijving van de 
verschillende grenswaarden en de verschillende toepassingen (nieuwe en bestaande situaties en 
overgangsregelingen) wordt hier verwezen naar het Besluit 
 
Richtwaarde 
Richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ten aanzien van het niveau van het 
plaatsgebonden risico. Van een richtwaarde mag slechts om gemotiveerde redenen worden afgeweken. 



Notitie Beleid Externe Veiligheid   pag 9 

Ambtelijke voorkeur 
 

1. Extra kwetsbare objecten  
Geen extra kwetsbare objecten aanwijzen. Er zijn in onze gemeente geen objecten bekend die 
naast de in het Besluit aangewezen kwetsbare objecten zouden moeten worden aangewezen. 

 
2. Bestaande situaties 

Overschrijdingen van de richtwaarde en oriënterende waarde accepteren. 
In woongebied en buitengebied moet bij overschrijding van de richtwaarde worden nagegaan of 
maatregelen nodig zijn. 
Dit uitgangpunt levert geen bovenwettelijke saneringssituaties op. Wij zijn van mening dat de 
gevaarsaspecten van de huidige situaties zodanig zijn dat overschrijdingen acceptabel zijn.  

 
3. Nieuwe situaties 

In woongebied en buitengebied is een overschrijding van de richtwaarde niet accepteren. 
In deze gebieden een toename van het groepsrisico tot de oriëntatiewaarde accepteren onder 
voorwaarden. 
In gebieden met bedrijven en wonen en industriegebieden overschrijding van de richtwaarde 
accepteren maar wel nagaan of maatregelen nodig zijn. 
Alleen in industriegebieden overschrijding van de oriënterende waarde accepteren. 
Behalve in industriegebieden worden er dus grenswaarden gesteld waardoor woningbouw of 
vestiging van Bevi-bedrijven belemmerd kan worden.  

 
4. Aanwijzen gebieden 

Omdat de ambtelijke visie van wonen en buitengebied hetzelfde is kan het aanwijzen van gebieden 
worden beperkt tot industriegebieden, gebieden met bedrijven en wonen (dit zijn de 
bedrijventerreinen waarop ook wonen is toegestaan). Het overige deel is dan woongebied (dit is 
inclusief de centrumgebieden) of buitengebied. Dit maakt het aanwijzen van gebieden eenvoudiger. 

 
 
 Overschrijding 

grenswaarde 
plaatsgebonden 
risico voor 
kwetsbare objecten 

Overschrijding 
richtwaarde 
plaatsgebonden 
risico voor beperkt 
kwetsbare objecten 

Overschrijding 
oriënterende 
waarde 
groepsrisico 

Toename 
groepsrisico 
 

Wonen en 
Landelijk 
gebied 

Niet acceptabel Niet acceptabel 
(m.u.v.bestaande 
situaties) 

Niet acceptabel 
(m.u.v. bestaande 
situaties) 

Acceptabel onder 
voorwaarden  

Ruimte voor 
industrie  

Niet acceptabel Acceptabel onder 
voorwaarden 

Acceptabel onder 
voorwaarden 

Acceptabel onder 
voorwaarden 

Ruimte 
wonen én 
werken 

Niet acceptabel Acceptabel onder 
voorwaarden 

Niet acceptabel  
(m.u.v. bestaande 
situaties) 

Acceptabel onder 
voorwaarden 

 
Ruimte voor industrie: Dit betreft de in de bestemmingsplannen aangewezen industrieterreinen (op 
deze terreinen is wonen niet mogelijk) 
Ruimte wonen én werken: Dit betreft de in de bestemmingsplannen aangewezen bedrijventerreinen (op 
deze terreinen is ook wonen mogelijk)  
Wonen en Landelijk gebied: Dit betreft het overige deel van de gemeente. 


