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Ontwerpen externe veiligheid
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Wat is externe veiligheid?
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Gevaar en risico 

Gevaar = de intrinsieke eigenschap van producten of 
situaties waardoor schade kan worden veroorzaakt.

Risico = is de mate van waarschijnlijkheid dat een 
gevaar zal leiden tot een ongewenste gebeurtenis met 
schade.

Een gevaar wordt een risico als er blootstelling mogelijk 
is en deze blootstelling leidt tot schade.
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Risico
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HAZARD / 
GEVAAR

EXPOSURE / 
BLOOTSTELLING

VULNERABILITY / 
KWETSBAARHEID

DISASTER / RAMP
RISK / RISICO



Risico (kans * effect)

Een combinatie van de waarschijnlijkheid (kans) en de ernst van 
mogelijk letsel (effect) in een gevaarlijke situatie.



Risico-beoordeling



#1 Hetzelfde veiligheidsrisico?

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m
Appartementencomplex
(30 appartementen)

PGS opslag >10.000 kg

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

Situatie 1

Situatie 2

Dit bent u



#2 Hetzelfde veiligheidsrisico?

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m
Appartementencomplex
(30 appartementen)

PGS opslag >10.000 kg

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

Situatie 1

Situatie 3

Dit bent u

Zorginstelling
(80 patiënten, 20 
personeelsleden)



#3 Hetzelfde veiligheidsrisico?

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m
Appartementencomplex
(30 appartementen)

PGS opslag >10.000 kg

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

Situatie 1

Situatie 4

Dit bent u

PGS opslag 5.000 kg



Definitie Externe Veiligheid

Externe veiligheid

De kans dat personen in de omgeving van een activiteit waar met 
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden van een ongeval 
met die stoffen.

Onderwerpen:

• Transport van gevaarlijke stoffen over water, spoor en weg

• Transport van gevaarlijke stoffen (aardgas) door buisleidingen 

• Bedrijven met opslag en processen met gevaarlijke stoffen

• Vliegverkeer

• Windmolens



Overzicht huidige wetgeving

Wabo

Besluit externe 
veiligheid 

inrichtingen

Wet 
Milieubeheer

Wet 
Ruimtelijke
Ordening

Besluit externe 
veiligheid 

transportroutes

Besluit externe 
veiligheid 

buisleidingen

Activiteiten-
besluit

Regeling 
Basisnet

Regeling EV 
Inrichtingen

Regeling EV 
Buisleidingen

Besluit Risico’s 
Zware 

Ongevallen

Wet Vervoer 
Gevaarlijke 

Stoffen



Wat regelt de wetgeving?

Hoofdlijnen:

1. Maatregelen aan de risicobron

2. Minimaal beschermingsniveau voor iedere burger in Nederland -> 
plaatsgebonden risico

3. Beschermingsniveau voor (grote) groepen en kwetsbare groepen 
mensen -> groepsrisico



Plaatsgebonden risico
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Plaatsgebonden risico 

 

 

 

 

 

                                           

 

Toevoegen: 

- Kans op overlijden 

- Kans op effect 

- Slachtoffer: aanname 1 persoon 24 uur per dag onbeschermd aanwezig 

- Plaatsgebonden risico: kans op overlijden van een denkbeeldige persoon 

Kenmerk:

• Plaatsgebonden risico: kans op overlijden van een denkbeeldige persoon

• Slachtoffer: aanname 1 persoon 24 uur per dag onbeschermd aanwezig

• Biedt burgers een minimumbeschermingsniveau (overlijdenskans niet 

groter dan 1 op de miljoen) 

• Presentatie als contouren



Groepsrisico
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Kenmerk:

• Groepsrisico: kans op overlijden van een groep mensen

• Niet de plaats, maar het aantal dodelijke slachtoffers is bepalend

• Slachtoffers: aanwezige personen in de omgeving (beschermd en 

onbeschermd)

• Presentatie in een grafiek of in aandachtsgebieden



Normeren minimaal veiligheidsniveau burger
(plaatsgebonden risico)

Beleidsvrijheid / bestuurlijke afweging kans op ramp 
(aandachtsgebieden)

