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0. SAMENVATTING 

Op 1 januari 2021 is het naar verwachting zover, dan treedt de Omgevingswet in 
werking. De Omgevingswet zal de huidige wet‐ en regelgeving op het gebied van de 
fysieke leefomgeving van ruim 20 wetten en tientallen besluiten samenbrengen in 
één nieuwe wet met vier Algemene Maatregelen van Bestuur. De Omgevingswet is 
gericht op het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een vei‐
lige en gezonde  fysieke  leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Fysieke 
veiligheid valt onder de reikwijdte van de Omgevingswet.  
 
De wet kent bestuursorganen op vier niveaus: Rijk, provincies, waterschappen en 
gemeenten. Deze Handreiking ziet op het instrumentarium van de Omgevingswet 
voor gemeenten en de wijze waarop veiligheid daarin een plek krijgt. De Veilig‐
heidsregio’s zijn in dit geheel de wettelijke adviesinstanties voor bepaalde activitei‐
ten. Bij de totstandkoming van beleid en regelgeving en het toepassen van de in‐
strumenten van de wet moeten gemeenten afstemmen met de Veiligheidsregio’s. 
De Handreiking richt zich niet op activiteiten en besluiten van het Rijk en de provin‐
cies. Duidelijk mag zijn dat de Veiligheidsregio’s ook graag in goed overleg met deze 
overheden tot een veilige fysieke leefomgeving wensen te komen. 
 
De Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân vinden het belangrijk dat het 
aspect fysieke veiligheid een goede plek krijgt binnen omgevingsvisies, omgevings‐
plannen en omgevingsvergunningen en onderdeel is van de integrale afweging van 
initiatieven. Zij willen gemeenten hierin ondersteunen om samen hiervoor zorg te 
dragen. Voor de onderwerpen die relevant zijn en waarvoor het rijk geen regels 
(meer) stelt en gemeenten regels kunnen opnemen  in het omgevingsplan zijn  in 
deze Handreiking bouwstenen opgenomen. Het zijn voorbeelden van regels die ge‐
meenten kunnen inspireren om regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving in 
hun omgevingsplannen te kunnen opnemen.  
 
De Handreiking gaat niet alleen over regels in het omgevingsplan. De Veiligheidsre‐
gio’s achten het ook van belang om met gemeenten in gesprek te gaan en hen te 
adviseren over de fysieke veiligheid. Daarom  is  in deze Handreiking een checklist 
opgenomen waarin wordt aangegeven in welke gevallen en voor welke activiteiten 
de Veiligheidsregio’s, naast het wettelijk geregelde adviesrecht, graag betrokken 
willen worden bij de totstandkoming van beleid, regelgeving, vergunningen en an‐
dere besluiten op het gebied van de  fysieke  leefomgeving. De Veiligheidsregio’s 
zien het als een belangrijke taak om gemeenten te adviseren op het terrein van de 
veiligheid. Deze taak vloeit ook voort uit de Wet veiligheidsregio’s en is ook opge‐
nomen in de beleidsplannen van de Veiligheidsregio’s. 
 
Deze Handreiking is geschreven voor de Veiligheidsregio’s. Dit laat onverlet dat der‐
den ook op basis van deze Handreiking inzicht kunnen krijgen in het aspect veilig‐
heid. Dit bevat meer dan vaak wordt gedacht. 
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De Handreiking bestaat uit twee delen.  
 
In Deel 1 wordt een toelichting gegeven op de Omgevingswet en op de instrumen‐
ten van deze wet. Tevens wordt aangegeven voor welke onderwerpen de Veilig‐
heidsregio’s graag regels in het omgevingsplan zien opgenomen. Hierbij wordt een 
relatie gelegd met de Kernwaarden en de doelen van de Veiligheidsregio’s. Ten‐
slotte wordt besproken op welke wijze de Veiligheidsregio’s invulling kunnen geven 
aan het adviseren over besluiten en welke onderwerpen in een omgevingsvisie op‐
genomen teneinde een goede basis te leggen onder de regels van het omgevings‐
plan. 
 
Deel 2 bevat voorbeeldregels voor de volgende onderwerpen: 

‐ Bluswatervoorziening en bereikbaarheid  
‐ Gebruik gebouwen 
‐ Externe veiligheid (ruimtelijk en functioneel) 
‐ Opslag van stoffen 
‐ Evenementen 
‐ Natuurbranden 

De regels worden vergezeld van een korte toelichting. 



20171682  blz 3

 

 
 
Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Concept / 20‐09‐2019 

DEEL 1: KADER  
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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Iedereen wil wonen, werken, ondernemen, verblijven en recreëren in een aantrek‐
kelijke en veilige leefomgeving. Daarvoor is overzichtelijke wet‐ en regelgeving no‐
dig die aansluit bij de praktijk. De Omgevingswet beoogt hierin te voorzien.  
 
De Omgevingswet is met het oog op een duurzame ontwikkeling, de bewoonbaar‐
heid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu gericht op 
het in onderlinge samenhang:  

1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomge‐
ving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde 
van de natuur, en 

2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomge‐
ving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.  

 
In de Omgevingswet staat een opsomming van onderdelen die in elk geval onder 
de fysieke leefomgeving vallen: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, wa‐
ter, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. De 
wet geeft geen definitie van wat precies onder de fysieke leefomgeving wordt ver‐
staan. In de praktijk zal de komende jaren moeten blijken welke reikwijdte de wet 
uiteindelijk heeft. Voor het aspect veiligheid bestaat geen onduidelijkheid. Veilig‐
heid, en daarmee fysieke veiligheid, valt onder de reikwijdte van de Omgevingswet, 
voor zover het betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Zaken betreffende de 
openbare orde en terrorisme vallen hierbuiten. 
 
De Omgevingswet  treedt naar verwachting op 1  januari 2021  in werking. Het  is 
raadzaam dat Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en ketenpartners zich 
tijdig op deze nieuwe wet voorbereiden. 
 
De Veiligheidsregio’s zijn één van de ketenpartners van de gemeenten. De taak van 
de Veiligheidsregio’s is om het aspect fysieke veiligheid binnen deze keten op een 
goede manier onderdeel te laten zijn van de afweging van een goede fysieke leef‐
omgeving. Dit geldt voor de visie‐ en besluitvorming van het Rijk, de provincies en 
de gemeenten.  
 
Deze Handreiking richt zich op de inhoud en de totstandkoming van het omgevings‐
plan van gemeenten. Fysieke veiligheid maakt deel uit van het beleid van gemeen‐
ten en de uitvoering daarvan. De Omgevingswet biedt de Veiligheidsregio’s de mo‐
gelijkheid om hun adviesrol zoals die in de Wet op de Veiligheidsregio’s is verankerd 
te vernieuwen en op een goede wijze invulling te geven.  
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1.   2. Doelgroep Handreiking 

Deze Handreiking is bedoeld voor de medewerkers van de drie noordelijke Veilig‐
heidsregio’s Groningen, Fryslân  (brandweer) en Drenthe, om hen handvatten  te 
bieden hoe fysieke veiligheid onder de Omgevingswet in het omgevingsplan gere‐
geld kan worden. De handvatten geven aan hoe de kernwaarden van de Veiligheids‐
regio vertaald kunnen worden  in concrete planregels en hoe met behulp van de 
andere  instrumenten van de Omgevingswet het aspect  fysieke veiligheid op een 
goede wijze bij de besluitvorming wordt betrokken. De Handreiking is bedoeld voor 
de Veiligheidsregio’s als ‘houvast’ en ‘hulpmiddel’ om het gesprek met de gemeen‐
ten aan te gaan.  

1.   3. Inbreng Veiligheidsregio’s bij implementatie Omgevingswet 

De drie noordelijke Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân (brandweer) en Drenthe 
willen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet een pro‐actieve rol 
vervullen. Gezamenlijk met de noordelijke  gemeenten willen  zij  komen  tot  een 
goede  implementatie en uitvoering van de Omgevingswet op het aspect  fysieke 
veiligheid. De Veiligheidsregio’s willen  in gezamenlijk overleg met de gemeenten 
het aspect fysieke veiligheid een  juiste plaats geven bij de totstandkoming en de 
inhoud van de instrumenten van de Omgevingswet.  
 
