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INLEIDING 
 

Een veilige fysieke leefomgeving? Dat is de doelstelling van de komende Omgevingswet. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast veiligheid zijn er nog tal 
van andere thema’s die aandacht verlangen. Thema’s die soms met elkaar botsen. De energietransitie heeft bijvoorbeeld invloed op de externe veiligheid, 
wat weer invloed heeft op de ruimte voor nieuwbouw. Beleid omtrent de fysieke leefomgeving is dus soms een hard bevochten compromis. Daarnaast is 
veiligheid ook een complex thema, waarbinnen we verschillende soorten kennen. Denk aan externe veiligheid, sociale veiligheid, waterveiligheid, 
verkeersveiligheid en bouwveiligheid. Elke veiligheidssoort kent weer zijn eigen ambities en opgaven.  
 
Een hele klus dus voor gemeenten om veiligheid een waardige plek te geven in de beleidslijnen die voor de komende jaren worden uitgezet. De gemeente 
Amsterdam, Delft, Vught, Westland, Westvoorne en Zwolle weten daar echter wel raad mee! We spraken met deze gemeenten over het proces en de invulling 
van hun omgevingsvisie. Een instrument waar gemeenten het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving op hoofdlijnen in vastleggen.   
 
Deze gesprekken hebben geleid tot vijf procesmatige tips omtrent de omgevingsvisie en vijf voorbeelden van hoe veiligheid een plek kan krijgen in een 
integraal beleidskader. We delen graag onze bevindingen in deze publicatie! Een mooi inspiratiedocument voor gemeenten die nog bezig zijn met de 
omgevingsvisie, of misschien nog moeten beginnen.  
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VEILIGHEID IN DE OMGEVINGSVISIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om bovenstaande doelstelling te bereiken vraagt de Omgevingswet om een andere manier van werken. Een andere manier van werken kan op de volgende 
vier punten: 

 Integraal werken: thema’s in de fysieke leefomgeving meer in samenhang benaderen; 
 Gebiedsgericht werken: ruimte maken voor lokaal maatwerk middels meer bestuurlijke afwegingsruimte; 
 Ruimte maken voor maatschappelijke initiatieven: meer samenwerken met initiatiefnemers, belanghebbenden en belangstellenden; 
 Samenwerken in de keten: samen met partners de fysieke leefomgeving behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.  

 
Daarnaast biedt de Omgevingswet een aantal instrumenten die overheden kunnen gebruiken om de doelstelling uit te werken in concreet beleid. Het begint 
bij het opstellen van een omgevingsvisie.  
 
 
 
 
 
 
 
De omgevingsvisie vraagt om een integrale aanpak; de verschillende thema’s van de fysieke leefomgeving zijn hierin gekoppeld of tegen elkaar afgewogen. 
Die afweging kan er toe leiden dat bepaalde thema’s voorrang krijgen op thema’s die minder belangrijk worden bevonden. Het is daarmee niet 
vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld veiligheid in de visie wordt opgenomen, terwijl dit wel bij de doelstelling van de wet (artikel 1.3) hoort. Het is dus de vraag 
hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat veiligheid een goede plek krijgt in hun omgevingsvisie.  
 
 
 

Een omgevingsvisie bevat (art. 3.2 Omgevingswet): 
a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, 
b. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied, 
c. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. 

Het doel van de Omgevingswet (art. 1.3) luidt als volgt:  
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het 
in onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 
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5 STARTERS VOOR EEN GOEDE OMGEVINGSVISIE 
 
Op basis van de gesprekken kunnen we vijf procesmatige tips formuleren voor gemeenten die nog bezig zijn met hun omgevingsvisie: 

1. Zie de omgevingsvisie niet enkel als een herziening, maar als een kans voor verbetering; 
2. Streef stapsgewijs naar integraliteit vanuit het ‘oog voor de leefomgeving’; 
3. Kijk niet alleen naar meetbare veiligheid, maar ook naar de subjectieve kant; 
4. Nodig (specialistische) adviseurs van andere organisaties uit om mee te denken; 
5. Organiseer uitgebreid participatie en denk goed na over de opzet daarvan. 

 

1. Zie de omgevingsvisie niet enkel als een herziening, maar als een kans voor verbetering 

Oosterling merkt dat sommige gemeenten de omgevingsvisie zien als simpele herziening van de structuurvisie. Hij geeft aan dat gemeenten niet alleen voor 
het minimale, voldoen aan de verplichtingen, moeten gaan. Hij vindt het een kans om een andere manier van denken en handelen aan te wenden en een 
betere bestuurder te worden. De omgevingsvisie is ook een kans om voor te bereiden op grote uitdagingen die in de toekomst liggen. 
 
In de omgevingsvisies van de andere gemeenten komt deze gedachtegang ook terug: 
 
Amsterdam: ‘’De centrale gedachte van deze omgevingsvisie is dat we voorbereid willen zijn op de grote uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken 
krijgen. De stad wordt uiteindelijk gemaakt door de samenleving. Aan hen willen we met deze omgevingsvisie ruimte geven voor meer zeggenschap, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Een opdracht aan onszelf om samen te werken. Een uitnodiging bovendien aan iedereen 
om actief mee te werken aan het vormgeven van de stad waar Amsterdammers, oud en nieuw, zich thuis voelen.’’ 
 
Westland: ‘’Met deze omgevingsvisie kunnen we particuliere initiatieven gericht stimuleren en waar nodig reguleren. En oplossingen zoeken voor nieuwe 
vraagstukken. Het biedt kansen voor meer integraliteit en het leggen van dwarsverbanden tussen diverse thema’s. Gezondheid en veiligheid zijn nieuwe 
thema’s in de Omgevingswet en krijgen dus ook een prominente plek in deze visie.’’ 
 