Omgevingswet:
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid met de Omgevingswet



Begrenzing aandachtsgebied (ruimtelijk)

De aandachtsgebieden maken inzichtelijk in welk gebied zich bij een 
incident nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen 
kunnen voordoen

Ze geven aan waar extra aandacht nodig is voor bescherming van 
mensen tegen de effecten van:

• Brand

• Explosie

• Gifwolk



Effect: plasbrand



Effect: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion



Effect: giftig



Bow tie for analysing risk



Directe oorzaken gevaar

Corrosie
Erosie
Externe belasting
Impact (botsing)
Overdruk
Onderdruk
Lage temperatuur
Hoge temperatuur
Trillingen
Menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud



Effecten gevaar



Effecten gevaar

Brand

Explosie

Giftig



De basis: 3 type fysieke effecten

Brand

Explosie

Giftig



Aandachtsgebied rondom 
LPG-tankstation is 
60 meter voor brand en 
160 meter voor explosie

Aandachtsgebied rondom 
loods met gevaarlijke 
stoffen is 
75 meter voor giftige 
stoffen



Wie/wat beschermen?

Nu: Bevi (art. 1):

• Kwetsbare objecten 

• Beperkt kwetsbare objecten

Straks: Bkl (Bijlage VI):

• Beperkt kwetsbare gebouwen

• Beperkt kwetsbare locaties

• Kwetsbare gebouwen

• Kwetsbare locaties

• Zeer kwetsbare gebouwen



Bescherming mensen

Binnen de aandachtsgebieden ligt de nadruk op het bieden van 
voldoende bescherming aan mensen. Dat kan door:

- Voldoende afstand

- Het beperken van het aantal aanwezigen 

- Het vermijden van kwetsbare groepen mensen

- Veiligheidsmaatregelen in de omgeving

- Veiligheidsmaatregelen aan gebouwen

- Risicocommunicatie



Ontwerp principes

• Website en boeken Ontwerp Veilige Omgeving 
(www.ontwerpveiligeomgeving.nl)

http://www.ontwerpveiligeomgeving.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu34OlscXLAhUDXQ8KHd3IBMoQjRwIBw&url=http://www.bvgebiedscommunicatie.nl/project/i/ontwerp-veilige-omgeving/&psig=AFQjCNEetA83CnF8H5f3f-Xv9SrHx6jGEw&ust=1458223843368593
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX07LRscXLAhXGKw8KHXyqAUAQjRwIBw&url=http://www.ontwerpveiligeomgeving.nl/&psig=AFQjCNEetA83CnF8H5f3f-Xv9SrHx6jGEw&ust=1458223843368593


Veilig ontwerpen 

10-7

10-6

Stap 1: veilige 
risicobron

Stap 2: afstand 
risicobron - risico-

ontvangers

Stap 3: kwetsbaarheid

risico-ontvangers

10-7

10-6Risicobron



Hetzelfde veiligheidsrisico?

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

Brandaandachtsgebied

Appartementencomplex
(30 appartementen)

Dit bent u

Opslag benzine 40m3

Watergang / Greppel

Heuvel



Hetzelfde veiligheidsrisico?

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m

Brandaandachtsgebied

Appartementencomplex
(30 appartementen)

Dit bent u

Opslag benzine 40m3

WBDBO 90 min



Veilig ontwerpen: scenario’s als vertrekpunt

1. Herken de gevaren

2. Benoem scenario’s

3. Bepaal het (maximale) effect per scenario

4. Bepaal blootstelling en kans per scenario

5. Bepaal in hoeverre het scenario relevant is in het ontwerp

6. Bepaal mogelijke maatregelen



Interessante bronnen

• Handboek omgevingsveiligheid RIVM 
(https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/)

• Rapport ‘Bouwkundige maatregelen externe veiligheid’ (2010, 
Oranjewoud)

• Scenarioboek Externe Veiligheid (www.scenarioboekev.nl)

• www.relevant.nl

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/
http://www.scenarioboekev.nl/
http://www.relevant.nl/


Succes!


