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Over het handboek 
 
Het Handboek Omgevingsveiligheid biedt de methode om te bepalen of bij de inrichting van 
een gebied extra aandacht nodig is voor bescherming van mensen. Het Rijk introduceert 
met de Omgevingswet een gemoderniseerde aanpak van het externe veiligheidsbeleid. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt op verzoek van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat én het werkveld het Handboek 
Omgevingsveiligheid om inzicht te geven in het nieuwe systeem. Het handboek, dat als 
website is gepubliceerd, is bedoeld voor bestuurders, burgers, gebiedsontwikkelaars en 
andere deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van 
het omgevingsveiligheidsbeleid. Daarnaast biedt het handboek methoden om invulling te 
geven aan omgevingsveiligheid. 
 

Doel van het Handboek  
Het Handboek Omgevingsveiligheid helpt u om invulling te geven aan het 
omgevingsveiligheidsbeleid en heeft een tweeledig doel: 

1. Het handboek biedt informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd 
en wie welke rol heeft. Het biedt achtergrondkennis waarmee het bevoegd gezag, 
beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk kunnen 
motiveren. In die zin maakt het handboek geen beleidsmatige keuzes. Beleidskeuzes 
zijn de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

2. Het handboek biedt methoden om invulling te geven aan het 
omgevingsveiligheidsbeleid. Zo bevat het handboek methoden om vast te stellen of 
in een gebied aandacht nodig is voor bescherming tegen brand, explosie of gifwolk 
ten gevolge van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast biedt het 
handboek inhoudelijk aangrijpingspunten voor het selecteren van maatregelen die 
geschikt zijn voor het bieden van zinvolle en haalbare bescherming. Door deze 
methoden vast te leggen, kunnen overal in Nederland dezelfde technische 
toepassingen worden gebruikt. De methoden zijn zo vorm gegeven dat ze ruimte 
bieden om (lokaal) beleidskeuzes te maken op basis van bijvoorbeeld de 
omgevingsvisie. 

 

In de Omgevingsregeling staat welke delen van het Handboek omgevingsveiligheid door de 

wetgever worden aangewezen. Daarnaast kan het handboek worden gebruikt als 

inhoudelijke argumentatie bij jurisprudentie, mochten verschillen van inzicht leiden tot een 

rechtsgang. 

 

Wat is Omgevingsveiligheid? 
Op nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn er regels en vergunningen die verplichten tot 

een veilige productie, opslag gebruik én vervoer van gevaarlijke stoffen. Als er toch een 

ongeval gebeurt, is het nodig de omgeving te beschermen tegen gevaren als brand, explosie 
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of een gifwolk. Omgevingsveiligheid  richt zich op de balans tussen activiteiten met 

gevaarlijke stoffen en inrichting van de omgeving. De bescherming en eventueel te treffen 

maatregelen zijn op de omgeving gericht. 

De activiteit met gevaarlijke stoffen zelf is gereguleerd via een vergunning of regeling. 

Daarbij zijn bijvoorbeeld eisen gesteld aan de veiligheid van de installaties die bij de 

activiteit horen of aan de transportmiddelen. Het doel van deze eisen is een veilige 

bedrijfsvoering en het voorkomen en/of beperken van risico’s op ongevallen en mogelijke 

effecten binnen en buiten de activiteit. 

 

Omgevingsveiligheidsbeleid 
In Nederland is de ruimte voor wonen én werken schaars. Mensen willen gezond en veilig 

leven en het bedrijfsleven wil ruimte houden voor (economische) groei. Deze balans tussen 

ruimte voor ontwikkeling en het waarborgen van een veilige leefomgeving is het onderwerp 

van omgevingsveiligheid. 

 

Omgevingsveiligheidsbeleid biedt de kaders om een gebied zo in te kunnen richten dat 

mensen die er wonen of werken voldoende zijn beschermd bij ongevallen met gevaarlijke 

stoffen. De betekenis van ‘voldoende bescherming’ kan in een woonwijk anders zijn dan op 

een industrieterrein. Door vooraf na te denken en doeltreffende maatregelen te treffen, 

kunnen mensen die in het gebied wonen of werken worden beschermd, bijvoorbeeld door 

afstand te houden of mensen in het gebied de mogelijkheid te bieden om te vluchten of 

schuilen. In het omgevingsveiligheidsbeleid is naast het instrument plaatsgebonden risico 

het instrument aandachtsgebieden geplaatst om invulling te geven aan het beschermen van 

de omgeving. 

 

Rol ministerie en rol RIVM 
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schrijft het Handboek 

omgevingsveiligheid in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna 

IenW). IenW is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en de inrichting van het 

omgevingsveiligheidsbeleid. 

 

De rol van het RIVM is die van onafhankelijke ‘kennisleverancier’. De technische kennis en 

wetenschappelijke inzichten kunnen worden betrokken bij de beleidsvorming en -

uitvoering. Voor inhoudelijke aanvullingen en vragen over het Handboek kunt u bij het RIVM 

terecht. De door het RIVM aangeleverde informatie kan worden gebruikt ter onderbouwing 

van beleidsmatige keuzes en als achtergrond voor het beantwoorden van vragen. 

 

Beleidsbesluiten en afwegingen liggen bij het bevoegd gezag en bij IenW. Aangezien achter 

kennisvragen belangen en beleidskeuzes schuil kunnen gaan, dienen ‘belangen’ en inhoud 

helder zijn te onderscheiden. Het is aan belanghebbenden zoals burgers, ontwikkelaars, 
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veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven om hun belangen in te brengen 

bij het bevoegd gezag en IenW. De controle en validatie van de inhoudelijke methoden en 

informatie ligt bij het RIVM. 
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Juridisch kader 
 

Beleidsdoelen en zorgplicht 
Het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid is juridisch ingebed in de Omgevingswet 
Externe link. De komst van de Omgevingswet en de ervaringen met het externe 
veiligheidsbeleid zijn aanleiding geweest voor een accentverschuiving binnen het beleid 
over externe veiligheid. Daarmee is ook de naamgeving veranderd naar 
omgevingsveiligheid. 
Het bereiken en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving is een van de 
maatschappelijke doelen van de Omgevingswet (artikel 1.3). De maatschappelijke doelen 
van de Omgevingswet zijn tweeledig en moeten in onderlinge samenhang worden bezien: 

• het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 
een goede omgevingskwaliteit, en 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter 
vervulling van maatschappelijke behoeften. 

 
Kernvraag: Is de veiligheid voldoende gewaarborgd en zijn milieu en gezondheid voldoende 
beschermd? 
De Omgevingswet gaat over het zoeken van de balans tussen aspecten in de leefomgeving, 
zoals veiligheid én gezondheid, en andere belangen en belanghebbenden, zoals de burger. 
Het bevoegde gezag dient op van basis van artikel 5.26 (en artikel 4.22 lid 2) Omgevingswet 
te besluiten of de veiligheid voldoende is gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende 
zijn beschermd. Voor omgevingsveiligheid krijgt dit invulling via de instructieregels uit artikel 
8.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het  bevoegd gezag bepaalt conform de 
instructieregels (met name op basis van artikel 5.15 Bkl) of de veiligheid voldoende is 
gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn beschermd. 
 
Voldoende veilig wordt geoperationaliseerd in termen van bescherming. Bescherming van 
mensen tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen wordt gerealiseerd door 
een gebied zo in te richten dat de mensen die er verblijven voldoende zijn beschermd tegen 
de gevaren van een brand, explosie of een gifwolk. Bescherming betekent in deze context 
het voorkomen en beperken van slachtoffers en schade als gevolg van een ongewoon 
voorval met gevaarlijke stoffen. 
 

Zorgplicht 
De Omgevingswet bevat een zorgplicht voor de fysieke leefomgeving (artikel 1.6). Deze 

zorgplicht betekent dat iedereen een rol en verantwoordelijkheid heeft bij de zorg voor de 

kwaliteit van de leefomgeving. In artikel 1.7 is bepaald dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de 

fysieke leefomgeving, verplicht is maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen. 

Voor zover dat niet mogelijk is, is hij verplicht die gevolgen zo veel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. Als ook dat onvoldoende mogelijk is, is hij verplicht de activiteiten 

achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Aan deze 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
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zorgplicht wordt voldaan door het naleven van de specifieke wettelijke regels die met het 

oog op de doelen van de wet zijn gesteld (artikel 1.8). Ook het waarborgen van de 

omgevingsveiligheid valt onder de zorgplicht voor de leefomgeving. Het veilig inrichten en 

gebruiken van de leefomgeving is hiermee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

publieke en private partijen en niet enkel een taak van de overheid. 

 

Taken, rollen en instrumenten Omgevingswet 
Voor het uitvoeren van de Omgevingswet, hebben overheden verschillende wettelijke 

instrumenten tot hun beschikking, waaronder algemene rijksregels, de omgevingsvisie, het 

omgevingsprogramma, het omgevingsplan (gemeenten) of de omgevingsverordening 

(provincies), het projectbesluit of de omgevingsvergunning. In deze documenten kunnen 

overheden hun visie, beleid en regels vastleggen. 

Een uitgebreide toelichting op rollen, taken en wetsinstrumenten is te vinden op de 

volgende website: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/.  

 

De omgevingswet kent een zestal kerninstrumenten: 

1. Omgevingsvisie, met de strategische visie van het Rijk, de provincie en de gemeente voor 

de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving; 

2. Programma, met maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of 

doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken;  

3. Decentrale regelgeving, zoals omgevingsverordening provincie, omgevingsplan 

gemeente  en waterschapsverordening waterschap; 

4. Algemene rijksregels, met regels voor activiteiten die burgers en bedrijven in de 

leefomgeving uitvoeren, zoals het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het 

Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving; 

5. Omgevingsvergunning, waarmee burgers en bedrijven (en overheden) aan het bevoegd 

gezag toestemming kunnen vragen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving 

uit te voeren; 

6. Projectbesluit, een instrument waarmee provincie, waterschap of Rijk toestemming kan 

geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. 

 

Decentrale afwegingsruimte 
Het waarborgen van voldoende aandacht voor omgevingsveiligheid is onderdeel van de 

kwaliteitseisen die gelden bij het inrichten en gebruiken van een gebied. Een gemeente kan 

bijvoorbeeld vastleggen in welke gebieden extra maatregelen noodzakelijk zijn om de 

mensen in dat gebied te beschermen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Deze 

kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en eventuele 

omgevingsprogramma’s. 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/
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De Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid bieden ruimte voor 

het bevoegd gezag om binnen kaders eigen afwegingen te maken over de kwaliteit en 

bescherming van de fysieke leefomgeving. Bestuurlijke afwegingsruimte biedt het bevoegd 

gezag (het decentrale bestuur) ruimte om regelgeving toe te spitsen op de lokale situatie en 

de lokale ambities. De transparantie en onderbouwing van de bestuurlijke keuzes die vanuit 

de Omgevingswet worden gevraagd, is geborgd via de bepalingen in de Algemene wet 

Bestuursrecht. 

Een provincie of gemeente legt in een omgevingsvisie haar ambities voor de kwaliteit en 

ontwikkeling van haar gebied neer. In een omgevingsvisie is sprake van een integrale 

beschouwing van de fysieke leefomgeving. 

 

Het omgevingsplan is een van de instrumenten voor het bereiken van de doelen uit de 

Omgevingswet. Op grond van artikel 4.1 kunnen in het omgevingsplan, met het oog op de 

doelen van de wet, regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen 

hebben voor de fysieke leefomgeving. In artikel 4.2 is geregeld dat het omgevingsplan voor 

het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan 

locaties bevat, dit geldt ook voor de andere regels die met het oog op de doelen van de wet 

nodig zijn. 

 

Gereedschapskist omgevingsveiligheid 
Het omgevingsplan heeft – in vergelijking met het bestemmingsplan –  een bredere 

strekking dan alleen ruimtelijk relevante regels. Een gemeente kan in het omgevingsplan, 

naast regels die nodig zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, ook 

regels stellen over de invloed van activiteiten op de fysieke leefomgeving. Deze regels 

kunnen variëren van globaal tot locatie-specifiek. Het omgevingsplan is geschikt om de 

ontwikkelingsrichting van een gebied vast te leggen en daarbij randvoorwaarden op te 

nemen voor toekomstige activiteiten. Daardoor is het flexibel, maar waarborgt het 

tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving. In een omgevingsplan worden de 

beleidskeuzes uit de omgevingsvisie vertaald in juridisch bindende regels. Het 

omgevingsplan motiveert en onderbouwt de in het betreffende plangebied geboden 

omgevingskwaliteit en vertaalt deze voor omgevingsveiligheid. De regels uit het 

omgevingsplan komen voort uit de motivatie en bieden borging van maatregelen in de 

omgeving en aanvullende bouweisen. 

 

Het bevoegde gezag heeft binnen het stelsel van de Omgevingswet diverse instrumenten 

beschikbaar. De gereedschapskist kan worden gebruikt om te zorgen dat de veiligheid 

voldoende is gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn beschermd. In dit 

handboek zijn de typen maatregelen uitgewerkt. 
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De gereedschapskist bevat de volgende maatregelen: 

• afstand houden tot de risicobron; 

• risicocommunicatie; 

• beperken personendichtheden in de omgeving van de risicobron; 

• vlucht- en schuilmogelijkheden; 

• omgevingsmaatregelen; 

• aanvullende bouwmaatregelen. 

 

Bij het evenwichtig toedelen van functies aan locaties is het waarborgen van de veiligheid 

van groot belang. Uit veiligheidsoogpunt heeft het toelaten van nieuwe gebouwen buiten 

een aandachtsgebied de voorkeur.  Ook als dit niet haalbaar is dan is het verstandig 

voldoende afstand te houden tot de risicovolle activiteit. Daar hoort voorlichting bij over de 

aandachtsgebieden en het handelingsperspectief dat aanwezigen hebben ten tijden van een 

incident met gevaarlijke stoffen. 

 

Als de gemeente  kiest om situaties toe te laten waarin binnen (nieuwe of bestaande) 

aandachtsgebieden (nieuwe) gebouwen of locaties toe zijn gelaten, kan worden overwogen 

de personendichtheid of de verblijftijd van personen in dat gebied te beperken. Daarbij is 

het van belang om te zorgen dat de vlucht- en/of schuilmogelijkheden zijn afgestemd op het 

aantal aanwezige personen, dit kan door het situeren van vluchtwegen van de activiteit met 

gevaarlijke stoffen af, te zorgen voor verschillende ontsluitingswegen en te zorgen dat de 

schuilmogelijkheden groot genoeg zijn. Ook hier hoort voorlichting bij over het 

handelingsperspectief van burgers en bedrijven in het aandachtsgebied. Ook kunnen 

maatregelen worden getroffen om de gevolgen van een incident te beperken, denk aan een 

greppel of drempel om de verspreiding van een  plasbrand te beïnvloeden of een wal die bij 

een explosie scherven tegen houdt en wellicht zelfs de drukgolf deels 

kan afbuigen.  Dergelijke omgevingsmaatregelen kunnen, door de bescherming die ze 

bieden, de kwaliteitseisen die worden gesteld aan vlucht- en schuilmogelijkheden 

verminderen. Immers, als met een omgevingsmaatregel is geborgd dat vluchtende of 

schuilende mensen al voldoende zijn beschermd tegen scherfwerking vanuit de 

explosiebron hebben bouwkundige eisen aan de vluchtweg nog maar een beperkte 

meerwaarde. Dit kan worden meegewogen bij het toepassen van aanvullende bouweisen 

(brand- en explosievoorschriftengebied). 

 

Nu al voorsorteren op de Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland voor 2021. Op dat moment wordt 

toepassing van het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid juridisch verplicht. 

Overheden hoeven echter niet te wachten met het toepassen van het beleid. Zij kunnen 

nu al voorsorteren op de Omgevingswet en het omgevingsveiligheidsbeleid. Het volgende 

kader de belangrijkste aandachtpunten bij het voorsorteren op de Omgevingswet. 
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Aandachtspunten bij het voorsorteren op de Omgevingswet 
Het Handboek omgevingsveiligheid en de stappenplannen die daar onderdeel van uitmaken, 

gaan uit van het gemoderniseerde instrumentarium dat beschikbaar is onder de 

Omgevingswet. Het is daarom belangrijk om bij het voorsorteren op de Omgevingswet 

rekening te houden met de doelstellingen van het omgevingsveiligheidsbeleid en met de 

mate waarin de nieuwe instrumenten toepasbaar zijn in de periode waarin de 

Omgevingswet nog niet in werking is. 

 

De Eerste en Tweede Kamer hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om het 

groepsrisico te vernieuwen. Met het traject Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid 

geeft het kabinet hier invulling aan. Deze vernieuwing is opgenomen in het Bkl en het 

Bal. De kern van de vernieuwing is dat het bevoegd gezag veiligheid als ontwerpvariabele 

meeneemt in de planvorming. In de ontwerpfase zijn namelijk nog keuzes te maken die 

bijdragen aan de omgevingsveiligheid. Daarbij kan gedacht worden aan het op een andere, 

minder risicovolle locatie realiseren van een bepaalde ontwikkeling of het voorschrijven van 

maatregelen die zorgen voor voldoende bescherming. De inhoud van en gedachten achter 

de Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid kunnen ook nu al worden toegepast bij de 

huidige wijze van het verantwoorden van het groepsrisico. Zo is de informatie die nodig is 

om aandachtsgebieden te bepalen op dit moment al beschikbaar en kan het bevoegd gezag 

er voor kiezen deze informatie mee te nemen in de bestuurlijke verantwoording van het 

groepsrisico. 

 

Aandachtspunten 

Het toepassen van het Handboek voor de verantwoording van het groepsrisico, om 

daarmee voor te sorteren op de Omgevingswet vraagt om beleidsmatige en juridische 

alertheid. Een punt van aandacht is dat de vigerende wet en regelgeving uitgaat van 

verantwoording van het groepsrisico binnen het invloedsgebied (gedefinieerd als het 1% 

letaliteitsgebied of bij LPG-tankstations het 100% letaliteitsgebied). Dat gebied komt niet 

(altijd) overeen met het aandachtsgebied (gedefinieerd vanuit de bescherming van mensen 

binnen). Dit heeft drie oorzaken: 

1. Een aandachtsgebied is gespecificeerd naar een bepaald gevaar (brand, explosie of 

gifwolk) en een invloedsgebied niet. Daar waar nu sprake is van één invloedsgebied 

kan dus sprake zijn van drie aandachtsgebieden; 

2. Een aandachtsgebied houdt rekening met de bescherming die nieuwbouw biedt aan 

mensen die binnen schuilen bij een van buiten komende brand, explosie of gifwolk; 

3. Een aandachtsgebied gaat uit van bescherming en een invloedsgebied gaat uit 

van 1% letaliteit (direct overlijden). 
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Relevant bij gebruikmaken van het nieuwe instrument, is artikel 5.2 van het Bkl 

(veiligheidsrisico’s van rampen, branden en crises), waarmee in een omgevingsplan rekening 

moet worden gehouden. In dit artikel is een koppeling gemaakt met de Wet 

veiligheidsregio’s. De verplichtingen die uit dit artikel volgen zijn juridisch niet beperkt tot 

een invloedsgebied in de zin van het 1% letaliteitsgebied. De juridische reikwijdte van deze 

verplichtingen strekken zicht uit tot het gehele gebied waar zich nog relevante gevolgen van 

een ramp of brand kunnen voordoen (het effectgebied). 

 

Voorbeeld van voorsorteren op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, 

artikel 12 en 13 

De aandachtsgebieden rondom een risicobron worden bepaald met behulp van hetzelfde 

rekenbestand en -programma als waarmee de hoogte van het groepsrisico wordt berekend. 

De aandachtsgebieden kunnen worden gebruikt om concreet te maken door welke gevaren 

de omgeving kan worden geraakt (brand, explosie, gifwolk). Deze inzichten kunnen worden 

benut om een heldere onderbouwing te geven van de verantwoording van het groepsrisico. 

Hieronder is, onder verwijzing naar de relevante artikelen uit het Bevi, aangegeven hoe het 

Handboek nu al kan worden toegepast. 

Artikel 12, lid 1 onder b en Artikel 13, lid 1 onder b 

In Nederland worden met het rekenpakket SAFETI-NL de omgevingsveiligheidsrisico's 

berekend van buisleidingen (voor chemicaliën en aardolieproducten) en inrichtingen waar 

gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen. Met behulp van dit 

rekenpakket en het rekenbestand dat op grond van de huidige wet- en regelgeving al moet 

worden toegepast kunnen de aandachtsgebieden worden bepaald. Dit geldt zowel voor het 

rekenbestand dat nodig is voor vergunningverlening (milieu) als voor het rekenbestand voor 

een ruimtelijke ontwikkeling. Om aandachtsgebieden te berekenen is minder informatie 

nodig dan om het groepsrisico te berekenen, waardoor de aandachtsgebieden al 

beschikbaar gesteld kunnen worden voorafgaand aan het maken van een ruimtelijk 

ontwerp. De wijze waarop de aandachtsgebieden kunnen worden bepaald, staat 

beschreven in de stappenplannen in dit Handboek. 

 

Artikel 12, lid 1 onder c, d en e en Artikel 13 lid 1 onder c t/m i 

Het bevoegd gezag moet in (de toelichting of onderbouwing van) het besluit informatie 

opnemen op basis waarvan het besluit wordt gemotiveerd; het gaat onder meer over 

(voorgenomen) beschermende maatregelen ter beperking van de omvang van een ramp, 

mogelijkheden voor rampbestrijding, vluchtmogelijkheden of een andere ruimtelijke 

ontwikkeling. De aandachtsgebieden laten zien waar mensen binnenshuis zonder 

aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van brand 

(warmtestraling), explosie (druk) en gifwolk (concentratie giftige stoffen in de lucht). Dit 



Dit is een ongecontroleerde kopie van het Handboek en het document kan onjuistheden of incompleetheden 

bevatten. De actuele versie van het Handboek Omgevingsveiligheid treft u op omgevingsveiligheid.rivm.nl 

 

 
13 

Handboek biedt technisch houvast bij de invulling van te treffen beschermende 

maatregelen (afstand houden, schuilen of vluchten). 

 

Artikel 12, lid 2 en 3 Artikel 13 lid 2 en 3 

Doordat aandachtsgebieden concreet maken welke gevolgen een ramp met gevaarlijke 

stoffen heeft (brand, explosie, gifwolk) bieden ze een helder vertrekpunt voor de advisering 

door de veiligheidsregio en de afstemming met burgemeester en wethouders van de 

gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk ligt binnen het invloedsgebied. 
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Veilig en gezond 
 
Dit deel van het Handboek omgevingsveiligheid gaat in op de 'veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving'. In artikel 2.1 van de Omgevingswet is deze doelstelling gekoppeld aan het 
waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid en het milieu. Het 
benutten van de leefomgeving kan, zolang het samen gaat met het  bieden van veiligheid en 
bescherming. Of de geboden bescherming voldoende is om de veiligheid te waarborgen is 
een onderdeel van een integrale bestuurlijke afweging. 
 
Dit deel van het handboek bevat de volgende onderdelen: 

• integrale benadering vanuit de Omgevingswet; 

• veiligheid, gezondheid en milieu; 

• brede bestuurlijke afweging. 
 
De specifieke informatie over het toepassen van wet- en regelgeving is te vinden in 
de stappenplannen omgevingsveiligheid. 
 

Integrale benadering vanuit de Omgevingswet 
Een van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het in onderlinge samenhang 
benaderen van de leefomgeving. Deze samenhangende benadering wordt in praktijk 
gebracht via de inhoud van omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen en via het 
besluitvormingsproces. 
 
Bij een integrale benadering wordt in het besluitvormingsproces rekening gehouden met de 
samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en van 
de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Dit kunnen belangen zijn als gezondheid en 
omgevingsveiligheid, maar ook bereikbaarheid, werkgelegenheid, voorzieningenniveau, 
etc. Zo kan een gemeente besluiten om een nieuw zeer kwetsbaar object in een bestaand 
brandaandachtsgebied toe te staan, wanneer in de integrale afweging andere onderdelen 
en aspecten van de fysieke leefomgeving zwaarder wegen. 
 
Uitgaan van een integrale benadering vraagt om participatie. Door vooraf informatie te 
delen, open te staan voor nieuwe inzichten en mogelijkheden te bieden voor meedenken, 
komen verschillende invalshoeken, kennis en creativiteit beschikbaar. Een 
dergelijke vroegtijdige samenwerking vergroot de kwaliteit van de oplossingen en kan 
bijdragen aan het draagvlak voor de bestuurlijke keuzes. De Inspiratiegids Participatie 
Omgevingswet Externe link geeft praktische handvatten hoe participatie ingevuld kan  
worden. 
 

Toelichting integrale benadering 
Een samenhangende benadering van het proces tot het komen van een omgevingsplan 
houdt in dat er tijdens de besluitvorming een integrale afweging van belangen is. Dit kan 
worden georganiseerd door verschillende belanghebbenden en inhoudsdeskundigen te 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/overzicht-stappenplannen-omgevingsveiligheid
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
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betrekken en inbreng te laten hebben tijdens de voorafgaande verkenning en de 
voorbereiding van het besluitvormingsproces. Integraliteit wordt in deze context opgevat als 
een werkwijze. Voor de ontwikkeling van een omgevingsplan betekent dit dat naast alle 
andere belangen die spelen in het betreffende gebied, ook rekening wordt gehouden met 
de mogelijke gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Naast een integraal proces (werkwijze) om te komen tot een besluit wordt er naar 

gestreefd dat ook het resultaat van het besluitvormingsproces integraal is. Een integraal 

omgevingsplan kan hierbij dienen als instrument om ruimteclaims te coördineren en hierin 

samenhang aan te brengen. Deze samenhang kan tot uitdrukking komen in een zekere 

logica in de inrichting van een gebied en de activiteiten die er plaats vinden. Het streven is 

dan om activiteiten zoveel mogelijk elkaar te laten versterken en zo min mogelijk te laten 

conflicteren. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat een industriegebied benedenstrooms 

van een natuurgebied ligt in plaats van bovenstrooms. Het coördineren, afstemmen en waar 

mogelijk integreren van verschillende ruimteclaims is hierbij geen doel op zich, maar een 

middel om de maatschappelijke doelen van de omgevingswet (artikel 1.3) te realiseren, 

namelijk het in onderlinge samenhang: 

• bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit, en 

• doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter 

vervulling van maatschappelijke behoeften. 

 

Veiligheid, gezondheid en milieu 
De fysieke leefomgeving kan, samen met de activiteiten die er plaats vinden, gevolgen 

hebben voor de gezondheid en veiligheid van mensen en de bescherming van het milieu: in 

positieve of negatieve zin. Zo kan een groene en beweegvriendelijke omgeving met een 

verhoogd geluidsniveau en activiteiten met gevaarlijke stoffen in de omgeving, op 

verschillende manieren invloed hebben op veiligheid, gezondheid en milieu. 

 

De instrumenten uit de Omgevingswet bieden overheden kansen om bij te dragen aan een 

gezonde en veilige leefomgeving. De website gezonde leefomgevingExterne link biedt meer 

informatie over het samenwerken aan een gezonde leefomgeving. Bij het thema gezondheid 

gaat het hierbij niet alleen om aan- of afwezigheid van lichamelijke of psychische ziekte, 

maar ook om de mogelijkheden van mensen om zelf invloed uit te oefenen op fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen. Veiligheid is op een zelfde wijze te operationaliseren, het 

gaat niet alleen om de aan- of afwezigheid van gevaar, maar ook om de mogelijkheden voor 

bescherming. Bescherming van mensen tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke 

stoffen door een gebied zo in te richten dat de mensen die er verblijven zijn beschermd 

tegen de gevaren van een brand, explosie of een gifwolk. Bescherming betekent in deze 

context het voorkomen en beperken van gewonden, doden en schade als gevolg van een 

ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen. Dit kan dan gaan om de directe gevolgen, maar 

https://www.gezondeleefomgeving.nl/
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ook om de indirecte gevolgen die voortkomen uit het langdurig onbereikbaar zijn van een 

gebied, of de uitval van vitale infrastructuur zoals transport-, elektriciteit-, communicatie- of 

drinkwatervoorzieningen.  

 

Wat voldoende veilig of beschermd is, is - afhankelijk van het perspectief - op verschillende 

manieren uit te leggen. Vanuit een beleidsmatig perspectief is voldoende veilig het door het 

bevoegd gezag gekozen of gewenste beschermingsniveau voor een bepaald gebied (wat 

leidt tot eisen die worden gesteld aan activiteiten in de leefomgeving). Vanuit juridisch 

perspectief gaat het erom of de motivatie bij de bestuurlijke besluitvorming alle relevante 

aspecten vanuit regelgeving bevat. De technisch-inhoudelijke uitleg van voldoende veilig 

gaat erover of de (beoogde) maatregelen ook daadwerkelijk leiden tot het bestuurlijk 

gewenste beschermingsniveau. De invulling van bescherming en benutting van de 

leefomgeving kan door gebruik te maken van de instrumenten die de Omgevingswet biedt. 

 

Instrumenten Omgevingswet 
Voor het uitvoeren van de Omgevingswet, hebben overheden verschillende wettelijke 

instrumenten tot hun beschikking, waaronder algemene rijksregels, de omgevingsvisie, het 

omgevingsprogramma, het omgevingsplan (gemeenten) of de omgevingsverordening 

(provincies), het projectbesluit of de omgevingsvergunning. In deze documenten kunnen 

overheden hun visie, beleid en regels vastleggen. 

 

Een uitgebreide toelichting op rollen, taken en wetsinstrumenten is te vinden op de 

volgende website: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/Externe link 

 

De omgevingswet kent een zestal kerninstrumenten: 

1. Omgevingsvisie, met de strategische visie van het Rijk, de provincie en de gemeente voor 

de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving; 

2. Programma, met maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of 

doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken;  

3. Decentrale regelgeving, zoals omgevingsverordening provincie, omgevingsplan 

gemeente  en waterschapsverordening waterschap; 

4. Algemene rijksregels, met regels voor activiteiten die burgers en bedrijven in de 

leefomgeving uitvoeren, zoals het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het 

Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving; 

5. Omgevingsvergunning, waarmee burgers en bedrijven (en overheden) aan het bevoegd 

gezag toestemming kunnen vragen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving 

uit te voeren; 

6. Projectbesluit, een instrument waarmee provincie, waterschap of Rijk toestemming kan 

geven voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/
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Brede bestuurlijk afweging 
Bij de visievorming en ontwikkeling van een gebied, worden vanaf het begin de 

verschillende belangen gewogen en meegenomen in de bestuurlijke afweging. Waarborgen 

van veiligheid en beschermen van gezondheid en milieu gaat ook over het voorkomen van 

maatschappelijke ontwrichting. In de bestuurlijke afweging speelt bijvoorbeeld mee in 

welke mate een ongeval als gevolg kan hebben dat een groot gebied langdurig onbereikbaar 

is of zonder stroom, communicatiemogelijkheden of drinkwater zit. 

In het gebied rond activiteiten met gevaarlijke stoffen laten aandachtsgebieden zien waar 

extra aandacht nodig is om aanwezigen te beschermen tegen de gevaren bij ongevallen. De 

beleidsambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat de inzichtelijkheid 

die de aandachtsgebieden bieden, bijdraagt aan een tijdige en expliciete bestuurlijke 

afweging. Door vooraf na de denken over de inrichting van een gebied kunnen maatregelen 

die nodig zijn om mens, milieu en economie voldoende te beschermen meegenomen 

worden in het ontwerp. 

 

Wanneer er maatregelen nodig zijn om mensen te beschermen, gaat in eerste instantie de 

voorkeur uit naar oplossingen die niet alleen voor mensen in nieuw te bouwen gebouwen 

zinvol zijn, maar ook bijdragen aan bescherming voor mensen in bestaande gebouwen. 

Daarnaast is aandacht nodig voor mensen in de buitenruimte, bijvoorbeeld op campings, 

attractieparken of bij andere buitenactiviteiten. Soms kan dit ook vragen om een 

bestuurlijke afweging tussen veiligheid en gezondheid. Concreet voorbeeld: buiten 

wandelen kan goed zijn voor de gezondheid, maar bij een wandelroute door 

een aandachtsgebied is het wellicht niet mogelijk om alle wandelaars bij een ongeval te 

beschermen. De bestuurlijke afweging zou zich dan kunnen richten op de vraag in hoeverre 

wandelen in een aandachtsgebied wel of niet moet worden gestimuleerd. 

 

Bescherming in de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl) 
Zowel in de Omgevingswet als in het Bkl neemt bescherming een centrale plaats in. In de 

Omgevingswet wordt bij de beschrijving van de maatschappelijke doelen van de wet 

gesproken over ‘de bescherming en verbetering van het leefmilieu’ (art. 1.3). Een 

omgevingsvisie bevat dan ook ‘een beschrijving van de hoofdlijnen van de bescherming en 

het behoud van het grondgebied’ (art. 3.2). In het Bkl wordt gesproken over het treffen van 

maatregelen binnen een aandachtsgebied ‘ter bescherming van personen in die gebouwen 

en op die locaties’ (art. 5.15 lid 2b). De Nota van toelichting bij het Bkl legt de link met 

bescherming het meest expliciet. De doelstelling van het bereiken en in stand houden van 

een veilige fysieke leefomgeving kan worden gerealiseerd via het omgevingsrecht dat een 

belangrijke functie heeft ‘bij de bescherming van mensen tegen de gevolgen van activiteiten 

die risico’s voor de omgeving meebrengen’ (paragraaf 8.1.4.2). 
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Uitleg begrip aandachtsgebied 
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen 

optreden. Voorbeelden zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie 

giftige stoffen in de lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk 

gebied zich bij een ongeval bij een activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende 

gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is 

extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. 

 

 

De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de 

aandachtsgebieden is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere 

rampenbestrijding biedt. De gemeente beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn 

om mensen in aandachtsgebieden voldoende te beschermen. 

 

Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden 

gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, 

als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met 

gevaarlijke stoffen. 

 

Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan besluitvorming wordt 

nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten bij een incident bij de (vergunde) 

activiteit met gevaarlijke stoffen; onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen 

die nodig zijn om veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en 

omgevingskwaliteit (milieu en gezondheid) voldoende te beschermen. 

 

Relatie beschermen en aandachtsgebieden 
Het Besluit kwaliteit leefomgeving schrijft voor dat het bevoegd gezag in ieder geval na 

moet denken over bescherming van mensen in aandachtsgebieden. Het bevoegd gezag 

binnen de gemeente bepaalt of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn om mensen in 

aandachtsgebieden te beschermen. Wat een zinvolle beschermingsmaatregel is, hangt af 

van het type incident en de afstand tot het incident. Bij het selecteren van zinvolle 

maatregelen maakt het bovendien uit hoe snel het gevaar ontstaat en of mensen zich 

binnen of buiten bevinden. Uiteindelijk besluit het bevoegd gezag - vanuit de brede blik van 

onder andere het ruimtegebruik, hulpverlening en milieu - of de bescherming van mensen in 

een gebied tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen voldoende is om de 

veiligheid te waarborgen. 
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Aandachtsgebieden 
 

Dit deel van het Handboek omgevingsveiligheid gaat in op het begrip 'aandachtsgebieden’ 

en bevat de volgende onderdelen: 

• uitleg wat een aandachtsgebied is; 

• de begrenzing van aandachtsgebieden; 

• het bepalen van aandachtsgebieden; 

• het aanpassen van de omvang van een aandachtsgebied; 

• de aanwezigheid van meerdere aandachtsgebieden en gevaren. 

 

Specifieke informatie over de toepassing en het daadwerkelijk bepalen of berekenen van 

aandachtsgebieden is te vinden in het stappenplan bepalen aandachtsgebieden. 

 

Uitleg begrip aandachtsgebied 
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen 

optreden. Dat betekent dat zich, bij een ongeval, nog levensbedreigende gevolgen voor 

personen in gebouwen kunnen voordoen. Daarbij  is onderscheid gemaakt tussen drie 

soorten gevaren voor de omgeving: warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en 

concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Het bepalen van een aandachtsgebied 

maakt direct zichtbaar welke gevaren in een gebied kunnen optreden. Hierdoor vormt het 

aandachtsgebied een instrument voor bedrijf, bestuurder en burger om het gesprek over 

veiligheid en bescherming te starten. 

 

Er zijn drie typen aandachtsgebieden: 

• brandaandachtsgebied; 

• explosieaandachtsgebied; 

• gifwolkaandachtsgebied. 

 

Nadere uitleg begrip aandachtsgebieden 
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen 

optreden. Voorbeelden zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie 

giftige stoffen in de lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk 

gebied zich bij een ongeval bij een activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende 

gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is 

extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
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De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de 

aandachtsgebieden is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere 

rampenbestrijding biedt. De gemeente beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn 

om mensen in aandachtsgebieden voldoende te beschermen. 

 

Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden 

gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, 

als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met 

gevaarlijke stoffen. 

 

Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan besluitvorming wordt 

nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten bij een incident bij de (vergunde) 

activiteit met gevaarlijke stoffen; onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen 

die nodig zijn om veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en 

omgevingskwaliteit (milieu en gezondheid) voldoende te beschermen. 

 

Begrenzing aandachtsgebieden 
Buiten het aandachtsgebied zijn mensen binnenshuis in een standaard gebouw beschermd 

tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. De begrenzing van aandachtsgebieden is 

vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het bevoegde gezag kan er voor kiezen om 

door middel van een aanvullende risicoberekening verschillende zones binnen (en buiten) 

het aandachtsgebied te onderscheiden en zo de maatregelen in die zones af te stemmen op 

de benodigde bescherming. De benodigde bescherming is afhankelijk van de bestuurlijke 

afweging over ' voldoende veilig'. 

 

Begrenzing aandachtsgebied in het Bkl  
Begrenzing aandachtsgebied (art. 5.12 Bkl) 

De begrenzing van de aandachtsgebieden is daar waar mensen binnenshuis in een 

standaard gebouw beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. De 

begrenzing van de aandachtsgebieden is vastgesteld in het Bkl: 

1. Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg 

van een ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de 

warmtestraling ten hoogste 10 kW/m2 is. (Bkl artikel 5.12, lid 1). 

2. Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg 

van een ongewoon voorval dat leidt tot: 

a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor 

Explosion, BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m2 is, en 

b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. (Bkl artikel 

5.12, lid 2). 
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3. Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg 

van een ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw 

overlijden door blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling bepaalde 

vastgestelde concentratie van een gevaarlijke stof. (Bkl artikel 5.12, lid 3). 

Een gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door een afstand van 1,5 km als de 

afstand, bedoeld in het derde lid Bkl, groter is. (Bkl artikel 5.12, lid 4) 

 

Onderscheid binnen aandachtsgebieden 

Binnen een aandachtsgebied zijn verschillende zones  te onderscheiden die bepalend 

kunnen zijn voor de mate waarin het bevoegd gezag van oordeel is dat het bieden van 

bescherming zinvol, haalbaar en betaalbaar is. In algemene zin kan worden gesteld dat de 

kans dat een plek getroffen wordt afneemt wanneer de afstand van de 

risicobron toeneemt. Ook zal de impact van de calamiteit afnemen als de  afstand tot de 

risicobron toeneemt. Verder is voor bescherming tegen brand en gifwolk de 

blootstellingduur relevant. 

 

Bij aandachtsgebieden die zijn gebaseerd op risicoberekeningen is deze informatie direct af 

te leiden uit de berekening en daarmee beschikbaar om te worden meegewogen bij de 

besluitvorming van het bevoegd gezag over het voorschriftengebied, groepsrisico en 

gelijkwaardige beschermende maatregelen. 

 

Bij aandachtsgebieden die beleidsmatig zijn bepaald (basisnet) of afgekapt (gifwolk) kan het 

bevoegde gezag er voor kiezen om door middel van een aanvullende risicoberekening de 

verschillende zones binnen (en buiten) het aandachtsgebied te onderscheiden. 

 

Toelichting per type aandachtsgebied 
De grens van een brandaandachtsgebied ligt bij een berekende warmtestraling als gevolg 

van een brand met gevaarlijke stoffen die gelijk is aan of groter is dan 10 kW/m2 (Bkl artikel 

5.12, lid 1). De beleidsmatige keuze voor de grens van het brandaandachtsgebied is 

gebaseerd op de pragmatische aanname van de veiligheidsregio’s dat bij het (langdurig) 

blootstellen van een standaard, modern gebouw aan een warmtestraling van minder dan 10 

kW/m2 geen brand ontstaat aan of in het gebouw. 

Afhankelijk van het type activiteit zijn er in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn 

deze afstanden specifiek te berekenen. 

Een explosieaandachtsgebied is het gebied waar de berekende overdruk als gevolg van een 

explosie van gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan 10 kPa (0,1 bar). Bij de 

berekeningen wordt uitgegaan van de modelscenario’s zoals gehanteerd voor het 

berekenen van het plaatsgebonden risico. De grens van het aandachtsgebied is beleidsmatig 

gekozen, met de aanname dat een standaardgebouw bij een dergelijke overdruk wel 

beschadigd raakt, maar niet bezwijkt; bij overdruk vanaf 10 kPa worden de mensen in een 
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standaard gebouw blootgesteld aan scherfwerking (bijvoorbeeld rondvliegend glas). 