Westvoorne ‘’Met deze omgevingsvisie dragen wij bij aan ons uitgangspunt om te denken vanuit de ‘hoe kan het’-houding. In de voorbereiding hebben we 
veel gesproken over de manier waarop we initiatieven kunnen ondersteunen en een bijdrage kunnen leveren aan de algemene kwaliteit van de leefomgeving 
in Westvoorne.’’ 
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Zwolle: ‘’De huidige structuurvisie biedt niet langer ons kader voor de opgaven waar we nu voor staan. Thema’s als klimaatverandering en gezondheid komen 
bijvoorbeeld nauwelijks aan bod. Ook hebben we een impuls nodig om ons woningtekort aan te pakken en ons scherper economisch te profileren.’’ 
 

2. Streef stapsgewijs naar integraliteit vanuit het ‘oog voor de omgeving’ 
Vroonhof ziet de omgevingsvisie als een hard bevochten compromis. Totale integraliteit is volgens hem niet mogelijk, omdat er altijd tegenstrijdige belangen 
zullen zijn. Volgens Vroonhof is dat niet erg. Het is in ieder geval belangrijk dat alle relevante thema’s een plek krijgen in de omgevingsvisie. Zijn advies is om 
eventuele knelpunten niet uit de weg te gaan, maar ze te benoemen in de omgevingsvisie. Dit zijn de aangrijpingspunten voor de latere uitwerking van het 
omgevingsplan en de belangenafwegingen op projectniveau. Vedder en Blanken spreken ook over integraliteit als een opgave. Zij raden gemeenten aan om 
te gaan voor een gebiedsgerichte aanpak. Een gemeente heeft verschillende deelgebieden met 
elk een andere identiteit. De ambities en opgaven zullen per deelgebied ook verschillen. Begin 
bij het opstellen van de omgevingsvisie eerst met het maken van een visiekaart. Dit is een 
plattegrond waarop de gemeente is opgedeeld in verschillende gebiedstypen en de 
belangrijkste ontwikkelingen weergeven kunnen worden. Op die manier wordt inzichtelijk wat 
de ambities en opgaven zijn en of deze onderling knellen. Ook de gemeente Amsterdam, 
Westland, Westvoorne en Delft hebben een visiekaart gemaakt.  
 
Met verschillende effectrapportages kunnen de effecten van deze toekomstige ontwikkelingen 
in beeld worden gebracht. Zuiderwijk geeft aan dat zij dit hebben gedaan middels een 
milieueffectrapportage (MER). Hiermee hebben ze de haalbaarheid van deze ontwikkelingen in 
combinatie met andere ambities en opgaven bepaald. Dit hielp bij het maken van een goede 
afweging. Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie is het verplicht om een 
milieueffectrapportage op te stellen. Vedder en Blanken geven aan dat zij nog een stap verder 
zijn gegaan. Zij hebben de resultaten van een economische effectrapportage (EER), een 
omgevingseffectrapportage (OER) en het advies van de commissie MER gebruikt. Uit de 
omgevingsvisie van Amsterdam blijkt ook dat zij gebruik hebben gemaakt van een OER.  
 
Voor deze ambities en opgaven kan vervolgens op themaniveau beleid worden gemaakt. Elke 
opgave bestaat uit een aantal thema’s. Om dit inzichtelijk te maken gebruikt elke gemeente een 
model: 

 De gemeente Westland gebruikt het ‘Rad van de Leefomgeving’; 
 De gemeente Zwolle gebruikt een model met de naam ‘Zwolle Gezond’; 
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 De gemeente Vught kijkt vanuit het ‘Oog voor de Leefomgeving’; 
 De gemeente Delft gebruikt per gebiedstype een ‘Afwegingskader’ op maat. 

 
Wij hebben deze modellen op hoofdlijnen samengevat in figuur 1.  
Met een dergelijk overzicht wordt duidelijk aan welke knoppen er gedraaid kan worden om invulling te geven aan opgaven. Hiermee kan ook gezocht worden 
naar de verbinding tussen verschillende thema’s. Dat kan tussen thema’s binnen eenzelfde opgave, maar ook tussen thema’s van verschillende opgaven. De 
energietransitie heeft bijvoorbeeld effect op de externe veiligheid en de externe veiligheid heeft invloed op de ruimte voor woningbouw. Door deze 
verbindingen bloot te leggen, kan de integraliteit in de omgevingsvisie worden bevorderd. Hiermee wordt ook inzichtelijk tussen welke thema’s het eventueel 
kan botsen.  
 
De gemeente Westvoorne geeft in haar omgevingsvisie nog het volgende mee over het plannen van opgaven: ‘’Gebruik de omgevingsvisie niet als een horloge 
waarbij van tevoren precies duidelijk is op welk punt de wijzer op een tijdstip staat, maar zie de omgevingsvisie als een kompas waarmee de richting wordt 
aangegeven. De kaders worden zo helder mogelijk geschetst, maar de verre tijdshorizon maakt het onmogelijk en onwenselijk om nu alles exact te voorspellen. 
Deze visie is veel meer een route of een richting dan een hard einddoel op zichzelf, een uitnodiging om bij te dragen aan het behoud en de verbetering van 
onze omgeving.’’ 
 

3. Kijk niet alleen naar meetbare veiligheid, maar ook naar de subjectieve kant 
Oosterling merkt op dat bij de inrichting van de fysieke leefomgeving vooral aandacht is voor objectieve veiligheid, hetgeen wat meetbaar is. Subjectieve 
veiligheid, dus het gevoel, wordt nog te weinig als input gebruikt om de fysieke leefomgeving mee in te richten. ‘’Terwijl de inrichting van onze leefomgeving 
direct invloed heeft op de sociale veiligheid, en dus veiligheidsgevoelens’’, aldus Oosterling.  
 
