
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
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Datum raadsvergadering : 18 februari 2010   

 
Onderwerp :  Beleid externe veiligheid 

 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het beleid externe veiligheid vaststellen 
 

 
Inleiding 
Als gevolg van enkele rampen en incidenten zoals de vuurwerkramp in Enschede heeft de rijksoverheid 
regelgeving ontwikkeld op het gebied van externe veiligheid. Binnen deze regelgeving hebben gemeenten 
een zekere beleidsvrijheid. Om te voorkomen dat bij iedere ontwikkeling opnieuw een afweging moet worden 
gemaakt heeft de gemeente beleid ontwikkeld op het gebied van externe veiligheid. 
Aan de hand van de notitie externe veiligheid is in de raadrotonde van 10 september 2009 de richting 
aangegeven waar wij als gemeente ten aanzien van externe veiligheid voor willen staan en waar wij naar toe 
willen. Het raadsvoorstel voldoet aan de gemeenschappelijke conclusies die tijdens de raadsrotonde zijn 
getrokken.  
Het beleidsvoorstel geeft per gebiedstype aan hoe moet worden omgegaan met externe veiligheid, waarbij 
onderscheid is gemaakt voor bestaande en voor nieuwe situaties. De conceptbeleidsvisie heeft de 
inspraakprocedure doorlopen.  
 
Samenvatting 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft beleid externe veiligheid opgesteld. De raad wordt voorgesteld dit 
beleid vast te stellen. Het beleid externe veiligheid geeft aan hoe om te gaan met risico’s op het gebied van 
externe veiligheid in de verschillende gebieden. Wetend dat risico’s onlosmakelijk aan diverse activiteiten 
zijn gebonden. Dit beleid wordt waar nodig toegepast bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen. 
 
Meetbaar effect 
Een heldere beleidsvisie met betrekking tot externe veiligheid. 
 
Argumenten 

1.1 Zonder vaststelling van het beleid moet bij iedere ontwikkeling opnieuw een afweging worden 
gemaakt. 
Het beleid externe veiligheid Oude IJsselstreek geeft aan hoe om te gaan met risico’s op het gebeid van 
externe veiligheid in de verschillende gebieden. Wetend dat risico’s onlosmakelijk aan diverse activiteiten 
zijn gebonden. Dit beleid wordt waar nodig toegepast bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen. 

 
1.2 Het beleid voldoet aan de 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. 

 
1.3 Het beleid voldoet aan de gemeenschappelijke conclusies die tijdens de raadsrotonde zijn 

getrokken. 
Aan de hand van de notitie externe veiligheid is in de raadrotonde van 10 september 2009 de 
richting aangegeven waar wij als gemeente ten aanzien van externe veiligheid voor willen staan en 
waar wij naar toe willen. 

 
1.4 Tijdens de inspraakprocedures zijn geen reacties ontvangen. 

 

Kanttekeningen 
a. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanpassingen van het beleid tot gevolg hebben. 

 
Uitvoering 



Na vaststelling door de raad wordt het beleid bekendgemaakt en geïmplementeerd bij het opstellen van 
milieuvergunningen en bestemmingsplannen. Het beleid wordt op intranet en internet geplaatst. 
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