De Veiligheidsregio’s geven  invulling aan hun pro‐actieve rol vanuit de  landelijke 
doelen en kernwaarden. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel (bron: ‘Kern‐
waarden Veiligheidsregio’s’1). 
 
Overzicht Kernwaarden Veiligheidsregio’s 

Kernwaarden Veiligheidsregio's 

Wettelijk ka‐
der 
(missie) 

Het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen 
en crises. 

Visie  Een duurzaam veilige fysieke leefomgeving 

Doelen  Veilige bouwwerken en omgeving 
(waarden)  Een zelfredzame en samenredzame samenleving 
   Beschermen van (zeer) kwetsbare groepen 
   Effectieve hulpverlening 
   Continuïteit van de samenleving (waaronder zorgcontinuïteit en 

vitale infrastructuur) 

Kernwaarden 1. De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door 
(fysieke) veiligheid 

(waardes)  2. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgeving 
   3. De leefomgeving wordt mede vormgegeven volgens de ont‐

werpprincipes voor veiligheid: 
   a) Voorkomen of beperking van risico’s vergroot de 

veiligheid 

                                                            
1 Versie 1.1; d.d. 15 oktober 2018; vastgesteld door Raad Brandweercommandanten en de Raad di‐
recteuren Veiligheidsregio’s.  
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   b) Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid 
   c) Bouwwerken en omgeving bieden bescherming 
   d) Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te ver‐

laten 
   e) De omgeving maakt snel en effectief optreden van 

de hulpdiensten mogelijk 
   f) Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg 
   4. Mensen zijn bekend met risico's en weten hoe te handelen 

 
De Veiligheidsregio’s zien graag dat omgevingsplannen een bijdrage  leveren aan 
het bereiken van de visie, de doelen en de kernwaarden. Het is van belang dat ge‐
meenten beseffen dat zij met hun  instrumenten een wezenlijke bijdrage kunnen 
leveren aan de fysieke veiligheid. 

1.   4. Crisistypen 

De Veiligheidsregio’s werken met een groot aantal crisistypen die gebaseerd zijn op 
het regionaal risicoprofiel. Een overzicht hiervan is hierna opgenomen. 
 

Thema  Crisistype 

Natuurlijke  
omgeving  

Overstroming 
Natuurbranden 
Extreme weersomstandigheden 
Aardbevingen 
Plagen 
Dierziekten 

Gebouwde  
omgeving 

Branden in kwetsbare objecten 
Instortingen in grote gebouwen en kunstwerken 

Technologische 
omgeving 

Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht 
Incident met giftige stof in open lucht 
Kernincidenten 

Vitale  
infrastructuur en  
voorzieningen 

Verstoring energievoorziening 
Verstoring drinkwatervoorziening 
Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering 
Verstoring telecommunicatie en ICT 
Verstoring afvalwaterverwerking 
Verstoring voedselvoorziening 

Verkeer en  
vervoer 

Luchtvaartincidenten 
Incidenten op of onder water 
Verkeersincidenten op land 
Incidenten in tunnels 

Gezondheid  Bedreiging volksgezondheid 
Ziektegolf 

Sociaal‐  
maatschappe‐
lijke omgeving 

Paniek in menigten 
Verstoring van de openbare orde 
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Uit dit overzicht mag blijken dat veel crisistypen een directe relatie hebben met een 
veilige fysieke leefomgeving. De beleving van het aspect fysieke veiligheid van ge‐
meentelijke bestuurders en medewerkers is mogelijk minder breed dan die van de 
medewerkers van de Veiligheidsregio’s. In de contacten met gemeenten is het goed 
om de crisistypen kenbaar te maken en te bespreken. Dit levert een bijdrage aan 
het besef voor een goede regeling in het omgevingsplan. En waarschijnlijk tot meer 
gewenste regels en adviesverzoeken. 
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2. OMGEVINGSWET: DOELEN EN KERNINSTRUMENTEN  

2.   1. Doelen Omgevingswet 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastruc‐
tuur, milieu, natuur en water. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikke‐
ling van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruim‐
telijke regels volledig herzien. Het motto van de Omgevingswet is ‘Ruimte voor ont‐
wikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De Omgevingswet staat voor een goede ba‐
lans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. Met be‐
nutten wordt bedoeld het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 
fysieke leefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen. Bij beschermen 
gaat het over het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving  en  een  goede  omgevingskwaliteit,  ook  vanwege  de  intrinsieke 
waarde van de natuur. 
 
Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil het Rijk ‐naast een goede fysieke 
leefomgeving‐ vier concrete verbeteringen bereiken. Dit worden ook wel de ‘ver‐
beterdoelen van de stelselherziening’ genoemd.  
Deze verbeterdoelen zijn:  
1. Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik. 
2. De leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, be‐

sluitvorming en regelgeving. 
3. Een actieve en  flexibele aanpak biedt overheden meer afwegingsruimte om 

doelen voor de leefomgeving te bereiken. 
4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaat sneller en beter. 
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2.   2. Instrumenten 

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten voor het beheren en het benutten 
van de leefomgeving:  
1. de omgevingsvisie 
2. het programma  
3. decentrale regels (provinciale omgevingsverordening, waterschapsverordening 

en omgevingsplan) 
4. algemene rijksregels  
5. de omgevingsvergunning 
6. het projectbesluit 

 
 
In de volgende paragrafen worden deze instrumenten kort toegelicht. Alle instru‐
menten kunnen een raakvlak met fysieke veiligheid hebben. De instrumenten kun‐
nen ook worden ingezet om de doelen en de kernwaarden van de Veiligheidsregio’s 
te realiseren.  

2.   3. Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is een samenhangende, integrale, strategische visie op hoofdlij‐
nen over de fysieke leefomgeving. De visie richt zich op de fysieke leefomgeving als 
geheel. De Omgevingswet schrijft voor dat het Rijk, de provincies en gemeenten elk 
een omgevingsvisie  vaststellen. Binnen  een  gemeente wordt de  omgevingsvisie 
vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie 
staat geen beroep open. De omgevingsvisie is vormvrij.  
 
De omgevingsvisie komt  in de plaats van bijvoorbeeld de huidige structuurvisies, 
natuurbeleidsplannen,  verkeers‐  en  vervoersplannen, waterplannen,  groenplan‐
nen en milieubeleidsplannen. Bepaalde aspecten van deze beleidsstukken zullen in 
het instrument programma terecht komen, zie hierna in paragraaf 2.4.  
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De omgevingsvisie bevat het beleid ten aanzien van de fysieke  leefomgeving. De 
omgevingsvisie is niet juridisch bindend en heeft geen juridische doorwerking naar 
instrumenten van andere overheden. De omgevingsvisie bindt alleen de overheid 
die de visie vaststelt. Fysieke veiligheid is een belangrijk aspect van de Omgevings‐
wet. In een omgevingsvisie kunnen de belangrijkste politieke en bestuurlijke keuzes 
ten aanzien van veiligheid worden opgenomen. Ook kan een gemeente uitspreken 
hoe zij wil omgaan met de doelen en de kernwaarden van de Veiligheidsregio’s. De 
omgevingsvisie is voor gemeenten de beleidsmatige basis voor het omgevingsplan.  

2.   4. Programma 

Een programma bevat de concrete maatregelen die een overheid gaat nemen voor 
bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Programma’s 
kunnen worden ingezet om het beleid van de omgevingsvisie uit te voeren en om 
de daarin genoemde doelen te bereiken. Een programma kan gericht zijn op een 
bepaalde sector of een gebied en hoeft dus niet perse te zien op de hele fysieke 
leefomgeving. Programma’s kunnen dus sectoraal zijn. Zo kan er bijvoorbeeld voor 
het aspect fysieke veiligheid een programma worden opgesteld. Hierin wordt dan 
bijvoorbeeld aangegeven op welke wijze een gemeente uitvoering wil geven aan 
het aspect fysieke veiligheid of aan de doelen en kernwaarden van de Veiligheids‐
regio’s. Programma’s dienen in overeenstemming te zijn met de omgevingsvisie. Zij 
dienen zich in te passen in het integrale beleid. Gemeentelijke programma’s wor‐
den vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Tegen de vast‐
stelling van een programma staat geen beroep open. 
 