We kunnen onderscheid maken tussen de fysieke leefomgeving en de sociale leefomgeving. De sociale leefomgeving gaat vooral over de inpassing van 
ontmoetingsplekken. Zowel binnenruimten als buitenruimten kunnen een belangrijke verbindende functie hebben voor de wijk. Op deze plekken leren 
mensen elkaar kennen, waardoor ze vaker naar elkaar omkijken. Het zorgt voor sociale cohesie, wat invloed heeft op de sociale veiligheid. Mensen voelen 
zich veiliger en er is minder sprake van overlast en criminaliteit.  
 
Het verband tussen de fysieke leefomgeving en sociale veiligheid ligt in de ZETA-richtlijnen. Hiermee kan het gebruik en de waardering van de leefomgeving 
worden beïnvloed. Dit heeft ook weer direct invloed op de veiligheidsgevoelens. ZETA staat voor: 

 Zichtbaarheid: overzichtelijkheid, zichtlijnen en verlichting; 
 Eenduidigheid: zonering en markering van ruimten; 
 Toegankelijkheid: bereikbaar voor bedoeld gebruik en voor hulpdiensten; 
 Aantrekkelijkheid: zichtbare zorg en aandacht voor de leefomgeving. 

Figuur 1: Oog voor de leefomgeving 
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Tot slot is er nog een wederzijdse wisselwerking mogelijk tussen fysieke en sociale veiligheid. Het gaat niet per se over een verband, maar meer over de 
versmelting van de twee onderwerpen. Pyromanie is bijvoorbeeld een vorm van criminaliteit (sociale veiligheid) die zorgt voor een afname van brandveiligheid 
(fysieke veiligheid). Een ander voorbeeld is een woonwijk die vlak naast een spoor ligt waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd (fysieke veiligheid). 
Bewoners kunnen zich hierdoor onveilig voelen, wat dus te maken heeft met sociale veiligheid. 
 
Zoals Oosterling aangeeft, heeft de inrichting van de leefomgeving direct invloed op subjectieve veiligheid. Het is dus aan te raden om voor de omgevingsvisie 
niet alleen een analyse te maken van de objectieve veiligheid, maar ook van de veiligheidsgevoelens. Participatie van bewoners is daarmee belangrijk bij de 
invulling van de omgevingsvisie. 
 

4. Nodig (specialistische) adviseurs van andere organisaties uit om mee te denken 

Zuiderwijk geeft aan dat zij voor de totstandkoming van hun omgevingsvisie hebben gesproken met allerlei partijen die specialistische kennis in huis hebben. 
Ze ziet dat gemeenten deze kennis niet altijd zelf in huis hebben. Partijen die de gemeente Westland heeft uitgenodigd zijn onder andere het waterschap en 
de veiligheidsregio. De provincie, buurgemeenten, omgevingsdiensten, politie, gemeentelijke gezondheidsdienst en grote bedrijven kunnen ook interessante 
gesprekpartners zijn.  
 
Externe veiligheid is bijvoorbeeld een onderwerp waarover gemeenten vaak geen kennis in huis hebben. In dat geval schakelen ze de veiligheidsregio of 
omgevingsdienst in. Het is belangrijk dat deze partijen dan ook meepraten over de invulling van de omgevingsvisie. Zij weten goed wat de opgaven zijn en wat 
voor beleid nodig is en effectief kan zijn. Dit soort partijen hebben ook vaak data over de veilige en gezonde leefomgeving, die gemeenten niet tot hun 
beschikking hebben. Deze data is nodig om een gedetailleerd beeld te krijgen van de eventuele problematiek. Dit is de basis voor de verdere 
beleidsontwikkeling. Een veiligheidsregio heeft bijvoorbeeld data over de onderwerpen die zijn vastgelegd in het regionaal risicoprofiel en de risico’s die 
daarbij horen. Verschillende veiligheidsregio’s werken op dit moment aan dynamische risicoprofielen waarin zij regelmatig de risico’s in hun veiligheidsregio 
beschrijven. Zij kunnen hiervan desgevraagd ook gemeentelijke risicoprofielen maken, die gemeenten kunnen gebruiken als input voor de omgevingsvisie. 
Het gaat dan niet alleen om de risico’s van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid), maar ook om risico’s op natuurbranden, woningbranden en overstromingen. 
Ook met de andere genoemde partijen kunnen gemeenten om de tafel gaan zitten voor dergelijke input voor de omgevingsvisie.  
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5. Organiseer uitgebreid participatie en denk goed na over de opzet daarvan 

Participatie is belangrijk bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Zoals de gemeente Amsterdam in haar omgevingsvisie aangeeft, wordt een dorp of 
stad uiteindelijk gemaakt door hen die er gebruik van maken. De omgevingsvisie kan zorgen voor meer zeggenschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
voor de eigen leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat iedereen wordt uitgenodigd mee te denken over de visie.  
 
Uit de gesprekken zijn een drietal tips gekomen als het gaat om de organisatie van participatie: 

 Geef gesprekskaders mee: voor belanghebbenden en belangstellenden moet duidelijk zijn waar zij over kunnen meepraten en op welk detailniveau. 
Dit zorgt ervoor dat de focus op de juiste onderwerpen ligt en het gesprek niet over irrelevante zaken gaat.  

 Manage de verwachtingen: voor deze participanten moet ook duidelijk zijn op welke manier hun inbreng wordt gebruikt voor de omgevingsvisie. Dit 
voorkomt teleurstellingen over hun bijdrage. 

 Stem het gesprek af op de gesprekspartner. Participanten denken niet allemaal vanuit gemeentelijke domeinen en niet iedereen is bekend met 
vaktermen. Voer het gesprek vanuit gemeenschappelijke waarden, dat spreekt meer tot de verbeelding. Werkvormen als een ontwerpatelier kunnen 
daarbij helpen. Op een fysieke kaart kunnen deelnemers concreet visualiseren wat hun belangen zijn. Daarnaast wordt ook direct duidelijk wat de 
gevolgen van bepaalde keuzes zijn voor hun leefomgeving.   