Bij Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVE’s) is het aandachtsgebied in het Bkl 

begrensd op 35 kW/m2. 

Afhankelijk van het type activiteit zijn er in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn 

deze afstanden specifiek te berekenen. 

Een gifwolkaandachtsgebied is het gebied waar de berekende concentratie van gevaarlijke 

stoffen in de omgeving als gevolg van een wolk met giftige stoffen, binnenshuis tot de 

levensbedreigende waarde (LBW) reikt. Hierbij is uitgegaan van een blootstelling van 30 

minuten. 

Beleidsmatig is gekozen het gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op een afstand van 1,5 

km vanaf de locatie van de activiteit. 

 

Meerdere aandachtsgebieden en gevaren 
Sommige activiteiten met gevaarlijke stoffen hebben maar één type aandachtsgebied, 

alleen voor brand, explosie óf gifwolk.  Er zijn ook activiteiten met gevaarlijke stoffen die 

meerdere aandachtsgebieden veroorzaken, dus combinaties van brand, explosie en/of 

gifwolk. Een activiteit met gevaarlijke stoffen kan dus maximaal drie soorten 

aandachtsgebieden veroorzaken. Bij een overlap van aandachtsgebieden zijn er meerdere 

gevaren die in dat gebied kunnen optreden waar bij de keuze voor de inrichting van het 

gebied en het treffen van maatregelen rekening mee gehouden moet worden. 

 

Meerdere activiteiten 

Er kunnen in een gebied meerdere gevaren ontstaan doordat er meerdere activiteiten met 

elk een eigen gevaar worden uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is een bedrijf waar 

brandbare vloeistoffen worden opgeslagen en met giftige gassen wordt gewerkt. In een 

dergelijke situatie brengen de activiteiten een brandaandachtsgebied en een 

gifwolkaandachtsgebied met zich mee. 

 

Combinaties van gevaren 

Er kunnen ook meerdere gevaren in een gebied ontstaan vanwege scenario’s met een 

combinatie van gevaren. Zo kunnen brandbare, giftige gassen aanleiding geven voor zowel 

een brandaandachtsgebied als een gifwolkaandachtsgebied. Een brand kan ook in 

combinatie met een explosie plaatsvinden, zoals bij een zogenaamde BLEVE waarbij een 

houder met tot vloeistof verdicht gas, onder druk bezwijkt, wat leidt tot een vuurbal en 

overdruk-effecten. Het gas hoeft niet brandbaar te zijn, maar de meest bekende 

praktijkvoorbeelden van een BLEVE zijn explosies met brandbare gassen, zoals propaan. 
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Bepalen aandachtsgebieden 
Tegen elk van de genoemde gevaren is tot op een andere afstand bescherming nodig. 

Afhankelijk van het type activiteit met gevaarlijke stoffen zijn er voor het aandachtsgebied 

in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld, of zijn deze afstanden te berekenen. In bijlage 

VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving is voor een aantal activiteiten met gevaarlijke 

stoffen aangegeven wat de omvang van het aandachtsgebied is. Het gaat hierbij om de 

activiteiten bedoeld in artikel 5.13, lid 1, onder a, zoals een opslagtank voor gassen en LPG-

tankstations. Voor de activiteiten bedoeld in artikel 5.13, lid 3 worden de brand- en 

explosieaandachtsgebieden aangewezen en geometrisch begrensd bij ministeriële regeling. 

Dit betreft onder meer vervoer van gevaarlijke stoffen over (spoor)wegen die behoren tot 

het basisnet. Voor het basisnet water zijn nog geen aandachtsgebieden vastgesteld. 

Hierover vindt nadere besluitvorming plaats die mogelijk via een apart wijzigingsbesluit tot 

aanvulling van het Bkl leidt. Voor overige activiteiten volgt de aard en omvang van de 

aandachtsgebieden uit een risicoanalyse volgens het stappenplan bepalen 

aandachtsgebieden die in dit handboek is beschreven. Zo is geregeld dat de 

aandachtsgebieden overal in Nederland op dezelfde manier worden vastgesteld. 

 

Toelichting bepalen en bekend maken aandachtsgebieden  
Bepalen en bekendmaken aandachtsgebieden 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van 

aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied geldt zodra een risicovolle activiteit 

(overeenkomstig een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of 

overeenkomstig het omgevingsplan of na een tijdig gedane melding) in werking is. Een 

aandachtsgebied hoeft dus niet eerst in het omgevingsplan te worden aangewezen om te 

gelden. 

 

Aandachtsgebieden en het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 

Aandachtsgebieden moeten zichtbaar zijn voor elke burger en initiatiefnemer. Uiteindelijk 

zullen de aandachtsgebieden digitaal worden ontsloten via het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO). Het bevoegd gezag zorgt daarvoor. Door de aandachtsgebieden op de 

kaart te zetten, is direct voor iedereen helder waar extra bescherming nodig kan zijn tegen 

brand, explosie of gifwolk. 

 

Invloed van kans en effect op aandachtsgebieden 
Aandachtsgebieden zijn een kenmerk van een activiteit met gevaarlijke stoffen. De aard en 

omvang van aandachtsgebieden wordt bepaald door effecten van een scenario (namelijk 

warmtestraling, overdruk of concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht) en niet door de 

kans. Maatregelen die ingrijpen op de effecten, beïnvloeden de omvang van het 

aandachtsgebied. Voorbeelden hiervan zijn een verandering in de omvang van 

insluitsystemen en het gebruik van andere stoffen die niet giftig of brandbaar zijn. Effectieve 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
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maatregelen die de kans op een ongeval verkleinen, verkleinen de kans op schade en op 

doden en gewonden door een ongeval in de omgeving. Deze maatregelen hebben echter 

geen invloed op de aard en omvang van de aandachtsgebieden,  zolang de kans op een 

ongeval, conform de regels voor kwantitatieve risicoanalyse of volgens de door het 

ministerie aangewezen afstanden, aanwezig blijft. 

 

Het bevoegde gezag maakt en motiveert in de omgevingsvisie en het omgevingsplan een 

keuze over wat voldoende veilig is en hoe gezondheid en milieu worden beschermd. Hierbij 

is het mogelijk om ook de kans op een ongeval en mogelijke maatregelen die deze kans 

beperken, te betrekken in de bestuurlijke afweging. Dit is een invulling van de vereiste 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan (artikel 1.3 en 3.2 

Omgevingswet). 

 

Ruimte maken voor nieuwe activiteiten 
Aandachtsgebieden hebben hun werking in de ruimtelijke ontwikkeling. 

Bij ruimtelijke initiatieven is het van belang dat de in het omgevingsplan gereserveerde 

aandachtsgebieden over een periode van 10 tot 20 jaar vastliggen. De criteria voor het 

aandachtsgebied zijn dan ook zodanig gekozen dat deze in de tijd zo weinig mogelijk 

veranderen. Aandachtsgebieden kunnen echter wel veranderen. Dit gebeurt zodra er een 

activiteit met een ander gevaar wordt toegevoegd, wanneer er een stof met een andere 

impact gebruikt gaat worden of wanneer de aanwezige volumes van de gevaarlijke stoffen 

sterk veranderen. 

 

In het omgevingsplan worden de beschermingsdoelstellingen uit de omgevingsvisie verder 

uitgewerkt. Hierbij heeft het bevoegd gezag bestuurlijke afwegingsruimte om regelgeving 

toe te spitsen op de lokale situatie en de lokale ambities. In het omgevingsplan kan het 

bevoegd gezag kiezen voor het reserveren van ruimte voor aandachtsgebieden, zodat 

risicovolle activiteiten kunnen uitbreiden ofwel nieuwe activiteiten kunnen worden 

toegevoegd. Hiermee kan worden voldaan aan groeiambities zonder het omgevingsplan te 

hoeven wijzigen. Een integrale bestuurlijke afweging bij het omgevingsplan, waarin het 

waarborgen van veiligheid en bescherming van gezondheid en milieu terugkomen, kan 

ervoor zorgen dat dit niet bij iedere omgevingsvergunning afzonderlijk geregeld hoeft te 

worden. 

 

Reserveren van ruimte voor aandachtsgebieden  
De gemeente kan in het omgevingsplan een bedrijf meer ruimte geven dan het bedrijf op 

grond van de geldende omgevingsvergunning heeft door grotere aandachtsgebieden vast te 

leggen dan dat op basis van het Bkl is bepaald, of is berekend. De gemeente kan dit doen 

om ervoor te zorgen dat het bedrijf risicovolle activiteiten kan uitbreiden en daarmee kan 

voldoen aan de groeiambities zonder het omgevingsplan te hoeven wijzigen. Daarnaast kan 
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de gemeente in het omgevingsplan ruimte reserveren voor nieuwe, nog niet concreet 

voorziene risicovolle activiteiten, door op bepaalde locaties aandachtsgebieden toe te laten 

terwijl hier geen activiteiten met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor de 

(her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het besluit of het wenselijk is om ruimte te 

reserveren voor (de uitbreiding van) risicovolle activiteiten is een integrale afweging. Bij 

deze afweging dient rekening gehouden te worden met de bescherming van aanwezige en 

geprojecteerde bebouwing, de economische belangen van gewenste risicobronnen of de 

groeiambities van bestaande risicobronnen en mogelijke overige milieubelangen. Door het 

reserveren van ruimte voor aandachtsgebieden in het omgevingsplan stelt de gemeente, 

naast dat ze ruimte biedt voor de uitbreiding of vestiging van risicovolle activiteiten, grenzen 

aan de mogelijke reikwijdte van de gevolgen die bij een ongeval met gevaarlijke stoffen 

zouden kunnen optreden. 

 

De gemeente kan de in het omgevingsplan toegelaten aandachtsgebieden voorzien van het 

stempel voorschriftengebied als men daarnaast toch nieuwe gebouwen wil toelaten in dat 

gebied (waarvoor een initiatiefnemer dan gebonden is aan de bouweisen in het Bbl). Dit is 

geregeld in artikel 5.14, eerste lid van het Bkl. Vanzelfsprekend kan een gemeente ook 

bepaalde functies in dat gebied uitsluiten, bijvoorbeeld nieuwe kwetsbare gebouwen en 

locaties of nieuwe zeer kwetsbare gebouwen. 

 

Naast dat de gemeente in een omgevingsplan grotere aandachtsgebieden kan vastleggen, 

kan de gemeente er ook voor kiezen gebieden aan te wijzen waar zij geen 

aandachtsgebieden mogelijk wil maken. Hiermee wordt voorkomen dat (geprojecteerde) te 

beschermen gebouwen en locaties in de (gereserveerde) aandachtsgebieden van de 

(nieuwe) activiteit kunnen komen te liggen, waardoor ook geen aanvullende 

beschermingsmaatregelen getroffen hoeven te worden. 

 

Omgevingsveiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen  
Onderstaand worden twee voorbeelden gegeven van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij 

kort wordt aangegeven hoe aandachtsgebieden en voorschriftengebieden hierbij een rol 

kunnen spelen. 

 

De bouw (of uitbreiding) van een (nieuwe) risicobron 

 Bij het initiatief voor een nieuwe risicobron of uitbreiding van een bestaande risicobron, 

moet in het kader van omgevingsveiligheid worden bepaald wat de omvang van het 

aandachtsgebied is. De omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald aan de hand van 

bijlage VII van het Bkl. Hierin zijn een voor groot aantal categorieën activiteiten met externe 

veiligheidsrisico’s vaste afstanden voor aandachtsgebieden opgenomen. Waar geen vaste 

afstanden gelden, moeten de aandachtsgebieden volgens een vastgestelde rekenmethode 

worden berekend  met het stappenplan in dit Handboek. Wanneer de omvang van het 
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aandachtsgebied is bepaald, moet worden beoordeeld of het aandachtsgebied past in het 

omgevingsplan. Dit is het geval als de gemeente in het omgevingsplan ruimte heeft 

gereserveerd voor toekomstige risicovolle activiteiten en aandachtsgebieden. Wanneer de 

nieuwe of uitgebreide aandachtsgebieden passen binnen de in het omgevingsplan 

gereserveerde aandachtsgebieden kan de initiatiefnemer van een nieuwe risicobron 

overgaan tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. Wanneer de (uitbreiding van de) 

risicobron met het bijbehorende aandachtsgebied niet past in het omgevingsplan, wordt de 

risicovolle activiteit niet vergund. Het bedrijf kan zich hierbij neerleggen, of het kan de 

activiteit aanpassen zodat deze wel in het omgevingsplan past en alsnog vergund kan 

worden. De activiteit kan bijvoorbeeld aangepast worden door het nemen van 

bronmaatregelen die de effecten voor de omgeving bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

verkleind, zodat er kleinere aandachtsgebieden ontstaan die wel voldoen aan het 

omgevingsplan. Daarnaast kan het omgevingsplan worden aangepast om het initiatief 

passend te maken. 

 

De bouw van een (beperkt/zeer) kwetsbaar object 

 Bij het initiatief voor een (beperkt/zeer) kwetsbaar object moet beoordeeld worden of de 

ontwikkeling past in het omgevingsplan. Passen betekent in eerste instantie dat het 

omgevingsplan de geïnitieerde ruimtelijke ontwikkeling (bijv. woningen, een school, een 

ziekenhuis) toestaat in het betreffende gebied. Daarnaast kunnen er voorwaarden zijn 

gesteld aan de bouw van het kwetsbaar object op het gebied van bescherming. 

 

Wanneer het omgevingsplan de bouw van het betreffende type object toestaat, moet 

worden nagegaan of het kwetsbare object in een aandachtsgebied is beoogd en of dit 

aandachtsgebied is aangewezen als voorschriftengebied. Het voorschriftengebied is altijd 

van toepassing voor zeer kwetsbaar objecten (zoals een ziekenhuis of kinderdagverblijf) 

wanneer deze in een brand- of explosieaandachtsgebied zijn voorzien. Als het 

voorschriftengebied is aangewezen, betekent dit dat er aanvullende bouweisen gelden voor 

de initiatiefnemer van het te bouwen object (artikel 4.90 tot en met 4.96 van het Bbl, zie 

stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied). Op basis van het 

gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7 Omgevingswet) kan de initiatiefnemer een aanvraag 

indienen om in plaats van een bouwmaatregel een gelijkwaardige maatregel (bijvoorbeeld 

een omgevingsmaatregel) te treffen waarmee ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt 

als met de voorgeschreven maatregel is beoogd, zie hiervoor het betreffende stappenplan 

in dit Handboek. Wanneer geen voorschriftengebied is aangewezen, gelden voor (beperkt) 

kwetsbare gebouwen en locaties niet de aanvullende bouweisen, maar moet op basis van 

artikel 5.15 Bkl wel rekening gehouden worden met de kans op het overlijden van een groep 

van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 

veroorzaakt door een activiteit, zie hiervoor het betreffende stappenplan in dit Handboek. 
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Naast aanwijzing van een voorschriftengebied, kan het omgevingsplan andere doel- en of 

middelvoorschriften bevatten waaraan de initiatiefnemer moet voldoen om de vergunning 

verleend te krijgen. Wanneer de initiatiefnemer in zijn plan voor de vergunningaanvraag kan 

aantonen aan de voorwaarden uit het omgevingsplan te kunnen voldoen, kan de 

omgevingsvergunningsvergunning worden verleend. 

 

 Als het te beschermen object niet past in het omgevingsplan, wordt deze niet vergund. De 

initiatiefnemer kan zich hierbij neerleggen, of het kan de activiteit aanpassen zodat deze wel 

in het omgevingsplan past en alsnog vergund kan worden. Daarnaast kan het omgevingsplan 

worden aangepast om het initiatief passend te maken. 

 

Risicogebieden 
Een bijzondere manier van ruimte reserveren voor risicovolle activiteiten is door middel van 

het toepassen van een risicogebied bij een chemisch cluster. Het gehele risicogebied wordt 

benaderd alsof het één risicovolle activiteit is, waarvan de PR 10-6 contour is gelegen op de 

begrenzing van het risicogebied. Als gevolg van de regels voor het plaatsgebonden risico zijn 

binnen de PR 10-6, en dus binnen het risicogebied, geen (zeer) kwetsbare objecten 

toegestaan en zijn beperkt kwetsbare objecten alleen na een goede motivatie toegestaan. 

Rondom het gehele chemisch cluster kan naast de omhullende PR 10-6-contour ook een 

omhullende, maximale contour van aandachtsgebieden gelegd worden, waar de 

aandachtsgebieden van de individuele bedrijven binnen moeten blijven. Voor de omgeving 

geldt in dit geval alleen de omhullende contour. 

 

Meer informatie over het toepassen van een risicogebied is te vinden in het stappenplan 

aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid. 

 

Decentraal omgevingsveiligheidsbeleid 
In aanvulling op het verplichtingen die volgen uit de wet- en regelgeving kan het bevoegd 

gezag (in zover er discretionaire ruimte is geboden) ook een eigen beleid toepassen. 

Dergelijke beleidskeuzes komen voort uit de door het bevoegd gezag vastgestelde 

omgevingsvisie en kunnen worden vastgelegd in het omgevingsplan (gemeente) of de 

omgevingsverordening (provincie). Voorbeelden van dergelijke beleidskeuzes zijn: 

Het rekenkundig bepalen van de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde 

grootte (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval 

met gevaarlijke stoffen om dit vervolgens toetsen aan een in het eigen beleid vastgestelde 

oriënterende waarde; 

 

Het rekenkundig bepalen van de zone buiten de aandachtgebieden waar mensen die buiten 

verblijven (denk aan campings, evenementen, sportactiviteiten) bij een ongeval gevaar 

lopen en dit vervolgens toetsen aan een in eigen beleid vastgestelde uitgangspunten voor 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
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ruimtelijke ontwikkeling of hulpverlening. Mensen die zich in de open lucht bevinden, 

kunnen door het ontbreken van de bescherming van een gebouw ook buiten het 

aandachtsgebied onvoldoende veilig kunnen zijn tegen de effecten van ongevallen met 

gevaarlijke stoffen. Door ook inzichtelijk te maken waar mensen die buiten verblijven bij een 

ongeval gevaar lopen, kan door het bevoegd gezag gemakkelijker gewaarborgd worden dat 

omgevingsmaatregelen getroffen worden om ook mensen bij de buitenactiviteit te 

beschermen (artikel 5.12 NvT Bkl). 
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Bescherming 
 
Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om mensen te beschermen tegen 

gevaren van een brand, explosie of gifwolk. In het handboek worden deze mogelijkheden 

van bescherming beschreven en worden hulpmiddelen aangereikt om het bevoegd gezag te 

helpen bij het maken van keuzes op het gebied van bescherming. 

 

Dit deel van het handboek bevat de volgende onderdelen: 

• Komen tot een bescherming 

• Bepalen beschermingsopgave 

• Typen bescherming 

 

De specifieke informatie over de bestuurlijke afwegingsruimte en het toepassen van wet- en 

regelgeving is te vinden in de stappenplannen omgevingsveiligheid. 

 

Bescherming mensen in de bestaande omgeving  
Bij de bescherming van mensen tegen de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen 

gaat het om nieuwe situaties: nieuw toegelaten activiteiten met gevaarlijke stoffen of nieuw 

toegelaten (beperkt/zeer) kwetsbare gebouwen en locaties binnen aandachtsgebieden. 

Voor gebouwen en locaties die al rechtmatig op een locatie zijn toegestaan op het tijdstip 

waarop het Bkl in werking treedt, wordt ervan uitgegaan dat er al een afweging is gemaakt 

en besluitvorming heeft plaatsgevonden over het accepteren van risico’s en het nemen van 

maatregelen, gegeven de toen geldende inzichten en regelgeving. De in het verleden 

gemaakte bestuurlijke afwegingen worden dus gerespecteerd. Het opleggen van nieuwe 

eisen aan bestaande gebouwen is daarnaast technisch vaak onmogelijk of kost onevenredig 

veel. Extra aandacht voor bescherming van bestaande situaties is in beginsel dus niet nodig. 

Het kan voor een bevoegd gezag echter lastig zijn om uit te leggen waarom voor nieuwbouw 

maatregelen worden getroffen voor bescherming, terwijl de maatregelen voor bestaande 

bebouwing misschien niet zichtbaar of aanwezig zijn. Het bevoegd gezag kan er daarom 

voor kiezen maatregelen te treffen die ook zinvol zijn voor de bescherming van bestaande 

bebouwing of locaties, want meer bescherming bieden mag. Het meest efficiënt hierbij zijn 

omgevingsmaatregelen, maatregelen in het gebied tussen de activiteiten met gevaarlijke 

stoffen en de te beschermingen gebouwen of locaties, omdat hiermee bescherming wordt 

geboden aan zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen en locaties. De keuze om ook bij 

bestaande situaties (omgevings)maatregelen te treffen, ligt bij de lokale overheid. De lokale 

overheid draagt hiervoor dan ook de kosten. 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/overzicht-stappenplannen-omgevingsveiligheid
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Komen tot bescherming 
Op basis van de bestaande omgeving en toekomstige ontwikkelingen wordt bepaald hoe 

bescherming mogelijk is tegen de gevaren die een activiteit met gevaarlijke stoffen voor de 

omgeving kan veroorzaken. In de omgevingsvisie wordt vastgelegd welke activiteiten al 

aanwezig zijn in het gebied en welke ontwikkelingen gewenst zijn. Daarnaast maakt het 

bevoegd gezag een keuze over het gewenste beschermingsniveau. In het omgevingsplan 

worden de beschermingsdoelstellingen uit de omgevingsvisie verder uitgewerkt. De 

beschermingsdoelstellingen zullen in het omgevingsplan zijn geformuleerd aan de hand van 

doelvoorschriften, middelvoorschriften of een combinatie. Deze voorschriften bieden het 

kader waaraan initiatiefnemers moeten voldoen om toestemming te krijgen voor een 

activiteit. Het vergunningverlenende bevoegd gezag dient rekening te houden met het 

omgevingsplan (artikel 8.9, derde lid, Bkl) bij het selecteren, uitwerken en consequent 

toepassen van een aanpak om mensen in de omgeving van een activiteit met gevaarlijke 

stoffen te beschermen en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. 

 

Bieden van bescherming is altijd maatwerk. De wijze waarop in een gebied daadwerkelijk 

bescherming kan worden geboden hangt immers af van de functies van bestaande en te 

ontwikkelen gebouwen en locaties en de aard en omvang van de (gereserveerde) 

aandachtsgebieden. Zo kan op plekken waar uitfasering van bestaande activiteiten met 

gevaarlijke stoffen is voorzien, een andere keuze worden gemaakt dan op plekken waar juist 

groeiruimte is gereserveerd (bijvoorbeeld in risicogebieden). De besluitvorming over het 

komen tot bescherming is nader beschreven in het stappenplan besluitvorming. 

 

Het omgevingsplan en de gereedschapskist Omgevingsveiligheid  
Het omgevingsplan heeft – in vergelijking met het bestemmingsplan –  een bredere 

strekking dan alleen ruimtelijk relevante regels. Een gemeente kan in het omgevingsplan, 

naast regels die nodig zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, ook 

regels stellen over de invloed van activiteiten op de fysieke leefomgeving. Deze regels 

kunnen variëren van globaal tot locatie-specifiek. Het omgevingsplan is geschikt om de 

ontwikkelingsrichting van een gebied vast te leggen en daarbij randvoorwaarden op te 

nemen voor toekomstige activiteiten. Daardoor is het flexibel, maar waarborgt het 

tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving. In een omgevingsplan worden de 

beleidskeuzes uit de omgevingsvisie vertaald in juridisch bindende regels. Het 

omgevingsplan motiveert en onderbouwt de in het betreffende plangebied geboden 

omgevingskwaliteit en vertaalt deze voor omgevingsveiligheid. De regels uit het 

omgevingsplan komen voort uit de motivatie en bieden borging van maatregelen in de 

omgeving en aanvullende bouweisen. 

Het bevoegde gezag heeft binnen het stelsel van de Omgevingswet diverse instrumenten 

beschikbaar. De gereedschapskist kan worden gebruikt om te zorgen dat de veiligheid 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid
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voldoende is gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn beschermd. In dit 

handboek zijn de typen maatregelen uitgewerkt. 

 

De gereedschapskist bevat de volgende maatregelen: 

• afstand houden tot de risicobron; 

• risicocommunicatie; 

• beperken personendichtheden in de omgeving van de risicobron; 

• vlucht- en schuilmogelijkheden; 

• omgevingsmaatregelen; 

• aanvullende bouwmaatregelen. 

Bij het evenwichtig toedelen van functies aan locaties is het waarborgen van de veiligheid 

van groot belang. Uit veiligheidsoogpunt heeft het toelaten van nieuwe gebouwen buiten 

een aandachtsgebied de voorkeur.  Ook als dit niet haalbaar is dan is het verstandig 

voldoende afstand te houden tot de risicovolle activiteit. Daar hoort voorlichting bij over de 

aandachtsgebieden en het handelingsperspectief dat aanwezigen hebben ten tijden van een 

incident met gevaarlijke stoffen. 

 

Als de gemeente  kiest om situaties toe te laten waarin binnen (nieuwe of bestaande) 

aandachtsgebieden (nieuwe) gebouwen of locaties toe zijn gelaten, kan worden overwogen 

de personendichtheid of de verblijftijd van personen in dat gebied te beperken. Daarbij is 

het van belang om te zorgen dat de vlucht- en/of schuilmogelijkheden zijn afgestemd op het 

aantal aanwezige personen, dit kan door het situeren van vluchtwegen van de activiteit met 

gevaarlijke stoffen af, te zorgen voor verschillende ontsluitingswegen en te zorgen dat de 

schuilmogelijkheden groot genoeg zijn. Ook hier hoort voorlichting bij over het 

handelingsperspectief van burgers en bedrijven in het aandachtsgebied. Ook kunnen 

maatregelen worden getroffen om de gevolgen van een incident te beperken, denk aan een 

greppel of drempel om de verspreiding van een  plasbrand te beïnvloeden of een wal die bij 

een explosie scherven tegen houdt en wellicht zelfs de drukgolf deels 

kan afbuigen.  Dergelijke omgevingsmaatregelen kunnen, door de bescherming die ze 

bieden, de kwaliteitseisen die worden gesteld aan vlucht- en schuilmogelijkheden 

verminderen. Immers, als met een omgevingsmaatregel is geborgd dat vluchtende of 

schuilende mensen al voldoende zijn beschermd tegen scherfwerking vanuit de 

explosiebron hebben bouwkundige eisen aan de vluchtweg nog maar een beperkte 

meerwaarde. Dit kan worden meegewogen bij het toepassen van aanvullende bouweisen 

(brand- en explosievoorschriftengebied). 

 

Bepalen beschermingsopgave 
Om te kunnen bepalen hoeveel aanvullende bescherming nodig is in een gebied is kennis 

nodig over het verschil tussen de al aanwezige en de gewenste bescherming. Dit verschil 

noemen we de beschermingsopgave.  
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De beschermingsopgave wordt bepaald door de volgende aspecten: 

• aard en omvang van het mogelijke gevaar; 

• mate waarin wettelijke eisen al bescherming bieden (basis beschermingsniveau); 

• bescherming geboden door al aanwezige voorzieningen of omgeving; 

• voorziene ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom het gebied. 

 

Aard en omvang mogelijke gevaar (brand, explosie, gifwolk of een combinatie hiervan) 

Om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen is het van belang om te bepalen van wat 

voor soort gevaar er sprake is: waar moeten de aanwezigen tegen beschermd worden? 

Hoe snel ontwikkelt het gevaar zich, hoe lang is het aanwezig en hoe snel neemt het gevaar 

weer af? Pas als het gevaar waar aanwezigen tegen beschermd moeten worden bekend is, 

kunnen effectieve maatregelen getroffen worden. Immers, bescherming tegen brand vraagt 

om andere maatregelen dan bescherming bij een explosie of bescherming bij een gifwolk. 

Aandachtsgebieden maken zichtbaar waar extra aandacht nodig is voor bescherming tegen 

brand, explosie of gifwolk. In het stappenplan bepalen aandachtsgebieden wordt 

beschreven hoe aandachtsgebieden bepaald kunnen worden.  Bij het bepalen van de 

aandachtsgebieden kan ook inzichtelijk gemaakt worden hoe snel een gevaar zich kan 

ontwikkelen, hoe lang het gevaar aanwezig is en met welke snelheid het gevaar weer zal 

afnemen. 

 

Bescherming geboden door de wettelijke eisen (basisbescherming op orde) 

De mate waarin al bescherming aanwezig is bepalend voor de noodzaak om aanvullende 

bescherming te realiseren. Uitgangspunt is dat overal in Nederland tenminste invulling is 

gegeven aan het wettelijk verplichte basis beschermingsniveau. Dit sluit ook aan op het 

principe van de aandachtsgebieden. Aandachtgebieden laten zien waar extra aandacht 

nodig is voor bescherming als reeds invulling is gegeven aan het basis beschermingsniveau 

dat verplicht is op basis van wet- en regelgeving. 

 

Voorbeelden van zaken die als basisbeschermingsniveau worden gezien, zijn: een basis 

risicocommunicatie (artikel 46, Wet veiligheidsregio's), het toepassen van de beste 

beschikbare technieken, beschikbaarheid van blusmiddelen/ -water, geschikte vluchtroutes, 

aanwezigheid van bedrijfshulpverlening, bereikbaarheid voor hulpdiensten, aanvullende 

bouweisen zeer kwetsbare gebouwen, grenswaarde plaatsgebonden risico en de eventuele 

aanwijzing van een bedrijfsbrandweer. 

 

Bescherming geboden door al aanwezige voorzieningen of omgeving 

Bij de afweging of voldoende bescherming kan worden geboden is het belangrijk om ook 

rekening te houden met de bescherming die de bestaande omgeving al biedt. Nederland is 

immers niet ‘leeg’ en de wens tot het bieden van veiligheid is niet nieuw. Ook in bestaande 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
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gebieden zijn in het verleden al maatregelen getroffen die (een gedeeltelijke) bescherming 

bieden. Een gebied kan specifieke kenmerken hebben die van invloed zijn op het verloop 

van het scenario en de mogelijkheden om te schuilen of vluchten, zoals aanwezige 

maatregelen, natuurlijke barrières en de inrichting van het gebied. 

 

Voorziene ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom het gebied 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen zowel een positieve als een negatieve bijdrage leveren aan 

de geboden bescherming. Zo kunnen ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid van 

invloed zijn op vluchtroutes of de aanrijdtijden van hulpdiensten. Een ander voorbeeld is het 

gebruik van water in plaats van groen; de aanwezigheid van water kan behulpzaam zijn bij 

blussen, maar kan ook een obstakel vormen voor mensen die willen vluchten. In 

het stappenplan groepsrisico is nader uitgewerkt hoe rekening gehouden kan worden met 

bescherming bij nieuwe ontwikkelingen in een aandachtsgebied. 

 

Toelichting te beschermen gebied  
Het hier gebruikte begrip ‘gebied’ omvat een groter deel van de fysieke leefomgeving dan 

enkel de aandachtsgebieden (artikel 5.2 Bkl); binnen de aandachtsgebieden is echter een 

specifiekere uitwerking nodig (artikel 5.15, tweede lid, Bkl). Naast de bescherming van 

mensen moet bij de inrichting van een gebied ook gekeken worden naar de effecten van 

een ramp of zwaar ongeval op de infrastructuur. Voorbeelden van dergelijke (verder) 

ontwrichtende effecten zijn uitval van de stroom of drinkwatervoorziening of 

onbereikbaarheid van een belangrijke verkeersweg of het mobiele netwerk (Nota van 

toelichting Bkl paragraaf 8.1.4.1, p. 131). 

 

Aansluiten op handelingsperspectief 
Een handelingsperspectief geeft aan wat mensen kunnen doen om zichzelf te beschermen. 

Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen zijn twee typen handelingsperspectieven mogelijk, 

namelijk schuilen of vluchten. Welk van de twee handelingsperspectieven realistisch is, 

hangt samen met de beschermingsopgave. Schuilen is een optie als er voldoende geschikte 

schuilplaatsen aanwezig zijn en ze op tijd kunnen worden bereikt. Vluchten is een optie als 

er voldoende tijd is na het signaleren van een (dreigend) ongeval en de vluchtroute volledig 

kan worden afgelegd voordat mensen blootgesteld worden aan de gevolgen van een brand, 

explosie of gifwolk. 

 

De keuze tussen schuilen of vluchten is maatwerk. In één aandachtsgebied kunnen beide 

handelingsperspectieven van toepassing zijn. De keuze voor vluchten of schuilen hangt 

samen met de: 

• omvang van het getroffen gebied 

• waarschuwingstijd voorafgaand aan blootstelling aan brand, explosie of gifwolk; 

• tijdsduur dat het gevaar aanwezig is (minuten, uren, dagen); 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
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• hoeveelheid personen dat beschermd moet worden; 

• lengte van de vluchtweg; 

• mate waarin schuillocatie bescherming kunnen bieden; 

• uitvoerbaarheid van de benodigde handelingen om te schuilen of vluchten; 

• communiceerbaarheid van de schuil- of vluchtstrategie. 

 

Zelfredzaamheid aanwezige personen 

De mate waarin aanwezige personen zichzelf kunnen redden is van invloed zijn op de 

mogelijkheden om te vluchten of te schuilen. Zo kunnen maatregelen gericht op het 

bevorderen van de vluchtmogelijkheden effectiever zijn voor zelfredzamen dan voor 

beperkt zelfredzamen. Dit geld ook voor schuilmogelijkheden, een schuilplek die geschikt is 

voor volwassenen, hoeft immers niet automatisch geschikt te zijn voor het laten schuilen 

van een groep jonge kinderen. Tot slot speelt zelfredzaamheid ook een rol in het 

waarschuwen voor een gevaar, risicocommunicatie en eventuele reddingen door de 

hulpdiensten. Zo zal een waarschuwing via een geluidsignaal minder goed werken bij 

slechthorenden, hebben slechtzienden minder aan bordjes met geschreven instructies en 

vraagt het redden van mensen van een intensive care in een ziekenhuis een specifieke inzet 

van huldiensten. 

 

Aanvullende risicocommunicatie 

Om mensen in succesvol te kunnen laten schuilen of vluchten hebben ze toepasbare 

informatie nodig. Het is belangrijk dat ze vooraf op de hoogte zijn van schuilplaatsen en 

vluchtroutes en op tijd worden geïnformeerd als ze er gebruik van moeten maken. Het is 

van belang om rekening te houden met het te verwachten gedrag van mensen. Ook speelt 

de communiceerbaarheid van het gewenste gedrag een belangrijke rol. Mensen zijn meer 

geneigd om het gewenste gedrag te vertonen als ze hierover zijn geïnformeerd, de 

voordelen begrijpen en zich er door beschermd voelen. Dit kan in de praktijk lastig zijn; zo is 

het optimale vluchtgedrag bij een gifwolk lastig te communiceren, zeker als de gifwolk voor 

mensen lastig is waar te nemen (kleurloos) en de vluchtweg kan variëren (vlucht loodrecht 

op de wind). 

 

Uitleg handelingsperspectieven vluchten en schuilen 
Bij vluchten is er een onderscheid tussen vluchten, ontruimen en evacueren. Onder deze 

begrippen wordt het volgende verstaan: 

 

Vluchten: aanwezige mensen kunnen op eigen initiatief een veilige plek bereiken; die veilige 

plek kan ook een schuilplaats zijn in het getroffen (aandachts)gebied; 

 

Ontruimen: aanwezige mensen verlaten (zelfstandig) het gebied via veilige vluchtwegen na 

een advies van de parate diensten (vaak brandweer of politie); 
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Evacueren: aanwezige mensen verlaten (al dan niet gedwongen en meestal onder 

begeleiding) het gebied via veilige vluchtwegen op last van de overheid. 

In alle gevallen is het van belang dat er voldoende, bereikbare vluchtwegen zijn om er 

gebruik van te kunnen maken. Welke eisen worden gesteld aan een vluchtweg is afhankelijk 

van het moment en de duur dat bescherming nodig is. Dit hangt samen met het type 

ongevalsscenario van de aanwezige risicobron in het gebied en het aantal mensen dat van 

de vluchtweg gebruik moet maken. Als het gevaar in 15 tot 20 minuten ontstaat zijn er 

andere vluchtmogelijkheden nodig dan wanneer het gevaar vrijwel direct aanwezig is. 

Hetzelfde geldt voor de opbouw en de duur van het scenario; als er sprake is van een 

kortdurende piek, kan wellicht gebruik worden gemaakt van een tijdelijk veilige plaats om 

het gebied daarna te ontvluchten. 

 

Bij schuilen is er een onderscheid tussen schuilen op een langdurig veilige plaats (safe 

haven) of het snel kunnen schuilen/dekking zoeken op een tijdelijke veilige plaats (shelter in 

place). Het type ongevalsscenario bepaalt welke vorm van schuilen geschikt is; bepalend zijn 

vooral de snelheid waarmee bescherming moet worden geboden (komt deze snel of 

langzaam tot stand) en de duur dat de bescherming nodig is (is het gevaar er kort of 

langdurig).  

 

Een langdurig veilige plaats is een plek in het getroffen gebied die mensen gedurende 

langere tijd bescherming biedt om te kunnen overleven, tot het moment dat de 

omgevingscondities weer vallen onder ‘normale omstandigheden’. Mensen verlaten een 

safe haven dus pas weer als het buiten veilig is. Een tijdelijk veilige plaats is een plek die 

mensen gedurende de piek van het ongeval bescherming biedt om te kunnen overleven, 

zodat ze daarna kunnen vluchten. Hoe heftig die piek is en hoe lang deze aanwezig is, hangt 

af van het type gevaar. Een tijdelijk veilige plaats biedt in de regel gedurende een relatief 

korte tijdsperiode bescherming (10 tot 30 minuten), zodat mensen als het ergste gevaar 

voorbij is het getroffen gebied via veilige vluchtwegen kunnen verlaten. 

 

Bescherming mensen die zich buiten bevinden 
Het omgevingsveiligheidsbeleid is, door gebruik te maken van aandachtsgebieden, gericht 

op bescherming van mensen die zich binnen gebouwen bevinden. Ook buiten deze 

gebouwen kan sprake zijn van onvoldoende bescherming van mensen tegen ongevallen met 

gevaarlijke stoffen. 

 

Ook voor mensen in de buitenlucht, bijvoorbeeld op campings, attractieparken, 

evenemententerreinen of andere buitenactiviteiten is aandacht voor bescherming nodig. 

Mensen die zich in de buitenlucht bevinden, kunnen door het ontbreken van de 

bescherming van een gebouw, ook buiten de aandachtsgebieden onvoldoende beschermd 
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zijn tegen de gevaren van een brand, explosie en/of gifwolk. Ook buiten het 

aandachtsgebied kan het dus nodig zijn om maatregelen te treffen om aanwezigen bij de 

buitenlucht activiteit voldoende te beschermen.  

 

Mensen die zich in de buitenlucht bevinden, kunnen op verschillende manieren beschermd 

worden. In eerste instantie gebeurt dit door afstand te houden tussen de activiteit met 

gevaarlijke stoffen en de buitenlucht activiteit. Afstand houden kan in de tijd, door geen 

buitenlucht activiteiten te plannen op momenten dat er ook activiteiten zijn met gevaarlijke 

stoffen. Afstand houden kan ook in meters, door de buitenlucht activiteiten zo ver mogelijk 

verwijderd van de activiteit met gevaarlijke stoffen  te plannen.  Wanneer afstand houden 

niet mogelijk is, kan binnen de aandachtsgebieden een zekere mate van bescherming 

worden geboden door het treffen van omgevingsmaatregelen die ook mensen in de 

buitenlucht beschermen. Een voorbeeld is het meenemen van een brand, explosie of 

gifwolkscenario in het risicoprofiel van een evenement of door te verkennen of schuil- en 

evacuatiestrategieën voor extreem weer ook geschikt zijn bij een brand-, explosie- of 

gifwolkscenario. 

 

Nader uitwerken van een aanpak om de mensen die zich buiten bevinden toch bescherming 

te bieden vraagt om maatwerk. 

 

Typen bescherming 
Op basis van de beschermingsopgave en het beoogde handelingsperspectief kunnen 

maatregelen worden geselecteerd waarmee de beoogde bescherming kan worden geboden. 

Het bevoegde gezag heeft binnen het stelsel van de Omgevingswet diverse maatregelen tot 

haar beschikking om mensen te beschermen die binnen aandachtsgebieden verblijven. De 

volgende maatregelen worden hieronder toegelicht: 

• afstand houden; 

• bouwkundige eisen; 

• risicocommunicatie op maat; 

• omgevingsmaatregelen (fysiek en organisatorisch); 

• beperken personendichtheid; 

• aanvullende risicocommunicatie. 

 

Afstand houden 
Bescherming bieden is het best te realiseren door, waar het mogelijk is, gebouwen en 

locaties waar mensen zich kunnen bevinden buiten aandachtsgebieden te plaatsen. Deze 

stap kan op twee manieren worden toegepast: 

1 - nieuwe bebouwing en locaties worden niet geplaatst binnen een aandachtsgebied van 

een bestaande activiteit met gevaarlijke stoffen; 

2 - er wordt afstand gehouden tussen de aandachtsgebieden van nieuwe activiteiten met 
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gevaarlijke stoffen en te beschermen gebouwen en locaties. Dit laatste houdt in dat wordt 

voorkomen dat te beschermen gebouwen en locaties in de (gereserveerde) 

aandachtsgebieden van de nieuwe activiteit komen te liggen. 