Programma’s kunnen ook een programmatische aanpak bevatten. Dit is het geval 
als in het programma wordt aangegeven welke ruimte er, gelet op de omgevings‐
waarden of andere doelstellingen van beleid, nog is om een omgevingsvergunning 
voor een activiteit  te kunnen verlenen. Programma’s met een programmatische 
aanpak worden bij een omgevingsplan aangewezen.  

2.   5. Omgevingsplan 

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat decentrale overheden al hun regels over 
activiteiten in de fysieke leefomgeving bijeenbrengen in één regeling. Voor de ge‐
meenten is dit het omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad.  Tegen de  vaststelling  van het omgevingsplan  (of  een herziening 
daarvan) staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.  
De regels van het omgevingsplan zijn voor  iedereen  juridisch bindend.  Indien  ie‐
mand een activiteit wil verrichten die  invloed heeft op de  fysieke  leefomgeving, 
wordt de aanvraag hiertoe getoetst aan de regels van het omgevingsplan. Het om‐
gevingsplan heeft een ruime reikwijdte. Het beslaat alle aspecten van de fysieke 
leefomgeving, waaronder fysieke veiligheid. Het omgevingsplan legt het in de om‐
gevingsvisie of een programma vastgesteld beleid ten aanzien van de veiligheid vast 
in juridische regels. 
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Activiteiten die getoetst worden aan het omgevingsplan zijn bijvoorbeeld: bouwen, 
slopen, kappen, aanleggen van terrassen, houden van evenementen, maken van 
in/uitritten en het starten van een bedrijf. Het bevoegd gezag kan op basis van het 
omgevingsplan toezicht houden en handhavend optreden.  In het omgevingsplan 
wordt bepaald of namens de gemeente een omgevingsvergunning nodig is, of dat 
de activiteit  zonder omgevingsvergunning kan plaatsvinden. Gemeenten kunnen 
voor aangewezen activiteiten ook een melding verlangen.  

2.   6. Algemene rijksregels  

Het Rijk heeft onder de Omgevingswet algemene  rijksregels opgesteld. De alge‐
mene rijksregels staan in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Deze 
worden in het kort hieronder benoemd. Bij de voorbeeldregels en de toelichtingen 
daarop wordt nader ingegaan op deze vier AMvB’s. 
 

 
 
1. Het Omgevingsbesluit (verder te noemen: Ob) bevat algemene en procedurele 

regels die van belang zijn om de wet uit te kunnen voeren. De regels richten 
zich tot burgers, bedrijven en overheden. In het Ob wordt aangegeven welke 
overheid bevoegd gezag  is en wordt aangegeven welke  instanties om advies 
moeten worden gevraagd voordat een omgevingsvergunning voor een activi‐
teit als genoemd in het Bal (zie hieronder) kan worden aangegeven. De advies‐
rol van de Veiligheidsregio’s wordt op rijksniveau in het Ob voor een aantal ac‐
tiviteiten geregeld in Bijlage III. Deze bijlage is voor de adviesrol van Veiligheids‐
regio’s dus erg belangrijk. In het Ob is verder opgenomen dat in het omgevings‐
plan een adviesrecht (voor bijvoorbeeld de Veiligheidsregio) kan worden opge‐
nomen. Dit  kan  alleen worden  gekoppeld  aan  een  vergunningplicht  of  een 
maatwerkvoorschrift. Deze vorm van adviesrecht (dus buiten de gevallen van 
Bijlage III) kan de gemeente in het omgevingsplan opnemen.  
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2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder te noemen: Bkl) bevat regels voor 
de uitvoering van taken en bevoegdheden van de  lagere overheden. Het Bkl 
bevat instructieregels voor provincies en gemeenten. De regels van provincies 
en gemeenten dienen hiermee in overeenstemming te zijn. Het Bkl bevat ook 
instructies over het aspect veiligheid. Belangrijk is artikel 5.2 waarin wordt be‐
paald dat een omgevingsplan regels moet bevatten ten aanzien van het voor‐
komen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises. Tevens bevat 
het Bkl instructienormen ten aanzien van het aspect externe veiligheid. 

3. Het Besluit activiteiten  leefomgeving  (verder  te noemen: Bal) bevat  regels 
over activiteiten in de fysieke leefomgeving. De regels richten zich tot iedereen 
die deze activiteiten wil uitvoeren. Het aspect veiligheid komt hier met name 
aan de orde in het kader van de Seveso activiteiten, de huidige Bevi inrichtingen 
en vuurwerkbedrijven. Voor een aantal in het Bal genoemde activiteiten wor‐
den de Veiligheidsregio’s om advies gevraagd. Het Bal ziet overigens niet alleen 
om milieuaspecten. Zo bevat het Bal ook regels ter voorkoming van overstro‐
mingen, wateroverlast en waterschade. 

4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (verder te noemen: Bbl) bevat regels 
over het bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. De regels 
richten zich tot iedereen die deze activiteiten wil uitvoeren. 

2.   7. Omgevingsvergunning 

Veel activiteiten van burgers en bedrijven hebben gevolgen voor de leefomgeving. 
Dat geldt bijvoorbeeld als iemand een gebouw wil bouwen of een ondernemer zijn 
bedrijf wil uitbreiden. Vanwege de invloed op de fysieke leefomgeving kan het ge‐
wenst zijn om de activiteit te koppelen aan een omgevingsvergunning. Dit kan ook 
het aspect veiligheid zijn. De vergunningplicht is opgenomen in de regels van het 
Rijk, de provincies of de gemeenten. Bij de gemeenten gebeurt dit  in het omge‐
vingsplan. Activiteiten waarvoor op basis van het omgevingsplan een omgevings‐
vergunning vereist is, worden een omgevingsplanactiviteit genoemd.  
De term omgevingsplanactiviteit wordt echter ook nog op een andere manier ge‐
bruikt. De term slaat ook op activiteiten die vergunningplichtig zijn gesteld en die 
in strijd zijn met het omgevingsplan, alsmede andere activiteiten die  in strijd zijn 
met het omgevingsplan. Via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden 
afgeweken van het omgevingsplan. 
Het omgevingsplan bevat de criteria voor het toetsen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning. Indien de aanvraag hiermee in overeenstemming is, wordt 
de vergunning verleend. Bij strijd wordt deze geweigerd. Van het bevoegd gezag 
wordt wel verwacht om  te bezien of alsnog medewerking kan worden verleend 
door een herziening van het omgevingsplan of door het doorlopen van een buiten‐
planse afwijkingsprocedure. 

2.   8. Projectbesluit 

Het projectbesluit biedt een uniforme procedure voor besluitvorming over com‐
plexe projecten die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van Rijk en provincies 
en hebben veelal een algemeen maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld de aanleg 



20171682  blz 13

 

 
 
Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Concept / 20‐09‐2019 

van een weg, windmolenpark of natuurgebied. Voor waterschappen geldt een va‐
riant van deze procedure. Doel van het projectbesluit  is om dit soort procedures 
sneller en beter te laten verlopen dan in het verleden. Als een project bijvoorbeeld 
in strijd is met een omgevingsplan en een projectbesluit is genomen, dan is het om‐
gevingsplan op dat moment direct herzien. Het projectbesluit herziet dus automa‐
tisch het omgevingsplan. Net als bij het vaststellen van een omgevingsvisie, omge‐
vingsplan of programma moeten overheden bij een projectbesluit aangeven hoe zij 
het participatietraject hebben ingericht. Het projectbesluit kent een eigen voorbe‐
reidingsprocedure die bestaat uit een voornemen, een verkenning en een voor‐
keursbeslissing. 
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3. OMGEVINGSWET: RELEVANTE ASPECTEN 

3.   1. Cultuur, houding en gedrag 

De Omgevingswet zet niet alleen  in op nieuwe  instrumenten. De wetgever vindt 
het ook belangrijk dat de praktijk op een andere wijze met de instrumenten omgaat 
dan momenteel met  het  huidige  instrumentarium wordt  omgegaan. De Omge‐
vingswet doet een appèl op de cultuur, de houding en het gedrag van alle betrok‐
kenen. Dus ook van die van de Veiligheidsregio’s. 
 
