EXTERNE VEILIGHEID
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EXTERNE VEILIGHEID in uw gemeente

Een samenleving zonder risico’s bestaat niet.
We hebben als samenleving echter wel afspraken
gemaakt over welke risico’s we aanvaardbaar
vinden. Die zijn vastgelegd in normen. Ten aanzien
van externe veiligheid – de risico’s die voortkomen
uit activiteiten met gevaarlijke stoﬀen– heeft de
wetgever het lokale bestuur een bijzondere vrijheid
en verantwoordelijkheid gegeven. Het lokale bestuur
moet zelf de afweging maken tussen economische
of ruimtelijke belangen en de risico’s. Deze brochure
biedt u hiervoor een eerste handvat.

Enkele basisbegrippen
Risicobronnen zijn transportaders (wegen,
spoor, etc.) en bedrijven (LPG-tankstations,
chemische industrie, etc.) waar gevaarlijke
stoffen worden vervoerd of opgeslagen.
Dat brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Als de afstand tot een risicobron maar
groot genoeg is, dan bereik je 100% veiligheid.
Nederland is te klein om deze grote afstanden te hanteren. Daarom is gekozen voor het
bieden van een basisveiligheid aan burgers
door de norm voor het plaatsgebonden risico
(PR). Dit is de kans dat een onbeschermd persoon op een bepaalde plek komt te overlijden
door een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Die PR kun je goed ruimtelijk weergeven als
contour rondom een risicobron. Binnen deze
lijn zmogen geen kwetsbare objecten (huizen,
scholen) worden gebouwd. Zie figuur 1.
Hoe groter de afstand tot de risicobron, hoe
kleiner het risico. Het risico is buiten de PRcontour echter niet opeens nul. Daarom is er
ook nog een gebied waar het groepsrisico(GR)
moet worden bepaald. Dat is de kans dat
een groep mensen overlijd door een ongeval

met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico
geldt geen harde norm, maar een oriëntatiewaarde. Hierbij hoort een verantwoordingsplicht, waarin het gemeentebestuur aangeeft
waarom het ondanks de risico’s akkoord gaat
met een ruimtelijke ontwikkeling en wat
gedaan is om het risico zo laag mogelijk te
houden. Belangrijke onderdelen, zoals een
betere bestrijding en inperking van de omvang van een ramp en vluchtmogelijkheden
komen uit het advies van de Veiligheidsregio.

Waarom is groepsrisico anders?
Het is goed te begrijpen waarom wij als
samenleving anders naar het groepsrisico
kijken dan naar individuele risico’s. Immers,
een ramp waarbij 10 doden vallen heeft
enorme maatschappelijke impact. Laat staan
als er 100 of 1000 doden vallen. De wetgever
vindt dat de afweging tussen ruimtelijke of
economische belangen en de (toename van)
risico’s onderdeel moet zijn van een politieke
discussie in college en raad.
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Het bestuur maakt de afweging

Maar hoe weeg je de ontwikkeling van het stationsgebied af tegen een toename van het
groepsrisico? Hoe bepaal je of een dure ingreep in een ruimtelijk plan opweegt tegen de
veiligheidswinst die je ermee bereikt?

Er zijn een paar relatief eenvoudige vragen die u gaande het planproces kunt stellen, als onderdeel
van een eind afweging.

Zijn er alternatieven voor deze locatie?

De eerste en belangrijkste afweging is natuurlijk of je überhaupt wel moet willen bouwen in de
buurt van een risicobron. Is er echt goed naar alternatieve locaties gekeken?

Is er zoveel mogelijk afstand gehouden tot de risicobron?

Als de gebouwen binnen het plangebied verder van de risicobron worden gepland, dan neemt
de kans op slachtoffers af. Plan bijvoorbeeld de parkeerplaatsen tussen het gebouw en de bron
in, of een waterpartij (goed voor het bluswater!).

Kan het aantal mensen in het gebied omlaag?

Hoe minder mensen in de woningen en gebouwen in het gebied aanwezig zijn, hoe kleiner het
aantal slachtoffers als er iets misgaat.

Wordt er rekening gehouden met zelfredzaamheid

Voordat een ongeval escaleert, is er vaak nog wel enige waarschuwingstijd. Als mensen zich in
die tijd uit de voeten kunnen maken, scheelt dat slachtoffers. Bouw dus liever geen kleuterschool,
bejaardenhuis of ziekenhuis naast een risicobron.

Kunnen de hulpdiensten erbij als het nodig is?

Als er onverhoopt iets misgaat, moeten de hulpdiensten wel dichtbij kunnen komen om te blussen, of om mensen af te voeren. Daarvoor zijn bereikbaarheidswegen en opstelplaatsen nodig.

Zijn de gebouwen zelf veilig?

Er kunnen ook maatregelen aan de gebouwen zelf worden genomen om slachtoffers te voorkomen, zoals brandwerende gevels of afsluitbare ventilatie.
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Uw verantwoordelijkheid

Zij helpen u graag
De omgevingsdienst en veiligheidsregio
hebben specialistische kennis en kunde
in huis om de hoogte van het risico te
berekenen en gemeenten te adviseren
over risicobeperking. Hoe vroeger in het
proces zij zijn aangehaakt, des te makkelijker
en eﬀectiever de maatregelen
te implementeren zijn.
Beide organisaties participeren ook in
een multidisciplinair Regioteam dat in uw
regio actief is. Deze teams hebben werken
aan een betere verantwoording van het
groepsrisico, vanuit de ﬁlosoﬁe dat echte
veiligheidswinst het beste bereikt kan worden
door samenwerking. Zij fungeren daarbij
als initiator en katalysator voor de interactie
tussen gemeenten, veiligheidsregio en
omgevingsdienst. Zie voor meer informatie
www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl.

Het regioteam
Het regioteam in uw omgeving

Groepsrisico, de film

In drie minuten duidelijkheid over hoe
groepsrisico verantwoord kan worden?
Bekijk de ﬁlm op
www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl.