Wanneer voor afstand houden wordt gekozen, betekent dit dat het voor nieuwbouw niet 

noodzakelijk is om aanvullende beschermingsmaatregelen te treffen. Voor het bepalen van 

de grens van een aandachtsgebied is namelijk uitgegaan van de bescherming die 

nieuwbouw biedt. Met andere woorden: buiten een aandachtsgebied ben je in nieuwbouw 

beschermd. Voor de helderheid, mensen die zich buiten bevinden worden niet (volledig) 

beschermd. Meer informatie over het met  decentraal beleid beschermen van mensen die 

zich buiten bevinden is te vinden in het stappenplan besluitvorming (onderdeel decentraal 

beleid). 

 

Afstand houden binnen het aandachtsgebied 

Afstand houden is ook binnen aandachtsgebieden een effectief middel, omdat op een grote 

afstand over het algemeen minder aanvullende bescherming nodig is dan dichtbij. Zowel de 

kans dat een plek wordt getroffen als de impact van de calamiteit nemen immers 

af wanneer de afstand toeneemt. Daarnaast biedt een grotere afstand vaak meer tijd om te 

vluchten of een schuilplaats te zoeken. 

 

Afstand houden binnen een aandachtsgebied biedt op zichzelf geen volledige bescherming , 

aangezien mensen nog steeds in het aandachtsgebied verblijven. Om de aanwezige mensen 

te beschermen zijn aanvullende beschermingsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld aanvullende 

risicocommunicatie gecombineerd met het voldoende vluchtroutes of schuilplaatsen.  

 

Afstand houden ten opzichte bestaande gebouwen en/of buitenactiviteiten 

Mensen in bestaande gebouwen zijn niet zonder meer volledig beschermd wanneer deze in 

of buiten (maar in de nabijheid van) een aandachtsgebied zijn gelegen. Welke bescherming 

bestaande woningen bieden is maatwerk, het spreekt voor zich dat een monumentale 

houten woning biedt een ander soort bescherming geeft tegen brand dan een hoogbouw uit 

de periode eind 1960. Ook mensen die buiten lopen, zowel binnen als buiten een 

aandachtsgebied, zijn niet zonder meer beschermd. Voor locaties met buitenactiviteiten en 

bestaande gebouwen kan het daarom zinvol zijn om aanvullend op afstand houden ook 

andere beschermingsmaatregelen te treffen 

 

Juridische basis houden van afstand 
De juridische basis voor het houden van afstand komt voort uit het tweede lid van artikel 

5.15 van het Bkl. Dit artikel benoemt hoe aan de verplichting uit het eerste lid van artikel 

5.15 Bkl – het beperken van de kans op het overlijden van een groep personen – kan 

worden voldaan. Dit kan onder meer door geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer 

kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties toe te laten in een 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid
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aandachtsgebied (lid 2a). Voor groepen minder zelfredzame mensen (bijvoorbeeld kinderen, 

ouderen, zieken) wordt in de Nota van toelichting bij het Bkl (paragraaf 8.1.4.2, p. 137) 

specifiek de voorkeur uitgesproken om geen nieuwe zeer kwetsbare gebouwen (gebouwen 

waar minder zelfredzame mensen verblijven, zie bijlage VI Bkl) toe te laten in een 

aandachtsgebied. 

 

Bouwkundige eisen 
Met bouwkundige eisen worden de voorwaarden bedoeld die via het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) worden gesteld aan nieuwbouw. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen de ‘generieke’ eisen uit het Bbl en de aanvullende bouweisen die gelden in het 

middel artikel 5.14 Bkl aangewezen brand- of explosievoorschriftengebied. 

 

Geen voorschriftengebied ter bescherming tegen gifwolk 

In artikel 5.14 van het Bkl is geen mogelijkheid opgenomen om aanvullende bouweisen te 

verplichten in een gifwolkaandachtsgebied. Het ministerie van IenW heeft de beleidsmatige 

keuze gemaakt dat geen aanvullende bouweisen noodzakelijk zijn, omdat de generieke 

bouwvoorschriften uit het Bbl al mogelijkheden bieden om bescherming tegen een gifwolk 

te realiseren. Zo is in het vierde lid van artikel 4.126 van het Bbl geregeld dat een 

mechanische ventilatievoorziening bij een externe calamiteit handmatig uitgeschakeld moet 

kunnen worden. Ook biedt het Bbl de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij het 

kiezen voor een ventilatiesysteem. 

 

Aanvullende bouwkundige eisen via het voorschriftengebied 

De mate waarin het eisen van aanvullende bouwkundige maatregelen zinvol is, hangt samen 

met de mate van bescherming die al wordt geboden door het houden van afstand, 

risicocommunicatie, beperking personendichtheid, aanwezige vlucht- en 

schuilmogelijkheden en omgevingsmaatregelen. Daarbij is relevant dat het enkel opleggen 

van extra bouweisen niet hoeft te betekenen dat aanwezige mensen voldoende zijn 

beschermd. Over het bieden van bescherming tegen brand en explosie is meer informatie 

beschikbaar in het stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied. Zeer 

kwetsbare gebouwen (zoals ziekenhuizen, gevangenissen, kinderdagverblijven) gelegen in 

aandachtsgebieden moeten altijd worden aangewezen als voorschriftengebied, waardoor 

hiervoor altijd de aanvullende bouweisen gelden. 

 

Bouwkundige eisen bieden niet altijd bescherming 

Het opleggen van aanvullende bouweisen hoeft niet te betekenen dat aanwezige mensen 

binnen het voorschriftengebied voldoende zijn beschermd. Als zich een acuut gevaar 

voordoet, zoals een brand of een explosie, zijn in de omgeving verschillende zones te 

onderscheiden. Hoe verder weg een punt zich bevindt vanaf de bron van de brand of 

explosie, hoe minder impact het gevaar heeft. Door een brand- of explosieaandachtsgebied 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
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op te splitsen in verschillende zones (zie aandachtsgebieden), kan bepaald worden waar de 

aanvullende bouweisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wel of geen extra 

bescherming kunnen bieden. Hierbij dient niet enkel rekening te worden gehouden met het 

gevaar; een activiteit met gevaarlijke stoffen kan meerdere gevaar veroorzaken. 

 

Ook de mate waarin extra bouweisen bescherming bieden tegen puntbronnen (zoals 

installaties op één plek binnen een bedrijf) of lijnbronnen (zoals bij transport van gevaarlijke 

stoffen) verschilt. Bij een puntbron is bekend waar zich de bron van de explosie of brand zal 

bevinden. Bij een lijnbron is de exacte plaats van de explosie of brand op voorhand niet 

bekend. Een voorbeeld van het verschil in bescherming is dat bij een explosiescenario de 

overdruk en impuls dicht bij de bron zo hoog kan zijn, dat glas niet aan de 

explosievoorschriften kan voldoen. Dicht bij een puntbron zal het glas bij een 

dergelijk ongeval dan ook niet de gewenste bescherming bieden. Bij een lijnbron is het 

mogelijk dat het ongeval een stukje verder van het te beschermen gebouw plaatsvindt, 

waardoor het gebruikte glas mogelijk wel voldoende bescherming kan bieden. 

 

Toelichting voorschriftengebied  
Een voorschriftengebied kan een deel van of het gehele aandachtsgebied zijn. In het deel 

van het aandachtsgebied dat in het Omgevingsplan is aangewezen als voorschriftengebied, 

gelden aanvullende bouweisen voor nieuwbouw en vervangende nieuwbouw van beperkt 

kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen. De aanvullende bouwvoorschriften die 

toegepast moeten worden bij nieuwbouw binnen het voorschriftengebied zijn opgenomen 

in de artikelen 4.90 tot en met 4.96 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze 

aanvullende bouweisen hebben tot doel om mensen in een gebouw te beschermen tegen 

de effecten van een van buiten komende brand of explosie. Voor gedeelten van het 

bouwwerk die buiten het voorschriftengebied liggen hoeven geen aanvullende bouweisen 

uit het Bbl worden toegepast. Zolang de aanwijzing van brand- en 

explosievoorschriftengebieden in het omgevingsplan niet is gedaan, gelden binnen het 

aandachtsgebied géén aanvullende bouweisen. 

 

In een brandvoorschriftengebied zijn de regels van de artikelen 4.91 tot en met 4.95 uit het 

Bbl van toepassing. In een explosievoorschriftengebied gelden de regels van artikel 4.96 van 

het Bbl. De artikelen bevatten bouweisen ter beperking van de gevolgen van brand- en/of 

explosie, zoals de sterkte van de constructie bij brand, de brandwerendheid van wanden, 

ramen en deuren, de brandbaarheid van de gevel en het dak, een van de bedreiging (brand) 

afgekeerde ligging van nooduitgangen en het voorkomen van de scherfwerking van ruiten 

(Nota van toelichting Bbl, paragraaf 4.2.14). 

 

Het beleidsdoel achter het 'voorschriftengebied' is dat aanvullende eisen gesteld kunnen 

worden aan nieuwbouw als aanvulling op de maatregelen die binnen het hele 
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aandachtsgebied gelden (artikel 5.15 Bkl) . De beleidsambitie van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat is dat aanvullende bouweisen alleen daar worden toegepast 

waar ze nuttig én noodzakelijk zijn. Zeer kwetsbare gebouwen (zoals ziekenhuizen, 

gevangenissen, kinderdagverblijven) gelegen in aandachtsgebieden moeten altijd worden 

aangewezen als voorschriftengebied, waardoor hiervoor altijd de aanvullende bouweisen 

gelden. De aanvullende bouweisen gelden niet voor bestaande gebouwen die binnen een 

voorschriftengebied liggen. 

 

Bouwvoorschriften voor nieuwbouw 

Zoals hiervoor is uiteengezet, gelden de aanvullende bouweisen pas zodra de gemeente in 

het omgevingsplan een bouwlocatie in een brand- of explosieaandachtsgebied heeft 

aangewezen als brand- respectievelijk explosievoorschriftengebied. Uit het Bbl vloeit verder 

voort dat de aanvullende eisen alleen gelden voor nieuw te bouwen gebouwen. Het gaat 

hierbij om: 

a. bebouwingsmogelijkheden die voorafgaand aan de aanwijzing van het 

voorschriftengebied in het omgevingsplan al bestonden, en 

b. nieuwe bebouwingsmogelijkheden die in het omgevingsplan worden toegelaten binnen 

een brand- of explosieaandachtsgebied bij een bestaande activiteit met externe 

veiligheidsrisico’s. 

 

Wat betreft de onder a bedoelde bestaande, maar nog niet benutte, 

bebouwingsmogelijkheden moet worden opgemerkt dat hierbij vooralsnog geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwing die vóór en na de aanwijzing van het 

voorschriftengebied in het omgevingsplan is toegelaten. In beide gevallen gaat het om nog 

niet benutte bebouwingsmogelijkheden waar de initiatiefnemer bij het realiseren moet 

voldoen aan de aanvullende bouweisen uit het Bbl. Het onderscheid is wel van belang voor 

de vraag naar de voorzienbaarheid (en vergoedbaarheid) van de schade. 

 

Het tweede lid van artikel 4.1 van het Bbl bepaalt dat het al dan niet gedeeltelijk 

vernieuwen van een gebouw na sloop, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de 

oorspronkelijke fundering, geldt als nieuwbouw. Op elke vorm van bouwen nadat het vorige 

bouwwerk met uitzondering van de gehele of gedeeltelijke fundering is gesloopt zijn de 

nieuwbouwvoorschriften van toepassing. 

 

Binnen voorschriftengebied is voldoen aan de aanvullende bouweisen niet altijd verplicht 

De aanvullende bouweisen gelden niet voor een gebouw dat op de datum van de aanwijzing 

van het voorschriftengebied al binnen het aandachtsgebied aanwezig is. Deze eisen gelden – 

na aanwijzing van het voorschriftengebied in het omgevingsplan - pas als op die locatie een 

nieuw gebouw wordt gebouwd. 
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Bij functiewijziging of verbouw van een bestaand gebouw (bijvoorbeeld een kantoorpand 

waarin appartementen worden gebouwd) is geen sprake van nieuwbouw in de zin van het 

Bbl. Mocht een functiewijziging naar zeer kwetsbaar worden overwogen (bijvoorbeeld van 

flat naar zorginstelling) dan zal de extra bescherming voor de bewoners en gebruikers op 

een andere wijze inhoud moeten krijgen dan door het toepassen van aanvullende 

bouwvoorschriften. 

 

 

Bouweisen gelden niet voor de risicobron 

De aanvullende bouweisen zien op de bescherming van personen in gebouwen in de 

omgeving van een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. Daarmee is op voorhand 

duidelijk dat de eisen geen betrekking hebben op de risicobron zelf (bijvoorbeeld een 

buisleiding). Met de woorden ‘op het bouwen van nieuwe bouwwerken’ in artikel 4.1 Bbl 

worden niet de regels voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (het bouwproces) 

bedoeld, maar wordt bepaald dat de nieuwbouwregels van toepassing zijn op het 

bouwwerk op het moment dat het bouwwerk daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. 

 

Omgevingsmaatregelen 
Omgevingsmaatregelen zijn maatregelen die in het gebied tussen de activiteit met 

gevaarlijke stoffen en de (bebouwde) omgeving kunnen worden getroffen ter bescherming 

van gebouwen of locaties, zoals woningen, kantoren en recreatieterreinen of vitale 

infrastructuur, zoals waterwingebieden. Bij de selectie van geschikte omgevingsmaatregelen 

spelen meerdere factoren een rol: de voorkeursaanpak (vluchten of schuilen), het 

type ongeval en de bestaande omgeving. 

 

Een omgevingsmaatregel kan heel concreet en fysiek zichtbaar zijn, zoals een watergang, 

een aarden wal of een verhoogd talud, maar ook organisatorisch van aard zijn zoals 

voorbereiding van hulpdiensten, heldere risicocommunicatie en het onderhoud van 

schuilplaatsen en vluchtwegen. Omgevingsmaatregelen kunnen zowel binnen als buiten een 

aandachtsgebied worden genomen en hebben een collectief karakter.  

 

Omgevingsmaatregelen kunnen ook bijdragen aan bescherming van mensen in bestaande 

gebouwen. De omgevingsmaatregelen hebben een dempend effect op de mate waarin een 

omgeving wordt blootgesteld aan een gevaar. Doordat omgevingsmaatregelen de 

hoeveelheid warmtestraling (brand), overdruk (explosie) of concentraties (gifwolk) waaraan 

gebouwen en  locaties worden blootgesteld verminderen, vergroten ze de vlucht- en 

schuilmogelijkheden en kan (soms) afgezien worden van het treffen van aanvullende 

bouwkundige maatregelen (zie stappenplan vaststellen gelijkwaardigheid). Daarnaast wordt 

idealiter gezocht naar omgevingsmaatregelen die meerdere belangen kunnen dienen. Zo 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
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kan een aarden wal zo worden ontworpen dat de wal zowel brand- als geluidswerend is. 

Omgevingsmaatregelen met een dubbelfunctie zijn immers kostenefficiënter. 

 

Wanneer de bestaande omgeving onvoldoende bescherming biedt, kan worden overwogen 

om nieuwe omgevingsmaatregelen te treffen. De voorkeur gaat hierbij in eerste instantie uit 

naar maatregelen die niet alleen voor mensen in nieuw te bouwen gebouwen effectief zijn, 

maar ook bijdragen aan bescherming van mensen in bestaande gebouwen. Daarnaast wordt 

idealiter gezocht naar omgevingsmaatregelen die meerdere belangen kunnen dienen, zoals 

een aarden wal. Deze kan zo worden ontworpen dat de wal zowel brand- als geluidswerend 

is. Omgevingsmaatregelen met een dubbelfunctie zijn kostenefficiënter. Belangrijk is om 

een dergelijke maatregel met een dubbelfunctie duidelijk vast te leggen in een besluit en zo 

de beschermende functie te waarborgen. 

 

Beperken personendichtheid 
Hoe meer mensen in de nabijheid van een activiteit met gevaarlijke stoffen zijn, hoe meer 

mensen bescherming nodig hebben bij een ongeval. Een beperking van het aantal 

aanwezigen in een aandachtsgebied vergroot de mogelijkheden om bescherming te bieden. 

Het bieden van voldoende geschikte vluchtroutes en schuilplaatsen aan enkele mensen 

vraagt immers om een ander pakket met maatregelen dan nodig zou zijn voor het 

beschermen van honderden of duizenden mensen. De wijze waarop bescherming geboden 

kan worden, is afhankelijk van de samenstelling van de populatie die binnen een 

aandachtsgebied aanwezig is. Kritische factor hierbij is de zelfredzaamheid van mensen in 

het gebied. Zo is het bij de aanwezigheid van niet-zelfredzame personen in de regel minder 

realistisch om uit te gaan van zelfstandig vluchten. 

 

Het beperken van het aantal aanwezigen in een aandachtsgebied kan door gebouwen of 

locaties waar veel mensen verblijven of activiteiten waar veel mensen bij betrokken zijn, op 

afstand van activiteiten met gevaarlijke stoffen te realiseren. Een andere manier om de 

populatiedichtheid te beperken is een aandachtsgebied in te richten met gebruiksfuncties 

waar weinig mensen verblijven of waar mensen relatief kort verblijven. Rekening houden 

met de zelfredzaamheid kan door zeer kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties op 

een zo groot mogelijke afstand van de activiteit met gevaarlijke stoffen te realiseren. 

 

Juridische basis beperken aantal aanwezigen 
Beschermen bieden door het ‘beperken van het aantal aanwezigen’ vindt zijn juridische 

basis in het tweede lid, b, van artikel 5.15 Bkl. Dit artikel schrijft voor dat in het geval dat 

beperkt kwetsbare, kwetsbare of zeer kwetsbare bebouwing of locaties worden toegelaten 

in een aandachtsgebied, rekening gehouden kan worden met de kans op het overlijden van 

een groep mensen (groepsrisico) door het aantal aanwezig mensen of de tijd dat die 
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aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties te beperken. Zie ook de Nota van 

Toelichting Bkl paragraaf 8.1.4.2, p. 133 en 137. 

 

Rekening houden met de zelfredzaamheid van aanwezigen in aandachtsgebieden volgt uit 

het eerste lid, b, van artikel 5.2 Bkl. Dit artikel bepaalt dat bevoegde gezagen in hun 

omgevingsplan bij risico’s van branden, rampen en crisis rekening moeten houden met de 

mogelijkheden voor mensen om zich daarbij in veiligheid te brengen. Zie ook de Nota van 

Toelichting Bkl paragraaf 8.1.4.1, p. 131. 

 

Aanvullende risicocommunicatie 
De standaard risicocommunicatie (artikel 46 Wet veiligheidsregio's) biedt mensen in een 

aandachtsgebied onvoldoende bescherming tegen de gevaren van brand, explosie en 

gifwolk. Daarom is het nodig dat binnen aandachtsgebieden aanvullende risico- en 

crisiscommunicatie wordt georganiseerd. Deze aanvullende communicatie is nodig om 

ervoor te zorgen dat reeds bestaande beschermingsmaatregelen en/of nieuw te treffen 

beschermingsmaatregelen (beperken personendichtheid, vlucht- en schuilmogelijkheden, 

omgevingsmaatregelen en aanvullende bouwkundige maatregelen) ook toegepast kunnen 

worden. Met andere woorden, aanvullende beschermingsmaatregelen kunnen alleen 

bescherming bieden als mensen ook geïnformeerd zijn over de optredende gevaren binnen 

het aandachtsgebied, de maatregelen die getroffen zijn en hun handelingsperspectieven in 

geval van een ongeval. Er moet daarbij zowel aandacht zijn voor communicatie voorafgaand 

aan een mogelijk ongeval (risicocommunicatie), alsook voor communicatie tijdens een 

ongeval (crisiscommunicatie). 
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Maatregelen 
 
Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen die 
mensen beschermen tegen brand, explosie of gifwolk. Het handboek gaat in het bevoegd 
gezag bescherming kan bieden per type gebeurtenis. De beschrijvingen van maatregelen zijn 
niet limitatief en kunnen op basis van praktijkervaringen verder worden uitgebreid. 
Dit deel van het handboek bevat de volgende onderdelen: 

• toepasbaarheid van maatregelen; 

• generieke maatregelen; 

• maatregelen tegen brand; 

• maatregelen tegen explosie; 

• maatregelen tegen gifwolk. 
 
De specifieke informatie over de bestuurlijke afwegingsruimte en het toepassen van wet- en 
regelgeving is te vinden in de stappenplannen omgevingsveiligheid. 
 

Toepasbaarheid maatregelen 
Per type gevaar (brand, explosie en gifwolk) zijn verschillende maatregelen mogelijk om 
de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. De verschillende 
maatregelen kunnen zowel bestaan uit aanpassingen van de omgeving als van gebouwen. 
Maatregelen kunnen bescherming bieden tegen één of meerdere gevaren. De 
toepasbaarheid en effectiviteit van de maatregelen is locatiespecifiek en afhankelijk van het 
type gevaar. 
 
Naast de mate van toepasbaarheid en effectiviteit wordt de inzet van maatregelen ook 
bepaald door wat het bevoegd gezag als een voldoende veilige situatie beschouwd. In 
het stappenplan besluitvorming omgevingsveiligheid wordt nader ingegaan op de 
afwegingen over het waarborgen van de veiligheid. 
 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een in een 
algemene regel voorgeschreven maatregel (zoals een technische bouweis in het Bbl) op 
aanvraag toestemming worden verleend om in plaats daarvan een gelijkwaardige maatregel 
te treffen. Het stappenplan vaststellen gelijkwaardigheid gaat in op de toepassing van het 
gelijkwaardigheidsprincipe. 
 
De aandachtsgebieden zijn gekoppeld aan de verschillende typen gevaren. Maatregelen zijn 
gericht op deze gevaren en de verschillende specifieke scenario's die daar aan ten grondslag 
liggen. 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/overzicht-stappenplannen-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
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Om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen is het van belang om te bepalen tegen welk 
soort gevaar de aanwezigen beschermd moeten worden. Immers, bescherming tegen brand 
vraagt om andere maatregelen dan bescherming bij een explosie of een gifwolk. Welke 
maatregelen het meest geschikt zijn voor een gebied hangt samen met de keuze of ingezet 
wordt op het laten schuilen of vluchten van de aanwezige personen. Wanneer van mensen 
verwacht wordt dat ze een gebied ontvluchten, stelt dat andere eisen aan de omgeving dan 
bij (langdurig) schuilen. Als mensen tijdens een ongeval het gebied moeten kunnen 
ontvluchten, is het bijvoorbeeld van belang dat wordt ingezet op goede, veilige 
vluchtroutes. Indien van mensen verwacht wordt dat zij schuilen, moet een gebouw zodanig 
bescherming bieden en ingericht zijn dat deze een veilige haven biedt. 
 
Bij het bepalen tegen welke gevaren de mensen beschermd moeten worden, is het van 
belang dat de intensiteit van deze gevaren binnen een aandachtsgebied (en daarbuiten) 
kunnen verschillen. Zo zal bijvoorbeeld de warmtestraling bij een brand dichtbij de locatie 
van het ongeval doorgaans hoger zijn dan aan de rand van het betreffende 
aandachtsgebied. De effectiviteit van maatregelen kan daarmee aan de rand van een 
aandachtsgebied anders zijn dan dichter bij de locatie van het ongeval. Daarbij is het 
mogelijk dat er op sommige locaties bij ongevallen meerdere gevaren tegelijk kunnen 
optreden. Dit is het geval bij activiteiten met gevaarlijke stoffen die kunnen leiden tot 
combinaties van bijvoorbeeld brand en explosie, of explosie en gifwolk. Bij een combinatie 
van gevaren kunnen als standaard aangenomen maatregelen mogelijk niet meer aanwezig 
is. Dit is te illustreren aan de hand van een explosie: Door een explosie kan er sprake zijn van 
ruitbreuk. Dit betekent dat bij de combinatie van een explosie en een gifwolk, mensen in 
gebouwen na een explosie en het breken van ruiten minder of geen bescherming hebben 
tegen het binnendringen van de gifwolk. 
 
Het bevoegd gezag kan aan de hand van een aantal vragen nagaan welke 
handelingsperspectief (dekking zoeken, vluchten of langdurig schuilen) het meest effectief 
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is. Op basis van deze kennis kunnen maatregelen worden geselecteerd die invulling geven 
aan het handelingsperspectief. 
 
Tabel met vragen over effectiviteit bij beschermende maatregelen 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/maatregelen#tabel-met-vragen-over-effectiviteit-bij-beschermende-maatregelen-more
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/maatregelen#tabel-met-vragen-over-effectiviteit-bij-beschermende-maatregelen-more
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Generieke maatregelen 
Generieke maatregelen zijn uitgangspunten of maatregelen die proactief toegepast kunnen 
worden aan het begin van ontwerpprocessen, als een vorm van 'safe-by-design'. Generieke 
maatregelen kunnen bij elk type gevaar helpen om de gevolgen van een 
ongeval verminderen en zo de noodzaak voor aanvullende bescherming te beperken.  
 
Voorbeelden van generieke maatregelen zijn het: 

• zo veel mogelijk afstand creëren tussen gevaar en kwetsbaarheid. Het gaat dan om 
afstand in meters, maar ook in tijd door te zorgen dat het gevaar en de 
kwetsbaarheid niet tegelijk aanwezig zijn; 

• zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen 
worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen en 

• aanbrengen van duidelijke vluchtroutes en het beschikbaar hebben van voldoende 
communicatiemiddelen.  
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Maatregelen tegen brand 
 

De mate waarin maatregelen bescherming bieden tegen het gevaar van warmtestraling bij 

brand, hangt af van de intensiteit en tijdsduur van de warmtestraling op een locatie. Een 

gebouw kan in principe veel meer warmtestraling weerstaan dan een mens. Bij mensen 

kunnen al verbrandingseffecten optreden tijdens een zonnige dag (1 kW/m2) . Bij gebouwen 

is het gevaar van warmtestraling relevant bij een blootstelling aan 10 kW/m2 of meer, 

doordat dan binnenbranden kunnen ontstaan als bijvoorbeeld vitrage of gordijnen 

ontbranden. Hoe hoger de warmtestraling en hoe langer de blootstelling hoe 

waarschijnlijker dat brand ontstaat. Bij een warmtestraling van meer dan 35 kW/m2kunnen 

brandbare delen van de gebouwconstructie al na circa 20 seconden ontbranden. Welke 

maatregelen bescherming bieden, hangt af van de locatie van het gebouw in relatie tot de 

hoeveelheid warmtestraling die het gebouw op deze locatie kan bereiken. Het is 

bijvoorbeeld relevant of het gehele gebouw aan alle zijden wordt aangestraald, omdat de 

aanwezigen dan niet naar buiten kunnen vluchten. Als er een zijde is waar geen 

warmtestraling is kunnen mensen soms uit het gebouw vluchten via deze zijde zolang ze 

zich bevinden in de 'schaduw'. Maatregelen die tijdelijk bescherming bieden bij een 

warmtestraling van 15 kW/m2 hoeven niet ook effectief te zijn bij een warmtestraling van 25 

kW/m2.  Doordat bij een chemische brand zeer hoge temperaturen kunnen ontstaan is het 

belangrijk om na te gaan of de materialen die worden gebruikt niet bezwijken of 

ontbranden. Dit betekent ook dat materialen die bescherming bieden tegen een 'normale' 

brand niet perse nog dezelfde mate van bescherming bieden bij een chemische brand.  In 

het stappenplan bepalen brandaandachtsgebieden is ingegaan op de berekeningen van de 

omvang van het aandachtsgebied. 

 

Voorbeelden van handelingsperspectieven en maatregelen fakkelbrand  
Fakkelbrand 

Een fakkelbrand is een (tiental tot honderden) meters hoge fakkel veroorzaakt door een 

brandend gas; dit type brand is het beste te vergelijken met een zeer grote versie van de 

vlam die uit een lasapparaat komt. Een fakkelbrand kan bijvoorbeeld ontstaan bij een breuk 

van een hogedrukaardgasleiding door graafwerkzaamheden of door het afbreken van een 

afsluiter van een tankwagen met LPG na een botsing. De plaats van de gasontsnapping, de 

hoeveelheid en aard van het brandend gas en de hoogte en richting (bijvoorbeeld bij een 

falende tank) van de fakkel zijn bepalend voor het gevaar voor de omgeving. De 

warmtestraling kan voor mensen gevaarlijk zijn tot op honderden meters vanaf de fakkel.  In 

het algemeen geldt: hoe hoger de vlam des te groter het getroffen gebied. Verder duurt een 

fakkelbrand langer als er een grotere hoeveelheid brandbaar gas aanwezig is; een 

fakkelbrand blijft aanhouden zolang de aanvoer van brandbaar gas nog niet is beëindigd. 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
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Handelingsperspectieven fakkelbrand 
In geval van een fakkelbrand zijn mensen binnenshuis beter beschermd dan mensen die zich 

buiten bevinden. Afhankelijk van de afstand tot de fakkelbrand, de ontwikkeltijd van het 

incident en de loopsnelheid kan vluchten naar een veilige plek (bijvoorbeeld een gebouw 

buiten het brandaandachtsgebied) bescherming bieden. Schaduwwerking van gebouwen 

biedt aanwezigen in de omgeving meer tijd om te vluchten naar veiligere plekken. In het 

gebied direct rondom de fakkel is de warmtestraling zo intens dat langdurig schuilen vrijwel 

onmogelijk is, omdat alle brandbare materialen vrijwel direct ontbranden. 

 

Voorbeelden omgevingsmaatregelen fakkelbrand 
Voor het bieden van bescherming tegen fakkelbranden zijn de mogelijkheden beperkt. In 

het gebied direct rondom de fakkel is de warmtestraling zo intens dat langdurige 

bescherming vrijwel onmogelijk is, omdat alle brandbare materialen vrijwel direct 

ontbranden. Door het creëren van afstand wordt het gevaar kleiner. Daarnaast kan 

schaduwwerking van gebouwen worden gebruikt om de aanwezigen in de omgeving meer 

tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken.  
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Plasbrand 
Bij een plasbrand ontbrandt materiaal dat verdampt uit een laagje vloeistof. Een plasbrand 

kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een tankwagen met benzine open scheurt na een 

botsing. De plaats, het oppervlak en de diepte van de plas met de brandbare vloeistof zijn 

bepalend voor het gevaar voor de omgeving. Ook het soort vloeistof waar de plasbrand uit 

bestaat is van belang; de brandbaarheid en de warmteontwikkeling verschilt per vloeistof. 

De vloeistof verbrandt aan het oppervlak, waardoor een ondiepe plas met een groot 

oppervlak sneller zal opbranden dan een diepe plas van dezelfde vloeistof met een klein 

oppervlak. De warmtestraling is voor mensen gevaarlijk tot op enkele tientallen meters 

vanaf de rand van de plas. 

 

Handelingsperspectieven plasbrand 
In het geval van een plasbrand zijn mensen binnen beter beschermd dan mensen die zich 

buiten bevinden. Voor mensen buiten geldt dat, afhankelijk van de afstand van de 

aanwezigen tot de plasbrand, de ontwikkeltijd van het incident en de loopsnelheid van de 

aanwezigen, vluchten naar een veilige plek (bijvoorbeeld een gebouw buiten het 

brandaandachtsgebied) bescherming kan bieden. 

Mensen die zich tijdens een plasbrand in een gebouw binnen het aandachtsgebied 

bevinden, kunnen blootgesteld worden aan verschillende gevaren.  Mensen kunnen 

bijvoorbeeld door ruiten heen alsnog worden blootgesteld aan warmtestraling. 

Daarnaast kan er een secundaire brand ontstaan doordat het gebouw of interieur 

ontbrandt. Dit kan er toe leiden dat mensen naar buiten vluchten of dat het pand wordt 

ontruimd, waardoor mensen alsnog blootgesteld worden aan de vrijgekomen 

warmtestraling van de plasbrand. Tot slot kunnen mensen binnen een gebouw gevaar lopen 

bij een plasbrand als door warmtestraling het gebouw instort, bijvoorbeeld doordat de 

stalen constructie bezwijkt. Via omgevingsmaatregelen of aanvullende bouweisen kan extra 

bescherming worden geboden. 

 

Voorbeelden omgevingsmaatregelen plasbrand 
Voor het beschermen van de omgeving tegen plasbranden kan aangesloten worden bij 

ervaringen met het opvangen en afvoeren van hemelwater. Uiteraard moet het specifieke 

risico van gevaarlijke stoffen hierbij onderkend worden. Het gaat nu niet om droge voeten, 

maar het op afstand houden van de brandende vloeistofplas en het vertragen van de 

plasvorming om tijdwinst te boeken. Door het op afstand houden van de plas wordt het 

getroffen gebied kleiner en met het winnen van tijd hebben aanwezigen in de omgeving 

meer tijd om te vluchten of om repressief op te treden. 

  



Dit is een ongecontroleerde kopie van het Handboek en het document kan onjuistheden of incompleetheden 

bevatten. De actuele versie van het Handboek Omgevingsveiligheid treft u op omgevingsveiligheid.rivm.nl 

 

 
56 

Tabel Voorbeelden omgevingsmaatregelen plasbrand 
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Voorbeelden algemene bouwmaatregelen brand 

Bouwmaatregel Uitleg maatregel 

Metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van dit 
deel van de gevel.  

Minerale 
wolisolatie 

Minerale wolisolatie is onbrandbaar. 

Brand- en 
hittewerende 
beglazing 

Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, 
samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer 
speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen 
deze tussenlagen een beschermend schild. 

Houten en stalen 
kozijnen 

Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende 
toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet 
brandwerend. 

Dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar. 

Gesprinkelde 
buitengevel 

Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de 
gevel gespoten in geval van een calamiteit. 

 

Bij branden met chemicaliën ontstaan temperaturen die sneller hoger kunnen zijn dan de 

temperaturen uit de standaard brandkromme uit NEN-6069. Dat betekent dat bij branden 

met chemicaliën de brandwerendheid van bouwmaterialen beperkter is dan op basis van de 

standaard brandkromme wordt afgeleid. 

 

Maatregelen tegen explosie 
De mate waarin maatregelen bescherming bieden tegen het gevaar van drukgolven en 

scherfwerking of vliegvuil door een explosie, hangt af van de intensiteit van deze gevaren op 

een locatie. Een mens kan in principe meer overdruk weerstaan dan een gebouw. In de 

bebouwde omgeving worden de dodelijke gevolgen van een explosie echter vooral 

veroorzaakt door de indirecte effecten, zoals scherfwerking (bijvoorbeeld door rondvliegend 

glas of puin). 

 

Vanaf ongeveer 2 kPa overdruk is ruitbreuk te verwachten. Ruitbreuk als gevolg van 

een explosie is relevant als de gebeurtenis samenvalt met het gevaar van een gifwolk of 

warmtestraling (|BLEVE) en waardoor mensen in gebouwen bloot kunnen worden gesteld 

aan het binnendringen van een giftige stof of warmtestraling. 

 

Bij blootstelling van een standaard gebouw aan een overdruk van 10 kPa of meer is de 

scherfwerking zodanig dat dodelijke slachtoffers zijn te verwachten. Bescherming bieden 

tegen scherfwerking kan door het aanpassen van gebouwen of de omgeving. Dit kan 

bijvoorbeeld door het afbuigen van de drukgolf, verankering van niet dragende 

muurdelen, het gebruik van gehard- of gelaagd glas of anti-scherf-folie en het niet gebruiken 

van losliggende materialen die projectielen kunnen vormen (denk aan grind of dakpannen).  
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Bij een overdruk van meer dan 30 kPa is het aannemelijk dat (delen van) gebouwen 

instorten. Door middel van maatwerk zoals het verstevigen van het fundament, dragende 

muren en het dak kunnen gebouwen worden aangepast om de kans op instorten te 

verkleinen. Het stappenplan bepalen explosieaandachtsgebieden gaat in op de 

berekeningen van de omvang van de aandachtsgebieden. 

 

Drukgolf (kPa) >30 >10 >2 

Gevolgen drukgolf in 
bebouwde omgeving 

Gebouwen 
storten in 

Scherfwerking met 
dodelijke slachtoffers       

Ruitbreuk met 
rondvliegend glas 

Mogelijkheden voor 
schuilen bij deze 
blootstelling 

Aangepast 
gebouw kan 
bescherming 
bieden 

Moderne gebouwen 
zonder aanvullende 
bouwmaatregelen 
kunnen bescherming 
bieden 
  

Moderne gebouwen 
bieden bescherming 
tegen explosie. Door 
ruitbreuk kan de 
bescherming tegen 
brand en/of een gifwolk 
afnemen 

 

Voorbeelden van handelingsperspectieven en maatregelen explosie  

Explosie 

Een explosie is het vrijkomen van een drukgolf als gevolg van een chemische reactie of het 

bezwijken van een drukvat. De intensiteit van de vrijkomende drukgolf is bepalend voor het 

gevaar voor de omgeving. De drukgolf en het veroorzaakte vliegvuil 

(brokstukken/scherfwerking) kan tot op honderden meters afstand gevaarlijk zijn voor 

mensen. 

 

BLEVE 

Een BLEVE is een bijzonder soort explosie die zowel een drukgolf als warmtestraling 

veroorzaakt. De drukgolf komt vanaf het bezwijkende drukvat, bijvoorbeeld de tankwagen 

en de warmtestraling komt vanaf de ‘opstijgende vuurbal’ (dus de warmte komt vaak vanaf 

boven). De drukgolf bereikt de omgeving eerder dan de warmtestraling (wel vrijwel tegelijk). 

Die combinatie maakt dat zwakkere gebouwdelen, zoals ramen bezwijken als gevolg van de 

drukgolf voorafgaand (en deels tijdens) de warmte-effecten. Deze delen bieden daardoor 

geen bescherming tegen de warmtestraling. 

 

Handelingsperspectieven explosie 
Bij een dreigende explosie waarbij voldoende tijd is om te vluchten biedt verlaten van het 

gebied de meeste bescherming. In dergelijke gevallen is een goed waarschuwingssysteem 

en een geschikte vluchtweg het meest effectief. 

 

Als onvoldoende tijd beschikbaar is om te vluchten kan bescherming geboden te worden 

door op een zo groot mogelijke afstand van de bron van de explosie binnen te schuilen. Het 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-explosieaandachtsgebieden
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is belangrijk dat het gebouw bescherming biedt tegen de te verwachten overdruk, hier 

kunnen bouwkundige maatregelen aan bijdragen. Bij schuilen kan worden gedacht aan de 

volgende maatregelen: 

• schuilen in de van het gevaar afgekeerde zijde van het gebouw; 

• sluiten van gordijnen; 

• verwijderd blijven van ramen; 

voorkomen van ontstekingsbronnen (licht niet aan doen, uitschakelen verwarming etc.); 

openen van ramen om schade door de drukgolf te vermijden (behalve bij een gecombineerd 

gevaar met brand of gifwolk).   

 

Wanneer aanvullend gevaar mogelijk is (brand of gifwolk) zijn vraagt dit om 

specifieke aandacht omdat de maatregelen tegenstrijdig kunnen werken. Zo kan het openen 

van ramen bij een explosie scherfwerking voorkomen, maar verminderd het open raam de 

bescherming tegen warmtestraling en gifwolken. 

 

Voorbeelden omgevingsmaatregelen explosie 
De omgeving kan beschermd worden tegen een explosie door de richting van een drukgolf 

af te buigen, bijvoorbeeld door een wal. Een wal buigt niet alleen de drukgolf af, maar vangt 

ook een deel van het vliegvuil af. Een wal nabij de activiteit met gevaarlijke 

stoffen (barricade wall) biedt vooral bescherming tegen scherven en brokstukken. De wal 

wordt ingezet om bij een explosie de rondvliegende scherven/puin op te vangen.  Een wal 

nabij de risico-ontvanger (blast wall) beschermt tegen overdruk. Het gebied direct achter de 

wal ‘de schaduw’ kan gebruikt worden om te schuilen of als vluchtroute. Doordat de 

drukgolf over een wal heen gaat, is het drukverlagend effect verderop achter de wal 

beperkt.  

 

Of een maatregel geschikt is om een drukgolf om te buigen en vliegvuil af te vangen, hangt 

naast de locatie van de wal ten opzichte van de bron van de explosie ook af van de massa en 

het profiel van de maatregel. Een standaard geluidscherm heeft onvoldoende massa, maar 

speciaal ontworpen (geluid)wallen kunnen wel bescherming bieden tegen overdruk of 

vliegvuil. Ook kan bij het ontwerp van de omgeving het ontstaan van vliegvuil worden 

beperkt door zo min mogelijk gebruik te maken van losse, relatief lichte materialen (zoals 

grind op daken) die schade kunnen veroorzaken. 