De wetgever ziet graag dat de provincies en gemeenten  regels maken die meer 
ruimte bieden aan activiteiten. In de visie van de wet staan niet de regels centraal, 
maar de activiteit. Indien deze in overeenstemming is met een goede fysieke leef‐
omgeving, dan kan medewerking worden verleend aan het initiatief. Overheden en 
andere betrokken instanties worden geacht vanuit een ja‐mits houding te redene‐
ren en niet vanuit een nee‐tenzij. Daarbij hecht de wetgever veel waarde aan par‐
ticipatie en maatschappelijk draagvlak. En aan een goede en snelle dienstverlening. 
De Veiligheidsregio’s dienen mee te gaan in dit beeld. 

3.   2. Ketenbenadering 

Ander belangrijk aandachtspunt van de Omgevingswet is dat de wet inzet op een 
soepele ketenbenadering. Dat wil zeggen een goede afstemming tussen en samen‐
werking van alle bij de totstandkoming van een omgevingsvisie, omgevingsplan of 
omgevingsvergunning betrokken overheden en instanties. Initiatiefnemers en an‐
deren mogen niet worden belemmerd of benadeeld door niet goed  samenwer‐
kende overheden en instanties.  
De Veiligheidsregio’s maken deel uit van de keten. Ook van hen wordt verwacht dat 
zij goede afspraken maken met gemeenten en provincies. De taken en rollen van 
de Veiligheidsregio’s dienen voor iedereen duidelijk te zijn. Evenals de momenten 
waarop de Veiligheidsregio’s worden  ingeschakeld en de termijnen die de Veilig‐
heidsregio’s hebben om adviezen te geven. In het kader van een soepel werkende 
keten kan via onderlinge afspraken  invulling worden gegeven aan de doelen en 
kernwaarden van de Veiligheidsregio’s. 
Formeel adviesrecht is er alleen bij aanvragen voor een omgevingsvergunning in de 
door het Omgevingsbesluit aangewezen gevallen en via het opnemen van advies‐
recht in het omgevingsplan (omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift). Door 
middel van het maken van afspraken met gemeenten is informeel adviesrecht na‐
tuurlijk altijd mogelijk. Zie in dit kader Hoofdstuk 7 van deze Handreiking.  

3.   3. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De Omgevingswet zet in op een verdere digitalisering en het gebruik van geo‐infor‐
matie. Alleen als de juiste informatie tijdig aanwezig is kan er immers een integrale 
afweging plaatsvinden en kan er binnen de wettelijke termijnen een omgevingsver‐
gunning worden verleend. Geo‐informatie kan ook een belangrijke rol spelen bij 
een soepel verloop van het participatieproces. In dit kader wordt gewerkt aan een 
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een doorontwikkeling van de web‐
sites www.ruimtelijkeplannen.nl, het omgevingsloket online  (olo) en de activitei‐
tenbesluit internet module (aim). Via het Omgevingsloket van het DSO kunnen aan‐
vragen om vergunningen worden ingediend, meldingen worden gedaan en kunnen 
besluiten op basis van de Omgevingswet worden geraadpleegd.  

3.   4. Register risicosituaties gevaarlijke stoffen 

Het bestaande Register risicosituaties gevaarlijke stoffen vindt straks zijn basis  in 
artikel 17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het betreft hier een landelijk re‐
gister van activiteiten met externe veiligheidsrisico’s. Het doel van het register  is 
overheden te ondersteunen bij besluitvorming over met name omgevingsplannen 
en ‐vergunningen. Ook biedt het burgers en bedrijven informatie, zodat zij zich een 
beeld kunnen vormen van risico’s van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. De in‐
formatie over gevaarlijke stoffen wordt voor hen toegankelijk gemaakt via de Risi‐
cokaart. Deze Risicokaart is geregeld in de ministeriële regelgeving onder de Wet 
veiligheidsregio’s. De Risicokaart valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van de 
Minister van Justitie en Veiligheid.  

3.   5. Informatieverzameling 

In het Omgevingsbesluit is geregeld dat bestuursorganen verplicht zijn gegevens en 
wijzigingen van de gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de beoorde‐
ling van de externe veiligheidsrisico’s. Het gaat veelal over gegevens over de locatie 
van de risicobron, de aard en hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen en 
de daarmee  samenhangende  afstanden  voor het plaatsgebonden  risico en  aan‐
dachtsgebieden. Het betreft  risicovolle activiteiten waarvoor een omgevingsver‐
gunning is verleend en risicovolle activiteiten waarvoor een melding is gedaan. Als 
risicovolle activiteit is ook het transporteren van gevaarlijke stoffen door buisleidin‐
gen of over het water, het spoor of de weg aangemerkt.  

3.   6. Milieubelastende activiteit 

De Omgevingswet gaat uit van het begrip milieubelastende activiteit in plaats van 
inrichting. Een milieubelastende activiteit  is een activiteit die nadelige gevolgen 
voor het milieu kan veroorzaken, anders dan bepaalde lozingen en wateronttrek‐
kingen. Het aspect fysieke veiligheid valt onder nadelige gevolgen voor het milieu. 
Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving wijst milieubelastende acti‐
viteiten aan waarvoor rijksregels gelden. Ook provincies en gemeenten kunnen mi‐
lieubelastende activiteiten aanwijzen waarvoor regels gelden. De provincies doen 
dit  in de provinciale omgevingsverordening en de gemeenten  in het omgevings‐
plan. 
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3.   7. Bijzondere omstandigheden 

De Omgevingswet bevat in Hoofdstuk 19 regels voor bijzondere omstandigheden. 
Overheden kunnen op basis hiervan algemene regels voor activiteiten opstellen die 
inhouden dat bij aangewezen onderwerpen een bepaalde set regels alleen geldt als 
zich in die regels aangegeven bijzondere omstandigheden in de fysieke leefomge‐
ving voordoen. Voor het in werking treden van deze regels is een afzonderlijk be‐
sluit van het bevoegd gezag vereist. Gemeenten kunnen dergelijke regels opnemen 
in het omgevingsplan.  
 
Bij bijzondere omstandigheden kan volgens de Memorie van toelichting van de In‐
voeringswet Omgevingswet worden gedacht aan een wateronttrekkingsverbod bij 
waterschaarste, of het toestaan dat langer mest wordt uitgereden vanwege weers‐
omstandigheden. Een ramp of een crisis kan waarschijnlijk ook als bijzondere om‐
standigheid worden aangemerkt. In het besluit wordt opgenomen welke regels gel‐
den voor een bepaalde  locatie of periode. Bij het besluit kan worden afgeweken 
van de regels van het omgevingsplan. 
 
Een overheid die wordt geïnformeerd over een ongewoon voorval c.q. bijzondere 
omstandigheid geeft van dat voorval de daarover verstrekte gegevens en de getrof‐
fen  of  voorgenomen maatregelen  onverwijld  kennis  aan  de  betreffende  burge‐
meester en aan de voorzitter van de Veiligheidsregio waarbinnen dat voorval zich 
voordoet. 
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3.   8. Bruidsschat 

Onder de Omgevingswet regelt het Rijk een aantal onderwerpen niet meer. De ge‐
meenten hebben de keuze om die onderwerpen wel of niet te regelen. Maar het is 
onmogelijk dat alle gemeenten al deze onderwerpen op tijd in het omgevingsplan 
verwerken. Daarom zorgt de rijksoverheid voor een pakket regels dat bij de inwer‐
kingtreding van de Omgevingswet automatisch onderdeel van het tijdelijk omge‐
vingsplan wordt. Deze regels worden de bruidsschat genoemd. Gemeenten krijgen 
door de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken over onderwerpen die 
ze wel of niet willen regelen.  