 
In de omgevingsvisies van de gemeenten staat globaal beschreven hoe zij participatie hebben laten plaatsvinden: 
 
Amsterdam: ‘’We hebben gesprekken gevoerd met verschillende groepen in de stad: bewoners, ondernemers, jong en oud, geboren Amsterdammers en 
nieuwe Amsterdammers. In de zeven stadsdelen van Amsterdam hebben zeven verhalenvangers korte verhalen verzameld over wat mensen in de toekomst 
nodig hebben.’’ 
 
Delft: ‘’In een pril stadium zijn we al in gesprek gegaan met de stad. Op inspraakavonden, via enquêtes en gesprekken op straat zijn maar liefst 4.400 mensen 
ondervraagd. Bijzonder waren ook de sessies met jongeren van 11 tot 25 jaar, die vertelden wat er speelt in hun leefomgeving en wat ze belangrijk vinden 
voor de toekomst.’’ 
 
Westland: ‘’Samen met inwoners, bedrijfsleven, experts, buurgemeenten en andere stakeholders (zoals waterschap, veiligheidsregio etc.) is deze visie tot 
stand gebracht. We hebben vragen aan hen gesteld, informatie opgehaald en onze ideeën voor Westland aan hen voorgelegd.’’ 
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Westvoorne: ‘’We hebben een aantal dialoogavonden georganiseerd om alle inwoners de kans te geven om mee te praten. We hebben gesproken over de 
belangrijkste opgaven voor Westvoorne en haar deelgebieden. Ook hebben wij een open uitnodiging gedaan om ideeën en gedachten over de leefomgeving 
in Westvoorne in te dienen. Dit heeft geresulteerd in e-mails, telefoontjes en gesprekken met inwoners en bezoekers van Westvoorne. Bij het opstellen van 
een visie op de toekomst van de gemeente is de jeugd misschien wel de belangrijkste groep om te consulteren. Daarom hebben we tijdens een aantal sessies 
gesproken met de jeugdraad om de wensen van jongeren mee te kunnen nemen in de visie.’’ 
 
Zwolle: ‘’We hebben veel gesprekken gevoerd met de inwoners van Zwolle over hoe we met elkaar over onze leefomgeving denken en hoe ze tegen de 
toekomst van Zwolle aankijken. In het eerste ontwerp van deze omgevingsvisie hadden we het over de groei van de stad en we hadden daar ook aantallen 
woningen bij geplaatst. De gesprekken die we daarna voerden maakten goed duidelijk dat praten over aantallen geen goed gevoel geeft. Het gaat niet om 
aantallen, maar om kwaliteit, de menselijke maat.’’ 
 
Wat valt op: 
 

 De gemeenten hebben een aantal vernieuwende werkvormen gebruikt. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor verhalenvangers. De gemeente 
Westvoorne bood de mogelijkheid om te bellen of mailen. De gemeente Delft heeft naast inspraakavonden gekozen voor enquêtes en persoonlijke 
gesprekken op straat. Hiermee worden ook de mensen betrokken die normaal gesproken niet naar inspraakavonden komen. 

 De gemeente Westvoorne en Delft hechten veel waarde aan de inbreng van jongeren. Deze groep is dan ook expliciet uitgenodigd om mee te praten. 
 Voor de gemeente Zwolle was het participatieproces ook een leerproces. Zij hebben geconcludeerd dat bewoners niet denken vanuit kwantiteit, maar 

vanuit kwaliteit.  
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5 KEER VEILIGHEID IN DE OMGEVINGSVISIE 
 
De gemeenten hebben voor de volgende veiligheidsthema’s in hun omgevingsvisie, de ene keer op hoofdlijnen en de andere keer op detailniveau, opgenomen 
wat het beleid gaat zijn: 
 

Gemeente Amsterdam Gemeente Zwolle Gemeente Westland Gemeente Westvoorne Gemeente Delft 
Externe veiligheid 
Waterveiligheid 
Verkeersveiligheid 
Bouwveiligheid 

Externe veiligheid 
Waterveiligheid 
Verkeersveiligheid 
 

Sociale veiligheid 
Externe veiligheid 
Waterveiligheid 
Verkeersveiligheid 

Externe veiligheid 
Verkeersveiligheid 
 

Sociale veiligheid 
Externe veiligheid 
Waterveiligheid 
Verkeersveiligheid 

 
Wat valt op: 
 

 Gemeente Westland en Delft hebben een aparte paragraaf opgenomen voor veiligheid. Hierin komen dan vooral sociale veiligheid en externe 
veiligheid in terug. Thema’s als waterveiligheid en verkeersveiligheid zijn nog wel apart opgenomen en worden gecombineerd met respectievelijk de 
opgaven klimaat en mobiliteit.  

 Gemeente Amsterdam, Zwolle en Westvoorne hebben geen aparte paragraaf opgenomen voor veiligheid. De hoofdstukken zijn op basis van 
Amsterdamse ambities, Zwolse kwaliteiten en Westvoornse thema’s ingedeeld en daarbinnen is gezocht naar de verbinding met veiligheidsthema’s. 

 De gemeente Westland en Delft hebben een aparte visie opgenomen voor veiligheid in het algemeen. Uit de omgevingsvisies van Amsterdam, Zwolle 
en Westvoorne komt dit minder concreet naar voren.  

 Gemeente Westland en Delft hebben ook het thema sociale veiligheid in hun omgevingsvisie genoemd. Dat is opvallend, want het is een thema waarbij 
in de eerste instantie niet direct aan de fysieke leefomgeving wordt gedacht. Via ruimtelijke ordening willen zij echter ook de sociale veiligheid 
bevorderen.  