 

Hoe moeilijk het is om de drukgolf af te buigen hangt af van de kracht en hoogte van de 

kern van de explosie. Een explosie op maaiveldhoogte verspreidt zich opzij en omhoog, 

waardoor afbuigen mogelijk is. Bij een explosie hoog boven het maaiveld verspreidt de 

drukgolf zich in alle richtingen; de drukgolf verspreidt zich dus niet alleen horizontaal, maar 

daalt ook neer op de omgeving. Afbuigen van een dergelijke neerdalende drukgolf is 

(vrijwel) onmogelijk. Ook de afstand en het type omgeving (hoog of laagbouw) spelen een 
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belangrijke rol. In een stedelijke omgeving breekt de eerstelijnsbebouwing een deel van de 

kracht van de explosie. Daarmee ontstaat bescherming voor de volgende lijn. De mate 

waarin bescherming ontstaat, is echter afhankelijk van veel factoren. Zo kan omliggende 

bebouwing drukreflecties geven waardoor het schadepatroon onvoorspelbaar wordt. 

 

Beschermen van de omgeving tegen een BLEVE kan door gebruik te maken van het feit dat 

de drukgolf vanaf een andere plek komt dan de warmtestraling. Door het dempen/afbuigen 

van de drukgolf kan ervoor worden gezorgd dat zwakke gebouwdelen niet bezwijken. Het 

doel van deze maatregel is om te zorgen dat de zwakke gebouwdelen nog bescherming 

kunnen bieden tegen de warmtestraling afkomstig van de vuurbal. In het geval van 

nieuwbouw zal dan binnen voldoende bescherming mogelijk zijn tegen de kortdurende 

warmtestraling van de BLEVE. Bescherming bieden tegen de drukgolf werkt hetzelfde als bij 

een normale explosie.  

 

Voorbeelden omgevingsmaatregelen explosie 

Maatregelen Uitleg maatregel 

Gebouwen op 
afstand van elkaar 
realiseren 

Door gebouwen op afstand van elkaar te realiseren vormen deze 
geen wand. Bij een explosie kan een ‘wand’ van gebouwen de 
volledige drukgolf opvangen en daardoor instorten. 
Aandachtspunt is dat de drukgolf tussen gebouwen getrechterd 
kan worden naar het achterliggende gebied, waar de drukgolf 
versterkt/geconcentreerd kan worden en meer schade kan 
veroorzaken. 

Objecten loodrecht 
op bron plaatsen 

Door objecten loodrecht op de activiteit met gevaarlijke stoffen te 
plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de activiteit, wordt 
het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale 
effecten van een drukgolf. 

Obstakelvrije ruimte 
tussen bron en 
bebouwing 

Een obstakelvrije ruimte tussen de activiteit met gevaarlijke 
stoffen en het te beschermen object/gebied beperkt rondvliegend 
puin bij een explosie. 

Aarden wal 
aanbrengen 

Door een aarden wal aan te brengen tussen de activiteit met 
gevaarlijke stoffen en het te beschermen object/gebied wordt het 
object/gebied bij een eventuele explosie enerzijds afgeschermd 
van rondvliegende scherven/puin en anderzijds wordt de drukgolf 
afgebogen.  Een wal nabij de activiteit kan bij een explosie de 
rondvliegende scherven/puin opvangen. Een wal dichter bij het te 
beschermen object/gebied kan bescherming bieden tegen de 
overdruk. Doordat de drukgolf over een wal heen gaat heeft de 
wal op grotere afstand geen drukverlagend effect. 

Bouwwerken als 
afscherming 

Door middel van eerstelijns bebouwing wordt een deel van de 
kracht van de explosie gebroken. Daarmee ontstaat bescherming 
voor de volgende lijn. Eerstelijns bebouwing waar de verblijfsduur 
van mensen korter is, of waarbij de verblijfstijd niet samenvalt 
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met de activiteit met gevaarlijke stoffen, kan geplaatst worden 
tussen de activiteit en kwetsbare objecten/vluchtroutes als 
afscherming. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
plaatsen van een kantoorpand tussen een spoorlijn (waar alleen ’s 
nachts vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt) en een 
ziekenhuis. Hoogbouw zorgt voor de meeste afscherming. 
Anderzijds zorgt het realiseren van hoogbouw nabij de activiteit 
voor een toename van het aantal mensen dat wordt blootgesteld 
aan het risico op een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

  

Voorbeelden bouwkundige maatregelen explosie 

Bouwmaatregelen Uitleg maatregel 

Materiaalkeuze Om mensen te beschermen tegen de gevolgen van een explosie zijn 
materialen die geen scherfwerking geven, zoals daktegels beter dan 
materialen die wel scherfwerking geven, zoals glas, vliesgevel of 
grind. 

Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. 

Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op 
verwondingen door rondvliegend puin beperken. 

Stevige gevel Door de gevel te bekleden met cortenstaal kan deze 
explosiebestendig gemaakt worden. 

Gesprinkelde 
buitengevel 

Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de 
gevel gespoten in geval van nood. 

Explosiewerend 
glas 

Explosiewerende gelaagde veiligheidsbeglazingen blijven op hun 
plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie 
van buitenaf. 

 

Voorbeelden bouwmaatregelen ten behoeve van bescherming tegen een explosie van 

buitenaf 

Glas is één van de zwakste schakels van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan 

een drukgolf. Om de mate van bescherming van glas te beoordelen, is het van belang niet 

alleen te kijken naar de eigenschappen van het glas zelf, maar ook naar: 

• hoe de krachten die op het glas komen worden overgebracht op het kozijn; 

• hoe de krachten die op het kozijn komen, worden overgebracht op het binnen- en 

buitenblad van de gevel; 

• wat de weerstand is die de gevel zelf kan bieden; 

• hoe de hoofddraagconstructie de extra belasting van de gevel kan opvangen; 

• wat de meest ideale vorm van de kapconstructie is in het kader van weerstand tegen 

explosies.  

  

Maatregelen tegen gifwolk 
De mate waarin maatregelen bescherming bieden tegen het gevaar van een gifwolk hangt af 

van de dodelijkheid (toxiciteit) van de stof en de blootstellingsduur. Blootstelling aan giftige 
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stoffen in de lucht is een gevaar dat kan optreden bij een vrijgekomen gifwolk. In Nederland 

bestaan rampeninterventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Met deze waarden wordt het 

niveau van gevaar geschat. Zo zijn beslissingen te nemen over opschaling van de 

rampenbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de bevolking en de 

communicatie met de bevolking. Er zijn drie interventiewaarden: de voorlichtingswaarde 

(VRW), de alarmeringsgrenswaarde (AGW) en de levensbedreigende waarde (LBW). Voor de 

begrenzing van het gifwolkaandachtsgebied is de LBW van belang. De LBW is de 

luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen 

ontstaan. 

 

De afstand tot waar gifwolken bedreigend kunnen zijn voor de omgeving kan sterk variëren. 

De mate waarin de in de gifwolk aanwezige stof dodelijk is, bepaalt de afstand tot 

waar gevolgen zijn te verwachten. Daarbij speelt een rol hoeveel van de stof vrij komt en 

of de stof lichter of zwaarder is dan lucht. De afstand kan variëren van een tiental meter tot 

enkele kilometers bij het vrijkomen van een grote hoeveelheid zeer giftige vloeistoffen of 

gassen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beleidsmatig gekozen om het 

gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op een maximale afstand van 1,5 km vanaf de locatie 

van de activiteit. Buiten deze beleidsmatig begrensde aandachtsgebieden kunnen zowel 

binnen als buiten gebouwen nog doden en gewonden vallen. Deze informatie volgt uit de 

berekeningen voor het aandachtsgebied volgens het stappenplan bepalen 

gifwolkaandachtsgebieden. 

 

Voorbeelden van handelingsperspectieven en maatregelen gifwolk  

Gifwolk 

Een gifwolk is een ‘wolk’ met een zodanige concentratie van giftige stoffen dat mensen 

vergiftigd worden. De locatie van de gifwolkontsnapping, de hoeveelheid en de toxiciteit 

van de giftige stof zijn bepalend voor het gevaar voor de omgeving. Een gifwolk is voor 

mensen gevaarlijk op honderden tot duizenden meters afstand vanaf de bron. Een gifwolk 

kan op twee manieren ontstaan: 

1. Een gifwolk ontstaat geleidelijk wanneer er een giftige vloeistof vrijkomt. Deze vloeistof 

zal zich over de grond verspreiden, waarna uitdamping plaatsvindt; 

2. Een gifwolk kan ontstaat doordat de giftige stof direct als gas ontsnapt bij een ongeval. 

Voor de duiding van de betekenis van een gifwolkaandachtsgebied zijn de volgende 

inhoudelijke punten van belang: 

- De afstand waarover de gifwolk zich verspreidt zorgt ervoor dat de giftige stof wordt 

verdund en daardoor minder dodelijk is. Deze verdunning gaat steeds langzamer: de 

afstand benodigd om de concentratie te verdunnen van 10 naar 1 procent is veel 

groter dan de afstand benodigd voor verdunnen van 20 naar 10 procent; 

- De windrichting en het weertype hebben een doorslaggevende invloed op de 

verspreiding van een giftige wolk: bij stabiel weer met weinig wind kunnen de 

https://www.rivm.nl/rvs/Normen/Rampen_en_incidenten/Interventiewaarden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-gifwolkaandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-gifwolkaandachtsgebieden
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levensbedreigende gevolgen veel verder reiken dan bij harde wind en onstuimig 

weer; 

- Het aandachtsgebied is min of meer cirkel- of ovaalvormig, doordat rekening 

gehouden moet worden met alle mogelijke windrichtingen. De windrichting tijdens 

een werkelijk ongeval bepaalt echter in welke richting de gifwolk zich verspreidt, 

waardoor alleen de mensen die zich in dat deel van het (potentiële) effectgebied 

bevinden, daadwerkelijk gevaar lopen. 

 

Voorbeelden handelingsperspectieven gifwolk 

Bij een (dreigende) gifwolk is de meest effectieve vluchtweg loodrecht op de wind. Voor 

aanwezigen kan het echter lastig zijn om in het veld de windrichting vast te stellen. 

Door binnen te schuilen kan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het vrijkomen van 

een gifwolk drastisch worden gereduceerd. Er zijn drie soorten handelingen bij schuilen te 

onderscheiden: 

1. Ramen en deuren sluiten. Dit is de meest effectieve maatregel. Hierdoor kunnen 

schadelijke stoffen minder snel naar binnen dringen. De maatregel is makkelijk 

uitvoerbaar en communiceerbaar; 

2. Schuilen in een afgesloten inpandige of aan de lijzijde gelegen kamer. Schuilen in een 

inpandige kamer of een kamer aan de lijzijde levert aanvullende bescherming op. Dit 

handelingsperspectief is echter lastiger te communiceren. Het is namelijk lastig om 

uit te leggen wat de lijzijde is. Dit hangt af van de windrichting en die is voor mensen 

soms lastig te bepalen. Daarnaast biedt dit handelingsperspectief vooral extra 

bescherming wanneer andere deuren gesloten zijn en kan het zijn dat mensen 

enkele uren in de ruimte moeten verblijven, waar mogelijk geen toilet, eten, drinken, 

radio of tv voor handen is. In kleine ruimtes kunnen bovendien verhoogde 

CO2 concentraties tot gezondheidsproblemen leiden. Dit pleit er voor om dit 

handelingsperspectief alleen in zeer bijzondere gevallen te communiceren, 

bijvoorbeeld wanneer grote gezondheidsschade kan ontstaan; 

3. De natuurlijke en mechanische ventilatie in het gebouw zoveel mogelijk beperken. 

Door het uitschakelen van de mechanische ventilatie en  het afsluiten/afdichten van 

de afvoerkanalen kan verdere bescherming worden geboden. Niet iedereen weet 

echter waar de afvoerkanalen zitten en de mechanische ventilatie is ook niet in ieder 

gebouw uit te schakelen. 

 

Aanvullend op deze maatregelen kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen extra 

bescherming bieden. Bij een gifwolk is vooral adembescherming van belang. Het gebruik van 

persoonlijke bescherming biedt echter beperkte mogelijkheden voor vluchten door een 

gevaarlijke atmosfeer. Persoonlijke bescherming biedt alleen voldoende bescherming bij 

een juiste wijze van gebruik; dat vergt enige mate van opleiding en oefening. Daarnaast zijn 

deze middelen niet zonder meer toepasbaar voor alle mogelijke chemicaliën, is de 

gebruiksduur stof- en concentratieafhankelijk (hetgeen voor de meeste gebruikers niet 

toetsbaar is) en hebben ze ook ongebruikt een beperkte houdbaarheidsduur. Tenslotte 
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moeten de middelen beschikbaar zijn op de plaats en tijd van het ongeval en in het gebied 

waar de effecten te verwachten zijn. 

 

Voorbeelden omgevingsmaatregelen gifwolk 

Voor het beschermen van de omgeving tegen giftige vloeistoffen kan aangesloten worden 

bij de maatregelen tegen plasbranden.  Als verfijning van de bij een plasbrand beschreven 

maatregelen dient, bijvoorbeeld in samenspraak met de veiligheidsregio, bepaald te worden 

of een locatie de mogelijkheid biedt om de mate van uitdamping te beïnvloeden. 

Indien een gifwolk zich in de omgeving verspreidt, is bescherming mogelijk door het houden 

van afstand en het voorkomen van binnendringing in gebouwen. Door het creëren van 

afstand wordt het gevaar kleiner. Daarnaast kunnen gebouwen worden gebruikt om te 

schuilen of als route om binnendoor te vluchten naar veiligere plekken. 

 

Maatregelen Uitleg maatregel 

Obstakels 
toevoegen 

Er kan geprobeerd worden om met obstakels (muren, bebouwing, 
bomen, etc.) de verspreiding van een gifwolk te vertragen, de gifwolk 
neer te slaan (waterscherm) of zodanig turbulentie te creëren dat de 
gifwolk mengt met omringende lucht (verdunnen). De mate waarin dat 
mogelijk is wordt bepaald door het type giftige stof en is sterk 
afhankelijk van de atmosferische omstandigheden op het moment van 
de calamiteit. 

Rekening 
houden met 
windrichting 

De overheersende windrichting in Nederland is uit het zuidwesten. Bij 
een ongeval met giftige stoffen is de kans dus het grootst dat de 
vrijgekomen gifwolk zich verspreidt in noodoostelijke richting. 
Door kwetsbare functies niet in de overheersende windrichting vanaf 
een activiteit met gevaarlijke stoffen te plaatsen, kunnen slachtoffers 
mogelijk voorkomen worden. 

  

Geen aanvullende bouwvoorschriften gifwolkaandachtsgebieden 
In het Bbl zijn geen extra bouweisen opgenomen voor een gifwolkaandachtsgebied. 

Vanwege energieverbruik moet nieuwbouw al bijna luchtdicht gebouwd worden, waardoor 

geen extra bouweisen te stellen zijn om te beschermen tegen een gifwolk. Een 

gifwolkaandachtsgebied kan dan ook niet worden aangewezen als 

gifwolkvoorschriftengebied. Wel zijn in het Bbl generieke voorschriften voor nieuw te 

bouwen gebouwen opgenomen om onder andere de gevolgen van een gifwolkontsnapping 

te beperken. In het vierde lid van artikel 4.126 van het Bbl is geregeld dat een mechanische 

ventilatievoorziening bij een externe calamiteit handmatig moet kunnen worden 

uitgeschakeld (handmatig uitschakelen mechanische ventilatie). Deze voorschriften gelden 

onafhankelijk van een voorschriftengebied. 
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Stappenplannen 
 
De stappenplannen maken deel uit van het Handboek Omgevingsveiligheid. In de 
Omgevingsregeling staat welke stappenplannen door de wetgever worden aangewezen. 
 
Op dit moment bevat het Handboek Omgevingsveiligheid stappenplannen voor het: 

• bepalen van nieuwe, bestaande of te reserveren aandachtsgebieden (artikelen 5.12 
en 5.13 Bkl); 

• de verantwoording van het ontwerp van een veilige omgeving (artikelen 5.14, 5.15, 
5.16 en 5.17 Bkl); 

• vaststellen van de technische gelijkwaardige van alternatieve maatregelen (artikel 
4.7 Omgevingswet). 

 

1. Stappenplannen voor bepalen aandachtsgebieden 

Onderstaande stappenplannen dienen voor het bepalen van brand-, explosie- en 

gifwolkaandachtsgebieden van bestaande, nieuwe of gereserveerde risicovolle activiteiten 

(artikel 5.12 en 5.13 Bkl).  

 

1.1 Bepalen aandachtsgebieden 

Dit stappenplan beschrijft hoe aandachtsgebieden kunnen worden bepaald wanneer de 

risicovolle activiteiten nog niet aanwezig zijn.  

 

1.2 Bepalen brandaandachtsgebieden 

Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 

brandaandachtsgebied veroorzaakt door een risicovolle activiteit. 

 

1.3 Bepalen explosieaandachtsgebieden  

Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 

explosieaandachtsgebied veroorzaakt door een risicovolle activiteit.  

 

1.4 Bepalen gifwolkaandachtsgebieden  

Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 

gifwolkaandachtsgebied veroorzaakt door een risicovolle activiteit.  
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1.1 Bepalen aandachtsgebieden 
Aandachtsgebieden zijn er voor brand, explosie en gifwolk. Afhankelijk van het type 

activiteit met gevaarlijke stoffen zijn er voor het aandachtsgebied in de regelgeving vaste 

afstanden vastgesteld of zijn deze afstanden rekenkundig te bepalen.  Voor bestaande 

activiteiten kunnen de rekenbestanden vanuit de kwantitatieve risicoanalyse worden 

gebruikt om het aandachtsgebied te bepalen. 

 

Uitleg begrip aandachtsgebied 

Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen 

optreden. Voorbeelden zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie 

giftige stoffen in de lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk 

gebied zich bij een ongeval bij een activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende 

gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is 

extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. 

De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de 

aandachtsgebieden is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere 

rampenbestrijding biedt. De gemeente beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn 

om mensen in aandachtsgebieden voldoende te beschermen. 

Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden 

gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, 

als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met 

gevaarlijke stoffen. 

Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan besluitvorming wordt 

nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten bij een incident bij de (vergunde) 

activiteit met gevaarlijke stoffen; onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen 

die nodig zijn om veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en 

omgevingskwaliteit (milieu en gezondheid) voldoende te beschermen. 

 

Begrenzing aandachtsgebied (art. 5.12 Bkl) 

De begrenzing van de aandachtsgebieden is daar waar mensen binnenshuis in een 

standaard gebouw beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. De 

begrenzing van de aandachtsgebieden is vastgesteld in het Bkl: 

Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten 

hoogste 10 kW/m2 is. (Bkl artikel 5.12, lid 1). 
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Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van 

een ongewoon voorval dat leidt tot: 

a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, 

BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m2 is, en 

b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. (Bkl artikel 5.12, lid 

2). 

Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door 

blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling bepaalde vastgestelde concentratie 

van een gevaarlijke stof. (Bkl artikel 5.12, lid 3). 

Een gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door een afstand van 1,5 km als de afstand, 

bedoeld in het derde lid Bkl, groter is. (Bkl artikel 5.12, lid 4) 

 

Onderscheid binnen aandachtsgebieden 

Binnen een aandachtsgebied zijn verschillende zones  te onderscheiden die bepalend 

kunnen zijn voor de mate waarin het bevoegd gezag van oordeel is dat het bieden van 

bescherming zinvol, haalbaar en betaalbaar is. In algemene zin kan worden gesteld dat de 

kans dat een plek getroffen wordt afneemt wanneer de afstand van de 

risicobron toeneemt. Ook zal de impact van de calamiteit afnemen als de  afstand tot de 

risicobron toeneemt. Verder is voor bescherming tegen brand en gifwolk de 

blootstellingduur relevant. Bij aandachtsgebieden die zijn gebaseerd op risicoberekeningen 

is deze informatie direct af te leiden uit de berekening en daarmee beschikbaar om te 

worden meegewogen bij de besluitvorming van het bevoegd gezag over het 

voorschriftengebied, groepsrisico en gelijkwaardige beschermende maatregelen. Bij 

aandachtsgebieden die beleidsmatig zijn bepaald (basisnet) of afgekapt (gifwolk) kan het 

bevoegde gezag er voor kiezen om door middel van een aanvullende risicoberekening de 

verschillende zones binnen (en buiten) het aandachtsgebied te onderscheiden. 

 

Bepalen en bekendmaken aandachtsgebieden 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van 

aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied geldt zodra een risicovolle activiteit 

(overeenkomstig een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of 

overeenkomstig het omgevingsplan of na een tijdig gedane melding) in werking is. Een 

aandachtsgebied hoeft dus niet eerst in het omgevingsplan te worden aangewezen om te 

gelden. 

 

Aandachtsgebieden en het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 

Aandachtsgebieden moeten zichtbaar zijn voor elke burger en initiatiefnemer. Uiteindelijk 

zullen de aandachtsgebieden digitaal worden ontsloten via het Digitaal Stelsel 
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Omgevingswet (DSO). Het bevoegd gezag zorgt daarvoor. Door de aandachtsgebieden op de 

kaart te zetten, is direct voor iedereen helder waar extra bescherming nodig kan zijn tegen 

brand, explosie of gifwolk. 

 

Bepalen aandachtsgebieden op basis van bestaande rekenbestanden 

Aandachtsgebieden kunnen worden afgeleid uit de rekenbestanden die zijn gemaakt voor 

de berekening van het plaatsgebonden risico.  Om ervoor te zorgen dat het rekenbestand en 

de onderliggende aannamen afgestemd zijn op de vergunde situatie , kunnen de volgende 

stappen doorlopen worden: 

Bepaal welk rekenbestand en rapportage hoort bij de vigerende vergunning en bepaal of het 

rekenbestand en de rapportage binnen de vigerende vergunning past; 

Bepaal op basis van de vigerende vergunning hoe gemeten moet worden (vanaf de 

terreingrens, de grens van de activiteit of vanaf de punt-/lijnbron); 

Bepaal of gebruik van een ander rekenbestand en rapportage juridisch acceptabel is (bij 

lopende of voorziene vergunningprocedure). 

 

Na de check op de juridische status, kan de inhoudelijke geschiktheid voor het bepalen van 

aandachtsgebieden worden gecontroleerd: 

- Controleer op eventuele inhoudelijke afwijkingen tussen de juridische 

uitgangspunten en het rekenbestand/rapportage; 

- Ga na of er stoffen zijn die qua gevaarschatting/indeling/classificering zijn aangepast 

ten opzichte van de originele uitgangspunten in het rekenbestand; 

- Controleer de eventueel uitgevoerde subselectie van de insluitsystemen (zijn alle 

voor aandachtsgebieden relevante insluitsystemen en stoffen meegenomen?); 

- Controleer de inhoudelijke juistheid van het rekenbestand en de rapportage op basis 

van de standaard QRA-checklist (zie RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu website). 

 

Met het vastleggen van de resultaten van deze stappen en het uitvoeren van eventuele 

verbeteringen, leiden deze stappen tot de basisgegevens voor het berekenen of bepalen van 

de aandachtsgebieden. 

 

Twee methoden voor het bepalen van aandachtsgebieden 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen van aandachtsgebieden. Als het 

bevoegde gezag aandachtgebieden wil bepalen voor risicovolle activiteiten kan dit op 

twee manieren, namelijk: 

 

Vaststellen van aandachtgebieden op basis van de gewenste milieubelastende activiteiten 

Deze aanpak gaat er vanuit dat op basis van voorgenomen activiteiten op basis van bijlage 

VII van het Bkl aandachtsgebieden worden bepaald. Dit betekent dat het bevoegde gezag al 

een voldoende concreet beeld moet hebben van de milieubelastende activiteit om een 
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vaste afstand te selecteren (uit Bijlage VII van het BKL) of om aandachtsgebieden te 

berekenen, zie hiervoor de stappenplannen voor het berekenen van 

het brand, explosie- of gifwolkaandachtsgebied. 

 

Vaststellen van aandachtgebieden op basis van de ruimte die de omgeving biedt 

Deze aanpak gaat er vanuit dat de plekken in de omgeving van de geplande 

milieubelastende activiteit waar al kwetsbare bebouwing aanwezig of gepland is, dienen als 

begrenzing van toekomstige aandachtsgebieden. Dit betekent dat het bevoegde gezag 

onvoldoende beeld heeft van de toekomstige milieubelastende activiteit om al gebruik te 

maken van bijlage VII van het Bkl of om aandachtsgebieden te berekenen. In dergelijke 

gevallen kan de omgeving waarin de toekomstige milieubelastende activiteit(en) moeten 

worden ingepast als vertrekpunt worden gehanteerd. 

 

Het bevoegd gezag kan er voor kiezen om in eigen beleid (omgevingsvisie en 

omgevingsplan) de ruimte voor aandachtsgebieden die horen bij nieuwe milieubelastende 

activiteiten te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door regels in het omgevingsplan op te 

nemen waarmee wordt geborgd dat nieuwe aandachtsgebieden niet komen te liggen over 

plekken waar kwetsbare bebouwing is toegestaan. In essentie beperkt het bevoegd gezag 

hiermee de mogelijke milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen. Met behulp van 

bijlage VII van het Bkl (of de rekenmethodiek voor het bepalen van brand, explosie of 

gifwolkaandachtsgebieden) kan worden bepaald welke milieubelastende activiteiten passen 

binnen de ruimte die het omgevingsplan biedt. 

 

Het Stappenplan omgevingsveiligheid in ruimtelijke ontwikkeling én 

vergunningverlening gaat nader in op het betrekken van aandachtsgebieden bij ruimtelijke 

ontwikkeling en vergunningverlening. 

 

Nog niet bestaande milieubelastende activiteit 

Het kan nodig zijn om een aandachtsgebied vast te stellen van een nog niet bestaande 

milieubelastende activiteit met gevaarlijk stoffen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het 

omgevingsplan nieuwe (of uitbreiding van bestaande) milieubelastende activiteiten toestaat en het 

bevoegd gezag hier rekening mee wil houden voor de omgeving. Concrete voorbeelden van 

dergelijke situaties zijn nieuwbouw in de buurt van een nog niet volledig gevuld bedrijventerrein of 

langs een gereserveerde buisleidingenstrook. 

 

Het omgevingsplan bepaalt welke milieubelastende activiteiten op een bepaalde locatie zijn 

toegestaan. Hoe concreter de omschrijving van de milieubelastende activiteit, hoe beter het 

mogelijk is om aannames te doen over de aandachtsgebieden die horen bij de milieubelastende 

activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt.  

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/721
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/731
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/741
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/771
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/771
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1.2 Bepalen brandaandachtsgebieden 
Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 
brandaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit, en omvat de volgende 
onderdelen: 
1 - Bepalen brandaandachtsgebieden met SAFETI-NL 
2 - Bepalen brandaandachtsgebieden met CAROLA 
3 - Bepalen brandaandachtsgebieden met RBMII 
 

Uitleg begrip aandachtsgebied 

Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 

maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden. 

Voorbeelden zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de 

lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk gebied zich bij een ongeval bij een 

activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen 

kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te 

beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen. 

 

De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de aandachtsgebieden 

is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere rampenbestrijding biedt. De gemeente 

beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn om mensen in aandachtsgebieden voldoende 

te beschermen. 

 

Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden 

gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met gevaarlijke 

stoffen. 

 

Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan besluitvorming wordt 

nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten bij een incident bij de (vergunde) activiteit met 

gevaarlijke stoffen; onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen die nodig zijn om 

veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit (milieu en 

gezondheid) voldoende te beschermen. 

 

Begrenzing aandachtsgebied (art. 5.12 Bkl) 

De begrenzing van de aandachtsgebieden is daar waar mensen binnenshuis in een standaard 

gebouw beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. De begrenzing van de 

aandachtsgebieden is vastgesteld in het Bkl: 

• Een brandaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon voorval dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten 

hoogste 10 kW/m2 is. (Bkl artikel 5.12, lid 1). 

• Een explosieaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van 

een ongewoon voorval dat leidt tot: 

a. een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, 

BLEVE), de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m2 is, en 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-brandaandachtsgebieden#uitleg-begrip-aandachtsgebied-more
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b. een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. (Bkl artikel 5.12, lid 

2). 

• Een gifwolkaandachtsgebied is de locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongewoon voorval dat leidt tot een gifwolk, personen in een gebouw overlijden door 

blootstelling aan ten hoogste de bij ministeriële regeling bepaalde vastgestelde concentratie 

van een gevaarlijke stof. (Bkl artikel 5.12, lid 3). 

Een gifwolkaandachtsgebied wordt begrensd door een afstand van 1,5 km als de afstand, 

bedoeld in het derde lid Bkl, groter is. (Bkl artikel 5.12, lid 4) 

 

Onderscheid binnen aandachtsgebieden 

Binnen een aandachtsgebied zijn verschillende zones  te onderscheiden die bepalend kunnen zijn 

voor de mate waarin het bevoegd gezag van oordeel is dat het bieden van bescherming zinvol, 

haalbaar en betaalbaar is. In algemene zin kan worden gesteld dat de kans dat een plek getroffen 

wordt afneemt wanneer de afstand van de risicobron toeneemt. Ook zal de impact van de calamiteit 

afnemen als de  afstand tot de risicobron toeneemt. Verder is voor bescherming tegen brand en 

gifwolk de blootstellingduur relevant. Bij aandachtsgebieden die zijn gebaseerd op 

risicoberekeningen is deze informatie direct af te leiden uit de berekening en daarmee beschikbaar 

om te worden meegewogen bij de besluitvorming van het bevoegd gezag over het 

voorschriftengebied, groepsrisico en gelijkwaardige beschermende maatregelen. Bij 

aandachtsgebieden die beleidsmatig zijn bepaald (basisnet) of afgekapt (gifwolk) kan het bevoegde 

gezag er voor kiezen om door middel van een aanvullende risicoberekening de verschillende zones 

binnen (en buiten) het aandachtsgebied te onderscheiden. 

 
Bepalen en bekendmaken aandachtsgebieden 
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van aandachtsgebieden. 
Een aandachtsgebied geldt zodra een risicovolle activiteit (overeenkomstig een 
omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of overeenkomstig het omgevingsplan of 
na een tijdig gedane melding) in werking is. Een aandachtsgebied hoeft dus niet eerst in het 
omgevingsplan te worden aangewezen om te gelden. 
 
Aandachtsgebieden en het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 
Aandachtsgebieden moeten zichtbaar zijn voor elke burger en initiatiefnemer. Uiteindelijk zullen de 
aandachtsgebieden digitaal worden ontsloten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het 
bevoegd gezag zorgt daarvoor. Door de aandachtsgebieden op de kaart te zetten, is direct voor 
iedereen helder waar extra bescherming nodig kan zijn tegen brand, explosie of gifwolk. 
 
Technische uitleg begrenzing brandaandachtsgebied 
De grens van een brandaandachtsgebied ligt bij een berekende warmtestraling als gevolg van een 
brand met gevaarlijke stoffen die gelijk is aan of groter is dan 10 kW/m2 (Bkl artikel 5.12, lid 1). De 
beleidsmatige keuze voor de grens van het brandaandachtsgebied is gebaseerd op de pragmatische 
aanname van de veiligheidsregio’s dat bij het (langdurig) blootstellen van een standaard, modern 
gebouw aan een warmtestraling van minder dan 10 kW/m2 geen brand ontstaat aan of in het 
gebouw. 
Afhankelijk van het type activiteit zijn er in de regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn deze 
afstanden specifiek te berekenen. 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-brandaandachtsgebieden#technische-uitleg-begrenzing-brandaandachtsgebied-more
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Bepalen brandaandachtsgebieden met SAFETI-NL 

Voor de berekening van het brandaandachtsgebied met SAFETI-NL versie 8.1 worden de 
volgende stappen gevolgd. 

1. Ga uit van de scenario’s van de kwantitatieve risicoanalyse zoals opgenomen 
in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb. 

2. Zoek vervolgens in SAFETI-NL naar de scenario’s met effecten van 
warmtestraling buiten de terreingrens. Gebruik hiervoor de ‘Summary 
Maximum Effect Zones reports’ (SMEZ-rapport). Deze is te vinden in het 
tabblad Home onder Risk. Vink de optie ‘Merge results for duplicate weathers 
using maximum distance’ uit. Met deze optie is er meer informatie in het 
SMEZ-rapport over de weerklasse: in plaats van alleen de weerklasse, 
bijvoorbeeld D5, wordt dan ook het weerstation en dag/nacht gegeven. Het 
SMEZ-rapport is zichtbaar als rapport in SAFETI-NL en te exporteren naar een 
Excel bestand. 

3. Voor de blootstelling aan warmtestraling geldt een drempelcriterium van 
minimaal 10 kW/m2. Warmtestraling wordt in kaart gebracht voor 
plasbranden en fakkelbranden met een brandduur van minimaal 20 
seconden. Voor de vuurbal wordt het aandachtsgebied apart gedefinieerd. 

4. Bepaal per insluitsysteem binnen welk gebied een warmtestraling van 10 
kW/m2 of meer kan optreden ten gevolge van een fakkel of plasbrand. 
Selecteer hiervoor per insluitsysteem (locatie) de grootste effectafstand in de 
kolomLargest distance to 10 kW/m2 [m]. Laat hierbij de vuurbal scenario’s 
weg, dat wil zeggen de  instantane scenario’s (met een waarde in de 
kolom Discharge Mass [kg]) van een drukvat (equipment item type: pressure 
vessel) en de stand-alone vuurbal scenario’s (scenario’s met code SAIBO). 
N.B. Voor de instantane vrijzetting van een gas tot vloeistof verdicht gas zal 
de vuurbal bepalend zijn voor de warmtestraling; deze wordt meegenomen bij 
het explosie-aandachtsgebied. Een eventuele plasbrand van uitgeregende 
vloeistof wordt naar verwachting voldoende afgedekt door de continue 
emissies. 

5. Bepaal daarna het aandachtsgebied voor alle insluitsystemen gezamenlijk. In 
het bijzonder moet voor leidingen het effect langs de hele leiding worden 
gelegd. Alle afstanden samen vormen het brandaandachtsgebied. Het 
brandaandachtsgebied hoeft daarmee dus niet cirkelvormig te zijn, het kan 
ook bestaan uit meerdere cirkels die niet perse aaneensluitend hoeven te 
zijn. 
Let op: SAFETI-NL rekent alle mogelijke scenario’s door, ook als deze door de 
vervolgkansen niet worden meegenomen. Het verdient daarom aanbeveling 
een check te doen op de geselecteerde scenario’s die het aandachtsgebied 
bepalen. Ook dient een check te worden uitgevoerd of de brandduur minimaal 
20 seconden is. 
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Voorbeeld SMEZ-bestand (Excel)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld SMEZ-bestand (Safeti-NL Report) 
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Bepalen brandaandachtsgebieden met CAROLA 

Voor de bepaling van het brandaandachtsgebied met CAROLA is een eenvoudige tabel te 
gebruiken. Deze tabel is gebaseerd op de effecttabellen in de CAROLA-software voor de 
initiële fakkel. De tabel geeft de afstand waar de warmtestraling 10 kW/m2 en 35 kW/m2 is, 
afhankelijk van de druk en diameter van de hogedruk aardgastransportleiding. Deze 
afstanden zijn te meten vanuit het hart van de leiding. 

 
 

Bepalen brandaandachtsgebieden met RBMII 

Voor de bepaling van het brandaandachtsgebied bij transport (Basisnet) is het rekenpakket 
RBMII en de bijbehorende Handleiding Risicoberekeningen Transport niet nodig. Het 
ministerie van IenW heeft de afstand voor het brandaandachtsgebied voor het 
Basisnet beleidsmatig vastgesteld op 30 meter (Bkl, Bijlage VII onder C). 
 

1.3 Bepalen explosieaandachtsgebieden 
Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 
explosieaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit, en omvat de volgende 
onderdelen: 
1 - Bepalen explosieaandachtsgebieden met SAFETI-NL 
2 - Bepalen explosieaandachtsgebieden met RBMII 
 
Technische uitleg begrenzing explosieaandachtsgebied 

Een explosieaandachtsgebied is het gebied waar de berekende overdruk als gevolg van een explosie 

van gevaarlijke stoffen gelijk is aan of groter is dan 10 kPa (0,1 bar). Bij de berekeningen wordt 

uitgegaan van de modelscenario’s zoals gehanteerd voor het berekenen van het plaatsgebonden 

risico. De grens van het aandachtsgebied is beleidsmatig gekozen, met de aanname dat een 

standaardgebouw bij een dergelijke overdruk wel beschadigd raakt, maar niet bezwijkt; bij overdruk 

vanaf 10 kPa worden de mensen in een standaard gebouw blootgesteld aan scherfwerking 

(bijvoorbeeld rondvliegend glas). Bij Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVE’s) is het 

aandachtsgebied in het Bkl begrensd op 35 kW/m2. Afhankelijk van het type activiteit zijn er in de 

regelgeving vaste afstanden vastgesteld of zijn deze afstanden specifiek te berekenen. 

 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-explosieaandachtsgebieden#technische-uitleg-begrenzing-explosieaandachtsgebied-more
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Bepalen explosieaandachtsgebieden met SAFETI-NL 

Voor de berekening van het explosieaandachtsgebied met SAFETI-NL versie 8.1 zijn twee 
effecten van belang, namelijk 35 kW/m2 voor het optreden van een vuurbal en 10 kPa (dit is 
gelijk aan 0,1 bar) overdruk. Dit betekent dat er twee afstanden van belang zijn voor het 
explosieaandachtsgebied. 
 
De volgende stappen moeten worden doorlopen om de afstand voor het 
explosieaandachtsgebied te berekenen. 
1. Ga uit van de scenario’s van de kwantitatieve risicoanalyse zoals opgenomen in de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevi en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 
2. Zoek vervolgens in SAFETI-NL naar de scenario’s met explosie-effecten buiten de 
terreingrens. Gebruik hiervoor de ‘Summary Maximum Effect Zones reports’. Deze is te 
vinden in het tabblad Home onder Risk. Vink de optie ‘Merge results for duplicate weathers 
using maximum distance’ uit. Het SMEZ-rapport is zichtbaar als rapport in SAFETI-NL en te 
exporteren naar een Excel bestand. 
 

Vuurbal 

3. Selecteer de scenario’s die betrekking hebben op een vuurbal. Dit zijn de instantane 
scenario’s (met een waarde in de kolom Discharge Mass [kg]) van een drukvat (equipment 
item type: pressure vessel) dan wel de scenario’s met code SAIBO (kolom Corresponding 
event). 
 
4. Zoek vervolgens naar het vuurbal scenario met de grootste afstand tot 35 kW/m2 buiten 
de terreingrens. 
N.B.: Een BLEVE van een brandbaar tot vloeistof verdicht gas bestaat uit twee componenten: 
een fysische explosie en een vuurbal. Er bestaat een kans dat de fysische explosie van de 
BLEVE de ramen van gebouwen breekt waarna de, relatief korte, warmtestraling nog voor 
dodelijke slachtoffers kan zorgen. Om deze reden wordt de vuurbal apart meegenomen. 
 
5. Indien er meerdere vuurballen worden gemodelleerd, moet per insluitsysteem de afstand 
worden bepaald. Alle afstanden samen vormen het aandachtsgebied. Het aandachtsgebied 
hoeft daarmee dus niet cirkelvormig te zijn. Het kan ook bestaan uit meerdere cirkels die 
niet perse aaneensluitend hoeven te zijn. 
 

Explosie 

De vrije veld methode die gebruikt word bij de bepaling van het plaatsgebonden risico kan 
voor explosies tot grote aandachtsgebieden leiden, omdat de wolk bij deze methode geen 
rekening houdt met de aanwezigheid van ontstekingsbronnen in de omgeving. Daarom is 
ervoor gekozen om bij aandachtsgebieden uit te gaan van een meer realistische 
benadering.  Voor het bepalen van explosieaandachtsgebieden wordt uitgegaan van 
ontsteking op de terreingrens. Hiervoor is gekozen omdat in de bewoonde omgeving 
ontstekingsbronnen aanwezig zijn, zoals voertuigen met verbrandingsmotoren, elektrische 
installaties, etc. . De berekening van het plaatsgebonden risico kan niet gebruikt worden 
voor de bepaling van de explosieaandachtsgebieden, er is een aanvullende berekening 
nodig. 
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6. Voer een aanvullende berekening uit, waarbij net langs en binnen 
de boundary een Electrical polyline is gedefinieerd, die voor ontsteking zorgt. 
 
7. Bepaal voor deze aanvullende berekening per insluitsysteem (locatie) binnen welk gebied 
een overdruk van 10 kPa (0,1 bar) of meer kan optreden. Selecteer hiervoor per 
insluitsysteem (locatie) de grootste effectafstand in de kolom Largest distance to 0,1 bar 
[m]. De event code zal nu in plaats van free field betrekking hebben op delayed ignition. 
 
8. Indien er meerdere explosies worden gemodelleerd, moet per insluitsysteem (locatie) de 
afstand worden bepaald. Alle afstanden samen vormen het aandachtsgebied. Het 
aandachtsgebied hoeft daarmee dus niet cirkelvormig te zijn. Het kan ook bestaan uit 
meerdere cirkels die niet perse aaneensluitend hoeven te zijn. 
N.B.: Het explosiegebied komt grosso modo overeen met het gebied waarin een wolk 
ontvlambaar is. Bij ontsteking van de wolk kunnen ook secundaire branden ontstaan. 
 