 
Tijdens de overgangsfase van 2021 tot 2029 mogen gemeenten de algemene regels 
uit de bruidsschat  intrekken en wijzigen wanneer ze willen. Zolang ze binnen de 
kaders van de Omgevingswet blijven. Het zijn namelijk onderwerpen waar de ge‐
meente zelf over gaat. De bruidsschat maakt deel uit van het tijdelijke deel van het 
omgevingsplan. Dat wil zeggen het deel dat op het moment van de invoering van 
de Omgevingswet geacht wordt het omgevingsplan te zijn. Dit omgevingsplan bij 
inwerkingtreding wordt gevormd door de bestemmingsplannen, beheersverorde‐
ningen, exploitatieplannen, wijzigings‐ en uitwerkingsplannen, voorbereidingsbe‐
sluiten en de bruidsschat. 
 
De bruidsschat bevat ook enkele bepalingen die betrekking hebben op het aspect 
fysieke veiligheid. Zo kunnen worden genoemd: bluswatervoorziening, bereikbaar‐
heid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten, opstelplaatsen voor brandweervoer‐
tuigen, aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen en ongewoon voorval.  
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4. OMGEVINGSPLAN: SOORTEN REGELS  

4.   1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regels van het omgevingsplan. Alle gemeen‐
telijke regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving krijgen een plek in het om‐
gevingsplan. 

 
 
De gemeenten hebben een ruime vrijheid bij het formuleren van deze regels. De 
vorm, opzet en inhoud van de regels zijn onder andere afhankelijk van het beleid 
van de gemeente, de aard van het onderwerp, de gevoeligheid van de activiteit, de 
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van de 
politieke en bestuurlijke inzichten. De regels kunnen per gemeente en per deel van 
de gemeente verschillen.  
Voor de toepasbaarheid van de regels is het belangrijk dat deze bijdragen aan het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen van de gemeente en dat deze juridisch juist 
zijn. De regels moeten ook op een goede wijze invulling geven aan de instructiere‐
gels van het Rijk en de provincie. 
 
Het  is goed te beseffen dat de regels van een omgevingsplan betrekking kunnen 
hebben op (activiteiten in) verschillende gebieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan (activiteiten in): 
a. het gehele gemeentelijke grondgebied; 
b. een specifiek gebied (zoals een dorp of een wijk, of een aangeduid aandachts‐

gebied); 
c. een perceel; 
d. een gedeelte van een perceel. 
Het is aan de gemeente te bepalen wat het werkingsgebied van een regel is. 



20171682  blz 19

 

 
 
Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Concept / 20‐09‐2019 

Het omgevingsplan kent verschillende soorten regels. Voor een goede advisering 
door de Veiligheidsregio’s is het belangrijk inzicht te hebben in de verschillende re‐
gels en de achtergronden daarvan. Om deze reden worden hier voorafgaande aan 
de  voorbeelden  in Deel 2 een  aantal  aspecten of  kenmerken  van de  regels be‐
noemd.  
 
Achtereenvolgens  komen  in de  volgende paragrafen de  volgende  regels  aan de 
orde: 
‐ Regels over activiteiten en functies 
‐ Open en gesloten regels 
‐ Maatwerkregels 
‐ Regels op basis van omgevingswaarden 
‐ Gelijkwaardigheidsregels 
‐ Regels en zorgplichten 
‐ Procesregels 
‐ Regels over omgevingsvergunningen en meldingen 

4.   2. Activiteiten en functies 

Regels over activiteiten 
Op basis van artikel 4.1 van de Omgevingswet kunnen in een omgevingsplan regels 
worden gesteld over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leef‐
omgeving. Deze regels kunnen voortvloeien uit instructies van het Rijk en de pro‐
vincie, maar ook uit het eigen beleid. De regels van een omgevingsplan mogen niet 
in strijd zijn met regels van het Rijk of de provincie. Onder activiteiten worden bij‐
voorbeeld verstaan: bouwen, slopen, aanleggen, gebruiken, kappen etc. Het omge‐
vingsplan bevat dus primair regels over activiteiten. Activiteiten staan centraal  in 
het omgevingsplan. 
 
Regels over toedeling van functies aan locaties 
Artikel 4.2 van de Omgevingswet geeft aan dat in een omgevingsplan ook functies 
kunnen worden  toegedeeld aan  locaties. Het gaat hier dus niet om activiteiten, 
maar om functies, zoals bijvoorbeeld bedrijven, wonen, recreatie, detailhandel etc. 
Op basis van deze functies kunnen via regels wel of niet bepaalde activiteiten wor‐
den toegestaan. Zo kan bijvoorbeeld de komst van een bedrijf worden tegengegaan 
door aan een locatie een woonfunctie toe te kennen en een regel op te nemen dat 
het exploiteren van bedrijfsmatige activiteiten hier niet is toegestaan. 
Het toekennen van functies is facultatief. Gemeenten kunnen ook activiteiten toe‐
staan of verbieden zonder met functies te werken. Het is afhankelijk van de syste‐
matiek die een gemeente kiest om activiteiten te regelen. De verwachting  is dat 
gemeenten  in navolging van de bestemmingstoedeling van het bestemmingsplan 
vooralsnog zullen blijven werken met functies.  

4.   3. Gesloten of open 

De regels van een omgevingsplan kunnen gesloten of open geformuleerd zijn.  
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Gesloten regels 
Bij gesloten  regels wordt helder en objectief aangegeven waaraan een activiteit 
moet voldoen. Bijvoorbeeld dat een bouwhoogte 10 meter mag bedragen, of dat 
het plaatsgebonden risico van 10‐6 van een risicovolle activiteit met betrekking tot 
veiligheid wordt begrensd door de grens van de eigen locatie. Functies kunnen ook 
concreet zijn. Bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, detailhandel etc. Met concrete re‐
gels geeft een gemeente direct  ‐zonder nadere afweging‐ aan wat wel en niet  is 
toegestaan. Er wordt dus als het ware een eindplaatje geschetst van een gebied of 
perceel.  
 
Open regels 
Indien een gemeente het bestuurlijk ongewenst vindt om al bij de vaststelling van 
een omgevingsplan een eindplaatje te schetsen, of dit beleidsmatig nog niet kan of 
wil, dan kan zij ook open regels in het omgevingsplan opnemen. Er wordt dan niet 
bepaald dat de bouwhoogte maximaal 10 meter is, maar bijvoorbeeld dat de bouw‐
hoogte moet passen in het straat‐ en bebouwingsbeeld. Of dat een bedrijfsmatige 
activiteit met  veiligheidsrisico’s  niet mag  leiden  tot  een  onaanvaardbare  veilig‐
heidssituatie voor de naast gelegen woonwijk. 
 
Bij  functies worden dan  in plaats van concrete  functies meer algemene gebieds‐
functies benoemd, zoals centrumgebied, woongebied of bedrijventerrein. Per ge‐
bied zijn dan meerdere concrete activiteiten mogelijk.  
 
Een open norm geeft het bevoegd gezag beleids‐ of afwegingsruimte. Met een open 
norm kan beter tot maatwerk worden gekomen. De open norm maakt individuele 
afwegingen  in concrete situaties mogelijk. Bij de norm van het straat‐ en bebou‐
wingsbeeld is bijvoorbeeld ook een bouwhoogte van 11 of wellicht 12 meter mo‐
gelijk, mits dit maar passend is.  
 
Open normen geven dus ruimte en meer flexibiliteit. Voor een gemeente kan het 
echter lastig zijn deze ruimte per concreet geval in te vullen. Gemeenten zullen dan 
overwegen om, naast de regel in het omgevingsplan, een beleidsregel op te stellen 
waarin wordt aangegeven op welke wijze zij uitvoering willen geven aan de open 
norm. De beleidsregel maakt geen deel uit van het omgevingsplan en kan worden 
aangepast zonder dat het omgevingsplan zelf hoeft te worden gewijzigd. Beleidsre‐
gels worden vastgesteld door de instantie die het betrokken besluit moet nemen.  
 