 Gemeente Amsterdam heeft als enige het thema bouwveiligheid in haar omgevingsvisie genoemd. Veiligheid van gebouwen op zichzelf wordt 
voornamelijk in het Besluit bouwwerken leefomgeving geregeld. Er zijn echter ook componenten aan bouwveiligheid die hun uitwerking hebben op 
de fysieke leefomgeving. Het is interessant dat Amsterdam hier aandacht aan heeft gegeven in de omgevingsvisie. 
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Amsterdam 
 
Externe veiligheid: Veiligheidsbeleid moet ervoor zorgen dat onnodige risico’s worden geëlimineerd, ongewoon grote risico’s 
worden vermeden en het aanvaardbaarheidsniveau van risico’s wordt benoemd. Maatregelen die onder andere worden 
genomen: 

 Ruimte maken voor de vestiging van hulpdiensten als politie en brandweer voor een goede bereikbaarheid en een 
adequate incidentbestrijding. 

 Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen met nieuwe risico’s, zoals de energietransitie.  
 Beleid omtrent aandachtsgebieden (zie voor uitleg figuur 2). De wijze waarop in dergelijke gebieden om wordt gegaan 

met deze risico’s en welke risico’s daar aanvaardbaar zijn, moet nog verder worden uitgewerkt. Om chemische clusters (Haven van Amsterdam) komen 
risicogebieden te liggen, vergelijkbaar met de huidige veiligheidscontouren. Dit is één plaatsgebonden risicocontour voor alle risicovolle activiteiten 
die plaatsvinden binnen het havengebied. Hiermee is ruimte gereserveerd voor de groei van bedrijven. Daarbinnen zullen ook aandachtsgebieden 
komen te liggen.  

 
Waterveiligheid: De zorg voor veilige waterkeringen en zo laag mogelijke overstromingskansen ligt bij de waterbeherende partijen. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid dat binnen ruimtelijke projecten de huidige primaire en regionale keringen niet doorsneden of verzwakt worden, en er voldoende ruimte 
blijft voor toekomstige versterkingen. 
 
Verkeersveiligheid: Meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast. Buurten en kernen worden verbonden door een netwerk van veilige 
fietsroutes en openbaar vervoer. Nu nog drukke autostraten zijn straks aantrekkelijke stadslanen die naast auto-ontsluitingsroute ook belangrijk zijn voor fiets 
en openbaar vervoer. 
 
Bouwveiligheid: Er komen meer regels voor onder meer bouwveiligheid, plaatsing van bouwmaterialen in de openbare ruimte, hijszones en communicatie 
met de omgeving. 
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Delft 
 
Algemene veiligheidsvisie: Delft is in 2040 een veilige stad, zowel sociaal als fysiek. Bewoners, bezoekers en mensen die in Delft 
werken, voelen zich veilig in de stad. Zij kunnen zich overal bewegen en worden niet belemmerd door criminaliteit en onveiligheid. 
 
Sociale veiligheid: De richtlijn Sociaal Veilig Ontwerp (SVO), met focus op de nieuw te ontwikkelen gebieden, zal onderdeel zijn van 
onze aanpak bij alle nieuwe initiatieven. Doodlopende, donkere, kronkelige en verborgen plekken en routes in de wijk kunnen zorgen 
voor overlast en criminaliteit en moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Sociale controle is beter mogelijk in een ruim opgezette, open 
en overzichtelijke omgeving met goede zichtlijnen. Voldoende goed werkende verlichting gedurende de avond en nacht is voor 
bewoners met het oog op de zichtbaarheid van groot belang. Het onderhoud van bestrating en groen, en verwijdering van (grof)vuil 
leiden tot een verhoogd veiligheidsgevoel en het voorkomen van ongewenst gedrag. 
 
Externe veiligheid: Om veiligheid te verbeteren, pakken we het liefst de bron van de risico’s aan. Daarbij wordt rekening gehouden met het stapelen van 
risico’s, zodat het samenbrengen van meerdere (risicovormende) thema’s niet voor een toename van het risico zorgt. Bij (her)ontwikkelingen wordt rekening 
gehouden met de aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolken. Dit geldt onder meer voor gebieden in de buurt van risicobronnen, zoals bedrijven, 
buisleidingen en transportroutes. Dit vraagt maatwerk per gebied. Dit doen we door de afstand tot een risicobron te vergroten, zodat slachtoffers en schade 
beperkt worden. Gebouwen voor het verblijf van (zeer) kwetsbare groepen personen (zoals kinderdagverblijven en zorgbehoevenden) en vitale infrastructuur 
komen op een grotere afstand van de risicobron. Dit vergroot de mogelijkheid om mensen die niet zelfredzaam zijn in veiligheid te brengen. Dichte bebouwing 
kan problemen geven als mensen gebouwen of de omgeving willen ontvluchten bij een incident. Om dit te ondervangen, wordt de omgeving zo ingericht dat 
evacuatie van gebouwen en ook het ontvluchten van het hele gebied mogelijk zijn. De inrichting is zo dat de gebouwen brandveilig zijn, de hulpdiensten het 
gebied goed kunnen bereiken, er voldoende bluswater aanwezig is en altijd een snelle en effectieve hulpverlening kan plaatsvinden.  
 
Waterveiligheid: Door de fysieke leefomgeving bewust in te richten, kunnen we een bijdrage leveren aan het water-robuust maken van de omgeving en het 
beschermen van objecten of functies tegen overstroming. Maatregelen die bijdragen aan de Delftse klimaatadaptatiestrategie zijn bijvoorbeeld blauwe en 
groene daken, groene gevels, toepassen halfverharding en/of aanleg drainagesystemen, geveltuinen, het aanleggen van wadi’s, meer strategisch geplaatst 
groen op routes voor langzaam verkeer en de realisatie van voldoende prettige koele plekken op loopafstand. 
 
