Instrument Ruimtelijke Veiligheid
Informatie voor ruimtelijke ordenaars

Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid
in één oogopslag
Met het instrument wil de VRGZ aansluiten op de praktijk van
planologen en stedenbouwkundigen. Dat betekent dat er per
gemeente en met de provincie goede afspraken gemaakt moeten
worden en maatwerk de standaard is. De uitgangspunten daarbij zijn:
Eén loket
De VRGZ brengt alle kennis over ruimtelijke veiligheid en de bijbehorende veiligheidsonderwerpen voor u samen en fungeert als
hét loket in de regio.
Vast contactpersoon
U krijgt een vast contactpersoon vanuit de VRGZ toegewezen, die
kennis heeft van uw organisatie en het lokale beleid. Uw contactpersoon bezoekt u meerdere keren per jaar om lopende en
komende zaken door te spreken.
Eén geïntegreerd advies
De VRGZ waakt ervoor dat er op onderwerpen in het advies tegenstrijdigheden voorkomen; u ontvangt één geïntegreerd advies.
Het gesprek als basis
Het (schriftelijke) advies mag voor u als aanvrager geen verrassingen meer bevatten en moet goed aansluiten op uw behoefte. Om
dit te waarborgen, gaan (én blijven) we met u in gesprek.

Contact
Onderstaande adviseurs zijn de vaste contactpersonen voor de
gemeenten in Gelderland-Zuid en de provincie:
Michel van Haaften
Telefoon 088-4575909
Mobiel
06-53143189
E-mail
michel.van.haaften@vrgz.nl
Hans de Harder
Telefoon 088-4575083
Mobiel
06-20451912
E-mail
hans.de.harder@vrgz.nl
Sander van den Hoogen
Telefoon 088-4575214
Mobiel
06-46919696
E-mail
sander.van.den.hoogen@vrgz.nl
Mieke Okhuysen
Telefoon 088-4575182
Mobiel
06-13280419
E-mail
mieke.okhuysen@vrgz.nl
Op www.vrgz.nl/voor-partners/ruimtelijke-veiligheid houden we u
op de hoogte van de actualiteiten rond het IRV.
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid draagt bij aan een veilige regio, waarin rampen en crises
zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle
en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 16 gemeenten, de
politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.
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helpt bij het integraal afwegen van veiligheid

is laagdrempelig te gebruiken

leidt tot een advies dat meerdere onderwerpen belicht

Iedereen hecht belang aan veiligheid. Maar hoe weegt en
vertaalt u dit belang bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen?
Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid geeft antwoord op
deze vraag.

Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid is zo ontwikkeld dat u er
als ruimtelijke ordenaar laagdrempelig gebruik van kunt maken.
Het bestaat uit drie delen:

Het advies dat u krijgt, is altijd opgebouwd aan de hand van meerdere veiligheidsonderwerpen. De adviseurs van de VRGZ gebruiken
hiervoor het inhoudelijk deel van het instrument.
Er zijn op hoofdlijnen twee typen adviesverzoeken: het locatievraagstuk (zoals een structuurvisie) en een inrichtingsvraagstuk (zoals een
bestemmingsplan). Daarbij geldt dat hoe concreter het plan is, hoe
meer onderdelen worden getoetst en hoe concreter het advies is.

Externe veiligheid krijgt bij ruimtelijke ontwikkelingen al een eigen
paragraaf. Daarnaast is er soms aandacht voor de mogelijke knelpunten die een bestemmingsplan oplevert voor de hulpdiensten,
zoals de bereikbaarheid van objecten. In de praktijk blijkt het
echter lastig om deze onderwerpen om te zetten naar planregels.
Veel geadviseerde maatregelen zijn niet ruimtelijk te vertalen.
De vraag blijft dan of het plan voldoende veilig is. Daarnaast
zijn er natuurlijk veel meer onderwerpen die van belang zijn
bij ruimtelijke veiligheid.
Voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) waren dit én
de ambitie om gemeenten en de provincie Gelderland maximaal
te ondersteunen bij het maken van veilige ruimtelijke plannen
aanleiding voor het ontwikkelen van het Instrument Ruimtelijke
Veiligheid. Ook de komst van de Omgevingswet in 2018, met als
uitgangspunt een veilige en gezonde leefomgeving, maakt een
integrale afweging van veiligheidsonderwerpen bij ruimtelijke
plannen noodzakelijk. De VRGZ brengt haar kennis graag over op
een manier die voor gemeenten en provincie bruikbaar is. Dát is
het doel van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid.

1. een inhoudelijk deel met de veiligheidsonderwerpen waarover
wordt geadviseerd;
2. een procesdeel over hoe gemeenten een beroep kunnen doen
op de VRGZ;
3. een kennisdeel, dat in twee aparte documenten is beschreven:
één voor de veiligheidsadviseurs en één voor de ruimtelijke
ordenaars.

IN GEZAMENLIJKHEID TOT STAND GEKOMEN

Ruimtelijke ordenaars van een aantal gemeenten uit GelderlandZuid en de provincie, de hulpdiensten en de GGD in de regio
hebben met elkaar aan de ontwikkeling en realisatie van het
Instrument Ruimtelijke Veiligheid gewerkt. Ieder bracht zijn
eigen expertise in. Het samen optrekken was essentieel om te
komen tot een goed bruikbaar instrument. Daarbij heeft deze
aanpak niet alleen het inzicht in elkaars werkveld vergroot,
maar ook de wil om samen te werken aan een veilige inrichting
van de ruimte om ons heen.

Het advies bevat op basis van onderstaande onderwerpen alleen
die elementen die ruimtelijk te vertalen zijn.
Bij locatievraagstukken belicht het advies de volgende onderwerpen:
hoogwater
externe veiligheid
gezondheid (eerste verkenning)
natuurbrandrisico
opkomsttijd hulpdiensten
Bij inrichtingsvraagstukken belicht het advies daarnaast de volgende
onderwerpen:
evenementen
bereikbaarheid voor hulpdiensten
verkeer
sociale veiligheid