Het werken met open normen heeft als voordeel dat minder snel tot een herziening 
van het omgevingsplan overgegaan hoeft te worden, of dat in minder gevallen van 
dit plan hoeft te worden afgeweken. Aan het toepassen van open normen zal wel 
altijd een omgevingsvergunning moeten worden gekoppeld, er is immers nog een 
nadere afweging nodig. Deze afweging moet goed worden onderbouwd en gemo‐
tiveerd. 
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4.   4. Maatwerkregels 

Zoals eerder  is aangegeven, kunnen de regels van een omgevingsplan gebaseerd 
zijn van instructies van het Rijk en de provincie of op basis van het eigen gemeen‐
telijk beleid. Het Rijk en de provincies kunnen de gemeenten de bevoegdheid geven 
af te wijken van de eigen regels. Het Bal doet dat bijvoorbeeld ten aanzien van een 
groot aantal activiteiten. De gemeente kan invulling aan deze bevoegdheid geven 
door het opnemen van maatwerkregels  in een omgevingsplan. Bedacht dient  te 
worden dat deze maatwerkregels niet direct herkenbaar zijn in het omgevingsplan. 
In de kop van de regel staat bijvoorbeeld niet benoemd dat het een maatwerkregel 
is. De maatwerkregels passen zich in de andere regels, zoals bijvoorbeeld regels ten 
aanzien van het bouwen of het verrichten van een bedrijfsmatige activiteit. 
In de toelichting van het omgevingsplan is wel te lezen dat een bepaalde regel een 
maatwerkregel is en dat gebruik wordt gemaakt van de afwegingsruimte die de be‐
treffende AMvB biedt. Een gemeente moet immers op een goede wijze motiveren 
waarom zij afwijkt van een landelijke of provinciale norm. Het is daarom goed om 
bij het adviseren over een regel van een omgevingsplan in de toelichting na te gaan 
of er sprake is van een maatwerkregel. 

4.   5. Regels en omgevingswaarden 

Gemeenten kunnen bij het omgevingsplan omgevingswaarden vaststellen. Een om‐
gevingswaarde geeft voor een bepaald aspect van de fysieke leefomgeving aan wat 
de gemeente wil bereiken. De omgevingswaarde kan een  resultaatsverplichting, 
een  inspanningsverplichting of een  andere  verplichting  inhouden. De  gemeente 
moet haar taken en bevoegdheden zo uitvoeren dat de omgevingswaarden worden 
behaald. Dat kan zij doen door regels te stellen voor activiteiten in het omgevings‐
plan, maar ook kan zij feitelijk handelen of besluiten nemen die niet onder het be‐
reik van de Omgevingswet vallen. Omgevingswaarden kunnen ook betrekking heb‐
ben op de fysieke veiligheid.  
 
Aanvragen voor activiteiten worden overigens niet  rechtstreeks getoetst aan de 
omgevingswaarden. De toetsing vindt plaats aan de regels die zijn gesteld om de 
omgevingswaarde te behalen. Deze regels zijn net als de maatwerkregels niet direct 
herkenbaar. De regels worden niet als zodanig aangegeven. Ook hier geldt dus dat 
het in het kader van een goede advisering gewenst is na te gaan of sprake is van 
een regel die is gebaseerd op een omgevingswaarde, of dat het een ‘gewone’ regel 
betreft. De toelichting op het omgevingsplan kan de nodige duidelijkheid bieden. 

4.   6. Gelijkwaardigheidsregels 

De Omgevingswet wil zo min mogelijk belemmeringen oproepen voor nieuwe ont‐
wikkelingen en technieken. Het is de gemeente daarom toegestaan om in het om‐
gevingsplan gelijkwaardigheidsregels op te nemen. Dit houdt in dat in plaats van de 
via het omgevingsplan voorgeschreven maatregelen bij het uitvoeren van activitei‐
ten ook gelijkwaardige maatregelen mogen worden toegepast. Voorwaarde is wel 
dat die hetzelfde effect hebben. Bij het treffen van de andere voorzieningen moet 
in veel gevallen wel vooraf toestemming worden gevraagd bij het bevoegd gezag. 
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Het is goed om gelijkwaardigheidsregels te herkennen, omdat de uitvoering daar‐
van anders kan zijn dan tevoren wordt aangenomen.  

4.   7. Zorgplichten 

De Omgevingswet kent  in artikel 1.6 een algemene zorgplicht. Dit artikel bepaalt 
dat een ieder voldoende zorg draagt voor de fysieke leefomgeving. Het daarop vol‐
gende artikel geeft aan dat een ieder die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
zijn activiteit nadelige gevolgen voor de fysieke  leefomgeving kan hebben, is ver‐
plicht de nodige maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen. 
Indien deze gevolgen niet kunnen worden voorkomen dan moeten die gevolgen 
worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. En als de gevolgen onvoldoende 
kunnen worden beperkt, dan moet worden afgezien van de activiteit. 
Gemeenten kunnen in het omgevingsplan regels opnemen die specifieke zorgplich‐
ten  in zich hebben. Ook ten aanzien van het aspect fysieke veiligheid. Dergelijke 
regels kunnen worden gezien als een achtervang op het moment dat de andere 
regels in het omgevingsplan tekort schieten. 

4.   8. Procesregels 

Niet alle regels in het omgevingsplan hoeven betrekking te hebben op de inhoud. 
Het staat gemeenten ook vrij om regels op te nemen over de voorbereiding van een 
besluit. Zo kunnen de regels bepalen dat bepaalde groeperingen moeten worden 
gehoord, of dat er advies aan instanties moet worden gevraagd. 

4.   9. Regels over omgevingsvergunningen en meldingen 

Gemeenten zijn voor de door de gemeente te regelen activiteiten bevoegd te be‐
palen of er wel of geen omgevingsvergunning of melding vereist is. Een gemeente 
kan een plicht voor een omgevingsvergunning of melding in het leven roepen via 
het omgevingsplan.  
 
Vergunningvrij betekent overigens niet dat de activiteiten niet aan de regels van 
het omgevingsplan of andere regels moeten voldoen: ook als een activiteit vergun‐
ningvrij mag worden uitgevoerd moet deze voldoen aan de geldende regels. Het 
betekent alleen dat de activiteit zonder omgevingsvergunning mag worden uitge‐
voerd. Als het gaat om de activiteit bouwen kan nog wel een bouwtechnische toets 
op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving aan de orde zijn. Indien met 
een vergunningvrije activiteit een regel van het omgevingsplan wordt overtreden, 
dan kan de gemeente handhavend optreden. 

4.   10. Hoe worden deze regels toegepast? 

Het  is niet alleen van belang om de verschillende soorten regels te (her)kennen, 
maar ook om te weten hoe deze zich tot elkaar verhouden en kunnen worden in‐
gezet. Te meer, omdat een gemeente eigen keuzes kan maken ten aanzien van de 
wijze van regelen. 
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Toepassen van een specifieke zorgplicht 
Een gemeente die weinig regels in het omgevingsplan wenst op te nemen zou kun‐
nen volstaan met een specifieke zorgplicht, zoals bijvoorbeeld: een  ieder draagt 
voldoende zorg voor de fysieke veiligheid. Activiteiten die hiermee in strijd zijn mo‐
gen niet worden uitgevoerd. Een zorgplicht alleen is echter waarschijnlijk niet vol‐
doende voor het  zorgdragen voor een veilige en gezonde  fysieke  leefomgeving. 
Handhaven op basis van een zorgplicht is lastig. Bovendien weet een aanvrager niet 
waaraan hij moet voldoen. Alleen een zorgplichtregel voldoet ook niet aan de in‐
structieverplichtingen van het Besluit kwaliteit  leefomgeving. Een zorgplicht kan, 
zoals hiervoor reeds is aangegeven, meer worden gezien als een algemene achter‐
vang voor die activiteiten waarvoor geen gerichte regels zijn opgenomen. Het op‐
nemen van een specifieke zorgplicht kan wel aantonen dat een gemeente nadruk‐
kelijk ook derden verantwoordelijk vindt voor het aspect fysieke veiligheid. Fysieke 
veiligheid is niet alleen iets van de overheid, maar van iedereen. 
  