9. Rapporteer de aandachtsgebieden voor de vuurbal en voor de explosie (10 kPa (0,1 
bar) overdruk) afzonderlijk. 
 

1.4 Bepalen gifwolkaandachtsgebieden 

Dit stappenplan beschrijft hoe bepaald kan worden waar de begrenzing ligt van het 
gifwolkaandachtsgebied veroorzaakt door  een risicovolle activiteit, en omvat de volgende 
onderdelen: 
1 - Bepalen gifwolkaandachtsgebieden met SAFETI-NL 
2 - Bepalen gifwolkaandachtsgebieden met RBMII 
 
Technische uitleg begrenzing gifwolkaandachtsgebied 

Een gifwolkaandachtsgebied is het gebied waar de berekende concentratie van gevaarlijke 

stoffen in de omgeving als gevolg van een wolk met giftige stoffen, binnenshuis tot de 

levensbedreigende waarde (LBW) reikt. Hierbij is uitgegaan van een blootstelling van 30 

minuten. 

Beleidsmatig is gekozen het gifwolkaandachtsgebied te begrenzen op een afstand van 1,5 km 

vanaf de locatie van de activiteit. 

 

Bepalen gifwolkaandachtsgebieden met SAFETI-NL 

Voor het gifwolkaandachtsgebied wordt uitgegaan van de concentratie 
LBW30 binnenshuis  (Levensbedreigende Waarde bij een blootstelling van 30 minuten) met 
een (beleidsmatig) maximum van 1,5 km. 
 
1. Ga uit van de scenario’s van de kwantitatieve risicoanalyse zoals opgenomen in de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevi en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 
 
2. Zoek in SAFETI-NL de scenario’s die het aandachtsgebied definiëren. De afstand tot de 
LBW buitenshuis die in het SMEZ rapport is weergegeven, vormt hiervoor, samen met de 
uitstroomlocatie, een goede indicatie. 
N.B.: Om de LBW afstanden in de SMEZ weer te geven moet in alle scenario’s een vink 
worden gezet bij NLIV (1 hr)  (‘averaging time for reports’) in het tabblad Dispersion. 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-gifwolkaandachtsgebieden#technische-uitleg-begrenzing-gifwolkaandachtsgebied-more
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3. Voor het bepalen van de grootte van het gifwolkaandachtsgebied moet worden gekeken 
naar de grootste afstand waar de concentratie van de giftige stof gelijk is aan de 
Levensbedreigende Waarde bij 30 minuten blootstelling (LBW30) binnenshuis. 
 
4. SAFETI-NL berekent de buitenconcentratie. Daarom heeft RIVMRijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu een rekensheet opgesteld waarmee de buitenconcentratie kan 
worden bepaald waarbij binnenshuis de LBW30 concentratie wordt bereikt. Hiervoor wordt 
standaard gerekend met een passeerduur van 30 minuten. 
 
5. Voer de berekende buitenconcentratie in bij het scenario in het tabblad 
‘Dispersion’ onder ‘Concentration of interest’. Zie figuur 5. Kies hierbij de ‘Averaging time for 
concentration of interest’ gelijk aan ‘Toxic’ (bij 10 minuten). 
 
6. Vervolgens kan het scenario worden doorgerekend. De afstand kan direct afgelezen 
worden in twee rapporten, namelijk het rapport ‘Consequence data’ of 
via Reports > Consequence summary. 
 
7. Indien er meerdere gifwolken worden gemodelleerd moet per insluitsysteem de afstand 
worden bepaald. Alle afstanden samen vormen het aandachtsgebied. Het 
gifwolkaandachtsgebied hoeft daarmee dus niet cirkelvormig te zijn. Het kan ook bestaan 
uit meerdere cirkels die niet perse aaneensluitend hoeven te zijn. Het op deze manier 
bepaalde gifwolkaandachtsgebied wordt gerapporteerd. Daar waar de afstand groter is dan 
1,5 km, wordt het gifwolkaandachtsgebied beleidsmatig begrensd. Ook het begrensde 
gifwolkaandachtsgebied wordt gerapporteerd. 
 
8. Voor PGS-15 opslagen ontstaan er mengsels met vaak meerdere verbrandingsproducten 
(NO2, HCl en SO2). In SAFETI-NL 8.1 wordt het mengsel aangemaakt en doorgerekend. 
Daarom is er voor een PGS-15 berekening een tussenstap nodig: 
a. Bepaal welke stoffen (NO2, HCl en SO2) voorkomen in het mengsel van 
verbrandingsproducten. 
b. Kies de laagste LBW30 waarde (binnenshuis) van deze stoffen 
c. Voer deze waarde in bij de 'Concentration of interest'. Het is voldoende alleen het 
grootste scenario (in de regel het grootste brandoppervlak) door te rekenen. 
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Aanvinken van NLIV in Safeti-NL 

 
Concentration of interest in Safeti-NL

 
Consequence data uitvoer in Safeti-NL 
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Bepalen gifwolkaandachtsgebieden met RBMII 

Voor de bepaling van het gifwolkaandachtsgebied bij transport (Basisnet) is het rekenpakket 
RBMII en de bijbehorende Handleiding Risicoberekeningen Transport niet nodig. Het 
ministerie van IenW heeft er beleidsmatig voor gekozen geen gifwolkaandachtsgebied voor 
transport vast te stellen (Bkl, Bijlage VII onder C). 
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2. Stappenplannen verantwoording Ontwerp Veilige Omgeving  
Onderstaande stappenplannen dienen om invulling te geven aan voorschriftengebieden 
(artikel 5.14 Bkl), de verantwoording groepsrisico (artikel 5.15 Bkl) en desgewenst gebruik te 
maken van mogelijkheden geboden door het aanwijzen van risicogebieden externe 
veiligheid (artikel 5.16 en 5.17 Bkl). 
 

2.1 Besluitvorming omgevingsveiligheid 
Dit stappenplan beschrijft hoe binnen het kader van de Omgevingswet invulling gegeven dient te 

worden aan de verantwoording groepsrisico bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkeling.  

 

2.2 Aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied (5.14 Bkl)  
Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel bij een besluit van de gemeente over het deel van 

het aandachtsgebied dat wordt aangewezen als voorschriftengebied.  

 

2.3 Groepsrisico (5.15 Bkl) 
Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel voor het bevoegd gezag dat moet bepalen of 

voldoende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen én of het aantal doorgaans 

aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties voldoende is 

beperkt.  

 

2.4 Aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid (artikel 5.16 en 5.17 Bkl) 
Dit stappenplan dient als technisch hulpmiddel bij het aanwijzen en toepassen van het 

beleidsinstrument ‘risicogebied externe veiligheid’. 
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2.1 Besluitvorming omgevingsveiligheid 

Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en beschrijft hoe 
omgevingsveiligheid, binnen het kader van de Omgevingswet, meegenomen wordt 
bij ruimtelijke ontwikkeling en vergunningverlening. Het dient als vertrekpunt voor het 
toepassen van de stappenplannen voorschriftengebied, groepsrisico en risicogebied. 
 Het stappenplan kent de volgende onderdelen: 
1 – Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid; 
2 – het mogelijk maken van nieuwe activiteiten; 
3 – het toepassen van decentraal omgevingsveiligheidsbeleid. 
 
Omgevingsveiligheid eerder in het proces 
Met de Omgevingswet verschuift de start van het denkproces over omgevingsveiligheid van 
vrijwel aan het eind van het proces dat doorlopen wordt bij de ontwikkeling van een gebied, 
naar het begin van het proces. Aandachtsgebieden laten zien waar extra aandacht nodig is 
om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke 
stoffen. De beleidsambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat 
de inzichtelijkheid die de aandachtsgebieden bieden bijdraagt aan een tijdige en expliciete 
bestuurlijke afweging welke is gericht op het treffen van de maatregelen die nodig zijn om 
mens, milieu en economie voldoende te beschermen. 
Vanaf het moment dat de AMvB's onder de Omgevingswet zijn gepubliceerd in het 
Staatblad, kunnen overheden in besluitvorming anticiperen op de nieuwe wet- en 
regelgeving. 
 
Aandachtspunten bij het voorsorteren op de Omgevingswet 
Het Handboek omgevingsveiligheid en de stappenplannen die daar onderdeel van uitmaken, gaan 
uit van het gemoderniseerde instrumentarium dat beschikbaar is onder de Omgevingswet. Het is 
daarom belangrijk om bij het voorsorteren op de Omgevingswet rekening te houden met de 
doelstellingen van het omgevingsveiligheidsbeleid en met de mate waarin de nieuwe instrumenten 
toepasbaar zijn in de periode waarin de Omgevingswet nog niet in werking is. 
De Eerste en Tweede Kamer hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om het groepsrisico te 
vernieuwen. Met het traject Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid geeft het kabinet hier 
invulling aan. Deze vernieuwing is opgenomen in het Bkl en het Bal. De kern van de vernieuwing is 
dat het bevoegd gezag veiligheid als ontwerpvariabele meeneemt in de planvorming. In de 
ontwerpfase zijn namelijk nog keuzes te maken die bijdragen aan de omgevingsveiligheid. Daarbij 
kan gedacht worden aan het op een andere, minder risicovolle locatie realiseren van een bepaalde 
ontwikkeling of het voorschrijven van maatregelen die zorgen voor voldoende bescherming. De 
inhoud van en gedachten achter de Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid kunnen ook nu al 
worden toegepast bij de huidige wijze van het verantwoorden van het groepsrisico. Zo is de 
informatie die nodig is om aandachtsgebieden te bepalen op dit moment al beschikbaar en kan het 
bevoegd gezag er voor kiezen deze informatie mee te nemen in de bestuurlijke verantwoording van 
het groepsrisico. 
 

Aandachtspunten 
Het toepassen van het Handboek voor de verantwoording van het groepsrisico, om daarmee voor te 
sorteren op de Omgevingswet vraagt om beleidsmatige en juridische alertheid. Een punt van 
aandacht is dat de vigerende wet en regelgeving uitgaat van verantwoording van het groepsrisico 
binnen het invloedsgebied (gedefinieerd als het 1% letaliteitsgebied of bij LPG-tankstations het 100% 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#aandachtspunten-bij-het-voorsorteren-op-de-omgevingswet-more
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letaliteitsgebied). Dat gebied komt niet (altijd) overeen met het aandachtsgebied (gedefinieerd 
vanuit de bescherming van mensen binnen). Dit heeft drie oorzaken: 

• Een aandachtsgebied is gespecificeerd naar een bepaald gevaar (brand, explosie of gifwolk) 
en een invloedsgebied niet. Daar waar nu sprake is van één invloedsgebied kan dus sprake 
zijn van drie aandachtsgebieden; 

• Een aandachtsgebied houdt rekening met de bescherming die nieuwbouw biedt aan mensen 
die binnen schuilen bij een van buiten komende brand, explosie of gifwolk; 

• Een aandachtsgebied gaat uit van bescherming en een invloedsgebied gaat uit van 1% 
letaliteit (direct overlijden). 

Relevant bij gebruikmaken van het nieuwe instrument, is artikel 5.2 van het Bkl (veiligheidsrisico’s 
van rampen, branden en crises), waarmee in een omgevingsplan rekening moet worden 
gehouden. In dit artikel is een koppeling gemaakt met de Wet veiligheidsregio’s. De verplichtingen 
die uit dit artikel volgen zijn juridisch niet beperkt tot een invloedsgebied in de zin van het 1% 
letaliteitsgebied. De juridische reikwijdte van deze verplichtingen strekken zicht uit tot het gehele 
gebied waar zich nog relevante gevolgen van een ramp of brand kunnen voordoen (het 
effectgebied). 
 
Voorbeeld van voorsorteren op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen artikel 12 en 13 
De aandachtsgebieden rondom een risicobron worden bepaald met behulp van hetzelfde 
rekenbestand en -programma als waarmee de hoogte van het groepsrisico wordt berekend. De 
aandachtsgebieden kunnen worden gebruikt om concreet te maken door welke gevaren de 
omgeving kan worden geraakt (brand, explosie, gifwolk). Deze inzichten kunnen worden benut om 
een heldere onderbouwing te geven van de verantwoording van het groepsrisico. 
Hieronder is, onder verwijzing naar de relevante artikelen uit het Bevi, aangegeven hoe het 
Handboek nu al kan worden toegepast. 
 
Artikel 12, lid 1 onder b en Artikel 13, lid 1 onder b 
In Nederland worden met het rekenpakket SAFETI-NL de omgevingsveiligheidsrisico's berekend van 
buisleidingen (voor chemicaliën en aardolieproducten) en inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen. Met behulp van dit rekenpakket en het 
rekenbestand dat op grond van de huidige wet- en regelgeving al moet worden toegepast kunnen de 
aandachtsgebieden worden bepaald. Dit geldt zowel voor het rekenbestand dat nodig is voor 
vergunningverlening (milieu) als voor het rekenbestand voor een ruimtelijke ontwikkeling. Om 
aandachtsgebieden te berekenen is minder informatie nodig dan om het groepsrisico te berekenen, 
waardoor de aandachtsgebieden al beschikbaar gesteld kunnen worden voorafgaand aan het maken 
van een ruimtelijk ontwerp. De wijze waarop de aandachtsgebieden kunnen worden bepaald, staat 
beschreven in de stappenplannen in dit Handboek. 
 
Artikel 12, lid 1 onder c, d en e en Artikel 13 lid 1 onder c t/m i 
Het bevoegd gezag moet in (de toelichting of onderbouwing van) het besluit informatie opnemen op 
basis waarvan het besluit wordt gemotiveerd; het gaat onder meer over (voorgenomen) 
beschermende maatregelen ter beperking van de omvang van een ramp, mogelijkheden voor 
rampbestrijding, vluchtmogelijkheden of een andere ruimtelijke ontwikkeling. De 
aandachtsgebieden laten zien waar mensen binnenshuis zonder aanvullende maatregelen 
onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van brand (warmtestraling), explosie (druk) en 
gifwolk (concentratie giftige stoffen in de lucht). Dit Handboek biedt technisch houvast 
bij de invulling van te treffen beschermende maatregelen (afstand houden, schuilen of vluchten). 
 
Artikel 12, lid 2 en 3 Artikel 13 lid 2 en 3 
Doordat aandachtsgebieden concreet maken welke gevolgen een ramp met gevaarlijke stoffen heeft 
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(brand, explosie, gifwolk) bieden ze een helder vertrekpunt voor de advisering door de 
veiligheidsregio en de afstemming met burgemeester en wethouders van de gemeenten waarvan 
het grondgebied geheel of gedeeltelijk ligt binnen het invloedsgebied. 
 

Omgevingswet en omgevingsveiligheid 

De Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid bieden ruimte voor 
het bevoegd gezag om binnen kaders eigen afwegingen te maken over de kwaliteit en 
bescherming van de fysieke leefomgeving. Bestuurlijke afwegingsruimte biedt het bevoegd 
gezag (het decentrale bestuur) ruimte om regelgeving toe te spitsen op de lokale situatie en 
de lokale ambities. 
 
Kernvraag: Is de veiligheid voldoende gewaarborgd en zijn milieu en gezondheid 
voldoende beschermd? 
De Omgevingswet gaat over het zoeken van de balans tussen aspecten in de leefomgeving, 
zoals veiligheid én gezondheid, en andere betrokken belangen en belanghebbenden, zoals 
de burger. Het bevoegde gezag dient op basis van artikel 5.26 (en artikel 4.22 lid 2) Omgevingswet te 
besluiten of de veiligheid voldoende is gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn 
beschermd. 
 

Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsveiligheid 
Waar het bevoegd gezag bestuurlijke afwegingsruimte heeft, is juridisch vastgelegd. Zo zijn er een 
aantal instructieregels opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) met het karakter 
‘rekening houden met’. Regels met het karakter ‘rekening houden met’ houden een inhoudelijke 
sturing op de door het bestuursorgaan uit te voeren belangenafweging in. Dat betekent dat het 
bestuursorgaan een zekere afwegingsruimte (of beoordelingsvrijheid) heeft bij de wijze waarop aan 
de instructieregel wordt voldaan. Het bevoegd gezag moet wel goede redenen hebben en deze 
motiveren wanneer andere belangen dan het belang dat gediend wordt met de instructieregel de 
doorslag geven (Nota van toelichting Bkl, paragraaf 2.3.2.3). Op het gebied van bescherming zijn 
artikel 5.2 en 5.15 van het Bkl van belang.  
 
Artikel 5.2 Bkl 
Uit artikel 5.2 van het Bkl volgt dat in een omgevingsplan rekening moet worden gehouden met het 
voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid en geneeskundige hulpverlening. Dit artikel heeft betrekking op meer dan alleen 
omgevingsveiligheidsrisico’s en gaat zowel over bescherming binnen als buiten een 
aandachtsgebied. 
 
Artikel 5.14 Bkl 
Artikel 5.14 van het Bkl regelt dat het bevoegd gezag via voorschriftengebieden aanvullende 
bouweisen kan stellen om bescherming te bieden tegen brand en explosie. Uit het eerste lid van dit 
artikel volgt dat het bevoegd gezag in het omgevingsplan een brandvoorschriftengebied en 
explosievoorschriftengebied kan aanwijzen en geometrisch begrenzen als op de locatie een 
brandaandachtsgebied of een explosieaandachtsgebied geldt. In een voorschriftengebied gelden de 
aanvullende bouweisen van artikel 4.90, eerste lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
Artikel 5.14 biedt het bevoegd gezag op twee vlakken keuzeruimte. 
 
Ten eerst geldt dat als een activiteit met omgevingsveiligheidsrisico’s met een brand- of 
explosieaandachtsgebied in werking is, dat het bevoegd gezag het aandachtsgebied in het 
omgevingsplan in beginsel moet aanwijzen als brand- respectievelijk explosievoorschriftengebied 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#bestuurlijke-afwegingsruimte-omgevingsveiligheid-more
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(tweede lid artikel 5.14). Echter, zolang de aanwijzing in het omgevingsplan niet is gedaan, gelden 
binnen het aandachtsgebied geen aanvullende bouweisen. Het derde lid van artikel 5.14 biedt het 
bevoegd gezag de mogelijkheid om af te zien van aanwijzing van een brand- of 
explosiefvoorschriftengebied. Ten tweede mag het bevoegd gezag gemotiveerd in een 
omgevingsplan een kleiner brand- of explosievoorschriftengebied aanwijzen (kleiner dan de omvang 
van het brand- of explosieaandachtsgebied). Deze ruimte geldt niet voor locaties binnen een brand- 
of explosieaandachtsgebied waar een zeer kwetsbaar gebouw is toegelaten. Dat betekent dat die 
locaties in het omgevingsplan moeten worden aangewezen als brand- of 
explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, derde lid, Bkl). 
 
Artikel 5.15 Bkl 
Artikel 5.15 gaat specifiek over bescherming binnen aandachtsgebieden tegen gevaren van een 
brand, explosie en gifwolk. Uit artikel 5.15, eerste lid, Bkl volgt dat in een omgevingsplan voor 
beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare 
locaties binnen een brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebied rekening moet worden gehouden 
met de kans op overlijden van een groep van 10 of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. In het 
tweede lid van artikel 5.15 is geregeld hoe het bevoegd gezag hiermee rekening kan 
houden, namelijk door geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en 
beperkte kwetsbare en kwetsbare locatie toe te laten in het aandachtsgebied (lid 2a). Of, in het 
geval dergelijke gebouwen of locaties wel worden toegelaten, te waarborgen dat 
beschermingsmaatregelen zijn getroffen of door het aantal aanwezig personen of de tijd dat ze 
aanwezig zijn in die gebouwen of op die locaties te beperken (lid 2b). 
 
Uit artikel 5.15 volgt dat het bevoegd gezag keuzeruimte heeft hoe invulling te geven aan het 
beperken van de kans op het overlijden van een groep personen, maar het tweede lid biedt wel 
inhoudelijk sturing aan deze invulling. Zo kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om niet te bouwen of 
geen locaties te plaatsen in een aandachtsgebied of, als dit niet mogelijk is, maatregelen te treffen. 
Het stappenplan in dit Handboek biedt handvatten voor de uitvoering van dit artikel.  
 
Artikel 4.7 Omgevingswet 
Het bevoegd gezag heeft tenslotte afwegingsruimte bij aanvragen om in plaats van een in een 
algemene regel voorgeschreven maatregel (zoals de bouweisen uit het Bbl) een gelijkwaardige 
maatregel te treffen. Dit is geregeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet. Met de 
gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde resultaat worden bereikt als met de 
voorgeschreven maatregel is beoogd. Ter illustratie: een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen 
om voor de bescherming van mensen tegen brand in plaats van een bouwmaatregel (bijvoorbeeld 
een brandwerende gevel), een omgevingsmaatregel (zoals een aarden wal) te plaatsen. Het bevoegd 
gezag moet hiervoor toestemming verlenen. In het omgevingsplan kan de gemeente een checklist 
opnemen hoe gelijkwaardigheid te beoordelen. Het stappenplan in dit Handboek beschrijft wat 
gelijkwaardigheid is en hoe gelijkwaardigheid technisch kan worden beoordeeld. 
 
Omgevingsvisie en omgevingsplan 
De omgevingsvisie speelt een belangrijke rol bij de motivatie van de gemaakte keuzes. De 
omgevingsvisie moet betrekking hebben op de maatschappelijke doelen van de wet. Eén van die 
doelen is het zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving (artikel 1.3 van de 
Omgevingswet). In artikel 3.2 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvisie een 
beschrijving op hoofdlijnen bevat van de wijze waarop de gemeente de fysieke leefomgeving wil 
beschermen en benutten alsmede de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid. Het bevoegde 
gezag maakt en motiveert dus in de omgevingsvisie en het omgevingsplan een keuze over 
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wat voldoende veilig is en hoe mens, milieu en economie worden beschermd. Hierbij is het mogelijk 
om ook de kans op een ongeval en mogelijke maatregelen die deze kans beperken, te betrekken in 
de bestuurlijke afweging. Dit geeft richting aan de vereiste evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties in het omgevingsplan. 
 

Geen bestuurlijke afwegingsruimte 

Het bevoegd gezag heeft niet in alle gevallen bestuurlijke afwegingsruimte. Voor instructieregels in 

het Bkl met het karakter ‘in acht nemen’ geldt dat het bestuursorgaan zich bij de uitoefening van de 

bevoegdheid aan de gestelde regel moet houden. Dit type instructieregels  sturen dwingend op de 

uitkomst van de belangenafweging (Nota van toelichting Bkl, paragraaf 2.3.2.3). 

De belangrijkste instructieregel op het gebied van bescherming met dit type karakter is de 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van ten hoogste een op de miljoen per jaar (10-6) voor 

kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties (artikel 5.7 Bkl). Deze grenswaarde 

geldt als beschermingsniveau die in ieder geval in het omgevingsplan moet worden gewaarborgd. 

Voor sommige activiteiten met omgevingsveiligheidsrisico’s gelden vaste afstanden voor het 

plaatsgebonden risico en voor sommige activiteiten moet deze worden berekend (artikel 5.8 Bkl). 

Het bevoegd gezag is ook verplicht om in het omgevingsplan de locaties binnen een brand- of 

explosieaandachtsgebied waar een zeer kwetsbaar object aanwezig is, aan te wijzen als brand- 

respectievelijk explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, derde lid, Bkl). 

Tot slot heeft het bevoegd gezag geen afwegingsruimte bij het bepalen van de afstand van een 

aandachtsgebied. Hiervoor moet de afstand worden aangehouden die volgt uit bijlage VII van het 

Bkl, het Bal of de stappenplannen in dit Handboek. 

 

Instrumenten Omgevingswet 

Overheden hebben verschillende wettelijke instrumenten tot hun beschikking voor het 
uitvoeren van de Omgevingswet. Voor het uitvoeren van de taken rond omgevingsveiligheid 
zijn de instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan voornamelijk van belang. 
In de omgevingsvisie wordt vastgelegd welke activiteiten al aanwezig zijn in het gebied en 
welke ontwikkelingen gewenst zijn. Daarnaast maakt het bevoegd gezag een keuze over het 
gewenste beschermingsniveau, met andere woorden: wanneer is een gebied voldoende 
veilig? Voldoende veilig wordt geoperationaliseerd in termen van bescherming. 
Bescherming van mensen tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen wordt 
gerealiseerd door een gebied zo in te richten dat de mensen die er verblijven voldoende zijn 
beschermd tegen de gevaren van een brand, explosie of een gifwolk. Bescherming betekent 
in deze context het voorkomen en beperken van slachtoffers en schade als gevolg van een 
ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen. In de omgevingsvisie worden de 
beschermingsdoelstellingen in hoofdlijnen geschetst. 
 
In het omgevingsplan worden de beschermingsdoelstellingen uit de omgevingsvisie verder 
uitgewerkt. Hierbij heeft het bevoegd gezag bestuurlijke afwegingsruimte om regelgeving 
toe te spitsen op de lokale situatie en de lokale ambities. De beschermingsdoelstellingen 
zullen in het omgevingsplan zijn geformuleerd aan de hand van doelvoorschriften, 
middelvoorschriften of een combinatie. Deze voorschriften bieden het kader waaraan 
vergunningaanvragers moeten voldoen om toestemming te krijgen voor de realisatie van 
een ruimtelijke ontwikkeling. Hoe specifiek deze voorwaarden zijn geformuleerd, zal 
variëren per gemeente. Wanneer het omgevingsplan alleen doelvoorschriften bevat, legt de 
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initiatiefnemer in de vergunningaanvraag vast welke maatregelen hij van plan is te treffen 
om aan het doelvoorschrift te voldoen. 
 
Bij het vaststellen van een omgevingsplan moet het bevoegd gezag rekening houden met de 
kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks 
gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een risicovolle activiteit (artikel 5.15 
Bkl). Uit onder meer de Nota van toelichting bij het Bkl is op te maken dat het in het nieuwe 
beleid niet alleen gaat om het voorkomen van doden, maar ook om het voorkomen of 
beperken van maatschappelijke ontwrichting. Maatschappelijke ontwrichting kan verband 
houden met het overlijden van een groep mensen, maar ook met gewonden, milieuschade 
en economische schade. Daarnaast bepaalt artikel 8.9, derde lid, van het Bkl dat bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de beoordeling of de activiteit een 
significante verontreiniging tot gevolg heeft, rekening moet worden gehouden met het 
omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor afwijking van het omgevingsplan en de 
omgevingsverordening. 
 

Taken, rollen en instrumenten Omgevingswet 
Voor het uitvoeren van de Omgevingswet, hebben overheden verschillende wettelijke instrumenten 
tot hun beschikking, waaronder algemene rijksregels, de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, 
het omgevingsplan (gemeenten) of de omgevingsverordening (provincies), het projectbesluit of de 
omgevingsvergunning. In deze documenten kunnen overheden hun visie, beleid en regels 
vastleggen. 
Een uitgebreide toelichting op rollen, taken en wetsinstrumenten is te vinden op de volgende 
website: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/Externe link 
De omgevingswet kent een zestal kerninstrumenten: 
1. Omgevingsvisie, met de strategische visie van het Rijk, de provincie en de gemeente voor de lange 
termijn voor de gehele fysieke leefomgeving; 
2. Programma, met maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of doelstelling 
voor de fysieke leefomgeving wil bereiken;  
3. Decentrale regelgeving, zoals omgevingsverordening provincie, omgevingsplan 
gemeente  en waterschapsverordening waterschap; 
4. Algemene rijksregels, met regels voor activiteiten die burgers en bedrijven in de leefomgeving 
uitvoeren, zoals het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten 
leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving; 
5. Omgevingsvergunning, waarmee burgers en bedrijven (en overheden) aan het bevoegd gezag 
toestemming kunnen vragen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren; 
6. Projectbesluit, een instrument waarmee provincie, waterschap of Rijk toestemming kan geven 
voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving. 
 
Voorbeelden doel- en middelvoorschriften in omgevingsplan      

Een voorbeeld van een doelvoorschrift is dat de initiatiefnemer van een (beperkt/zeer) kwetsbaar 
object de mensen die in het te bouwen gebouw verblijven de mogelijkheid biedt om te vluchten 
en/of schuilen wanneer sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Een voorbeeld van een 
middelvoorschrift is dat op de locatie waar bouwen gewenst is een brand- of 
explosievoorschriftengebied geldt, waardoor er moet worden voldaan aan aanvullende bouweisen 
uit het Bbl. Een voorbeeld van een doel- en middelvoorschrift kan zijn dat een initiatiefnemer van 
een (beperkt, zeer) kwetsbaar object moet zorgen voor voldoende bescherming door het nemen van 
omgevingsmaatregelen die mensen die verblijven in het te bouwen gebouw de mogelijkheid biedt 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#taken-rollen-en-instrumenten-omgevingswet-more
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om te vluchten en/of schuilen wanneer sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Op het 
gebied van omgevingsmaatregelen kan bijvoorbeeld de eis gelden dat de initiatiefnemer deze zelf 
moet realiseren of dat hij een financiële bijdrage levert aan een collectieve maatregel. 
 
Het omgevingsplan en de gereedschapskist Omgevingsveiligheid 

Het omgevingsplan heeft – in vergelijking met het bestemmingsplan –  een bredere strekking dan 
alleen ruimtelijk relevante regels. Een gemeente kan in het omgevingsplan, naast regels die nodig 
zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, ook regels stellen over de invloed van 
activiteiten op de fysieke leefomgeving. Deze regels kunnen variëren van globaal tot locatie-
specifiek. Het omgevingsplan is geschikt om de ontwikkelingsrichting van een gebied vast te leggen 
en daarbij randvoorwaarden op te nemen voor toekomstige activiteiten. Daardoor is het flexibel, 
maar waarborgt het tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving. In een omgevingsplan worden 
de beleidskeuzes uit de omgevingsvisie vertaald in juridisch bindende regels. Het omgevingsplan 
motiveert en onderbouwt de in het betreffende plangebied geboden omgevingskwaliteit en vertaalt 
deze voor omgevingsveiligheid. De regels uit het omgevingsplan komen voort uit de motivatie en 
bieden borging van maatregelen in de omgeving en aanvullende bouweisen. 
Het bevoegde gezag heeft binnen het stelsel van de Omgevingswet diverse instrumenten 
beschikbaar. De gereedschapskist kan worden gebruikt om te zorgen dat de veiligheid voldoende is 
gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn beschermd. In dit handboek zijn de typen 
maatregelen uitgewerkt. 
 
De gereedschapskist bevat de volgende maatregelen: 

• afstand houden tot de risicobron; 
• risicocommunicatie; 
• beperken personendichtheden in de omgeving van de risicobron; 
• vlucht- en schuilmogelijkheden; 
• omgevingsmaatregelen; 
• aanvullende bouwmaatregelen.’ 

 
Bij het evenwichtig toedelen van functies aan locaties is het waarborgen van de veiligheid van groot 
belang. Uit veiligheidsoogpunt heeft het toelaten van nieuwe gebouwen buiten een 
aandachtsgebied de voorkeur.  Ook als dit niet haalbaar is dan is het verstandig voldoende afstand te 
houden tot de risicovolle activiteit. Daar hoort voorlichting bij over de aandachtsgebieden en het 
handelingsperspectief dat aanwezigen hebben ten tijden van een incident met gevaarlijke stoffen. 
 
Als de gemeente  kiest om situaties toe te laten waarin binnen (nieuwe of bestaande) 
aandachtsgebieden (nieuwe) gebouwen of locaties toe zijn gelaten, kan worden overwogen de 
personendichtheid of de verblijftijd van personen in dat gebied te beperken. Daarbij is het van 
belang om te zorgen dat de vlucht- en/of schuilmogelijkheden zijn afgestemd op het aantal 
aanwezige personen, dit kan door het situeren van vluchtwegen van de activiteit met gevaarlijke 
stoffen af, te zorgen voor verschillende ontsluitingswegen en te zorgen dat de schuilmogelijkheden 
groot genoeg zijn. Ook hier hoort voorlichting bij over het handelingsperspectief van burgers en 
bedrijven in het aandachtsgebied. Ook kunnen maatregelen worden getroffen om de gevolgen van 
een incident te beperken, denk aan een greppel of drempel om de verspreiding van een  plasbrand 
te beïnvloeden of een wal die bij een explosie scherven tegen houdt en wellicht zelfs de 
drukgolf deels kan afbuigen.  Dergelijke omgevingsmaatregelen kunnen, door de bescherming die ze 
bieden, de kwaliteitseisen die worden gesteld aan vlucht- en schuilmogelijkheden verminderen. 
Immers, als met een omgevingsmaatregel is geborgd dat vluchtende of schuilende mensen al 
voldoende zijn beschermd tegen scherfwerking vanuit de explosiebron hebben bouwkundige eisen 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#het-omgevingsplan-en-de-gereedschapskist-omgevingsveiligheid-more
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aan de vluchtweg nog maar een beperkte meerwaarde. Dit kan worden meegewogen bij het 
toepassen van aanvullende bouweisen (brand- en explosievoorschriftengebied). 
 

Mogelijk maken van nieuwe activiteiten  
Het omgevingsplan van de gemeente bepaalt welke activiteiten mogelijk zijn binnen een gebied. Alle 
bestaande en nieuwe activiteiten moeten dus passen binnen de gestelde grenzen van het 
omgevingsplan (artikel 8.9, derde lid, Bkl). Wanneer een initiatiefnemer een activiteit wil aanvragen 
die niet past binnen het omgevingsplan, kan (door de gemeente) worden bekeken of de benodigde 
extra ruimte mogelijk te maken is door aanpassing van het omgevingsplan. Ook het Rijk en de 
provincie hebben de mogelijkheid om via een projectbesluit direct aanpassingen te maken in het 
omgevingsplan. 
Bij het mogelijk maken van een nieuwe ruimtelijk ontwikkeling of het toestaan van nieuwe activiteit 
(omgevingsvergunning) gelden de instructieregels uit het Bkl. Kort samengevat betekent dit voor het 
aspect omgevingsveiligheid dat het bevoegde gezag: 

• het wettelijk verplichte basis beschermingsniveau als vertrekpunt neemt; 

• al aanwezige bescherming in kaart brengt voorafgaand aan besluitvorming 
over aanvullende bescherming; 

• besluit over het aanwijzen van een brand- of explosievoorschriftengebied (5.14 Bkl); 

• besluit hoe voldoende bescherming wordt geboden binnen het aandachtsgebied 
(5.15 Bkl) en 

• besluit of een chemisch cluster kan worden gezien als een risicogebied externe 
veiligheid (5.16 en 5.17 Bkl). 

 

Vergunningverlening in het stelsel van de Omgevingswet 
De instructieregels voor het beoordelen van de vergunningaanvraag door het vergunningverlenend 
bevoegd gezag staan in artikelen 8.7 t/m 8.25 Bkl. Het bevoegd gezag kan de vergunning verlenen, 
weigeren of aanvullende maatregelen eisen (op basis van artikel 5.26 Omgevingswet en de 
instructieregels uit artikelen 8.7 t/m 8.25 Bkl). 
 
Rekening houden met Omgevingsplan 
Het vergunningverlenende bevoegd gezag dient rekening te houden met het omgevingsplan (8.9, 
derde lid, Bkl). Wanneer de activiteit niet past binnen het omgevingsplan, kan (door de gemeente) 
worden bekeken of de benodigde extra ruimte mogelijk te maken is door aanpassing van het 
omgevingsplan. Het kan hierbij zowel gaan om de aanvraag van een vergunning voor een risicobron 
als van een (beperkt, zeer) kwetsbaar gebouw of locatie. 
 
Actualiseren vergunning 
Bij een nieuwe vergunning worden bestaande rechten eerbiedigd tenzij actualisatie nodig is. Artikel 
5.38 Omgevingswet verplicht het bevoegd gezag om regelmatig de toereikendheid van de 
vergunning te bezien (actualiseren). Dit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid de vergunning te 
actualiseren wanneer deze bijvoorbeeld niet meer voldoet aan de laatste stand der techniek (artikel 
4.22 lid 2 onder c). 
 
Bepalen plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden 
Als de activiteit past in het omgevingsplan dient bepaald te worden of er een PR 10-6 contour en/of 
een aandachtsgebied is (vaste afstand uit bijlage 7 Bkl of berekenen). 
 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-meerwaarde-van-een-bouwvoorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#vergunningverlening-in-het-stelsel-van-de-omgevingswet-more
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Toelichting 
Aandachtsgebieden zijn een kenmerk van een activiteit. Het bevoegd gezag kan aandachtsgebieden 
reserveren in het Omgevingsplan om zo ontwikkelruimte te bieden aan bestaande en nieuwe 
bedrijven. Als dat niet is gedaan zal moeten worden bepaald of de nieuwe aandachtsgebieden 
passen binnen het Omgevingsplan. 
 
Hoe worden bestaande bedrijven na vergunningverlening beschermd tegen de gevolgen van een 
veranderende omgeving 
Alle activiteiten (dus ook nieuwe woonbebouwing) dienen te passen binnen de gestelde grenzen van 
het omgevingsplan (8.9, derde lid, Bkl). Wanneer dat niet het geval is, kan (door de gemeente) 
worden bekeken of de benodigde extra ruimte mogelijk te maken is door aanpassing van het 
omgevingsplan. Als er al een bestaand aandachtsgebied is zal het bevoegd gezag daar rekening mee 
moeten houden in de aanpassing van het omgevingsplan (5.3 en 5.15 Bkl). 
 
Als het omgevingsplan wordt aangepast moet het bevoegd gezag bij vergunningverlening aan een 
bedrijf rekening houden met het (aangepaste) omgevingsplan. 
 

Omgevingsveiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen 
Onderstaand worden twee voorbeelden gegeven van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij kort wordt 
aangegeven hoe aandachtsgebieden en voorschriftengebieden hierbij een rol kunnen spelen. 
De bouw (of uitbreiding) van een (nieuwe) risicobron 
Bij het initiatief voor een nieuwe risicobron of uitbreiding van een bestaande risicobron, moet in het 
kader van omgevingsveiligheid worden bepaald wat de omvang van het aandachtsgebied is. De 
omvang van het aandachtsgebied wordt bepaald aan de hand van bijlage VII van het Bkl. Hierin zijn 
een voor groot aantal categorieën activiteiten met externe veiligheidsrisico’s vaste afstanden voor 
aandachtsgebieden opgenomen. Waar geen vaste afstanden gelden, moeten de aandachtsgebieden 
volgens een vastgestelde rekenmethode worden berekend  met het stappenplan in dit Handboek. 
Wanneer de omvang van het aandachtsgebied is bepaald, moet worden beoordeeld of het 
aandachtsgebied past in het omgevingsplan. Dit is het geval als de gemeente in het omgevingsplan 
ruimte heeft gereserveerd voor toekomstige risicovolle activiteiten en aandachtsgebieden. Wanneer 
de nieuwe of uitgebreide aandachtsgebieden passen binnen de in het omgevingsplan gereserveerde 
aandachtsgebieden kan de initiatiefnemer van een nieuwe risicobron overgaan tot de aanvraag van 
de omgevingsvergunning. Wanneer de (uitbreiding van de) risicobron met het bijbehorende 
aandachtsgebied niet past in het omgevingsplan, wordt de risicovolle activiteit niet vergund. Het 
bedrijf kan zich hierbij neerleggen, of het kan de activiteit aanpassen zodat deze wel in het 
omgevingsplan past en alsnog vergund kan worden. De activiteit kan bijvoorbeeld aangepast worden 
door het nemen van bronmaatregelen die de effecten voor de omgeving bij het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen verkleind, zodat er kleinere aandachtsgebieden ontstaan die wel voldoen aan het 
omgevingsplan. Daarnaast kan het omgevingsplan worden aangepast om het initiatief passend te 
maken. 
 
De bouw van een (beperkt/zeer) kwetsbaar object 
Bij het initiatief voor een (beperkt/zeer) kwetsbaar object moet beoordeeld worden of de 
ontwikkeling past in het omgevingsplan. Passen betekent in eerste instantie dat het omgevingsplan 
de geïnitieerde ruimtelijke ontwikkeling (bijv. woningen, een school, een ziekenhuis) toestaat in het 
betreffende gebied. Daarnaast kunnen er voorwaarden zijn gesteld aan de bouw van het kwetsbaar 
object op het gebied van bescherming. 
Wanneer het omgevingsplan de bouw van het betreffende type object toestaat, moet worden 
nagegaan of het kwetsbare object in een aandachtsgebied is beoogd en of dit aandachtsgebied is 
aangewezen als voorschriftengebied. Het voorschriftengebied is altijd van toepassing voor zeer 
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kwetsbaar objecten (zoals een ziekenhuis of kinderdagverblijf) wanneer deze in een brand- of 
explosieaandachtsgebied zijn voorzien. Als het voorschriftengebied is aangewezen, betekent dit dat 
er aanvullende bouweisen gelden voor de initiatiefnemer van het te bouwen object (artikel 4.90 tot 
en met 4.96 van het Bbl, zie stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied). Op 
basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7 Omgevingswet) kan de initiatiefnemer een 
aanvraag indienen om in plaats van een bouwmaatregel een gelijkwaardige maatregel (bijvoorbeeld 
een omgevingsmaatregel) te treffen waarmee ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met 
de voorgeschreven maatregel is beoogd, zie hiervoor het betreffende stappenplan in dit Handboek. 
Wanneer geen voorschriftengebied is aangewezen, gelden voor (beperkt) kwetsbare gebouwen en 
locaties niet de aanvullende bouweisen, maar moet op basis van artikel 5.15 Bkl wel rekening 
gehouden worden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit, zie hiervoor het 
betreffende stappenplan in dit Handboek. 
Naast aanwijzing van een voorschriftengebied, kan het omgevingsplan andere doel- en of 
middelvoorschriften bevatten waaraan de initiatiefnemer moet voldoen om de vergunning verleend 
te krijgen. Wanneer de initiatiefnemer in zijn plan voor de vergunningaanvraag kan aantonen aan de 
voorwaarden uit het omgevingsplan te kunnen voldoen, kan de omgevingsvergunningsvergunning 
worden verleend. 
Als het te beschermen object niet past in het omgevingsplan, wordt deze niet vergund. De 
initiatiefnemer kan zich hierbij neerleggen, of het kan de activiteit aanpassen zodat deze wel in het 
omgevingsplan past en alsnog vergund kan worden. Daarnaast kan het omgevingsplan worden 
aangepast om het initiatief passend te maken. 
 