Verkeersveiligheid: Om de veiligheid te borgen, moeten de verschillende verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden zijn. De auto is in de stad te gast en 
komt bij voorkeur niet te veel in het centrum. In de wijken en buurten is voor auto’s wel plek. We brengen een duidelijke hiërarchie aan in de verschillende 
netwerken, met hoofdroutes en routes met extra kwaliteit en prioriteit. We kennen verschillende prioriteit toe aan de diverse vervoersnetwerken. Deze zijn 
leidend bij toekomstige herinrichtingen. 
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Westland 
 
Algemene omgevingsvisie: Veiligheid vormt de basis van prettig wonen. Westland heeft deze basis heel behoorlijk op orde. Dit 
geldt zowel voor de ‘meetbare’ veiligheid als het veiligheidsgevoel. Toch vraagt veiligheid onze voortdurende aandacht. We willen 
onze basis verder verstevigen en nieuwe stappen zetten rond complexe opgaven, zoals ondermijning. 
 
Sociale veiligheid: De inrichting van de openbare ruimte is medebepalend voor de veiligheid van die ruimte. Door de 
woonomgeving veilig in te richten, verbeteren de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Westland gebruikt slimme inrichtings- 
en beheerconcepten, waaronder verlichting. 
 
Externe veiligheid: Om de veiligheid te verbeteren pakken we het liefst de bron van de risico’s aan. Dat kan helaas niet altijd. In 
dat geval is het belangrijk om de omgeving zo in te richten dat risico’s beperkt worden. Dit betekent dat de afstand tot een risico moet worden vergroot om 
slachtoffers en schade te beperken. Dit is extra belangrijk wanneer er in de omgeving kwetsbare groepen of vitale infrastructuren zijn. We vertalen risico’s 
naar de ruimtelijke ordening door onder andere fysiek afstand te creëren tussen nieuwe ontwikkelingen en risicobronnen en vlucht- en schuilmogelijkheden 
te creëren. Bewuste keuzes maken bij bouwprojecten draagt bij aan de veiligheid. Denk aan gebiedsindeling, locatiekeuze, manier van bouwen, type 
bebouwing en de inrichting van en rond een gebouw. Goede en duidelijke vluchtwegen helpen mensen snel en veilig naar een veilige omgeving te vluchten 
indien nodig. Hulpverleners kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid van gebieden, bouwwerken en bedrijven doordacht is. Een goede 
bluswatervoorziening en goede opstelplaatsen voor de hulpdiensten zijn erg belangrijk. 
 
Waterveiligheid: Als pilot is een zandmotor aangelegd voor de kust, waarmee de waterveiligheid de komende decennia, en in ieder geval tot 2050, 
gegarandeerd moet zijn. De zandige kust groeit zo mee met de zeespiegel. Nieuwbouwprojecten liggen vaak in laaggelegen gebieden. Westland gaat 
onderzoeken of de hoofdinfrastructuur verhoogd aangelegd kan worden, als extra veiligheidsmaatregel bij mogelijke overstromingen in de toekomst. Ook 
onderzoeken we hoe mensen naar hoger gelegen gebieden geëvacueerd kunnen worden, zonder dat zij het gebied hoeven te verlaten. Uiteraard 
communiceren we met onze inwoners over evacuatiemogelijkheden in geval van een overstroming. We bouwen niet meer op de laagst gelegen locaties en 
stimuleren het meer waterbestendig maken van vastgoed en terreinen door (glastuinbouw) bedrijven, particulieren en woningbouwcorporaties. 
 
Verkeersveiligheid: Gemeente Westland kiest er bij de inrichting van de openbare ruimte voor om vanuit de langzame verkeersdeelnemer te redeneren. Het 
fietsgebruik zal toenemen door het fietsnetwerk binnen en van/naar Westland sterk te verbeteren en uit te breiden. Ook realiseren we, samen met onze 
partners, vijf metropolitane fietspaden van Westland naar o.a. Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam. Door de dorpen onderling met snelle, verkeersveilige 
en comfortabele fietspaden en voetpaden te verbinden, stimuleert Westland lopen en fietsen binnen de gemeente. We inventariseren daarom waar comfort 
en veiligheid de komende jaren moeten worden verbeterd. De zonering van verkeersstromen, met bijbehorende voorzieningen en gebruiksregels, is een 
belangrijke voorwaarde voor verkeersveiligheid. 
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Westvoorne 
 
Verkeersveiligheid: De ontsluiting van Oostvoorne wordt (vooral tijdens de spits) verbeterd door de aanleg van een 
ongelijkvloers kruispunt en de aanleg van uitvoegstroken. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Relevant daarbij is 
ook het doortrekken van de parallelweg van de N218 tussen de Noordweg en de Krimweg. Op de lokale infrastructuur - 
waaronder op de N496 (Westvoorneweg) en N218 (Kleidijk) - nemen en ondersteunen we maatregelen die de 
verkeersveiligheid verbeteren: aanleg van rotondes en van ontbrekende fietsinfrastructuur. 
 
Externe veiligheid: In het kader van het gemeentelijke externe veiligheidsbeleid worden onder andere de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Bij ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen wordt altijd beoordeeld of het initiatief is gelegen binnen de voor externe veiligheid relevante 
veiligheidscontouren.  

2. Initiatieven binnen de plaatsgebonden risicocontour zijn niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Onder zwaarwegende redenen wordt 
verstaan vervangende nieuwbouw en consoliderende situaties.  

3. Bij initiatieven binnen de toetsingsafstand van het groepsrisico wordt altijd de omvang van het groepsrisico bepaald. Uitgangspunt is dat de 
oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Als het groepsrisico meer dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde bedraagt en de 
oriëntatiewaarde wordt niet overschreden, wordt volstaan met een beperkte groepsrisicoverantwoording. Als de oriënterende waarde van het 
groepsrisico wordt overschreden, is een uitgebreide groepsrisicoverantwoording noodzakelijk. Een uitgebreide groepsrisicoverantwoording wordt 
altijd aan de gemeenteraad voorgelegd.  