Toepassen van gesloten en open regels 
Een gemeente zal nagaan hoe zij het aspect fysieke veiligheid wil regelen. Dit leidt 
tot het opnemen van regels in het omgevingsplan. Zij kan dan kiezen tussen open 
of gesloten regels. De uitkomst daarvan  is afhankelijk van de  instructieregels van 
het Rijk en provincie en van de wijze van regelen waarvoor de gemeente kiest. Bij 
een open  norm heeft  het  college  van  burgemeester  en wethouders  afwegings‐
ruimte. Het college kan dan binnen de gestelde kaders een afweging maken en een 
besluit nemen. Deze ruimte bestaat niet bij een concrete regel. Aanvullend op een 
open norm zal het college van burgemeester en wethouders veelal een beleidsregel 
opstellen. Een aanvraag om een activiteit wordt dan getoetst aan de open norm uit 
het omgevingsplan en aan de beleidsregel. 
 
De belangen van de Veiligheidsregio’s kunnen zowel door open normen als geslo‐
ten regels worden gediend. Zeker indien over de uitvoering van de regels afspraken 
zijn gemaakt met de betreffende gemeente. Gesloten regels zijn echter het meest 
duidelijk en leggen concreet zaken vast. Dus als een Veiligheidsregio niet afhanke‐
lijk wil zijn van een uitleg en afweging door een college van burgemeester en wet‐
houders op een later moment, dan dient zij te kiezen voor gesloten regels. Gesloten 
regels kunnen de doelen van de Veiligheidsregio direct vastleggen. Dan is voor een 
ieder direct duidelijk wat wel en niet mag. 
 
Toepassen van instructies hogere overheden en eigen beleid (waaronder omge‐
vingswaarden) 
De regels van het omgevingsplan kunnen voortvloeien uit instructies van het Rijk of 
de provincie en uit het eigen beleid van de gemeente. Omgevingswaarden kunnen 
onderdeel zijn van dit beleid. Omgevingswaarden zijn te herkennen, omdat deze bij 
het omgevingsplan worden vastgesteld. De relatie tussen de omgevingswaarde en 
de regel wordt beschreven in de toelichting van het omgevingsplan. 
Indien een Veiligheidsregio grote waarde hecht aan een bepaald belang, dan kan 
de Veiligheidsregio de gemeente vragen dit belang vast te stellen als omgevings‐
waarde. De gemeente moet dan regels in het omgevingsplan opnemen om ervoor 
zorg te dragen dat de omgevingswaarde wordt bereikt. Een omgevingswaarde kan 
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dus een bijdrage leveren aan de doelen van de Veiligheidsregio’s. Veelal zullen om‐
gevingswaarden  voortvloeien  uit  een  omgevingsvisie.  Zoals uit  hoofdstuk  6  van 
deze Handreiking blijkt, is het ook goed dat de Veiligheidsregio’s op dit beleidsni‐
veau actief zijn. 
  
Toepassen van maatwerkregels 
Maatwerkregels zijn iets bijzonders. Er wordt immers afgeweken van een norm van 
het Rijk of de provincie. Zoals eerder is aangegeven, zijn deze regels als zodanig niet 
te herkennen. Het zijn regels  in een omgevingsplan waaraan activiteiten worden 
getoetst. De achtergrond van de regels is echter een andere dan de overige regels. 
De achtergrond is dat er kennelijk een belang is om gebruik te maken van een be‐
voegdheid om af te wijken van de normen in het Bkl, Bal, Bbl of provinciale veror‐
dening. Het belang van deze afwijking wordt beschreven in de toelichting van het 
omgevingsplan. 
 
De Veiligheidsregio’s kunnen de gemeenten om maatwerkregels vragen om be‐
paalde activiteiten ten aanzien van het aspect fysieke veiligheid gerichter te kunnen 
regelen. Maatwerkregels kunnen met het oog op het aspect veiligheid een plus zijn 
op de regels. 
 
Toepassen van procesregels 
Indien het gewenst  is de besluitvorming over een activiteit te koppelen aan een 
zorgvuldige voorbereiding, dan kan een gemeente procesregels opnemen  in het 
omgevingsplan. Zij legt dan in het omgevingsplan vast welke stappen ondernomen 
moeten worden voordat een besluit kan worden genomen. Deze stappen kunnen 
overleg behelzen, maar bijvoorbeeld ook het vragen van advies. Indien de Veilig‐
heidsregio’s het van belang vinden dat, met het oog op veiligheidsbelangen, be‐
paalde  instanties voorafgaande aan de besluitvorming worden gehoord, dan kan 
hierom worden  gevraagd. Procesregels  zijn ook weer  een  extraatje om  tot  een 
goede en veilige fysieke leefomgeving te komen. Het bevoegd gezag krijgt immers 
van diverse kanten  input en kan op basis hiervan  tot een gericht besluit met de 
juiste voorschriften komen. 
  
Toepassen van maatwerkvoorschriften 
In plaats van het koppelen van voorschriften aan een omgevingsvergunning kan ook 
worden  gewerkt met maatwerkvoorschriften. Maatwerkvoorschriften  zijn  voor‐
schriften die opgesteld worden los van een omgevingsvergunning. Het zijn nadere 
voorschriften die gesteld worden over een concreet voorgenomen activiteit. Maat‐
werkvoorschriften zelf maken geen deel uit van het omgevingsplan. Zij worden op 
basis van een in het omgevingsplan opgenomen bevoegdheid door het college van 
burgemeester  en wethouders  vastgesteld. Als  een Veiligheidsregio het  gewenst 
vindt dat dit college voor bepaalde activiteiten nadere voorschriften kan stellen, 
dan kan zij vragen om een dergelijke bevoegdheid in het omgevingsplan op te ne‐
men. Eventueel kan aan een maatwerkvoorschrift een adviesrecht van de Veilig‐
heidsregio worden gekoppeld. Een gemeente kan echter niet voor alle activiteiten 
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maatwerkvoorschriften  opstellen. Voor  de  eigen  lokale  activiteiten  kan  een  ge‐
meente dit doen. Voor activiteiten waarvoor het Rijk of de provincies regels hebben 
gesteld, moeten ze daartoe de bevoegdheid van deze overheden hebben gekregen.  
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5. FYSIEKE VEILIGHEID IN HET OMGEVINGSPLAN: VOORBEELDREGELS 

5.   1. Inleiding 

De Veiligheidsregio’s vinden het belangrijk om te beschikken over voorbeeldregels 
voor het omgevingsplan ten aanzien van de fysieke veiligheid. Deze kunnen zij ge‐
bruiken in overleggen met de gemeenten over het opstellen van een omgevings‐
plan. De voorbeelden van regels zijn een basis om gezamenlijk met gemeenten te 
komen tot regels  in het omgevingsplan die op een  juiste wijze  inhoud geven aan 
het aspect veiligheid. De regels zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen en te 
inspireren bij het opstellen van regels met betrekking tot fysieke veiligheid. 
 
Om deze reden zijn er voorbeeldregels opgesteld voor de volgende thema’s: 
1. Bluswatervoorziening & bereikbaarheid en Opvang van bluswater 
2. Gebruik van gebouwen  
3. Externe veiligheid ‐ ruimtelijk en functioneel 
4. Opslag van stoffen op open terreinen 
5. Evenementen 
6. Natuurbrand 
 
Deze Handreiking bevat regels waarvan de Veiligheidsregio’s het van belang vinden 
dat deze in omgevingsplannen worden opgenomen. Dit kunnen regels zijn voor de 
activiteit zelf, maar ook regels ter voorkoming onveilige situaties in de omgeving. 
De voorbeelden van regels geven ook invulling aan de doelen en waarden van de 
veiligheidsregio’s.2 

 
In de paragrafen 5.3 en verder staan korte toelichtingen per thema. De regels zijn 
opgenomen in Deel 2 van deze Handreiking. 

5.   2. Belangrijke uitgangspunten voor handreiking en regels 

Dit document is nadrukkelijk een Handreiking. Het is geen blauwdruk en heeft niet 
de pretentie om uitputtend te zijn. Het heeft ook niet de wijsheid in pacht. Daarbij 
is de Omgevingswet ook nog volop in ontwikkeling. Hoe de regels van een omge‐
vingsplan eruit komen te zien  is nog niet bekend. De regels kunnen op zeer veel 
verschillende manieren vorm en inhoud krijgen. Elke gemeente kan opteren voor 
een eigen systematiek. 
 