Reserveren van ruimte voor aandachtsgebieden 
De gemeente kan in het omgevingsplan een bedrijf meer ruimte geven dan het bedrijf op grond van 
de geldende omgevingsvergunning heeft door grotere aandachtsgebieden vast te leggen dan dat op 
basis van het Bkl is bepaald, of is berekend. De gemeente kan dit doen om ervoor te zorgen dat het 
bedrijf risicovolle activiteiten kan uitbreiden en daarmee kan voldoen aan de groeiambities zonder 
het omgevingsplan te hoeven wijzigen. Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan ruimte 
reserveren voor nieuwe, nog niet concreet voorziene risicovolle activiteiten, door op bepaalde 
locaties aandachtsgebieden toe te laten terwijl hier geen activiteiten met gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. Het besluit of het 
wenselijk is om ruimte te reserveren voor (de uitbreiding van) risicovolle activiteiten is een integrale 
afweging. Bij deze afweging dient rekening gehouden te worden met de bescherming van aanwezige 
en geprojecteerde bebouwing, de economische belangen van gewenste risicobronnen of de 
groeiambities van bestaande risicobronnen en mogelijke overige milieubelangen. Door het 
reserveren van ruimte voor aandachtsgebieden in het omgevingsplan stelt de gemeente, naast 
dat ze ruimte biedt voor de uitbreiding of vestiging van risicovolle activiteiten, grenzen aan de 
mogelijke reikwijdte van de gevolgen die bij een ongeval met gevaarlijke stoffen zouden kunnen 
optreden. 
 
De gemeente kan de in het omgevingsplan toegelaten aandachtsgebieden voorzien van het stempel 
voorschriftengebied als men daarnaast toch nieuwe gebouwen wil toelaten in dat gebied (waarvoor 
een initiatiefnemer dan gebonden is aan de bouweisen in het Bbl). Dit is geregeld in artikel 5.14, 
eerste lid van het Bkl. Vanzelfsprekend kan een gemeente ook bepaalde functies in dat gebied 
uitsluiten, bijvoorbeeld nieuwe kwetsbare gebouwen en locaties of nieuwe zeer kwetsbare 
gebouwen. 
 
Naast dat de gemeente in een omgevingsplan grotere aandachtsgebieden kan vastleggen, kan de 
gemeente er ook voor kiezen gebieden aan te wijzen waar zij geen aandachtsgebieden mogelijk wil 
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maken. Hiermee wordt voorkomen dat (geprojecteerde) te beschermen gebouwen en locaties in de 
(gereserveerde) aandachtsgebieden van de (nieuwe) activiteit kunnen komen te liggen, waardoor 
ook geen aanvullende beschermingsmaatregelen getroffen hoeven te worden. 
 
Basis beschermingsniveau als vertrekpunt 
Bij een initiatief voor een nieuw (beperkt, zeer) kwetsbaar object of locatie moet een afweging 
worden gemaakt of aanvullende beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Bij deze afweging 
wordt een (wettelijk) basis beschermingsniveau als vertrekpunt genomen. Hiermee wordt bedoeld 
dat aandachtsgebieden laten zien waar extra aandacht nodig is voor bescherming als reeds invulling 
is gegeven aan het basis beschermingsniveau dat verplicht is op basis van wet- en regelgeving. 
Voorbeelden van zaken die als basisbeschermingsniveau worden gezien zijn een basis 
risicocommunicatie (artikel 46 Wet Veiligheidsregio's), het toepassen van de beste beschikbare 
technieken, beschikbaarheid van blusmiddelen, aanwezigheid van bedrijfshulpverlening, 
bereikbaarheid voor hulpdiensten, aanvullende bouweisen zeer kwetsbare gebouwen, grenswaarde 
plaatsgebonden risico en de eventuele aanwijzing van een bedrijfsbrandweer. Concreet betekent dit 
dat de aanvullende beschermende maatregelen als extra komen bovenop het reeds als aanwezig 
veronderstelde basis beschermingsniveau. 
 
Uitgangspunten minimaal aanwezige basisbescherming 
Uitgangspunt bij het selecteren van maatregelen is dat de basisvoorzieningen rondom risicobronnen 
op orde zijn, zowel aan de kant van de bron als de hulpdiensten en risicocommunicatie naar de 
omgeving. Voor het hele grondgebied (dus ook buiten een aandachtsgebied) geldt dat de organisatie 
van hulpdiensten en de basis risicocommunicatie op orde moet zijn. De Wet Veiligheidsregio’s 
schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio er zorg voor draagt dat bestuurders en burgers 
geïnformeerd worden over de rampen en crises die de regio kunnen treffen, de maatregelen die zijn 
getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en (in het geval van communicatie 
aan burgers) over de daarbij te volgen gedragslijn (art. 46). In het geval van 
omgevingsveiligheidsrisico’s gaat het onder andere over informatie over de (geplande) locatie van 
aandachtsgebieden en wat het betekent om daar in te verblijven. Risicocommunicatie beperkt zich 
echter niet tot de mensen in het aandachtsgebied, ook mensen buiten het aandachtsgebied kunnen 
risico’s lopen (bijvoorbeeld als zij buiten lopen of in bestaande gebouwen verblijven) en daarmee 
gebaat zijn bij risicocommunicatie. 
 

Meewegen al aanwezige bescherming 
Bij de afweging of voldoende bescherming kan worden geboden bij een nieuw initiatief, is het 
belangrijk om ook rekening te houden met de bescherming die de bestaande omgeving al biedt 
tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Nederland is immers niet ‘leeg’ en de wens tot het bieden 
van veiligheid is niet nieuw. Ook in bestaande gebieden zijn in het verleden al maatregelen getroffen 
die (een gedeeltelijke) bescherming bieden. Door gebruik te maken van de bestaande omgeving kan 
voordeel worden gehaald uit deze investeringen uit het verleden en kunnen wellicht grotere 
aandachtsgebieden worden vastgesteld zonder grootschalige aanpassingen in de omgeving om de 
aanwezigen te beschermen. 
Bij het bepalen of de huidige omgeving al bescherming biedt, gaat het niet alleen om maatregelen 
die in het kader van veiligheid zijn genomen. Soms gaat het om maatregelen die primair een ander 
doel hebben, maar ook veiligheidswinst kunnen opleveren. Bij het gebruik maken van dergelijke 
dubbelfuncties is belangrijk om dit ook juridisch vast te leggen in het omgevingsplan, zodat het 
behoud van de dubbelfunctie is gewaarborgd. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: 

• Een stoeprand of verkeersdrempel heeft als primaire functie een taak bij het reguleren van 
het verkeer, maar kan als dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een plasbrand 
doordat de brandende vloeistof de verhoging niet zomaar kan passeren; 
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• Een geluidswal heeft als primaire functie het weren van geluid, maar kan als 
dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een explosie doordat scherfwerking door de 
wal wordt tegengehouden en in sommige gevallen de drukgolf zelfs deels kan afbuigen; 

• De aanwezige bebouwing en infrastructuur kunnen als dubbelfunctie invloed hebben op een 
gifwolk doordat de manier waarop de gifwolk zich mee beweegt met de wind wordt 
beïnvloed door het wel of niet aanwezig zijn van obstakels. 

 

Aanwijzen voorschriftengebied 
Op basis van artikel 5.14 Bkl besluit de gemeente of het aandachtsgebied wordt aangewezen als 
voorschriftengebied waar aanvullende brand of explosiewerende bouweisen verplicht zijn (of 
daaraan gelijkwaardige maatregelen). De gemeente mag besluiten om het aandachtsgebied in het 
omgevingsplan slechts gedeeltelijk of niet aan te wijzen als voorschriftengebied. De motivering van 
een dergelijk besluit kan worden onderbouwd door aan te tonen dat de al aanwezige beschermende 
maatregelen zorgen voor een balans tussen de kans op een incident, de gevolgen die een incident 
kan hebben in de omgeving en de maatregelen die getroffen kunnen worden ter voorkoming, 
beperking en bestrijding van die gevolgen. Het stappenplan aanwijzen en toepassen van een 
voorschriftengebied (5.14 Bkl) gaat nader in op het aanwijzen van voorschriftengebieden. 
 

Als in een omgevingsplan een (deel van een) brand- of explosieaandachtsgebied is aangewezen als 
bouwvoorschriftengebied (brand of explosie), gelden voor nieuw te bouwen gebouwen aanvullende 
bouwvoorschriften. Deze extra eisen zijn geformuleerd als prestatie-eisen die tot doel hebben de 
gevolgen van een van buiten komende brand of explosie voor personen in een gebouw te beperken. 
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) voldoen aan 
de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. Het Stappenplan 
vaststellen gelijkwaardigheid gaat hier nader op in. 
 
De gemeente moet in het omgevingsplan in elk geval de locaties in een aandachtsgebied waar een 
zeer kwetsbaar gebouw is toegelaten aanwijzen als brand- of explosievoorschriftengebied. Door de 
aanwijzing in het omgevingsplan gelden voor nieuw te bouwen (zeer kwetsbare) gebouwen binnen 
het brand- of explosieaandachtsgebied aanvullende bouweisen. Deze aanvullende eisen hebben 
betrekking op brand en explosie. 
 

Toelichting op het begrip voorschriftengebied 
Een voorschriftengebied kan een deel van of het gehele aandachtsgebied zijn. In het deel van het 
aandachtsgebied dat in het Omgevingsplan is aangewezen als voorschriftengebied, gelden 
aanvullende bouweisen voor nieuwbouw en vervangende nieuwbouw van beperkt kwetsbare, 
kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen. De aanvullende bouwvoorschriften die toegepast moeten 
worden bij nieuwbouw binnen het voorschriftengebied zijn opgenomen in de artikelen 4.90 tot en 
met 4.96 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze aanvullende bouweisen hebben tot 
doel om mensen in een gebouw te beschermen tegen de effecten van een van buiten komende 
brand of explosie. Voor gedeelten van het bouwwerk die buiten het voorschriftengebied liggen 
hoeven geen aanvullende bouweisen uit het Bbl worden toegepast. Zolang de aanwijzing van brand- 
en explosievoorschriftengebieden in het omgevingsplan niet is gedaan, gelden binnen het 
aandachtsgebied géén aanvullende bouweisen. 
 
In een brandvoorschriftengebied zijn de regels van de artikelen 4.91 tot en met 4.95 uit het Bbl van 
toepassing. In een explosievoorschriftengebied gelden de regels van artikel 4.96 van het Bbl. De 
artikelen bevatten bouweisen ter beperking van de gevolgen van brand- en/of explosie, zoals de 
sterkte van de constructie bij brand, de brandwerendheid van wanden, ramen en deuren, de 
brandbaarheid van de gevel en het dak, een van de bedreiging (brand) afgekeerde ligging van 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-meerwaarde-van-een-bouwvoorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-meerwaarde-van-een-bouwvoorschriftengebied
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nooduitgangen en het voorkomen van de scherfwerking van ruiten (Nota van toelichting Bbl, 
paragraaf 4.2.14). 
 
Het beleidsdoel achter het 'voorschriftengebied' is dat aanvullende eisen gesteld kunnen 
worden aan nieuwbouw als aanvulling op de maatregelen die binnen het hele aandachtsgebied 
gelden (artikel 5.15 Bkl) . De beleidsambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 
dat aanvullende bouweisen alleen daar worden toegepast waar ze nuttig én noodzakelijk zijn. Zeer 
kwetsbare gebouwen (zoals ziekenhuizen, gevangenissen, kinderdagverblijven) gelegen in 
aandachtsgebieden moeten altijd worden aangewezen als voorschriftengebied, waardoor hiervoor 
altijd de aanvullende bouweisen gelden. De aanvullende bouweisen gelden niet voor bestaande 
gebouwen die binnen een voorschriftengebied liggen. 
 
Bouwvoorschriften voor nieuwbouw 
Zoals hiervoor is uiteengezet, gelden de aanvullende bouweisen pas zodra de gemeente in het 
omgevingsplan een bouwlocatie in een brand- of explosieaandachtsgebied heeft aangewezen als 
brand- respectievelijk explosievoorschriftengebied. Uit het Bbl vloeit verder voort dat de 
aanvullende eisen alleen gelden voor nieuw te bouwen gebouwen. Het gaat hierbij om: 
a. bebouwingsmogelijkheden die voorafgaand aan de aanwijzing van het voorschriftengebied in het 
omgevingsplan al bestonden, en 
b. nieuwe bebouwingsmogelijkheden die in het omgevingsplan worden toegelaten binnen een 
brand- of explosieaandachtsgebied bij een bestaande activiteit met externe veiligheidsrisico’s. 
 
Wat betreft de onder a bedoelde bestaande, maar nog niet benutte, bebouwingsmogelijkheden 
moet worden opgemerkt dat hierbij vooralsnog geen onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwing 
die vóór en na de aanwijzing van het voorschriftengebied in het omgevingsplan is toegelaten. In 
beide gevallen gaat het om nog niet benutte bebouwingsmogelijkheden waar de initiatiefnemer bij 
het realiseren moet voldoen aan de aanvullende bouweisen uit het Bbl. Het onderscheid is wel van 
belang voor de vraag naar de voorzienbaarheid (en vergoedbaarheid) van de schade. 
 
Het tweede lid van artikel 4.1 van het Bbl bepaalt dat het al dan niet gedeeltelijk vernieuwen van 
een gebouw na sloop, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke fundering, geldt 
als nieuwbouw. Op elke vorm van bouwen nadat het vorige bouwwerk met uitzondering van de 
gehele of gedeeltelijke fundering is gesloopt zijn de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. 
 
Binnen voorschriftengebied is voldoen aan de aanvullende bouweisen niet altijd verplicht 
De aanvullende bouweisen gelden niet voor een gebouw dat op de datum van de aanwijzing van het 
voorschriftengebied al binnen het aandachtsgebied aanwezig is. Deze eisen gelden – na aanwijzing 
van het voorschriftengebied in het omgevingsplan - pas als op die locatie een nieuw gebouw wordt 
gebouwd. 
Bij functiewijziging of verbouw van een bestaand gebouw (bijvoorbeeld een kantoorpand waarin 
appartementen worden gebouwd) is geen sprake van nieuwbouw in de zin van het Bbl. Mocht een 
functiewijziging naar zeer kwetsbaar worden overwogen (bijvoorbeeld van flat naar zorginstelling) 
dan zal de extra bescherming voor de bewoners en gebruikers op een andere wijze inhoud moeten 
krijgen dan door het toepassen van aanvullende bouwvoorschriften. 
 
Bouweisen gelden niet voor de risicobron 
De aanvullende bouweisen zien op de bescherming van personen in gebouwen in de omgeving van 
een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. Daarmee is op voorhand duidelijk dat de eisen geen 
betrekking hebben op de risicobron zelf (bijvoorbeeld een buisleiding). Met de woorden ‘op het 
bouwen van nieuwe bouwwerken’ in artikel 4.1 Bbl worden niet de regels voor het uitvoeren van 
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bouwwerkzaamheden (het bouwproces) bedoeld, maar wordt bepaald dat de nieuwbouwregels van 
toepassing zijn op het bouwwerk op het moment dat het bouwwerk daadwerkelijk in gebruik wordt 
genomen. 
 

Komen tot voldoende bescherming 
Uit artikel 5.15, eerste lid, Bkl volgt dat in een omgevingsplan voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en 
zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een brand-, explosie- 
en gifwolkaandachtsgebied rekening moet worden gehouden met de kans op overlijden van een 
groep van 10 of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 
veroorzaakt door een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. In het tweede lid van artikel 5.15 is 
geregeld hoe het bevoegd gezag hiermee rekening kan houden, namelijk door geen beperkt 
kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkte kwetsbare en kwetsbare locaties 
toe te laten in het aandachtsgebied (lid 2a). Of, in het geval dergelijke gebouwen of locaties wel 
worden toegelaten, te waarborgen dat beschermingsmaatregelen zijn getroffen of door het aantal 
aanwezig personen of de tijd dat ze aanwezig zijn in die gebouwen of op die locaties te beperken (lid 
2b). Uit artikel 5.15 volgt dat het bevoegd gezag keuzeruimte heeft hoe invulling te geven aan het 
beperken van de kans op het overlijden van een groep personen, maar het tweede lid biedt wel 
inhoudelijk sturing aan deze invulling. Zo kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om niet te bouwen of 
geen locaties te plaatsen in een aandachtsgebied of, als dit niet mogelijk is, maatregelen te treffen. 
Het stappenplan groepsrisico in aandachtsgebied gaat hier nader op in. 
Om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen is het van belang om te bepalen van wat voor soort 
gevaar er sprake is: waar moeten de aanwezigen tegen beschermd worden? Het gaat er hierbij om 
of het te beschermen gebied binnen een brand-, explosie- of gifwolkaandachtsgebied ligt. Pas als het 
gevaar waar aanwezigen tegen beschermd moeten worden bekend is, kunnen effectieve 
maatregelen getroffen worden. Immers, bescherming tegen brand vraagt om andere maatregelen 
dan bescherming bij een explosie of een gifwolk. Voor de begrenzing van de aandachtsgebieden 
gelden wettelijke criteria. Het stappenplan bepalen aandachtsgebieden gaat nader in op het bepalen 
van brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden. 
 

Toelichting op het begrip aandachtsgebied 
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende 
maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden. 
Voorbeelden zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de 
lucht (gifwolk).  Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk gebied zich bij een ongeval bij een 
activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen 
kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te 
beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen. 
 
De aandachtsgebieden maken deze gevaren zichtbaar. Voor de bepaling van de aandachtsgebieden 
is uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw en reguliere rampenbestrijding biedt. De gemeente 
beoordeelt of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn om mensen in aandachtsgebieden voldoende 
te beschermen. 
 
Op grond van het Bkl (artikel 5.15, lid 1) moet binnen een aandachtsgebied rekening worden 
gehouden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar, als 
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met gevaarlijke 
stoffen. 
 
Het beleidsdoel van het 'aandachtsgebied' is dat voorafgaand aan besluitvorming wordt 
nagedacht over de risico’s en de mogelijke effecten bij een incident bij de (vergunde) activiteit met 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#toelichting-op-het-begrip-aandachtsgebied-more
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gevaarlijke stoffen; onderdeel daarvan is het overwegen van maatregelen die nodig zijn om 
veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit (milieu en 
gezondheid) voldoende te beschermen. 
 

Veranderen aandachtsgebied 
Aandachtsgebieden hebben hun werking in de ruimtelijke ontwikkeling. Bij ruimtelijke initiatieven is 
het van belang dat de in het omgevingsplan gereserveerde aandachtsgebieden over een periode van 
10 tot 20 jaar vastliggen. De criteria voor het aandachtsgebied zijn dan ook zodanig gekozen dat 
deze in de tijd zo weinig mogelijk veranderen. 
 
Aandachtsgebieden kunnen echter wel veranderen. Dit gebeurt zodra er een activiteit met een 
ander gevaar wordt toegevoegd, wanneer er een stof met een andere impact gebruikt gaat worden 
of wanneer de aanwezige volumes van de gevaarlijke stoffen sterk veranderen. Concrete 
voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn het toevoegen van een activiteit met explosiegevaar 
op een plek waar voorheen alleen brandgevaar was (er komt dus een nieuw aandachtsgebied bij) of 
het vervangen van een zeer giftige stof door een minder gevaarlijk middel (het 
gifwolkaandachtsgebied wordt kleiner). 
 
De aandachtsgebieden van een bedrijf moeten passen binnen de gestelde grenzen van het 
omgevingsplan. Wanneer dat door de gewenste verandering van de activiteiten niet meer het geval 
zal zijn, kan worden bekeken of de benodigde extra ruimte mogelijk te maken is door aanpassing van 
het omgevingsplan. Het is hierbij mogelijk dat het grotere aandachtsgebied (en mogelijk ook het 
voorschriftengebied als dit wordt aangewezen) over bestaande bebouwing komt te liggen. Het 
voorschriftengebied gaat in dit geval niet voor de bestaande bebouwing gelden, maar geldt alleen 
voor nieuwe bebouwing. Voor de bestaande bebouwing binnen het aandachtsgebied moet wel 
bescherming worden geregeld, naar aanleiding van het Bkl artikel 5.15. In de praktijk zal deze 
bescherming voornamelijk gerealiseerd worden door omgevingsmaatregelen (zie het stappenplan in 
dit Handboek). 
Wanneer de aandachtsgebieden door aanpassing van de vergunning kleiner worden, kan het 
bevoegd gezag ervoor kiezen om de aandachtsgebieden in het omgevingsplan te verkleinen. Het 
bevoegd gezag kan er echter ook voor kiezen om het aandachtsgebied gelijk te houden, zodat een 
ruimtelijke reservering ontstaat voor nieuwe risicovolle activiteiten. Wanneer een risicovolle 
activiteit geheel uit een gebied vertrekt kan het bevoegd gezag er voor kiezen het aandachtsgebied 
uit het omgevingsplan te halen. Ook hier kan het bevoegd gezag er voor kiezen het aandachtsgebied 
wel in het omgevingsplan te laten staan (eventueel verkleind) als ruimtelijke reservering voor 
toekomstige risicovolle activiteiten. 
 

Gemeentegrens overschrijdende aandachtsgebieden 
Er zijn risicovolle activiteiten waarvan de aandachtsgebieden de gemeentegrenzen overschrijden. In 
dit geval verplicht artikel 2.2 van de Omgevingswet bestuursorganen tot het plegen van afstemming 
en samenwerking. Een bestuursorgaan moet bij de uitoefening van zijn taken en 
verantwoordelijkheden op grond van de wet rekening houden met de taken van 
verantwoordelijkheden van andere bestuursorganen en zo nodig met deze afstemmen. Daarnaast 
bepaalt artikel 8.9, derde lid, van het Bkl dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
de beoordeling of de activiteit een significante verontreiniging tot gevolg heeft, rekening moet 
worden gehouden met het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
omgevingsplan en de omgevingsverordening. Hierbij gaat het ook om de plannen en vergunningen 
van naastgelegen gemeenten. 
 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#veranderen-aandachtsgebied-more
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid#gemeentegrens-overschrijdende-aandachtsgebieden-more
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Risicogebied externe veiligheid (5.16 en 5.17 Bkl) 
Een bijzondere manier van ruimte reserveren voor risicovolle activiteiten is door middel van het 
toepassen van een risicogebied bij een chemisch cluster. Het gehele risicogebied wordt benaderd 
alsof het één risicovolle activiteit is, waarvan de PR 10-6 contour is gelegen op de begrenzing van het 
risicogebied. Als gevolg van de regels voor het plaatsgebonden risico zijn binnen de PR 10-6, en dus 
binnen het risicogebied, geen (zeer) kwetsbare objecten toegestaan en zijn beperkt kwetsbare 
objecten alleen na een goede motivatie toegestaan. Rondom het gehele chemisch cluster kan naast 
de omhullende PR 10-6-contour ook een omhullende, maximale contour van aandachtsgebieden 
gelegd worden, waar de aandachtsgebieden van de individuele bedrijven binnen moeten blijven. 
Voor de omgeving geldt in dit geval alleen de omhullende contour. 
Meer informatie over het risicogebied is te vinden in het stappenplan aanwijzen en toepassen 
risicogebied externe veiligheid. 
 

Decentraal omgevingsveiligheidsbeleid 
In aanvulling op het verplichtingen die volgen uit de wet- en regelgeving kan het bevoegd gezag (in 
zover er discretionaire ruimte is geboden) ook een eigen beleid toepassen. Dergelijke beleidskeuzes 
komen voort uit de door het bevoegd gezag vastgestelde omgevingsvisie en kunnen worden 
vastgelegd in het omgevingsplan (gemeente) of de omgevingsverordening (provincie). Voorbeelden 
van dergelijke beleidskeuzes zijn: 

• Het rekenkundig bepalen van de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde 
grootte (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen om dit vervolgens toetsen aan een in het eigen beleid vastgestelde 
oriënterende waarde; 

• Het rekenkundig bepalen van de zone buiten de aandachtgebieden waar mensen die buiten 
verblijven (denk aan campings, evenementen, sportactiviteiten) bij een ongeval gevaar 
lopen en dit vervolgens toetsen aan een in eigen beleid vastgestelde uitgangspunten voor 
ruimtelijke ontwikkeling of hulpverlening. Mensen die zich in de open lucht bevinden, 
kunnen door het ontbreken van de bescherming van een gebouw ook buiten het 
aandachtsgebied onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten van ongevallen 
met gevaarlijke stoffen. Door ook inzichtelijk te maken waar mensen die buiten verblijven bij 
een ongeval gevaar lopen, kan door het bevoegd gezag gemakkelijker gewaarborgd worden 
dat omgevingsmaatregelen getroffen worden om ook mensen bij de buitenactiviteit te 
beschermen (artikel 5.12 NvT Bkl). 

 
2.2 Aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied (5.14 Bkl) 

Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en dient als technisch 
hulpmiddel bij een besluit van de gemeente over het deel van het aandachtsgebied dat wordt 
aangewezen als voorschriftengebied waar aanvullende brand- of explosiewerende bouweisen 
verplicht zijn (of daaraan gelijkwaardige maatregelen). 
 Het stappenplan kent de volgende onderdelen: 
1 – aanwijzen voorschriftengebied; 
2 – bepalen bescherming geboden door het voorschriftengebied; 
3 – toepassen van gelijkwaardige maatregelen. 
 

Aanwijzen voorschriftengebied 
Op basis van artikel 5.14 Bkl besluit de gemeente of een (deel van het) brand- of 
explosieaandachtsgebied wordt aangewezen als brand- of explosievoorschriftengebied. Binnen 
voorschriftengebieden gelden aanvullende brand- of explosiewerende bouweisen (of daaraan 
gelijkwaardige maatregelen). Uitgangspunt van het Bkl is dat een brand- en explosieaandachtsgebied 
in het omgevingsplan wordt aangewezen als brand- en explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-risicogebied-externe-veiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
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tweede lid). Dit geldt ook wanneer het aandachtsgebied in een risicogebied ligt. De aanvullende 
bouwvoorschriften die toegepast moeten worden bij nieuwbouw binnen het voorschriftengebied 
zijn opgenomen in de artikelen 4.90 tot en met 4.96 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 
 
Voorschriften van toepassing op nieuwbouw 
Door de aanwijzing van het voorschriftengebied in het omgevingsplan gelden voor nieuw te bouwen 
(zeer kwetsbare) gebouwen binnen het brand- of explosieaandachtsgebied aanvullende bouweisen. 
Deze aanvullende eisen hebben betrekking op het brand- en explosievoorschriftengebied. 
Gifwolkaandachtsgebieden kunnen niet worden aangewezen als voorschriftengebied en hiervoor 
gelden dan ook geen aanvullende bouweisen. Voor gifwolken gelden generieke eisen die 
onafhankelijk van een aandachtsgebied voor nieuw te bouwen gebouwen gelden. 
 

Toelichting op het begrip voorschriftengebied 
Een voorschriftengebied kan een deel van of het gehele aandachtsgebied zijn. In het deel van het 
aandachtsgebied dat in het Omgevingsplan is aangewezen als voorschriftengebied, gelden 
aanvullende bouweisen voor nieuwbouw en vervangende nieuwbouw van beperkt kwetsbare, 
kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen. De aanvullende bouwvoorschriften die toegepast moeten 
worden bij nieuwbouw binnen het voorschriftengebied zijn opgenomen in de artikelen 4.90 tot en 
met 4.96 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze aanvullende bouweisen hebben tot 
doel om mensen in een gebouw te beschermen tegen de effecten van een van buiten komende 
brand of explosie. Voor gedeelten van het bouwwerk die buiten het voorschriftengebied liggen 
hoeven geen aanvullende bouweisen uit het Bbl worden toegepast. Zolang de aanwijzing van brand- 
en explosievoorschriftengebieden in het omgevingsplan niet is gedaan, gelden binnen het 
aandachtsgebied géén aanvullende bouweisen. 
 
In een brandvoorschriftengebied zijn de regels van de artikelen 4.91 tot en met 4.95 uit het Bbl van 
toepassing. In een explosievoorschriftengebied gelden de regels van artikel 4.96 van het Bbl. De 
artikelen bevatten bouweisen ter beperking van de gevolgen van brand- en/of explosie, zoals de 
sterkte van de constructie bij brand, de brandwerendheid van wanden, ramen en deuren, de 
brandbaarheid van de gevel en het dak, een van de bedreiging (brand) afgekeerde ligging van 
nooduitgangen en het voorkomen van de scherfwerking van ruiten (Nota van toelichting Bbl, 
paragraaf 4.2.14). 
 
Het beleidsdoel achter het 'voorschriftengebied' is dat aanvullende eisen gesteld kunnen 
worden aan nieuwbouw als aanvulling op de maatregelen die binnen het hele aandachtsgebied 
gelden (artikel 5.15 Bkl) . De beleidsambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is 
dat aanvullende bouweisen alleen daar worden toegepast waar ze nuttig én noodzakelijk zijn. Zeer 
kwetsbare gebouwen (zoals ziekenhuizen, gevangenissen, kinderdagverblijven) gelegen in 
aandachtsgebieden moeten altijd worden aangewezen als voorschriftengebied, waardoor hiervoor 
altijd de aanvullende bouweisen gelden. De aanvullende bouweisen gelden niet voor bestaande 
gebouwen die binnen een voorschriftengebied liggen. 
 
Bouwvoorschriften voor nieuwbouw 
Zoals hiervoor is uiteengezet, gelden de aanvullende bouweisen pas zodra de gemeente in het 
omgevingsplan een bouwlocatie in een brand- of explosieaandachtsgebied heeft aangewezen als 
brand- respectievelijk explosievoorschriftengebied. Uit het Bbl vloeit verder voort dat de 
aanvullende eisen alleen gelden voor nieuw te bouwen gebouwen. Het gaat hierbij om: 
a. bebouwingsmogelijkheden die voorafgaand aan de aanwijzing van het voorschriftengebied in het 
omgevingsplan al bestonden, en 
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b. nieuwe bebouwingsmogelijkheden die in het omgevingsplan worden toegelaten binnen een 
brand- of explosieaandachtsgebied bij een bestaande activiteit met externe veiligheidsrisico’s. 
 
Wat betreft de onder a bedoelde bestaande, maar nog niet benutte, bebouwingsmogelijkheden 
moet worden opgemerkt dat hierbij vooralsnog geen onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwing 
die vóór en na de aanwijzing van het voorschriftengebied in het omgevingsplan is toegelaten. In 
beide gevallen gaat het om nog niet benutte bebouwingsmogelijkheden waar de initiatiefnemer bij 
het realiseren moet voldoen aan de aanvullende bouweisen uit het Bbl. Het onderscheid is wel van 
belang voor de vraag naar de voorzienbaarheid (en vergoedbaarheid) van de schade. 
Het tweede lid van artikel 4.1 van het Bbl bepaalt dat het al dan niet gedeeltelijk vernieuwen van 
een gebouw na sloop, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke fundering, geldt 
als nieuwbouw. Op elke vorm van bouwen nadat het vorige bouwwerk met uitzondering van de 
gehele of gedeeltelijke fundering is gesloopt zijn de nieuwbouwvoorschriften van toepassing. 
Binnen voorschriftengebied is voldoen aan de aanvullende bouweisen niet altijd verplicht 
De aanvullende bouweisen gelden niet voor een gebouw dat op de datum van de aanwijzing van het 
voorschriftengebied al binnen het aandachtsgebied aanwezig is. Deze eisen gelden – na aanwijzing 
van het voorschriftengebied in het omgevingsplan - pas als op die locatie een nieuw gebouw wordt 
gebouwd. 
Bij functiewijziging of verbouw van een bestaand gebouw (bijvoorbeeld een kantoorpand waarin 
appartementen worden gebouwd) is geen sprake van nieuwbouw in de zin van het Bbl. Mocht een 
functiewijziging naar zeer kwetsbaar worden overwogen (bijvoorbeeld van flat naar zorginstelling) 
dan zal de extra bescherming voor de bewoners en gebruikers op een andere wijze inhoud moeten 
krijgen dan door het toepassen van aanvullende bouwvoorschriften. 
 
Bouweisen gelden niet voor de risicobron 
De aanvullende bouweisen zien op de bescherming van personen in gebouwen in de omgeving van 
een activiteit met externe veiligheidsrisico’s. Daarmee is op voorhand duidelijk dat de eisen geen 
betrekking hebben op de risicobron zelf (bijvoorbeeld een buisleiding). Met de woorden ‘op het 
bouwen van nieuwe bouwwerken’ in artikel 4.1 Bbl worden niet de regels voor het uitvoeren van 
bouwwerkzaamheden (het bouwproces) bedoeld, maar wordt bepaald dat de nieuwbouwregels van 
toepassing zijn op het bouwwerk op het moment dat het bouwwerk daadwerkelijk in gebruik wordt 
genomen. 
 

Motivatie kleiner of geen voorschriftengebied 
De gemeente mag besluiten om het aandachtsgebied in het omgevingsplan slechts gedeeltelijk of 
niet aan te wijzen als voorschriftengebied. De motivering van een dergelijk besluit kan worden 
onderbouwd door aan te tonen dat de al aanwezige beschermende maatregelen 
zorgen voor voldoende bescherming. De gemeente kan bijvoorbeeld verwijzen de maatregelen die al 
binnen het aandachtsgebied zijn genomen teneinde de veiligheid voldoende te waarborgen en 
milieu en gezondheid voldoende te beschermen, zie stappenplan besluitvorming (onderdelen 
'basisbescherming als vertrekpunt' en 'meewegen al aanwezige bescherming'). 
 
Voorschriftengebied verplicht bij zeer kwetsbaar gebouw 
De bevoegdheid om het aandachtsgebied slechts gedeeltelijk of niet aan te wijzen als 
voorschriftengebied geldt nietvoor locaties binnen een aandachtsgebied waar een zeer kwetsbaar 
gebouw is toegelaten. Dat betekent dat die locaties in het omgevingsplan moeten worden 
aangewezen als brand- of explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, derde lid). 
 
 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid
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Meewegen al aanwezige bescherming 
Bij de afweging of voldoende bescherming kan worden geboden, is het belangrijk om ook rekening 
te houden met de bescherming die de bestaande omgeving al biedt tegen ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Nederland is immers niet ‘leeg’ en de wens tot het bieden van veiligheid is niet 
nieuw. Ook in bestaande gebieden zijn in het verleden al maatregelen getroffen die (een 
gedeeltelijke) bescherming bieden. Door gebruik te maken van de bestaande omgeving kan voordeel 
worden gehaald uit deze investeringen uit het verleden en kunnen wellicht grotere 
aandachtsgebieden worden vastgesteld zonder grootschalige aanpassingen in de omgeving om de 
aanwezigen te beschermen. 
Bij het bepalen of de huidige omgeving al bescherming biedt, gaat het niet alleen om maatregelen 
die in het kader van veiligheid zijn genomen. Soms gaat het om maatregelen die primair een ander 
doel hebben, maar ook veiligheidswinst kunnen opleveren. Denk hierbij aan de volgende 
voorbeelden: 

• Een stoeprand of verkeersdrempel heeft als primaire functie een taak bij het reguleren van 
het verkeer, maar kan als dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een plasbrand 
doordat de brandende vloeistof de verhoging niet zomaar kan passeren; 

• Een geluidswal heeft als primaire functie het weren van geluid, maar kan als 
dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een explosie doordat scherfwerking door de 
wal wordt tegengehouden en in sommige gevallen de drukgolf zelfs deels kan afbuigen; 

• De aanwezige bebouwing en infrastructuur kunnen als dubbelfunctie invloed hebben op een 
gifwolk doordat de manier waarop de gifwolk zich mee beweegt met de wind wordt 
beïnvloed door het wel of niet aanwezig zijn van obstakels. 

 

Bescherming via het voorschriftengebied 
Het brand- of explosievoorschriftengebied is op te splitsen in verschillende zones die ieder vragen 
om een verschillende mate van extra bescherming. Hierbij dient niet enkel rekening te worden 
gehouden met het brand of explosie scenario met de grootste impact; een activiteit met gevaarlijke 
stoffen kan meerdere scenario’s veroorzaken. Meer informatie hierover is te vinden in 
de stappenplannen voor het berekenen van het brand- en explosieaandachtsgebied. Daarnaast 
speelt het type omgeving een belangrijke rol; zo is de impact van een brand of explosie  in een 
relatief lege omgeving (weilanden, water) anders dan in dichtbebouwd gebied. In algemene zin geldt 
dat hoe verder weg het bouwwerk zich bevindt van de bron van de brand of explosie, hoe beter 
de bescherming geboden door de aanvullende bouweisen. In welk deel van het voorschriftengebied 
aanvullende bouweisen de meeste toegevoegde waarde hebben is maatwerk en hangt sterk samen 
met al getroffen overige beschermende maatregelen die aanwezig zijn in het gebied, zie hiervoor 
het stappenplan groepsrisico. 
 
Op zichzelf zijn de aanvullende bouweisen niet geschikt om geheel te voorkomen dat mensen 
gewond raken of komen te overlijden als gevolg van een ongeval. Zo regelen de 
aanvullende bouweisen niet dat alle in een voorschriftengebied aanwezige mensen kunnen 
beschikken over geschikte vlucht- en schuilmogelijkheden en hierover zijn geïnformeerd. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de mensen in bestaande gebouwen of mensen buiten. Ook kunnen gebouwen die 
voldoen aan de aanvullende bouweisen nog steeds (gedeeltelijk) ontbranden of instorten. Tot 
slot biedt een brand- en explosievoorschriftengebied geen bescherming in geval van een 
gifwolkaandachtsgebied.  
 

Effectiviteit bouwkundige maatregelen uit het Bbl 
Effectiviteit maatregelen Bbl (brand) 
Bij een brand is bescherming nodig tegen de warmtestraling. Daarbij speelt naast de intensiteit van 
de warmtestraling ook de blootstellingsduur een belangrijke rol. Eventueel aanwezige bescherming 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied#meewegen-al-aanwezige-bescherming-more
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-brandaandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-explosieaandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied#effectiviteit-bouwkundige-maatregelen-uit-het-bbl-more
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kan falen doordat materialen na een zekere tijd ontbranden of gebouwdelen (glas) bezwijken. Zo 
breekt standaard beglazing al vanaf een temperatuurverschil in de ruit van circa 30 graden of bij 
opwarming van het materiaal tot 200 á 400 graden Celsius. In het brandvoorschriftengebied gelden 
aanvullende bouweisen die bijdragen aan de geboden bescherming. Deze eisen staan omschreven 
in artikel 4.91 tot en met 4.95 van het Bbl. Deze artikelen bevatten  verplichtingen over zaken zoals 
de brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw en de brandklasse 
van de gevel en vloeren. Opgemerkt moet worden dat het Bbl uit gaat van de standaard 
brandkromme en niet van een chemische brand. Dit betekent dat in de uitvoeringpraktijk specifieke 
aandacht nodig is voor materiaalkeuze, zodat zeker is dat de gebruikte materialen ook bestand zijn 
tegen de hogere temperatuur en snelle warmteopbouw die kenmerkend is voor een chemische 
brand. Indien dit niet wordt gedaan is het mogelijk dat de beschermende maatregelen geheel niet 
werken of voor een kortere tijd bescherming bieden. 
De bouweisen die gelden in het brandvoorschriftengebied bieden vooral bescherming  in het deel 
van het aandachtsgebied waar geen sprake is van vlamcontact, de gebouwen geleidelijk opwarmen 
(geen groot temperatuurverschil in materialen) en een beperkte temperatuuropbouw plaatsvindt. 
Zo moet de uitwendige scheidingsconstructie voldoen aan klasse A2 (geen vlamoverslag en praktisch 
ontbrandbaar). Ook moeten deuren, ramen en kozijnen voldoen aan klasse D (wel vlamoverslag 
mogelijk en in de praktijk goed brandbaar).  Als gevolg hiervan kunnen de aanvullende bouweisen 
effectieve bescherming bieden tegen een plasbrand, zolang geen sprake is van vlamcontact 
met deuren, ramen en kozijnen. De aanvullende bouweisen zijn echter minder effectief in het 
bieden van bescherming tegen een fakkelbrand. 
 