4. Bij een groepsrisicoverantwoording wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Ongeacht de 
hoogte van het groepsrisico wordt in alle gevallen naar een optimale zelfredzaamheid en situatie voor de rampenbeheersing gestreefd. Bij nieuwe 
initiatieven wordt er naar gestreefd de maatregelen die de VRR adviseert uit te voeren en te borgen in de besluitvorming (bestemmingsplan, 
omgevingsvergunning).  

5. Binnen de gemeente wordt de vestiging van nieuwe inrichtingen die vallen onder het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) in principe niet 
toegestaan, met uitzondering van de mogelijke vestiging van een LPG-tankstation. Uitbreiding van een bestaand Bevi-bedrijf binnen de gemeente 
wordt in principe toegestaan als de omvang van het groepsrisico niet boven de oriënterende waarde uitkomt.   

6. Rond het havencomplex Rotterdam is een veiligheidscontour gelegd. Binnen deze veiligheidscontour worden in principe geen nieuwe (beperkt) 
kwetsbare objecten toegestaan. 

Opvallend is dat deze uitgangspunten nog vooral zijn gebaseerd op de ‘oude’ benadering van externe veiligheid. Er wordt namelijk nog gewerkt met de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Met de komst van de Omgevingswet zal deze systematiek niet meer leidend zijn. We gaan minder rekenen aan het 
groepsrisico (en vergelijken met de oriëntatiewaarde) en meer het gesprek voeren over de ruimtelijke ordening aan de hand van zogenaamde 
‘aandachtsgebieden’ voor externe veiligheid. Zie ook de paragraaf over de modernisering omgevingsveiligheid. 
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Zwolle 
 
Externe veiligheid: Bij de ontwikkeling rondom verkeersassen, bedrijven en activiteiten houden we rekening met de risico’s door 
de functies die daar worden toegestaan door middel van onder andere de afstand en de mogelijkheden voor ontvluchting en 
bestrijding. De gemeente Zwolle garandeert daarbij de basisveiligheid voor haar inwoners. Onder basisveiligheid in het kader van 
externe veiligheid wordt verstaan:  

• Er wordt altijd voldaan aan normen voor plaatsgebonden risico;  
• Er wordt gebiedsgericht invulling geven aan het groepsrisicobeleid hetgeen wordt opgenomen in het omgevingsplan;  
• Veiligheidsdoelstellingen passen bij de typering van het gebied;  
• Er wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op de landelijke beleidsontwikkelingen die een ongunstige invloed kunnen 

hebben op de veiligheidssituatie in Zwolle. Het doel is het bewaken van een optimaal veiligheidsniveau. 
 
Waterveiligheid: De waterveiligheid vanuit het watersysteem door middel van primaire keringen en regionale keringen wordt op 
orde gebracht door onze regionale partners. Als gemeente zien we, dat het watersysteem in toenemende mate impact heeft op het veilig en comfortabel 
wonen en werken in de stad. Daarom werken we samen met deze partners om de toenemende risico’s op (grond)wateroverlast tegen te gaan, zodat Zwolle 
nu en in de toekomst leefbaar is. Dit doen we door water en ruimte te verbinden en gezamenlijk te zoeken naar passende oplossingsrichtingen voor een veilig 
hoofdwatersysteem, waarbij we uitgaan van een gebiedsbenadering in plaats van traditionele dijkversterkingsprojecten. 
 
Verkeersveiligheid: Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Er is een transformatie van ons verkeers- en vervoerssysteem nodig om daarmee mogelijk te 
maken dat de stad kan blijven groeien en dat de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid gewaarborgd blijven. We willen de verkeersveiligheid 
verbeteren en lopen en fietsen stimuleren, door verkeersbarrières te verzachten en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren. In 
Zwolle hanteren we twee leidende principes om ervoor te zorgen dat lopen en fietsen, al dan niet in combinatie met bus en trein, de norm worden bij alle 
nieuwe ontwikkelingen. Dit zijn: 

1. De STO(M)P-methodiek: de gemeente gaat eerst uit van Stappen (wandelaars), en kijkt vervolgens naar Trappen (fietsers) dan het OV en tot slot 
de Personenauto’s. Ze passen bij dit alles zoveel mogelijk het principe van Mobility as a Service (MAAS) toe. Dit wil zeggen dat ze streven naar 
slimme (digitale) oplossingen voor het bijvoorbeeld het kunnen reserveren van deelauto’s of het checken van de beschikbaarheid en betalen van 
deelmobiliteit of openbaar vervoer. Voornaamste uitdaging hierbij is om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te realiseren.  

2. Ladder van duurzame mobiliteit: de gemeente hanteert dit uitgangspunt bij alle ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving om juiste keuzes op 
het gebied van mobiliteit te maken. Ze beginnen daarbij altijd met de ruimtelijke ordening als middel om ervoor te zorgen dat er bij een nieuw 
woningbouwproject of andere fysieke ontwikkeling gestreefd wordt naar zo weinig mogelijke groei van het autobezit en gebruik. Ze hanteren 
daarbij de principes van gebieds- en knooppuntontwikkeling vanuit de fiets, voetganger en de combinatie daarvan met bus en trein.  
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MODERNISERING OMGEVINGSVEILIGHEID 
 
Samen met de invoering van de Omgevingswet wordt het huidige externe veiligheidsbeleid gemoderniseerd (Modernisering Omgevingsveiligheid). Wat hierbij 
vooral verandert, is hoe we omgaan met het groepsrisico. Onder de huidige wetgeving is het nog verplicht om het groepsrisico te berekenen. Dat is na de 
invoering van de Omgevingswet niet meer het geval. De berekeningen zorgen namelijk voor abstracte risicogetallen waar overheden en ruimtelijke 
ontwikkelaars niet altijd wat mee kunnen. Dat wil zeggen, risicogetallen zijn lastig te vertalen naar veiligheidsbeleid en ontwerpvariabelen. Daarnaast weten 
bewoners hiermee alsnog niet welk risico ze lopen. Dat moet anders. 
 