Effectiviteit maatregelen Bbl (explosie) 
Bij een explosie is bescherming nodig tegen de vrijkomende drukgolf (impuls) en de scherfwerking. 
Eventueel aanwezige bescherming kan falen doordat de plek waar mensen aanwezig zijn bezwijkt of 
doordat er vliegvuil (scherven) binnendringt. In het explosievoorschriftengebied geldt 
een aanvullende bouweis die bijdraagt aan de geboden bescherming. Deze eis staat omschreven 
in artikel 4.96 van het Bbl. Dit artikel bevat de volgende verplichting: "In een explosiegebied gelegen 
beglazing is zodanig dat bij een explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen." Concreet 
betekent dit dat de beglazing wel mag bezwijken, maar geen gevaarlijke scherven mag veroorzaken 
of doorlaten.  
 
De aanvullende bouweis die geldt in het explosievoorschriftengebied kan effectief zijn op plekken 
waar de aanwezige gebouwen niet bezwijken, dat is het deel van het aandachtsgebied waar 
een overdruk van minder dan 30 kPa is te verwachten. Verder is oplettendheid nodig bij combinaties 
van gevaren (explosie en brand, of explosie en gifwolk). Omdat de beglazing wel mag bezwijken (en 
aan andere gebouwdelen geen aanvullende eisen worden gesteld) bieden gebouwen na een 
explosie geen bescherming meer tegen brand of gifwolk. Daarnaast is beglazing die specifiek 
bescherming biedt tegen explosie in de regel minder geschikt om bescherming te bieden tegen 
warmtestraling, waardoor maatwerk nodig kan zijn. 
 
Effectiviteit maatregelen Bbl (gifwolk) 
Bij een gifwolk is bescherming gericht op het beperken van de dosis giftige stof die mensen binnen 
krijgen. Eventueel aanwezige bescherming  faalt als de concentratie van de giftige stof te hoog wordt 
of als mensen te lang aan de gifwolk worden blootgesteld. Het verschilt per type giftige stof welke 
concentratie en blootstellingsduur gevaarlijk is. 
In artikel 5.14 van het Bkl is geen mogelijkheid opgenomen om aanvullende bouweisen te 
verplichten in een gifwolkaandachtsgebied. Het ministerie van IenW heeft de beleidsmatige keuze 
gemaakt  dat geen aanvullende bouweisen noodzakelijk zijn, omdat de generieke bouwvoorschriften 
uit het Bbl al mogelijkheden bieden om bescherming tegen een gifwolk te realiseren. Zo is in het 
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vierde lid van artikel 4.126 van het Bbl geregeld dat een mechanische ventilatievoorziening bij een 
externe calamiteit handmatig uitgeschakeld moet kunnen worden. Ook biedt het Bbl de 
mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij het kiezen voor een ventilatiesysteem. 
 
Indien de mechanische ventilatie is uit te schakelen, kunnen de mensen in het gebouw gedurende 
enige tijd worden beschermd. Hoe groter de binnenruimte en hoe beter de afdichting, hoe langer 
het gebouw bescherming biedt. In algemene zin kan worden gesteld dat uitschakelen van de 
ventilatie een geschikte methode is om tijdelijk bescherming te bieden tegen rook(deeltjes), damp 
en aerosolen. Daarbij bieden ventilatieprincipes die werken met overdruk binnen het gebouw 
gedurende een langere tijd  bescherming dan ventilatieprincipes waarbij onderdruk kan ontstaan 
binnen het gebouw (meer afzuiging dan aanvoer verse lucht). Aandachtspunt is of de mechanische 
ventilatie is uit te schakelen vanaf een veilige plek. Daarnaast is het moment van uitschakelen 
bepalend, ideaal is uitschakeling vlak voor het moment dat de gifwolk arriveert. Op het moment dat 
de gifwolk is gepasseerd is het nuttig om het gebouw te ventileren zodat de concentratie giftige stof 
binnen het gebouw weer zo snel mogelijk afneemt. 
 
Onderscheid tussen lijn en puntbronnen 
Het bevoegd gezag kan er voor kiezen om onderscheid te maken tussen de bescherming 
bij lijnbronnen (zoals transport) en puntbronnen (zoals het vulpunt van een LPG-reservoir). De mate 
waarin aanvullende bouweisen bescherming bieden tegen puntbronnen (zoals installaties op één 
plek binnen een bedrijf) of lijnbronnen (zoals een bij transport van gevaarlijke stoffen) verschilt. Bij 
een puntbron is bekend waar zich de bron van de explosie of brand zal bevinden. Bij een lijnbron is 
de exacte plaats van de explosie of brand op voorhand niet bekend, waardoor het gevaar sterk kan 
verschillen. 
Bijvoorbeeld: bij een explosiescenario kan de overdruk en impuls dicht bij de bron zo hoog zijn, dat 
glas niet aan de explosievoorschriften kan voldoen. Dicht bij een puntbron zal het glas bij een 
dergelijk incident dan ook niet de gewenste bescherming bieden. Bij een lijnbron is het mogelijk dat 
het incident een stukje verder van het te beschermen gebouw plaatsvindt, waardoor het gebruikte 
glas mogelijk wel voldoende bescherming  biedt. 
 

Gelijkwaardige maatregelen 
Binnen een voorschriftengebied kan maatwerk worden toegepast door gebruik te maken van 
gelijkwaardige maatregelen. Het is dus niet noodzakelijk om een voorschriftengebied uit te zetten of 
kleiner te maken als op een gelijkwaardige wijze bescherming wordt geboden. Toepassen van 
gelijkwaardigheid kan ook bij locaties binnen een aandachtsgebied waar een zeer kwetsbaar gebouw 
is toegelaten. 
 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een in een algemene 
regel voorgeschreven maatregel (zoals een technische bouweis in het Bbl) op aanvraag toestemming 
worden verleend om in plaats daarvan een gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de 
gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde resultaat worden bereikt als met de 
voorgeschreven maatregel is beoogd. Het beoogde resultaat van maatregelen op het gebied van 
omgevingsveiligheid is om mensen in gebouwen te beschermen tegen de effecten van een van 
buiten komende brand of explosie. Een dergelijke gelijkwaardige maatregel kan zowel een 
bronmaatregel, een omgevingsmaatregel of een bouwmaatregel zijn. In het stappenplan vaststellen 
gelijkwaardigheid wordt hier nader op ingegaan. 
 
 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied#onderscheid-tussen-lijn-en-puntbronnen-more
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
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2.3 Groepsrisico (5.15 Bkl) 
Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en dient als technisch 
hulpmiddel voor het bevoegd gezag om binnen het kader van de Omgevingswet uitvoering te geven 
aan artikel 5.15 van het Bkl. Dit artikel gaat over de bescherming van mens en milieu binnen 
aandachtsgebieden tegen de gevaren van een brand, explosie en gifwolk. 
Uit het eerste lid van artikel 5.15 volgt dat in een omgevingsplan voor (beperkt, zeer) kwetsbare 
gebouwen en (beperkt) kwetsbare locaties binnen een brand-, explosie- en 
gifwolkaandachtsgebied rekening moet worden gehouden met de kans op overlijden van een groep 
van 10 of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt 
door een activiteit met externe veiligheidsrisico’s (groepsrisico). Uit onder meer de Nota van 
toelichting bij het Bkl is op te maken dat het in het nieuwe beleid niet alleen gaat om het voorkomen 
van doden, maar ook om het voorkomen of beperken van maatschappelijke ontwrichting. 
Maatschappelijke ontwrichting kan verband houden met het overlijden van een groep mensen, maar 
ook met gewonden, milieuschade en economische schade. 
 
De instructieregel ‘rekening houden met’ houdt in dat het bevoegd gezag afwegingsruimte heeft om 
te bepalen hoe in de omgeving van een risicovolle bron met de kans op maatschappelijke 
ontwrichting wordt omgegaan. Het tweede lid van artikel 5.15 biedt inhoudelijk sturing aan deze 
invulling. Het doel van deze bestuurlijke afweging is een integrale afweging van alle belangen. Naast 
externe veiligheid gaat het dan bijvoorbeeld om gezondheid en milieubelangen. Centraal staat de 
vraag wat het bevoegd gezag 'een voldoende veilige situatie' acht en hoe zij dit motiveert. 
Dit stappenplan licht toe welke stappen het bevoegd gezag kan nemen in het bestuurlijke 
afwegingproces om mens en milieu binnen aandachtsgebieden te beschermen en geeft daarmee 
invulling aan lid 2 van artikel 5.15. 
Het stappenplan kent de volgende stappen: 
1 - Afstand houden van het aandachtsgebied. 
2 - Waarderen al bestaande bescherming: 
       2a. is de basisbescherming op orde; 
       2b. biedt bestaande omgeving voldoende bescherming. 
3 - Overwegen aanvullende bescherming: 
       3a. binnen aandachtsgebieden afstand houden; 
       3b. aanvullende risicocommunicatie op orde; 
       3c. beperken van het aantal aanwezige personen; 
       3d. voldoende vlucht- en schuilmogelijkheden; 
       3e. meerwaarde aanvullende bouwmaatregelen. 
 

Afstand houden 
Bescherming bieden is het best te realiseren door, waar het mogelijk is, gebouwen en locaties waar 
mensen zich kunnen bevinden buiten aandachtsgebieden te plaatsen. Deze stap kan op twee 
manieren worden toegepast: 
1 - nieuwe bebouwing en locaties worden niet binnen een aandachtsgebied van een bestaande 
risicobron toegestaan; 
2 - er wordt afstand gehouden tussen de aandachtsgebieden van nieuwe activiteiten met gevaarlijke 
stoffen en te beschermen gebouwen en locaties. Dit laatste houdt in dat wordt voorkomen dat te 
beschermen gebouwen en locaties in de (gereserveerde) aandachtsgebieden van de nieuwe 
activiteit komen te liggen. 
 
Wanneer voor afstand houden wordt gekozen, betekent dit dat het voor nieuwbouw niet 
noodzakelijk is om aanvullende beschermingsmaatregelen te treffen. Voor het bepalen van de grens 
van een aandachtsgebied is namelijk uitgegaan van de bescherming die nieuwbouw biedt. Met 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
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andere woorden: buiten een aandachtsgebied ben je in nieuwbouw beschermd. Voor de helderheid, 
mensen die zich buiten bevinden worden niet (volledig) beschermd. Meer informatie over het 
met  decentraal beleid beschermen van mensen die zich buiten bevinden is te vinden in 
het stappenplan besluitvorming (onderdeel decentraal beleid). 
 

Bescherming mensen die zich buiten gebouwen bevinden 
Het omgevingsveiligheidsbeleid is, door gebruik te maken van aandachtsgebieden, gericht op 
bescherming van mensen die zich binnen gebouwen bevinden. Ook buiten deze gebouwen kan 
sprake zijn van onvoldoende bescherming van mensen tegen incidenten met gevaarlijke stoffen. Hoe 
in deze situaties aandacht besteed kan worden aan voldoende bescherming, wordt in deze paragraaf 
besproken. 
Ook voor mensen in de buitenlucht, bijvoorbeeld op campings, attractieparken, 
evenemententerreinen of andere buitenactiviteiten is aandacht voor bescherming nodig. Mensen 
die zich in de open lucht bevinden, kunnen door het ontbreken van de bescherming van een 
gebouw, ook buiten de aandachtsgebieden onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van een 
brand, explosie en/of gifwolk. Ook buiten het aandachtsgebied kan het dus nodig zijn om 
maatregelen te treffen om aanwezigen bij de buitenactiviteit voldoende te beschermen.  
 
Mensen die zich in de open lucht bevinden, kunnen op verschillende manieren beschermd worden. 
In eerste instantie gebeurt dit door afstand te houden tussen de risicobron en de open lucht 
activiteit door geen open lucht activiteiten te plannen binnen of net buiten aandachtsgebieden. 
Wanneer afstand houden niet mogelijk is, kan binnen de aandachtsgebieden een zekere mate van 
bescherming worden geboden door het treffen van omgevingsmaatregelen die ook mensen in de 
open lucht beschermen. Een voorbeeld is het gebruik van venstertijden, waardoor de risicovolle en 
de kwetsbare activiteit in de tijd van elkaar zijn gescheiden. Ook kan gedacht worden aan het 
meenemen van een brand, explosie of gifwolkscenario in het risicoprofiel van een evenement of 
door te verkennen of schuil- en evacuatiestrategieën voor extreem weer ook geschikt zijn bij een 
brand-, explosie- of gifwolkscenario. 
De veiligheidsregio's werken momenteel  maatregelen om mensen buiten te beschermen uit. 
 

Waarderen al bestaande bescherming 
De bestuurlijke afwegingen in het kader van artikel 5.15 Bkl maken altijd onderdeel uit van het 
bredere perspectief van de Omgevingswet en het Bkl. Het uitgangspunt bij het bieden van 
aanvullende bescherming in de omgeving van risicovolle activiteiten is dat de in de wet- en 
regelgeving voorgeschreven basisvoorzieningen al op orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
veiligheidsnormen voor infrastructuur, materiaal en organisatie, het plaatsgebonden risico en de 
organisatie van hulpdiensten en risicocommunicatie (artikel 46 Wet veiligheidsregio's). Voordat 
aanvullende bescherming wordt overwogen dient eerst bekend te zijn welke bescherming de 
bestaande omgeving al biedt. Nederland is immers niet ‘leeg’ en de wens tot het bieden van 
veiligheid is ook niet nieuw. In het verleden kunnen al maatregelen zijn getroffen die (een 
gedeeltelijke) bescherming bieden. Soms gaat het om bestaande maatregelen die primair een ander 
doel hebben, maar ook veiligheidswinst opleveren. Het stappenplan besluitvorming gaat specifiek in 
op die bredere integrale bestuurlijke afweging. 
 

Meewegen al bestaande bescherming 
Bij de afweging of voldoende bescherming kan worden geboden, is het belangrijk om ook rekening 
te houden met de bescherming die de bestaande omgeving al biedt tegen ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Nederland is immers niet ‘leeg’ en de wens tot het bieden van veiligheid is niet 
nieuw. Ook in bestaande gebieden zijn in het verleden al maatregelen getroffen die (een 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-besluitvorming-omgevingsveiligheid
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gedeeltelijke) bescherming bieden. Door gebruik te maken van de bestaande omgeving kan voordeel 
worden gehaald uit deze investeringen uit het verleden en kunnen wellicht grotere 
aandachtsgebieden worden vastgesteld zonder grootschalige aanpassingen in de omgeving om de 
aanwezigen te beschermen. 
Bij het bepalen of de huidige omgeving al bescherming biedt, gaat het niet alleen om maatregelen 
die in het kader van veiligheid zijn genomen. Soms gaat het om maatregelen die primair een ander 
doel hebben, maar ook veiligheidswinst kunnen opleveren. Denk hierbij aan de volgende 
voorbeelden: 

• Een stoeprand of verkeersdrempel heeft als primaire functie een taak bij het reguleren van 
het verkeer, maar kan als dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een plasbrand 
doordat de brandende vloeistof de verhoging niet zomaar kan passeren; 

• Een geluidswal heeft als primaire functie het weren van geluid, maar kan als 
dubbelfunctie ook bescherming bieden tegen een explosie doordat scherfwerking door de 
wal wordt tegengehouden en in sommige gevallen de drukgolf zelfs deels kan afbuigen; 

• De aanwezige bebouwing en infrastructuur kunnen als dubbelfunctie invloed hebben op een 
gifwolk doordat de manier waarop de gifwolk zich mee beweegt met de wind wordt 
beïnvloed door het wel of niet aanwezig zijn van obstakels. 

 

Overwegen aanvullende bescherming 
Het bevoegde gezag heeft binnen het stelsel van de Omgevingswet diverse maatregelen tot haar 
beschikking om mensen te beschermen die binnen aandachtsgebieden verblijven. Deze zogenoemde 
gereedschapskist kan worden gebruikt om te komen tot een combinatie van maatregelen die zorgen 
dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd en milieu en gezondheid voldoende zijn beschermd. De 
gereedschapskist bestaat uit de volgende maatregelen: 

• afstand houden tot de risicobron binnen het aandachtsgebied; 
• aanvullende risicocommunicatie; 
• beperken personendichtheden in de omgeving van de risicobron; 
• vlucht- en schuilmogelijkheden; 
• omgevingsmaatregelen; 
• aanvullende bouwmaatregelen. 

 

Afstand houden binnen het aandachtsgebied 
Afstand houden is ook binnen aandachtsgebieden een effectief middel, omdat op een grote afstand 
over het algemeen minder aanvullende bescherming nodig is dan dichtbij de risicobron. Zowel de 
kans dat een plek wordt getroffen als de impact van de calamiteit nemen immers af wanneer de 
afstand vanaf de risicobron toeneemt. Daarnaast biedt een grotere afstand vaak meer tijd om te 
vluchten of een schuilplaats te zoeken. 
Afstand houden binnen een aandachtsgebied biedt op zichzelf geen volledige bescherming , 
aangezien mensen nog steeds in het aandachtsgebied verblijven. Om de aanwezige mensen te 
beschermen zijn aanvullende beschermingsmaatregelen nodig, bijvoorbeeld aanvullende 
risicocommunicatie gecombineerd met het voldoende vluchtroutes of schuilplaatsen.  
 

Aanvullende risicocommunicatie 
De standaard risicocommunicatie (artikel 46 Wet veiligheidsregio's) biedt mensen in een 
aandachtsgebied onvoldoende bescherming tegen de gevaren van brand, explosie en gifwolk. 
Daarom is het nodig dat binnen aandachtsgebieden aanvullende risico- en crisiscommunicatie wordt 
georganiseerd. Deze aanvullende communicatie is nodig om ervoor te zorgen dat reeds bestaande 
beschermingsmaatregelen en/of nieuw te treffen beschermingsmaatregelen (beperken 
personendichtheid, vlucht- en schuilmogelijkheden, omgevingsmaatregelen en aanvullende 
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bouwkundige maatregelen) ook toegepast kunnen worden. Met andere woorden, aanvullende 
beschermingsmaatregelen kunnen alleen bescherming bieden als mensen ook geïnformeerd zijn 
over de optredende gevaren binnen het aandachtsgebied, de maatregelen die getroffen zijn en hun 
handelingsperspectieven in geval van een ongeval. Er moet daarbij zowel aandacht zijn voor 
communicatie voorafgaand aan een mogelijk ongeval (risicocommunicatie), alsook voor 
communicatie tijdens een ongeval (crisiscommunicatie). 
 

Beperken personendichtheden 
Hoe meer mensen in de nabijheid van een activiteit met gevaarlijke stoffen zijn, hoe meer mensen 
bescherming nodig hebben bij een ongeval. Een beperking van het aantal aanwezigen in een 
aandachtsgebied vergroot de mogelijkheden om bescherming te bieden. Het bieden van voldoende 
geschikte vluchtroutes en schuilplaatsen aan enkele mensen vraagt immers om een ander pakket 
met maatregelen dan nodig zou zijn voor het beschermen van honderden of duizenden mensen. De 
wijze waarop bescherming geboden kan worden is afhankelijk van de samenstelling van de populatie 
die binnen een aandachtsgebied aanwezig is. Kritische factor hierbij is de zelfredzaamheid van 
mensen in het gebied. Zo is het bij de aanwezigheid van niet zelfredzame personen in de 
regel minder realistisch om uit te gaan van zelfstandig vluchten. 
 
Het beperken van het aantal aanwezigen in een aandachtsgebied kan door gebouwen of locaties 
waar veel mensen verblijven of activiteiten waar veel mensen bij betrokken zijn, op afstand van 
activiteiten met gevaarlijke stoffen te realiseren. Een andere manier om de populatiedichtheid te 
beperken is een aandachtsgebied in te richten met gebruiksfuncties waar weinig mensen verblijven 
of waar mensen relatief kort verblijven. Rekening houden met de zelfredzaamheid kan door zeer 
kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties op een zo groot mogelijke afstand van de risicobron 
te realiseren. 
 

Vlucht- en schuilmogelijkheden 
Het bevoegd gezag kan er ook voor kiezen om mensen in een aandachtsgebied te beschermen door 
hen een handelingsperspectief te bieden. Een handelingsperspectief geeft aan wat mensen moeten 
doen bij een ongeval om zichzelf te beschermen. Er zijn twee typen handelingsperspectieven 
mogelijk: schuilen en vluchten. Het bevoegd gezag kan kiezen voor één van de twee 
handelingsperspectieven of beiden. 
 
Bij schuilen is er een onderscheid tussen schuilen op een langdurig veilige plaats (safe haven) of het 
snel kunnen schuilen/dekking zoeken op een tijdelijke veilige plaats (shelter in place). Het type 
ongevalsscenario bepaalt welke vorm van schuilen geschikt is; bepalend zijn vooral de snelheid 
waarmee bescherming moet worden geboden (komt deze snel of langzaam tot stand) en de duur 
dat de bescherming nodig is (is het gevaar er kort of langdurig). Een langdurig veilige plaats is een 
plek in het getroffen gebied die mensen gedurende langere tijd bescherming biedt om te kunnen 
overleven, tot het moment dat de omgevingscondities weer vallen onder ‘normale 
omstandigheden’. Mensen verlaten een safe haven dus pas weer als het buiten veilig is. Een tijdelijk 
veilige plaats is een plek die mensen gedurende de piek van het ongeval bescherming biedt om te 
kunnen overleven, zodat ze daarna kunnen vluchten. Hoe heftig die piek is en hoe lang deze 
aanwezig is, hangt af van het type gevaar. Een tijdelijk veilige plaats biedt in de regel gedurende een 
relatief korte tijdsperiode bescherming (10 tot 30 minuten), zodat mensen als het ergste gevaar 
voorbij is het getroffen gebied via veilige vluchtwegen kunnen verlaten. 
 
Bij vluchten is onderscheid tussen vluchten, ontruimen en evacueren. In alle gevallen is van belang 
dat er voldoende, bereikbare vluchtwegen zijn om er gebruik van te kunnen maken. Onder deze 
begrippen wordt het volgende verstaan: 
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•Vluchten: aanwezige mensen kunnen op eigen initiatief een veilige plek bereiken; die veilige plek 
kan ook een schuilplaats zijn in het getroffen (aandachts)gebied; 
•Ontruimen: aanwezige mensen verlaten (zelfstandig) het gebied via veilige vluchtwegen na een 
advies van de parate diensten (vaak brandweer of politie); 
•Evacueren: aanwezige mensen verlaten (al dan niet gedwongen en meestal onder begeleiding) het 
gebied via veilige vluchtwegen op last van de overheid. 
 
Welke eisen worden gesteld aan een vluchtweg is afhankelijk van het moment en de duur dat 
bescherming nodig is. Dit hangt samen met het type aandachtsgebied en het aantal mensen dat van 
de vluchtweg gebruik moet maken. Als het gevaar in 15 tot 20 minuten ontstaat zijn er andere 
vluchtmogelijkheden nodig dan wanneer het gevaar vrijwel direct aanwezig is. Hetzelfde geldt voor 
de tijdsduur; als er sprake is van een kortdurende piek, kan wellicht gebruik worden gemaakt van 
een tijdelijk veilige plaats om het gebied daarna te ontvluchten. 
 

Selecteren van handelingsperspectief 
Vluchten is vooral een optie wanneer er voldoende tijd zit tussen het signaleren van een (dreigend) 
incident en het optreden van de effecten van een brand, explosie of gifwolk op een bepaalde locatie. 
Door tijdig het getroffen gebied te verlaten kan worden voorkomen dat mensen dusdanig worden 
blootgesteld aan de effecten van een brand, explosie of gifwolk dat zij hiervan schade ondervinden 
In veel gevallen is er onvoldoende tijd beschikbaar om te vluchten of is het lastig om te bepalen of er 
voldoende tijd is om te vluchten. Dit hangt bijvoorbeeld af van: 

• de te verwachten omvang van het effectgebied en daarmee samenhangend; 
• de lengte van de vluchtweg; 
• de zelfredzaamheid van de aanwezigen; 
• de aanwezigheid en capaciteit van veilige vluchtroutes; 
• de beschikking over vervoer. 

Ook is het van belang om rekening te houden met het te verwachten vluchtgedrag van mensen en 
de communiceerbaarheid van het gewenste gedrag. Wanneer aanwezigen weten welke kant ze op 
kunnen vluchten kan dit het aantal slachtoffers verkleinen. Wanneer ze dit niet weten, bijvoorbeeld 
omdat een gifwolk  voor mensen lastig waar te nemen is of omdat het in praktijk lastig te bepalen is 
wat haaks op de wind is, is vluchten aanzienlijk minder effectief. 
Naast vluchten kan ook ingezet worden op schuilen. Het optimale schuilscenario wordt mede 
bepaald door: 

• De mate van geboden bescherming; 
• De uitvoerbaarheid van de benodigde handelingen om te schuilen; 
• De communiceerbaarheid van de schuilstrategie. 

 

Omgevingsmaatregelen 
Omgevingsmaatregelen zijn maatregelen die in het gebied tussen de risicobron en de (bebouwde) 
omgeving kunnen worden getroffen ter bescherming van gebouwen of locaties, zoals woningen, 
kantoren en recreatieterreinen of vitale infrastructuur, zoals waterwingebieden. Een 
omgevingsmaatregel kan heel concreet en fysiek zichtbaar zijn, zoals een watergang, een aarden wal 
of een verhoogd talud, maar ook organisatorisch van aard zijn zoals voorbereiding van hulpdiensten, 
heldere risicocommunicatie en het onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen. 
Omgevingsmaatregelen kunnen zowel binnen als buiten een aandachtsgebied worden genomen en 
hebben een collectief karakter. De omgevingsmaatregelen hebben een dempend effect op de mate 
waarin een omgeving wordt blootgesteld aan een gevaar. Doordat omgevingsmaatregelen de 
hoeveelheid warmtestraling (brand), overdruk (explosie) of concentraties (gifwolk) waaraan 
gebouwen en  locaties worden blootgesteld verminderen, vergroten de vluchtmogelijkheden en kan 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico#selecteren-van-handelingsperspectief-more
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(soms) afgezien worden van het treffen van aanvullende bouwkundige maatregelen (zie stappenplan 
vaststellen gelijkwaardigheid). 
 
Het realiseren van vlucht- en of schuilmogelijkheden kan onder meer door omgevingsmaatregelen. 
Omgevingsmaatregelen kunnen ook bijdragen aan bescherming van mensen in bestaande 
gebouwen. Daarnaast wordt idealiter gezocht naar omgevingsmaatregelen die meerdere belangen 
kunnen dienen. Zo kan een aarden wal zo worden ontworpen dat de wal zowel brand- als 
geluidswerend is. Omgevingsmaatregelen met een dubbelfunctie zijn immers kostenefficiënter. 
 

Aanvullende bouwmaatregelen 
De mate waarin het eisen van aanvullende bouwkundige maatregelen zinvol is, hangt samen met de 
mate van bescherming die al wordt geboden door het houden van afstand, risicocommunicatie, 
beperking personendichtheid, aanwezige vlucht- en schuilmogelijkheden en omgevingsmaatregelen. 
Daarbij is relevant dat het enkel opleggen van extra bouweisen niet hoeft te betekenen dat 
aanwezige mensen voldoende zijn beschermd. Over het bieden van bescherming tegen brand en 
explosie is meer informatie beschikbaar in het stappenplan aanwijzen en toepassen van een 
voorschriftengebied. In de gevallen waar het bevoegd gezag of een initiatiefnemer door middel 
van bouwkundige maatregelen aanvullende bescherming tegen een gifwolk wil realiseren is 
oplettendheid nodig. Het bieden van dergelijke bescherming is technisch mogelijk, maar kan niet 
door het aanwijzen van een voorschriftengebied. 
 

Aanvullende bouwmaatregelen bij gifwolk 

Effectiviteit maatregelen Bbl (gifwolk) 
Bij een gifwolk is bescherming gericht op het beperken van de dosis giftige stof die mensen binnen 
krijgen. Eventueel aanwezige bescherming  faalt als de concentratie van de giftige stof te hoog wordt 
of als mensen te lang aan de gifwolk worden blootgesteld. Het verschilt per type giftige stof welke 
concentratie en blootstellingsduur gevaarlijk is. 
 
In artikel 5.14 van het Bkl is geen mogelijkheid opgenomen om aanvullende bouweisen te 
verplichten in een gifwolkaandachtsgebied. Het ministerie van IenW heeft de beleidsmatige keuze 
gemaakt  dat geen aanvullende bouweisen noodzakelijk zijn, omdat de generieke bouwvoorschriften 
uit het Bbl al mogelijkheden bieden om bescherming tegen een gifwolk te realiseren. Zo is in het 
vierde lid van artikel 4.126 van het Bbl geregeld dat een mechanische ventilatievoorziening bij een 
externe calamiteit handmatig uitgeschakeld moet kunnen worden. Ook biedt het Bbl de 
mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij het kiezen voor een ventilatiesysteem. 
 
Indien de mechanische ventilatie is uit te schakelen, kunnen de mensen in het gebouw gedurende 
enige tijd worden beschermd. Hoe groter de binnenruimte en hoe beter de afdichting, hoe langer 
het gebouw bescherming biedt. In algemene zin kan worden gesteld dat uitschakelen van de 
ventilatie een geschikte methode is om tijdelijk bescherming te bieden tegen rook(deeltjes), damp 
en aerosolen. Daarbij bieden ventilatieprincipes die werken met overdruk binnen het gebouw 
gedurende een langere tijd  bescherming dan ventilatieprincipes waarbij onderdruk kan ontstaan 
binnen het gebouw (meer afzuiging dan aanvoer verse lucht). Aandachtspunt is of de mechanische 
ventilatie is uit te schakelen vanaf een veilige plek. Daarnaast is het moment van uitschakelen 
bepalend, ideaal is uitschakeling vlak voor het moment dat de gifwolk arriveert. Op het moment dat 
de gifwolk is gepasseerd is het nuttig om het gebouw te ventileren zodat de concentratie giftige stof 
binnen het gebouw weer zo snel mogelijk afneemt. 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico#aanvullende-bouwmaatregelen-bij-gifwolk-more
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2.4 Aanwijzen en toepassen risicogebied externe veiligheid (artikel 

5.16 en 5.17 Bkl) 
Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek omgevingsveiligheid en dient als technisch 
hulpmiddel bij het aanwijzen en toepassen van het beleidsinstrument 'risicogebied externe 
veiligheid'.  
 
Het stappenplan kent de volgende onderdelen: 
1 – aanwijzen risicogebied; 
2 – bepalen bescherming geboden binnen het risicogebied; 
3 – bepalen van aandachtsgebied rondom een risicogebied. 
 

Aanwijzen risicogebied 
Artikelen 5.16 en 5.17 van het Bkl bieden de mogelijkheid om in een omgevingsplan een risicogebied 
externe veiligheid aan te wijzen rondom een chemisch cluster. Het gehele risicogebied wordt 
benaderd alsof het één risicovolle activiteit is, waarvan de PR 10-6 contour is gelegen op de 
begrenzing van het risicogebied. Als gevolg van de regels voor het plaatsgebonden risico zijn binnen 
de PR 10-6, en dus binnen het risicogebied, geen (zeer) kwetsbare objecten toegestaan en zijn 
beperkt kwetsbare objecten alleen na een goede motivatie toegestaan. 
 

Bescherming binnen risicogebied 
Binnen een risicogebied mogen geen (zeer) kwetsbare objecten aanwezig zijn, in verband met het 
toegestane plaatsgebonden risico. 
 
Bescherming tegen groepsrisico 
Binnen een risicogebied zijn wel aandachtsgebieden aanwezig, maar is het toepassen van artikel 
5.15 Bkl (rekening houden met de kans op het overlijden van een groep van tien of meer personen 
per jaar als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit) niet 
verplicht. Het aangeven van individuele aandachtsgebieden kan inzicht geven in mogelijke domino-
effecten (bij brand en explosie) binnen het chemische cluster. 
 
Voorschriftengebied 
Binnen een risicogebied is het toepassen van artikel 5.14 Bkl verplicht. Als een activiteit met externe 
veiligheidsrisico’s met een brand- of explosieaandachtsgebied eenmaal in werking is, dan moet de 
gemeente het aandachtsgebied in het omgevingsplan in beginsel aanwijzen als 
brandvoorschriftengebied respectievelijk explosievoorschriftengebied (artikel 5.14, tweede lid). 
Het stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied gaat hier nader op in. 
 

Aandachtsgebied en risicogebied 
Rondom het risicogebied (het gehele chemisch cluster) kan naast de omhullende PR 10-6-contour 
ook een omhullende, maximale contour van aandachtsgebieden gelegd worden, waar de 
aandachtsgebieden van de individuele bedrijven binnen moeten blijven. Ook kan worden gekozen 
voor een inwaarts zonering door in het omgevingsplan vast te leggen dat het aandachtsgebied niet 
buiten het risicogebied komt. Het stappenplan bepalen aandachtsgebieden gaat nader in op het 
vaststellen van aandachtsgebieden.  
 
De omgeving  hoeft alleen rekening te houden met het deel van het aandachtsgebied, dat buiten de 
begrenzing van het risicogebied komt. Het stappenplan groepsrisico en het stappenplan aanwijzen 
en toepassen van een voorschriftengebied gaan hier nader op in. 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek-omgevingsveiligheid
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-bepalen-aandachtsgebieden
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-groepsrisico
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-aanwijzen-en-toepassen-van-een-voorschriftengebied
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3. Stappenplannen gelijkwaardigheid  
Onderstaande stappenplannen zijn toepasbaar om de technische gelijkwaardigheid te bepalen van 
een alternatieve maatregel (artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet).  
 

3.1 Vaststellen gelijkwaardigheid 
Dit stappenplan licht toe wat gelijkwaardigheid is en hoe technisch beoordeeld kan worden welke 
alternatieve maatregelen een gelijkwaardige bescherming realiseren.  
 

3.2 Gelijkwaardigheid brandvoorschriftengebied 
Dit stappenplan beschrijft hoe met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige of betere 
bescherming in het brandvoorschriftengebied kan worden gerealiseerd, dan met de in het gebied 
geldende aanvullende bouweisen.  
 

3.3 Gelijkwaardigheid explosievoorschriftengebied 
Dit stappenplan beschrijft hoe met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige of betere 
bescherming in het explosievoorschriftengebied kan worden gerealiseerd, dan met de in het gebied 
geldende aanvullende bouweisen. 
 

3.4 Vaststellen gelijkwaardigheid bij een afstandseis 
Dit is een reservering. Vooralsnog lijkt het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7 Omgevingswet) de 
juridische mogelijkheid te bieden om met alternatieve maatregelen een bescherming te realiseren 
die een gelijkwaardig of betere bescherming biedt dan afstandseisen.  
 

3.1 Vaststellen gelijkwaardigheid 
Om met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige bescherming te realiseren moet een aanvraag 
worden gedaan voor de inzet van gelijkwaardige maatregelen.   Gebruik maken van 
gelijkwaardigheid biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om in overleg met de gemeente het 
meest passende maatregelpakket te kiezen. Het is aan de gemeente om te besluiten of de 
voorgestelde maatregel gelijkwaardig is. 
 

Juridische en technische uitleg begrip gelijkwaardigheid 
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) voldoen aan 
de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. 
Artikel 5.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) schrijft voor dat in een omgevingsplan een 
brandvoorschriftengebied en een explosievoorschriftengebied kan worden aangewezen en 
geometrisch begrensd als op die locaties een brandaandachtsgebied of explosieaandachtsgebied 
aanwezig is. In voorschriftengebieden moeten nieuw te bouwen beperkt kwetsbare, kwetsbare en 
zeer kwetsbare gebouwen voldoen aan de bouweisen van artikel 4.90, eerste lid, van het Bbl. Deze 
bouweisen hebben tot doel om de gevolgen van een brand of explosie van buitenaf voor mensen in 
een gebouw binnen het voorschriftengebied te beperken. De bouweisen zijn verder uitgewerkt in 
artikel 4.91 tot en met 4.96 van het Bbl. 
 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een bouwmaatregel die 
voldoet aan de bouweisen uit het Bbl op aanvraag toestemming worden verleend om een andere, 
gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde 
resultaat worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-vaststellen-gelijkwaardigheid#juridische-en-technische-uitleg-begrip-gelijkwaardigheid-more
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Gelijkwaardigheid houdt in dat aanvullende bouweisen (artikel 4.90 van het Bbl) uitwisselbaar zijn 
met andere maatregelen zolang de aanwezige mensen in een gebouw binnen het 
voorschriftengebied in een gelijke mate beschermt worden tegen de gevolgen van een van buiten 
komende brand of explosie. 
 
In de praktijk betekent dit dat andere omgevings-of bouwmaatregelen met een zelfde resultaat in 
termen van bescherming, toegepast kunnen worden in plaats van de bouweisen uit artikel 4.90. Zo 
kan een aarden wal of een opvanggeul voor uitstromende brandbare vloeistoffen mogelijk worden 
aangemerkt als een gelijkwaardige maatregel voor een brandwerende gevel. Of dat ook zo is, is 
afhankelijk van de locatie. 
 

Gelijkwaardigheid 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een in een algemene 
regel voorgeschreven maatregel (zoals een technische bouweis in het Bbl) op aanvraag toestemming 
worden verleend om in plaats daarvan een gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de 
gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde resultaat worden bereikt als met de 
voorgeschreven maatregel is beoogd. Maatregelen op het gebied van omgevingsveiligheid hebben 
als doel om mensen in gebouwen te beschermen tegen de effecten van een van buiten komende 
brand of explosie. 
 
De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld door het bevoegd gezag voor het toezicht op de naleving 
van de in de algemene regel voorgeschreven maatregel. In het geval van de regels uit het Bbl is dat 
de gemeente. De veiligheidsregio of het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kunnen 
vanuit hun deskundigheid adviseren over het resultaat dat met de alternatieve maatregel wordt 
bereikt. Daarnaast geeft dit Handboek Omgevingsveiligheid gemeenten in bredere zin een handvat 
voor de beoordeling van de effectiviteit van omgevings- en andere beschermende maatregelen die 
getroffen kunnen worden in een aandachtsgebied. 
 
Een voorbeeld van een gelijkwaardige maatregel is het vervangen van een technische bouweis uit 
het Bbl door een omgevingsmaatregel. Zo kan een aarden wal of een opvanggeul voor uitstromende 
brandbare vloeistoffen soms gelijkwaardig of beter beschermen dan een brandwerende gevel. Het is 
in dat geval van belang te waarborgen dat de getroffen alternatieve maatregel in stand wordt 
gehouden en dat duidelijk is wie daarvoor verantwoordelijk is. In het omgevingsplan kunnen 
specifieke regels worden opgenomen die de instandhouding van de alternatieve beschermende 
voorziening op een bepaalde locatie waarborgen. Dit volgt uit artikel 4.1 van de Omgevingswet. In 
dat artikel is bepaald dat in het omgevingsplan met het oog op de doelen van de wet regels kunnen 
worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke 
leefomgeving. 
 
Voorbeeld gelijkwaardigheid  
Een aarden wal of een opvanggeul voor uitstromende brandbare vloeistoffen kan soms gelijkwaardig 
of beter beschermen dan een brandwerende gevel. 
3.2 Gelijkwaardigheid brandvoorschriftengebied 
Wanneer een (deel van een) brandaandachtsgebied in het Omgevingsplan is aangewezen als 
brandvoorschriftengebied dient bij nieuwbouw voldaan te worden aan de aanvullende bouweisen 
uit het Bbl. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) 
voldoen aan de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. 
 
Gebruik maken van deze mogelijk biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om in overleg met de 
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gemeente het meest passende maatregelpakket te kiezen, zonder dat hiervoor het in het 
Omgevingsplan opgenomen voorschriftengebied hoeft te worden aangepast. 
Om met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige bescherming te realiseren 
in  brandvoorschriftengebieden moet een aanvraag worden gedaan voor de inzet van gelijkwaardige 
maatregelen. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. Het is aan 
de gemeente om te besluiten of de voorgestelde maatregel gelijkwaardig is. Dit stappenplan licht 
toe wat gelijkwaardigheid is en hoe gelijkwaardigheid technisch kan worden beoordeeld. 
 
Het stappenplan kent de volgende stappen: 
1Externe link - bepalen van de benodigde bescherming (beschermingsopgave); 
2 - bepalen bescherming geboden door aanvullende bouweisen; 
3 - bepalen bescherming geboden door alternatieve maatregel; 
4 - besluit over gelijkwaardigheid. 
 

Juridische en technische uitleg begrip gelijkwaardigheid 
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) voldoen aan 
de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. 
Artikel 5.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) schrijft voor dat in een omgevingsplan een 
brandvoorschriftengebied en een explosievoorschriftengebied kan worden aangewezen en 
geometrisch begrensd als op die locaties een brandaandachtsgebied of explosieaandachtsgebied 
aanwezig is. In voorschriftengebieden moeten nieuw te bouwen beperkt kwetsbare, kwetsbare en 
zeer kwetsbare gebouwen voldoen aan de bouweisen van artikel 4.90, eerste lid, van het Bbl. Deze 
bouweisen hebben tot doel om de gevolgen van een brand of explosie van buitenaf voor mensen in 
een gebouw binnen het voorschriftengebied te beperken. De bouweisen zijn verder uitgewerkt in 
artikel 4.91 tot en met 4.96 van het Bbl. 
 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een bouwmaatregel die 
voldoet aan de bouweisen uit het Bbl op aanvraag toestemming worden verleend om een andere, 
gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde 
resultaat worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. 
 
Gelijkwaardigheid houdt in dat aanvullende bouweisen (artikel 4.90 van het Bbl) uitwisselbaar zijn 
met andere maatregelen zolang de aanwezige mensen in een gebouw binnen het 
voorschriftengebied in een gelijke mate beschermt worden tegen de gevolgen van een van buiten 
komende brand of explosie. 
In de praktijk betekent dit dat andere omgevings-of bouwmaatregelen met een zelfde resultaat in 
termen van bescherming, toegepast kunnen worden in plaats van de bouweisen uit artikel 4.90. Zo 
kan een aarden wal of een opvanggeul voor uitstromende brandbare vloeistoffen mogelijk worden 
aangemerkt als een gelijkwaardige maatregel voor een brandwerende gevel. Of dat ook zo is, is 
afhankelijk van de locatie. 
 

3.2 Gelijkwaardige bescherming tegen brand 
Wanneer er binnen een brandaandachtsgebied een brandvoorschriftengebied is aangewezen, is het 
aan de initiatiefnemer van een te ontwikkelen (beperkt kwetsbaar/kwetsbaar/zeer kwetsbaar) 
gebouw om bouwmaatregelen te treffen om te voldoen aan de aanvullende bouweisen uit het Bbl. 
De bouweisen ter beperking van de gevolgen van brand zijn nader uitgewerkt in de artikelen 4.91 tot 
en met 4.95 Bbl. Deze artikelen bevatten bouweisen met betrekking tot de sterkte van de 
constructie bij brand, de brandwerendheid van wanden, ramen en deuren, de brandbaarheid van de 
gevel en het dak, en een van de bedreiging (brand) afgekeerde ligging van nooduitgangen (Nota van 
toelichting Bbl, paragraaf 4.2.14). Op basis van het gelijkwaardigheidsbeginstel (artikel 4.7 
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Omgevingswet) heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om andere maatregelen voor te stellen, 
mits deze (minstens) evenveel bescherming bieden tegen warmtestraling - het effect van brand 
waartegen bescherming nodig is - als de aanvullende bouweisen uit het Bbl. 
Het  bevoegd gezag beoordeelt of een maatregel een gelijkwaardige mate van bescherming biedt als 
de bouweisen uit het Bbl. Het bevoegd gezag moet toestemming verlenen voor het gebruik van 
gelijkwaardige maatregelen.  
 

Technische uitleg brand 

Fakkelbrand 
Een fakkelbrand is een (tiental tot honderden) meters hoge fakkel veroorzaakt door een brandend 
gas; dit type brand is het beste te vergelijken met een zeer grote versie van de vlam die uit een 
lasapparaat komt. Een fakkelbrand kan bijvoorbeeld ontstaan bij een breuk van een 
hogedrukaardgasleiding door graafwerkzaamheden of door het afbreken van een afsluiter van een 
tankwagen met LPG na een botsing. De plaats van de gasontsnapping, de hoeveelheid en aard van 
het brandend gas en de hoogte en richting (bijvoorbeeld bij een falende tank) van de fakkel zijn 
bepalend voor het gevaar voor de omgeving. De warmtestraling kan voor mensen gevaarlijk zijn tot 
op honderden meters vanaf de fakkel.  In het algemeen geldt: hoe hoger de vlam des te groter het 
getroffen gebied. Verder duurt een fakkelbrand langer als er een grotere hoeveelheid brandbaar gas 
aanwezig is; een fakkelbrand blijft aanhouden zolang de aanvoer van brandbaar gas nog niet is 
beëindigd. 
 

Plasbrand 
Bij een plasbrand ontbrandt materiaal dat verdampt uit een laagje vloeistof. Een plasbrand kan 
bijvoorbeeld ontstaan wanneer een tankwagen met benzine open scheurt na een botsing. De plaats, 
het oppervlak en de diepte van de plas met de brandbare vloeistof zijn bepalend voor het gevaar 
voor de omgeving. Ook het soort vloeistof waar de plasbrand uit bestaat is van belang; de 
brandbaarheid en de warmteontwikkeling verschilt per vloeistof. De vloeistof verbrandt aan het 
oppervlak, waardoor een ondiepe plas met een groot oppervlak sneller zal opbranden dan een diepe 
plas van dezelfde vloeistof met een klein oppervlak. De warmtestraling is voor mensen gevaarlijk tot 
op enkele tientallen meters vanaf de rand van de plas. 
 

Wolkbrand 
Een wolkbrand is een snelle verbranding van een brandbare gaswolk na vertraagde ontsteking. Deze 
verbranding vindt plaats zonder drukopbouw. Dit type brand wordt niet meegenomen bij de 
bepaling van het aandachtsgebied. 
 

Bepalen omvang beschermingsopgave 
Om te kunnen bepalen welke alternatieve maatregelen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel 
kunnen worden ingezet, is kennis nodig over de beschermingsopgave. De beschermingsopgave is het 
verschil tussen de reeds aanwezige bescherming op een locatie tegen de effecten van de op die plek 
mogelijke ongevalscenario’s  enerzijds en de benodigde bescherming anderzijds. Dit kan per locatie 
verschillen. De beschermingsopgave hangt af van meerdere factoren, waaronder de benodigde 
bescherming die voortkomt uit de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet en de 
bijbehorende besluiten en het lokale omgevingsveiligheidsbeleid,  de warmtestralingsintensiteit en 
blootstellingsduur op de locatie die worden bepaald door de risicovolle activiteiten, de bijbehorende 
brandscenario’s en de reeds aanwezige bescherming.   
 
Het aangewezen brandvoorschriftengebied kan het hele brandaandachtsgebied behelzen of een 
deel daarvan (artikel 5.14 Bkl, derde lid). Tevens is het mogelijk dat alleen een aantal locaties binnen 
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een brandaandachtsgebied worden aangewezen als brandvoorschriftengebied. Voor zeer kwetsbare 
gebouwen in een brandaandachtsgebied geldt dat deze altijd moeten worden aangewezen als 
brandvoorschriftengebied (artikel 5.14 Bkl, derde lid). 
 
Het gelijkwaardigheidsbeginsel gaat niet op voor de bescherming van mensen in bestaande 
gebouwen, aangezien bouweisen niet worden opgelegd bij bestaande gebouwen. Mensen in 
bestaande gebouwen kunnen mogelijk wel beschermd worden middels omgevingsmaatregelen.  Zie 
hiervoor het stappenplan groepsrisico. 
 

Technische uitleg bescherming tegen brand 

Technische uitleg bescherming tegen brand 
Bij een brandscenario is bescherming nodig tegen warmtestraling. 
Bij een warmtestraling groter dan 10 kW/m2 zijn maatregelen nodig om mensen die zich in 
gebouwen bevinden te beschermen. Bij een warmtestraling van meer dan 35 kW/m2 ontbranden 
delen van een gebouw na circa 20 seconden en ben je ook binnen in een aangepast gebouw niet 
beschermd. Welke maatregelen voldoende bescherming bieden, hangt af van locatie van het 
gebouw in relatie tot de hoeveelheid warmtestraling die het gebouw op deze locatie kan bereiken. 
Maatregelen die bescherming bieden bij een warmtestraling van 15 kW/m2hoeven niet ook effectief 
te zijn bij een warmtestraling van 25 kW/m2. 
 

Technische uitleg beoordeling beschermende maatregel 
De afweging of en welke maatregelen een gelijkwaardige mate van bescherming bieden als de 
bouweisen uit het Bbl is locatiespecifiek. Maatregelen die in een bepaald gebied gelijkwaardige 
bescherming bieden, kunnen in andere gebieden niet effectief zijn door de specifieke kenmerken 
van het gebied, bijvoorbeeld door hoogteverschillen. Er zijn meerdere kenmerken waar bij de 
afweging rekening mee gehouden moet worden. Het gaat hierbij om: 

• Type scenario; 
• Afstand tot risicobron; 
• Kenmerken gebied. 

 
Type scenario 
Om te kunnen bepalen of maatregelen gelijkwaardige bescherming bieden, is het van belang om te 
bepalen van wat voor soort gevaar er sprake is: moeten de aanwezigen beschermd worden tegen 
een brand, explosie of gifwolk? Wat is, in geval van een explosie, de drukgolf en scherfwerking? Pas 
als het gevaar waar aanwezigen tegen beschermd moeten worden, bekend is, kan bepaald worden 
of maatregelen tegen deze gevaren gelijkwaardige bescherming bieden. Hierbij is het van belang dat 
er ook een overlap kan zijn van aandachtsgebieden, waardoor er meerdere gevaren in dat gebied 
kunnen optreden. Bij de beoordeling of maatregelen gelijkwaardig zijn, moet hiermee rekening 
gehouden worden. 
 
Afstand tot risicobron 
Bij het bepalen of maatregelen gelijkwaardige bescherming bieden, is het van belang dat de effecten 
binnen een voorschriftengebied kunnen verschillen. Nabij een risicobron is bij een explosie de 
overdruk doorgaans hoger dan op grotere afstand. Maatregelen kunnen daarmee aan de rand van 
een voorschriftengebied gelijkwaardige bescherming bieden, maar nabij een risicobron minder of 
niet effectief zijn. Zo kan een aarden wal aan de rand van een voorschriftengebied mogelijk wel 
bestand zijn tegen de drukgolf en een gelijkwaardige bescherming bieden als bijvoorbeeld een 
explosiewerende gevel, maar kan de wal bij een hogere overdruk bezwijken. 
 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/node/1091
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Kenmerken gebied 
Een gebied kan specifieke kenmerken hebben die van invloed zijn op de effectiviteit van 
maatregelen en daarmee de mate waarin maatregelen gelijkwaardige bescherming kunnen bieden. 

• Al aanwezige maatregelen, zoals geluidswal, drempels. greppels, etc. 
• Natuurlijke barrières, zoals rivieren, heuvels, etc.  
• Inrichting gebied, zoals aanwezige gebouwen en infrastructuur 

 
Bepalen bescherming tegen brand geboden door de aanvullende bouwvoorschriften 
Wanneer helder is wat de (omvang van de) beschermingsopgave is op de locatie waar het beperkt 
kwetsbaar, kwetsbaar of zeer kwetsbaar gebouw toegestaan wordt, kan worden bepaald welke 
bouwmaatregelen (conform de bouweisen uit het Bbl) nodig zijn om de mensen in de te bouwen 
gebouwen bescherming te bieden. 
 
De bouweisen ter beperking van de gevolgen van brand zijn nader uitgewerkt in de artikelen 4.91 tot 
en met 4.95 Bbl. Deze artikelen bevatten bouweisen met betrekking tot de sterkte van de 
constructie bij brand, de brandwerendheid van wanden, ramen en deuren, de brandbaarheid van de 
gevel en het dak, en een van de bedreiging (brand) afgekeerde ligging van nooduitgangen (Nota van 
toelichting Bbl, paragraaf 4.2.14). 
 
 
Een initiatiefnemer van een bouwwerk kan verschillende bouwkundige maatregelen treffen om aan 
deze bouweisen te kunnen voldoen. Onderstaand is een  aantal voorbeelden opgenomen van 
bouwkundige maatregelen die ingezet kunnen worden om de gevolgen van brand te beperken. 
 

Effectiviteit bouwkundige maatregelen uit het Bbl 

Effectiviteit maatregelen Bbl (brand) 
Bij een brand is bescherming nodig tegen de warmtestraling. Daarbij speelt naast de intensiteit van 
de warmtestraling ook de blootstellingsduur een belangrijke rol. Eventueel aanwezige bescherming 
kan falen doordat materialen na een zekere tijd ontbranden of gebouwdelen (glas) bezwijken. Zo 
breekt standaard beglazing al vanaf een temperatuurverschil in de ruit van circa 30 graden of bij 
opwarming van het materiaal tot 200 á 400 graden Celsius. In het brandvoorschriftengebied gelden 
aanvullende bouweisen die bijdragen aan de geboden bescherming. Deze eisen staan omschreven 
in artikel 4.91 tot en met 4.95 van het Bbl. Deze artikelen bevatten  verplichtingen over zaken zoals 
de brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van het gebouw en de brandklasse 
van de gevel en vloeren. Opgemerkt moet worden dat het Bbl uit gaat van de standaard 
brandkromme en niet van een chemische brand. Dit betekent dat in de uitvoeringpraktijk specifieke 
aandacht nodig is voor materiaalkeuze, zodat zeker is dat de gebruikte materialen ook bestand zijn 
tegen de hogere temperatuur en snelle warmteopbouw die kenmerkend is voor een chemische 
brand. Indien dit niet wordt gedaan is het mogelijk dat de beschermende maatregelen geheel niet 
werken of voor een kortere tijd bescherming bieden. 
 
De bouweisen die gelden in het brandvoorschriftengebied bieden vooral bescherming  in het deel 
van het aandachtsgebied waar geen sprake is van vlamcontact, de gebouwen geleidelijk opwarmen 
(geen groot temperatuurverschil in materialen) en een beperkte temperatuuropbouw plaatsvindt. 
Zo moet de uitwendige scheidingsconstructie voldoen aan klasse A2 (geen vlamoverslag en praktisch 
ontbrandbaar). Ook moeten deuren, ramen en kozijnen voldoen aan klasse D (wel vlamoverslag 
mogelijk en in de praktijk goed brandbaar).  Als gevolg hiervan kunnen de aanvullende bouweisen 
effectieve bescherming bieden tegen een plasbrand, zolang geen sprake is van vlamcontact 
met deuren, ramen en kozijnen. De aanvullende bouweisen zijn echter minder effectief in het 
bieden van bescherming tegen een fakkelbrand. 
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Bij branden met chemicaliën ontstaan temperaturen die sneller hoger kunnen zijn dan de 
temperaturen uit de standaard brandkromme uit NEN-6069. Dat betekent dat bij branden met 
chemicaliën de brandwerendheid van bouwmaterialen beperkter is dan op basis van de standaard 
brandkromme wordt afgeleid. 
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Bepalen bescherming tegen brand geboden door de alternatieve maatregel 
Bij de aanvraag voor de toepassing van een gelijkwaardige maatregel doet de initiatiefnemer een 
voorstel voor een alternatieve maatregel die (minstens) evenveel bescherming biedt als de 
bouwmaatregel(en) die toegepast zou worden conform de bouweisen uit het Bbl. De bouweisen uit 
artikel 4.90 kunnen in de praktijk uitgewisseld worden met omgevingsmaatregelen of 
bouwmaatregelen die niet voldoen aan de bouweisen uit artikel 4.90 Bbl, maar wel hetzelfde 
resultaat in termen van bescherming beogen. 
 
Omgevingsmaatregelen zijn maatregelen die in het gebied tussen de risicobron en de (bebouwde) 
omgeving kunnen worden getroffen ter bescherming van gebouwen of locaties, zoals woningen, 
kantoren en recreatieterreinen of vitale infrastructuur, zoals waterwingebieden. Door 
omgevingsmaatregelen wordt de omgeving van de te beschermen gebouwen en locaties zodanig 
aangepast dat deze meer bescherming biedt tegen de mogelijke effecten van een brand. Een 
omgevingsmaatregel kan heel concreet en fysiek zichtbaar zijn, zoals een wal of een greppel, maar 
ook organisatorisch van aard zijn zoals voorbereiding van hulpdiensten, heldere risicocommunicatie 
en het onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen. 
 

Technische beoordeling beschermende maatregel 

Bescherming tegen fakkelbrand 
Voor het bieden van bescherming tegen fakkelbranden zijn slechts beperkte mogelijkheden. In het 
gebied direct rondom de fakkel is de warmtestraling zo intens dat langdurige bescherming vrijwel 
onmogelijk is, omdat alle brandbare materialen vrijwel direct ontbranden. Door het creëren van 
afstand wordt het gevaar kleiner. Daarnaast kan schaduwwerking van gebouwen worden gebruikt 
om de aanwezigen in de omgeving meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. 
 
 

Maatregelen Uitleg maatregel 

Creëren/benutten 
hoogteverschillen 

Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan 
schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om 
te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld 
gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm. 
Aandachtspunt hierbij is dat wanneer ook het scenario explosie mogelijk is 
een scherm door de drukgolf kan worden weggeblazen en daardoor 
mogelijk schade aanricht. 

Bouwwerken als 
afscherming 

Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan 
schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw waar de verblijfsduur 
van mensen korter is, of waarbij de verblijfstijd niet samenvalt met de 
risicovolle activiteit, kan geplaatst worden tussen de risicobron en 
kwetsbare objecten/vluchtroutes als afscherming. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het plaatsen van een kantoorpand tussen een 
spoorlijn (waar alleen ’s nachts vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt) 
en een ziekenhuis. Hoogbouw zorgt voor de meeste afscherming. 
Anderzijds zorgt het realiseren van hoogbouw nabij de risicobron voor een 
toename van het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan het risico op 
een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Bluswater Voor een adequate hulpverlening door de brandweer is het van belang dat 
voldoende bluswater aanwezig is bij de risicobron. De waterbron moet 
onderdeel zijn van een doorlopend watersysteem, zodat het water steeds 
wordt aangevuld. 
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Bescherming tegen plasbranden 
Voor het beschermen van de omgeving tegen plasbranden kan aangesloten worden bij ervaring met 
het opvangen en afvoeren van hemelwater. Uiteraard moet het specifieke risico van gevaarlijke 
stoffen hierbij onderkend worden. Het gaat nu niet om droge voeten, maar het op afstand houden 
van de brandende vloeistofplas en het vertragen van de plasvorming om tijdwinst te boeken. Door 
het op afstand houden van de plas wordt het gevaar kleiner en met het winnen van tijd heeft de 
omgeving meer tijd om te vluchten of repressief op te treden (brandweer). 
 

Maatregelen Uitleg maatregel 

Creëren/benutten 
hoogteverschillen 

Brandende vloeistoffen verspreiden zich naar het laagste punt. 
Door hoogteverschil aan te brengen, kan voorkomen worden dat 
de plasbrand zich kan verspreiden naar het te beschermen gebied. 
Hoogteverschillen kunnen gecreëerd worden door wallen of het op 
afschot leggen van oppervlak. 

Scherm/keerwand 
aanbrengen 

Door een scherm met aaneengesloten funderingsvoet, keerwand 
of andere obstakels zoals een stoeprand te plaatsen tussen de 
risicobron en het te beschermen gebied worden brandende 
vloeistoffen gestopt voordat ze het gebied bereiken. 
Aandachtspunt hierbij is dat wanneer ook het scenario explosie 
mogelijk is een scherm door de drukgolf kan worden weggeblazen 
en daardoor mogelijk schade aanricht. 

Ballastbed/greppel/(droge) 
bermsloot 

In een ballastbed/greppel/(droge) bermsloot langs transportroutes 
voor gevaarlijke stoffen kunnen (brandende) vloeistoffen worden 
opgevangen waardoor deze zich niet kunnen verspreiden naar de 
omgeving. 

Riolering Het rioolstelsel kan gebruikt worden voor snelle opvang van 
gevaarlijke stoffen. In het rioolstelsel dienen wel voorzieningen 
aangebracht te worden waardoor gevaarlijke stoffen zich niet vrij 
kunnen verspreiden. 

Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van 
belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de risicobron. De 
waterbron moet onderdeel zijn van een doorlopend watersysteem, 
zodat het water steeds wordt aangevuld. 

 

Besluit over gelijkwaardigheid 
Of een maatregel gelijkwaardig is aan de bouweisen uit het Bbl wordt beoordeeld door het bevoegd 
gezag. De Omgevingswet biedt veel ruimte voor het bevoegd gezag om binnen kaders eigen 
afwegingen te maken om de regelgeving toe te spitsen op de lokale situatie. Zo ook bij de 
beoordeling van aanvragen om in plaats van de bouweisen uit het Bbl een gelijkwaardige maatregel 
te treffen. Voorwaarde hierbij is dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat 
moet worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. Daarnaast dient te zijn 
geborgd dat de alternatieve maatregel in stand blijft. 
 
Ter illustratie: een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen om voor de bescherming van mensen 
tegen brand in plaats van een bouwmaatregel in elke nieuwbouwwoning (bijvoorbeeld een 
brandwerende gevel), een omgevingsmaatregel (zoals een aarden wal rond de gehele woonwijk) te 
plaatsen. Het bevoegd gezag moet hiervoor toestemming verlenen. Het is hierbij aan de 
initiatiefnemer om aan te tonen dat met de alternatieve maatregelen een gelijkwaardig 
beschermingsniveau wordt bereikt én behouden. 
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In het omgevingsplan kan het bevoegd gezag (van de gemeente) een checklist opnemen hoe 
gelijkwaardigheid te beoordelen. 
 

3.3 Gelijkwaardigheid explosievoorschriftengebied 
Wanneer een (deel van een) explosieaandachtsgebied in het Omgevingsplan is aangewezen als 
explosievoorschriftengebied dient bij nieuwbouw voldaan te worden aan de aanvullende bouweisen 
uit het Bbl. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) 
voldoen aan de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. 
 
Gebruik maken van deze mogelijk biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om in overleg met de 
gemeente het meest passende maatregelpakket te kiezen, zonder dat hiervoor het in het 
Omgevingsplan opgenomen voorschriftengebied hoeft te worden aangepast. 
Om met alternatieve maatregelen een gelijkwaardige bescherming te realiseren 
in  explosievoorschriftengebieden moet een aanvraag worden gedaan voor de inzet van 
gelijkwaardige maatregelen. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van de aanvraag 
omgevingsvergunning. Het is aan de gemeente om te besluiten of de voorgestelde maatregel 
gelijkwaardig is. Dit stappenplan licht toe wat gelijkwaardigheid is en hoe gelijkwaardigheid 
technisch kan worden beoordeeld. 
Het stappenplan kent de volgende stappen: 
1 - bepalen van de benodigde bescherming (beschermingsopgave); 
2 - bepalen bescherming geboden door aanvullende bouweisen; 
3 - bepalen bescherming geboden door alternatieve maatregel; 
4 - besluit over gelijkwaardigheid. 
 

Juridische en technische uitleg begrip gelijkwaardigheid 
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid  om maatregelen in te zetten die niet (volledig) voldoen aan 
de bouweisen uit het Bbl, maar wel een gelijk niveau van bescherming  bieden. 
Artikel 5.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) schrijft voor dat in een omgevingsplan een 
brandvoorschriftengebied en een explosievoorschriftengebied kan worden aangewezen en 
geometrisch begrensd als op die locaties een brandaandachtsgebied of explosieaandachtsgebied 
aanwezig is. In voorschriftengebieden moeten nieuw te bouwen beperkt kwetsbare, kwetsbare en 
zeer kwetsbare gebouwen voldoen aan de bouweisen van artikel 4.90, eerste lid, van het Bbl. Deze 
bouweisen hebben tot doel om de gevolgen van een brand of explosie van buitenaf voor mensen in 
een gebouw binnen het voorschriftengebied te beperken. De bouweisen zijn verder uitgewerkt in 
artikel 4.91 tot en met 4.96 van het Bbl. 
 
Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een bouwmaatregel die 
voldoet aan de bouweisen uit het Bbl op aanvraag toestemming worden verleend om een andere, 
gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde 
resultaat worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. 
 
Gelijkwaardigheid houdt in dat aanvullende bouweisen (artikel 4.90 van het Bbl) uitwisselbaar zijn 
met andere maatregelen zolang de aanwezige mensen in een gebouw binnen het 
voorschriftengebied in een gelijke mate beschermt worden tegen de gevolgen van een van buiten 
komende brand of explosie. 
 
In de praktijk betekent dit dat andere omgevings-of bouwmaatregelen met een zelfde resultaat in 
termen van bescherming, toegepast kunnen worden in plaats van de bouweisen uit artikel 4.90. Zo 
kan een aarden wal of een opvanggeul voor uitstromende brandbare vloeistoffen mogelijk worden 
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aangemerkt als een gelijkwaardige maatregel voor een brandwerende gevel. Of dat ook zo is, is 
afhankelijk van de locatie. 
 

Gelijkwaardige bescherming tegen explosie 
Wanneer er binnen een explosieaandachtsgebied een explosievoorschriftengebied is aangewezen, is 
het aan de initiatiefnemer van een te ontwikkelen (beperkt kwetsbaar/kwetsbaar/zeer kwetsbaar) 
gebouw om bouwmaatregelen te treffen om te voldoen aan de aanvullende bouweisen uit het Bbl. 
De bouweisen ter beperking van de gevolgen van een explosie zijn nader uitgewerkt in de artikel 
4.96 Bbl. Dit artikel bevat bouweisen met betrekking tot scherfwerking. Op basis van het 
gelijkwaardigheidsbeginstel (artikel 4.7 Omgevingswet) heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om 
andere maatregelen voor te stellen, mits deze (minstens) evenveel bescherming bieden tegen 
scherfwerking - het effect van explosie waartegen bescherming nodig is - als de aanvullende 
bouweisen uit het Bbl. Of een maatregel een gelijkwaardige mate van bescherming biedt als de 
bouweisen uit het Bbl wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet 
toestemming verlenen voor het gebruik van gelijkwaardige maatregelen. 
 

Technische uitleg explosie 
Explosie 
Een explosie is het vrijkomen van een drukgolf als gevolg van een chemische reactie of het bezwijken 
van een drukvat. De intensiteit van de vrijkomende drukgolf is bepalend voor het gevaar voor de 
omgeving. De drukgolf en het veroorzaakte vliegvuil (brokstukken/scherfwerking) kan tot op 
honderden meters afstand gevaarlijk zijn voor mensen. 
 
BLEVE 
Een BLEVE is een bijzonder soort explosie die zowel een drukgolf als warmtestraling veroorzaakt. De 
drukgolf komt vanaf het bezwijkende drukvat, bijvoorbeeld de tankwagen en de warmtestraling 
komt vanaf de ‘opstijgende vuurbal’ (dus de warmte komt vaak vanaf boven). De drukgolf bereikt de 
omgeving eerder dan de warmtestraling (wel vrijwel tegelijk). Die combinatie maakt dat zwakkere 
gebouwdelen, zoals ramen bezwijken als gevolg van de drukgolf voorafgaand (en deels tijdens) de 
warmte-effecten. Deze delen bieden daardoor geen bescherming tegen de warmtestraling. 
 

Bepalen omvang beschermingsopgave 
Om te kunnen bepalen welke alternatieve maatregelen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel 
kunnen worden ingezet, is kennis nodig over de beschermingsopgave. De beschermingsopgave is het 
verschil tussen de reeds aanwezige bescherming op een locatie tegen de effecten van de op die plek 
mogelijke ongevalscenario’s  enerzijds en de benodigde bescherming anderzijds. De kan per locatie 
verschillen. De beschermingsopgave hangt af van meerdere factoren, waaronder de benodigde 
bescherming die voortkomt uit de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet en de 
bijbehorende besluiten en het lokale omgevingsveiligheidsbeleid,  de overdruk en scherfwerking op 
de locatie die worden bepaald door de risicovolle activiteiten, de bijbehorende explosie scenario’s 
en de reeds aanwezige bescherming. 
 
Bij een explosievoorschriftengebied gebaseerd op een BLEVE scenario (Artikel 5.12, lid 2a Bkl) is het 
belangrijk om rekening te houden met het gecombineerde gevaar explosie en (een korte) 
brand. Daarbij is de bescherming tegen de explosie belangrijk omdat die voorkomt dat de effecten 
van de brand (warmtestraling)  binnendringen in gebouwen. 
 
Het aangewezen explosievoorschriftengebied kan het gehele explosieaandachtsgebied behelzen of 
een deel daarvan (artikel 5.14 Bkl, derde lid). Tevens is het mogelijk dat alleen een aantal locaties 
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binnen een explosieaandachtsgebied worden aangewezen als explosievoorschriftengebied. Voor 
zeer kwetsbare gebouwen in een explosieaandachtsgebied geldt dat deze altijd moeten worden 
aangewezen als explosievoorschriftengebied (artikel 5.14 Bkl, derde lid). 
 
Het gelijkwaardigheidsbeginsel gaat niet op voor de bescherming van mensen in bestaande 
gebouwen, aangezien bouweisen niet worden opgelegd bij bestaande gebouwen. Mensen in 
bestaande gebouwen kunnen mogelijk wel beschermd worden middels omgevingsmaatregelen.  Zie 
hiervoor het stappenplan groepsrisico . 
 

Technische uitleg bescherming tegen explosie 
Bij een explosiescenario is bescherming nodig tegen overdruk en scherfwerking. 
Bij een overdruk groter dan 10 kPa zijn maatregelen nodig om mensen die zich in gebouwen 
bevinden te beschermen. Bij een warmtestraling van meer dan 30 kPa storten (delen van) gebouwen 
in en ben je ook binnen in een aangepast gebouw niet beschermd. De beschermingsopgave van 
mensen in nieuw te bouwen gebouwen binnen een explosieaandachtsgebied focust zich zodoende 
op de zone waarbij de overdruk reikt tussen de 30 en 10 kPa. Welke maatregelen voldoende 
bescherming bieden binnen deze zone hangt af van locatie van het gebouw in relatie tot de 
hoeveelheid ovedruk (impuls) die het gebouw op deze locatie kan bereiken. Maatregelen die 
bescherming bieden bij een overdruk van 10 kPa hoeven niet ook effectief te zijn bij een overdruk 
van 20 kPa. 
 

Technische uitleg beoordeling beschermende maatregel 
De afweging of en welke maatregelen een gelijkwaardige mate van bescherming bieden als de 
bouweisen uit het Bbl is locatiespecifiek. Maatregelen die in een bepaald gebied gelijkwaardige 
bescherming bieden, kunnen in andere gebieden niet effectief zijn door de specifieke kenmerken 
van het gebied, bijvoorbeeld door hoogteverschillen. Er zijn meerdere kenmerken waar bij de 
afweging rekening mee gehouden moet worden. Het gaat hierbij om: 

• Type scenario; 
• Afstand tot risicobron; 
• Kenmerken gebied. 

 
Type scenario 
Om te kunnen bepalen of maatregelen gelijkwaardige bescherming bieden, is het van belang om te 
bepalen van wat voor soort gevaar er sprake is: moeten de aanwezigen beschermd worden tegen 
een brand, explosie of gifwolk? Wat is, in geval van een explosie, de drukgolf en scherfwerking? Pas 
als het gevaar waar aanwezigen tegen beschermd moeten worden, bekend is, kan bepaald worden 
of maatregelen tegen deze gevaren gelijkwaardige bescherming bieden. Hierbij is het van belang dat 
er ook een overlap kan zijn van aandachtsgebieden, waardoor er meerdere gevaren in dat gebied 
kunnen optreden. Bij de beoordeling of maatregelen gelijkwaardig zijn, moet hiermee rekening 
gehouden worden. 
 
Afstand tot risicobron 
Bij het bepalen of maatregelen gelijkwaardige bescherming bieden, is het van belang dat de effecten 
binnen een voorschriftengebied kunnen verschillen. Nabij een risicobron is bij een explosie de 
overdruk doorgaans hoger dan op grotere afstand. Maatregelen kunnen daarmee aan de rand van 
een voorschriftengebied gelijkwaardige bescherming bieden, maar nabij een risicobron minder of 
niet effectief zijn. Zo kan een aarden wal aan de rand van een voorschriftengebied mogelijk wel 
bestand zijn tegen de drukgolf en een gelijkwaardige bescherming bieden als bijvoorbeeld een 
explosiewerende gevel, maar kan de wal bij een hogere overdruk bezwijken. 
 

http://rivmweb19.rivm.nl/bouwstenen-verantwoorden-bescherming-aandachtsgebieden
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Kenmerken gebied 
Een gebied kan specifieke kenmerken hebben die van invloed zijn op de effectiviteit van 
maatregelen en daarmee de mate waarin maatregelen gelijkwaardige bescherming kunnen bieden. 

• Al aanwezige maatregelen, zoals geluidswal, drempels. greppels, etc. 
• Natuurlijke barrières, zoals rivieren, heuvels, etc.  
• Inrichting gebied, zoals aanwezige gebouwen en infrastructuur 

 
Bepalen bescherming tegen explosie geboden door de aanvullende bouwvoorschriften 
Wanneer helder is wat de (omvang van de) beschermingsopgave is op de locatie waar het beperkt 
kwetsbaar, kwetsbaar of zeer kwetsbaar gebouw toegestaan wordt, kan worden bepaald welke 
bouwmaatregelen (conform de bouweisen uit het Bbl) nodig zijn om de mensen in de te bouwen 
gebouwen bescherming te bieden. 
 
De bouweisen ter beperking van de gevolgen van explosie zijn weergegeven in artikel 4.96 Bbl. Dit 
artikelen bevat bouweisen met betrekking bescherming tegen scherfwerking (Nota van toelichting 
Bbl, paragraaf 4.2.14). 
 
Een initiatiefnemer van een bouwwerk kan verschillende bouwkundige maatregelen treffen om aan 
deze bouweis te kunnen voldoen. Onderstaand is een  aantal voorbeelden opgenomen van 
bouwkundige maatregelen die ingezet kunnen worden om de gevolgen van explosie te beperken. 
 

Effectiviteit bouwkundige maatregelen uit het Bbl 

Effectiviteit maatregelen Bbl (explosie) 
Bij een explosie is bescherming nodig tegen de vrijkomende drukgolf (impuls) en de scherfwerking. 
Eventueel aanwezige bescherming kan falen doordat de plek waar mensen aanwezig zijn bezwijkt of 
doordat er vliegvuil (scherven) binnendringt. In het explosievoorschriftengebied geldt 
een aanvullende bouweis die bijdraagt aan de geboden bescherming. Deze eis staat omschreven 
in artikel 4.96 van het Bbl. Dit artikel bevat de volgende verplichting: "In een explosiegebied gelegen 
beglazing is zodanig dat bij een explosie letsel door scherfwerking wordt voorkomen." Concreet 
betekent dit dat de beglazing wel mag bezwijken, maar geen gevaarlijke scherven mag veroorzaken 
of doorlaten.  
 
De aanvullende bouweis die geldt in het explosievoorschriftengebied kan effectief zijn op plekken 
waar de aanwezige gebouwen niet bezwijken, dat is het deel van het aandachtsgebied waar 
een overdruk van minder dan 30 kPa is te verwachten. Verder is oplettendheid nodig bij combinaties 
van gevaren (explosie en brand, of explosie en gifwolk). Omdat de beglazing wel mag bezwijken (en 
aan andere gebouwdelen geen aanvullende eisen worden gesteld) bieden gebouwen na een 
explosie geen bescherming meer tegen brand of gifwolk. Daarnaast is beglazing die specifiek 
bescherming biedt tegen explosie in de regel minder geschikt om bescherming te bieden tegen 
warmtestraling, waardoor maatwerk nodig kan zijn. 
 

Voorbeelden bouwkundige maatregelen explosie 
Voorbeelden bouwmaatregelen ten behoeve van bescherming tegen een explosie van buitenaf: 

Bouwmaatregelen Uitleg maatregel 

Materiaalkeuze Om mensen te beschermen tegen de gevolgen van een explosie zijn 
materialen die geen scherfwerking geven, zoals daktegels beter dan 
materialen die wel scherfwerking geven, zoals glas, vliesgevel of grind. 

Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. 
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Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op 
verwondingen door rondvliegend puin beperken. 

Stevige gevel Door de gevel te bekleden met cortenstaal kan deze explosiebestendig 
gemaakt worden. 

Gesprinkelde 
buitengevel 

Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel 
gespoten in geval van nood. 

Explosiewerend glas Explosiewerende gelaagde veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in 
de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf. 

 
Glas is één van de zwakste schakels van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan een 
drukgolf. Om de mate van bescherming van glas te beoordelen, is het van belang niet alleen te kijken 
naar de eigenschappen van het glas zelf, maar ook naar: 

• hoe de krachten die op het glas komen worden overgebracht op het kozijn; 
• hoe de krachten die op het kozijn komen, worden overgebracht op het binnen- en 

buitenblad van de gevel; 
• wat de weerstand is die de gevel zelf kan bieden; 
• hoe de hoofddraagconstructie de extra belasting van de gevel kan opvangen; 
• wat de meest ideale vorm van de kapconstructie is in het kader van weerstand tegen 

explosies.  
  

Bepalen bescherming tegen explosie geboden door de alternatieve maatregel 
Bij de aanvraag voor de toepassing van een gelijkwaardige maatregel doet de initiatiefnemer een 
voorstel voor een alternatieve maatregel die (minstens) evenveel bescherming biedt als de 
bouwmaatregel(en) die toegepast zou worden conform de bouweisen uit het Bbl. De bouweisen uit 
artikel 4.90 kunnen in de praktijk uitgewisseld worden met omgevingsmaatregelen of 
bouwmaatregelen die niet voldoen aan de bouweisen uit artikel 4.90 Bbl, maar wel hetzelfde 
resultaat in termen van bescherming beogen. 
 
Omgevingsmaatregelen zijn maatregelen die in het gebied tussen de risicobron en de (bebouwde) 
omgeving kunnen worden getroffen ter bescherming van gebouwen of locaties, zoals woningen, 
kantoren en recreatieterreinen of vitale infrastructuur, zoals waterwingebieden. Door 
omgevingsmaatregelen wordt de omgeving van de te beschermen gebouwen en locaties zodanig 
aangepast dat deze meer wordt beschermd tegen de mogelijke effecten van een explosie. Een 
omgevingsmaatregel kan heel concreet en fysiek zichtbaar zijn, zoals een wal of een greppel, maar 
ook organisatorisch van aard zijn zoals voorbereiding van hulpdiensten, heldere risicocommunicatie 
en het onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen. 
 

Technische beoordeling beschermende maatregel 

Bescherming tegen explosies 
Voor het bieden van bescherming tegen explosies zijn slechts beperkte mogelijkheden. In het gebied 
direct rondom de explosie is de overdruk zo krachtig dat bescherming vrijwel onmogelijk is, omdat 
de impuls zorgt voor het wegduwen en instorten van (delen van) constructies. Door het creëren van 
afstand wordt het gevaar kleiner. Daarnaast kan schaduwwerking van gebouwen worden gebruikt 
om de aanwezigen in de omgeving meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. 
 

Maatregelen Uitleg maatregel 

Creëren/benutten 
hoogteverschillen 

Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan 
schaduwwerking en afbuiging van een drukgolf gerealiseerd worden om 
de overdruk waar mensen aan worden blootgesteld mensen in te perken. 

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/stappenplan-gelijkwaardigheid-explosievoorschriftengebied#technische-beoordeling-beschermende-maatregel-more


Dit is een ongecontroleerde kopie van het Handboek en het document kan onjuistheden of incompleetheden 

bevatten. De actuele versie van het Handboek Omgevingsveiligheid treft u op omgevingsveiligheid.rivm.nl 

 

 
123 

Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het 
aanbrengen van een wal met voldoende massa en profiel. 

Bouwwerken als 
afscherming 

Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan 
schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw waar de verblijfstijd 
van mensen niet samenvalt met de risicovolle activiteit, kan geplaatst 
worden tussen de risicobron en kwetsbare objecten/vluchtroutes als 
afscherming. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen 
van een kantoorpand tussen een spoorlijn (waar alleen ’s nachts vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt) en een ziekenhuis. 

  

3.5 Besluit over gelijkwaardigheid  
Of een maatregel gelijkwaardig is aan de bouweisen uit het Bbl wordt beoordeeld door het bevoegd 
gezag. De Omgevingswet biedt veel ruimte voor het bevoegd gezag om binnen kaders eigen 
afwegingen te maken om de regelgeving toe te spitsen op de lokale situatie. Zo ook bij de 
beoordeling van aanvragen om in plaats van de bouweisen uit het Bbl een gelijkwaardige maatregel 
te treffen. Voorwaarde hierbij is dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat 
moet worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. Daarnaast dient te zijn 
geborgd dat de alternatieve maatregel in stand blijft. 
 
Ter illustratie: een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen om voor de bescherming van mensen 
tegen explosie in plaats van een bouwmaatregel (bijvoorbeeld explosie werende ramen), een 
omgevingsmaatregel (zoals een aarden wal) te plaatsen. Het bevoegd gezag moet hiervoor 
toestemming verlenen. Het is hierbij aan de initiatiefnemer om aan te tonen dat met de alternatieve 
maatregelen een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt bereikt. 
In het omgevingsplan zal het bevoegd gezag (van de gemeente) een checklist opnemen hoe 
gelijkwaardigheid te beoordelen. 
 
3.4 Vaststellen gelijkwaardigheid bij een afstandseis 
Dit is een reservering. Vooralsnog lijkt het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7 Omgevingswet) de 
juridische mogelijkheid te bieden om met alternatieve maatregelen een bescherming te realiseren 
die een gelijkwaardig of betere bescherming biedt dan de afstandseisen voor het plaatsgebonden 
risico (artikel 5.8 en 5.11 Bkl) en het belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen (artikel 
5.18 en 5.19 Bkl). 
 
 

 

 

 

 