Het groepsrisico wordt straks op een kaart gevisualiseerd, met drie aandachtsgebieden (voor brand, explosie 
en gifwolk) rond een risicobron. Hiermee is inzichtelijk wat de effecten van een ongeval zijn en tot waar ze 
levensbedreigend zijn. Het laat zien tot waar mensen binnenshuis onvoldoende beschermd zijn. Hiermee wordt 
het eenvoudiger af te wegen waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (niet) wenselijk zijn. Het nodigt ook uit 
om in de verkenningsfase het gesprek over externe veiligheid al te voeren. Iets wat nu vooral tijdens of na de 
uitvoering van een ruimtelijk ontwikkeling gebeurt. 
 
Gemeenten moeten bedenken welk beschermingsniveau ze willen hanteren binnen deze aandachtsgebieden.  
Dus wat is de visie? Deze visie werken ze uit in het omgevingsplan. Daarbij kunnen gemeenten zich de volgende 
vragen stellen: 

 Waar laten we nieuwe risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen en bijhorende aandachtsgebieden toe? 
 In welke aandachtsgebieden laten we nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen en locaties , kwetsbare gebouwen en locaties  en zeer kwetsbare 

gebouwen toe? 
 Voor welke situaties gaan we omgevingsmaatregelen voorschrijven voor de aanvullende bescherming en wat voor omgevingsmaatregelen kunnen dit 

zijn? 
 Welke aandachtsgebieden wijzen we (gedeeltelijk) aan als voorschriftengebieden om bouwkundige maatregelen te eisen? 
 Welke gebieden wijzen we aan als attentiegebieden om mensen op buitenlocaties extra te beschermen? 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Aandachtsgebieden 

Een gemeente heeft de mogelijkheid om voorschriftengebieden en attentiegebieden aan te wijzen. In een voorschriftengebied gelden extra 
bouwkundige eisen voor nieuwbouw. Alleen gebieden die in een brand- of explosieaandachtsgebied liggen, kunnen (gedeeltelijk) worden aangewezen 
als voorschriftengebied. Als het gaat om (beperkt) kwetsbare gebouwen mogen gemeenten hier zelf een afweging over maken. In het geval van zeer 
kwetsbare gebouwen zijn ze verplicht om voorschriftengebieden aan te wijzen. Tot slot kunnen gemeenten attentiegebieden aanwijzen om mensen 
aanvullend te beschermen. Het gaat dan om de bescherming van mensen op buitenlocaties, die de bescherming van een gebouw niet hebben. 
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We zien dat gemeenten vaak nog stoeien met hoe externe veiligheid een plek moet krijgen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. In de omgevingsvisies 
die we hebben bekeken zit ook verschil in de aanpak (zie tabel 1). Opvallend is dat de gemeente Amsterdam, Zwolle en Delft concreet benoemen dat ze gaan 
nadenken over de invulling van het nieuwe groepsrisicobeleid. Dit komt bij de andere gemeenten minder concreet naar voren. De gemeente Westvoorne 
heeft externe veiligheid ook uitgebreid opgenomen in de omgevingsvisie. De uitspraken zijn echter nog vooral gebaseerd op de ‘oude’ benadering van het 
groepsrisico dat draait om de oriëntatiewaarde.  
 

Maatregelen externe veiligheid Amsterdam Zwolle Westland Westvoorne Delft 
Bronaanpak    X  X 
Voldoen plaatsgebonden risico  X  X  
Groepsrisicobeleid maken (aandachtsgebieden) X X   X  
Afstand houden  X X  X 
Bereikbaarheid  X  X  X 
Bestrijdbaarheid (bluswatervoorziening) X X X X X 
Zelfredzaam: vluchten  X X X X 
Zelfredzaam: schuilen   X X  

Tabel 1: externe veiligheid in de omgevingsvisie 

Andere verschillen zijn: 
 De gemeente Amsterdam heeft aandacht voor nieuwe ontwikkelingen met nieuwe risico’s, zoals de energietransitie; 
 De gemeente Zwolle gaat veiligheidsdoelstellingen per gebiedstype opstellen; 
 De gemeente Westland kijkt uitgebreid naar de ruimtelijke ordening: gebiedsindeling, locatiekeuze, manier van bouwen, type bebouwing en de 

inrichting van en rond een gebouw;  
 De gemeente Westvoorne staat de vestiging van nieuwe bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet meer toe; 
 De gemeente Delft heeft aandacht voor risicocumulatie. 

 

AFSLUITEND 
 
Eén van de twee maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 
De omgevingsvisie, en later het omgevingsplan/de omgevingsverordening, zijn instrumenten die gemeenten en provincies kunnen gebruiken om invulling te 
geven aan deze doelstelling. Dat is nog geen eenvoudige opgave. Met deze publicatie willen wij een aantal voorbeelden laten zien die daarvoor ter inspiratie 
kunnen dienen.  
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COLOFON 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Over OVO 
 

Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is een initiatief 
van het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur en 
sinds 2013 actief. Het netwerk stimuleert vroegtijdige 
betrokkenheid van omgevingsveiligheid bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dat gebeurt door de samenwerking 

tussen veiligheidskundigen, ruimtelijke ontwikkelaars en 
bestuurders te versterken. 

 

OVO organiseert elk jaar een aantal activiteiten die aan 
deze doelstelling bijdragen. Denk aan bestuurdersreizen, 
ontwerpwedstrijden, ontwerpateliers en masterclasses. 
Ook brengt OVO dit jaar een nieuw boek uit, genoemd 

‘Een veilig idee’. 
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Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van 
deze publicatie, aanvaarden Ontwerp Veilige Omgeving en de 
betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook 
voor het gebruik van de in deze publicatie vermelde gegevens. Alles 
uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt mits de bron wordt vermeld. 