Door het ontbreken van een helder eindbeeld over de regels van het omgevings‐
plan zijn de  in Deel 2 van deze Handreiking opgenomen regels niet meer en niet 
minder dan voorbeelden.  

                                                            
2 In het omgevingsplan kan het gaan om: 
1. Regels die moeten worden opgenomen als ‘vertaling’ van de concrete instructieregels uit het 

Bkl in het omgevingsplan (op het gebied van externe veiligheid). 
2. Regels die de veiligheidsregio’s daarnaast vanuit hun doelen en kerntaken belangrijk vinden en 

die aansluiten bij de algemene instructieregel dat een omgevingsplan regels moet bevatten 
over het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises en de mogelijkhe‐
den voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen. 
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De structuur en het detailniveau van de voorbeeldregels verschillen sterk. Dit is in‐
herent aan de grote variatie  in de te behandelen veiligheidsaspecten en aan het 
werkingsgebied van de regels. Tevens  is onderscheid gemaakt  in het regelen van 
bestaande en nieuwe situaties. Tenslotte speelt op dit moment ook nog de her‐
komst van de regel een rol. Bij deze Handreiking is ervoor gekozen om, vanwege de 
herkenbaarheid voor gemeenten en Veiligheidsregio’s, aansluiting te zoeken bij be‐
staande regels en niet direct te kiezen voor geheel vernieuwende regels. De variatie 
in regels geeft daarbij een beeld van de mogelijkheden. Op basis van de voorbeel‐
den zullen ongetwijfeld nieuwe regels ontstaan. Het betreft hier een groeiproces. 
 
De Veiligheidsregio’s zijn zich ervan bewust dat de voorbeelden van regels niet al‐
tijd 1 op 1 kunnen worden overgenomen. De praktijk  is hiervoor te divers en ge‐
meenten kunnen verschillende keuzes maken of voorkeuren hebben. De invulling 
of uitwerking van de voorbeelden hangt af van de bestaande  situatie bij de ge‐
meente over de fysieke leefomgeving, de ambities over de toekomstige situatie en 
de voorkeur in wijze van regeling.  
 
De Veiligheidsregio’s zetten in op goede juridische regels in het omgevingsplan. Dit 
betekent niet dat de Veiligheidsregio’s de mogelijkheden van de andere instrumen‐
ten onbenut willen laten. Zie in dit kader bijvoorbeeld hoofdstuk 6 over de omge‐
vingsvisie en het programma en hoofdstuk 7 over de wijze van advies van de Veilig‐
heidsregio’s. Indien deze instrumenten, tezamen met het maken van afspraken met 
betrokkenen, tot een veilige fysieke leefomgeving leiden, dan hoeft wellicht minder 
in het omgevingsplan  te worden geregeld. Of kan er meer gewerkt worden met 
open normen, omdat een goede uitvoering daarvan op basis van de andere instru‐
menten of afspraken is gewaarborgd. Belangrijkste doel van de Veiligheidsregio’s is 
om betrokken te worden bij de besluitvorming over gemeentelijke  instrumenten 
die betrekking hebben op het aspect fysieke veiligheid. 

5.   3. Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over bluswatervoorziening en bereikbaarheid te stel‐
len met het oog op de volgende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 
‐ Wettelijk kader: beperken en bestrijden van branden 
‐ Doelen: effectieve hulpverlening 
‐ Kernwaarde: de omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdien‐

sten mogelijk 

 
De voorbeeldregels over bluswater en bereikbaarheid zijn opgenomen in hoofdstuk 
9 van Deel 2. 
 
De algemene regels in het huidige Bouwbesluit 2012 voor bluswatervoorzieningen, 
bereikbaarheid en opstelplaatsen komen niet terug in het Besluit bouwwerken leef‐
omgeving. Dit betekent dat gemeenten zelf regels zullen moeten stellen in het om‐
gevingsplan over deze thema’s. Wel is in het Bbl een regeling opgenomen over weg‐
tunnels met een lengte van meer dan 250 meter. 
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De regels van het Rijk ten aanzien van bluswatervoorziening, bereikbaarheid en op‐
stelplaatsen die niet terug komen, zijn opgenomen in de zogeheten Bruidsschat van 
het Rijk aan gemeenten. Deze regels maken deel uit van het omgevingsplan zoals 
dat op 1 januari 2021 aanwezig is in de vorm van bestaande bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen. Gemeenten kunnen vervolgens hun eigen regels opstel‐
len, of de regels van de bruidsschat ‘Omgevingswet‐proof’ vertalen naar het nieuw 
op te stellen omgevingsplan. De gemeenten moeten dit voor 2029 doen.  
 
De  in Deel 2 opgenomen  regels zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 en dus 
deels de bruidsschat. Meest opvallende wijziging is dat in de regels wordt gewerkt 
met  open  normen.  Hierdoor maken  de  regels  een  uitvoering  op  basis  van  de 
(nieuwe) Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid en daardoor maat‐
werk mogelijk.  
 

 
Opstelplaatsen voor brandweerauto’s zijn van groot belang voor de bestrijdbaarheid van brand 

5.   4. Opvang van bluswater 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over de opvang van bluswater te stellen met het oog 
op de volgende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 
‐  Wettelijk kader: beperken en voorkomen van rampen 
‐  Doelen: veilige bouwwerken 
‐  Kernwaarde: bouwwerken bieden bescherming 
Ook is het van belang vanwege het beperken van de nadelige milieugevolgen van 
verontreinigd bluswater. 

 
In hoofdstuk 9 van Deel 2 van deze Handreiking zijn regels opgenomen over het 
treffen van voorzieningen voor de opvang van bluswater. 
 
Het  huidige  Bouwbesluit  en  Activiteitenbesluit  kennen  geen  voorschriften  over 
bluswateropvang. Niettemin  is de opvang van bluswater dat verontreinigd  is ge‐
raakt door de bluswerkzaamheden van belang om de nadelige gevolgen voor de 
fysieke  leefomgeving  te beperken, ook op het gebied van  fysieke veiligheid. Het 
onbelemmerd wegvloeien van het bluswater vormt een bedreiging voor de bodem‐
kwaliteit, de oppervlaktewaterkwaliteit, verstoort ecologische waarden en kan bo‐
vendien een risico op plasbrand en aanstraling van belendende percelen tot gevolg 
hebben.  
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Op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 4.1012) dient bij de op‐
slag van gevaarlijke stoffen te worden voldaan aan de Publicatiereeks gevaarlijke 
stoffen (PGS), zoals PGS 15 en PGS 29, waaronder ook de eisen die daarin gesteld 
worden aan bluswateropvangvoorzieningen. In het omgevingsplan kunnen de vo‐
lumebeperkingen die in de PGS worden gesteld, worden aangescherpt. 
 
Bij het opstellen van de regels voor het treffen van voorzieningen om het onbelem‐
merd wegvloeien van  (verontreinigd) bluswater  te voorkomen,  is aansluiting ge‐
zocht bij de PGS 14 en 15, waarin voorzieningen voor de opvang van verontreinigd 
bluswater benoemd zijn.  

5.   5. Gebruik van gebouwen 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over het gebruik van gebouwen te stellen met het oog 
op de volgende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 
‐  Wettelijk kader: beperken en voorkomen van rampen 
‐  Doelen: veilige bouwwerken 
‐  Kernwaarde: bouwwerken bieden bescherming 

 
Vanwege het grote belang van brandveiligheid blijven de regels ten aanzien van de 
bouw ook onder de Omgevingswet op nationaal niveau geregeld. Dit gebeurt in het 
Besluit bouwwerken leefomgeving. Gemeenten kunnen niet of nauwelijks afwijken 
van de betreffende bepalingen. Een mogelijk op te nemen regel in het omgevings‐
plan over het gebruik van bouwwerken is opgenomen in hoofdstuk 10 van Deel 2. 
Het gaat hier om het gebruik van bouwwerken door personen. Gemeenten kunnen 
afwijken van het aantal personen dat aanwezig mag zijn. De in Deel 2 opgenomen 
regel laat zien op welke wijze dat kan gebeuren. 
 

 
Zalencentrum afgebrand, maar door de brandwerende scheiding is de woning behouden gebleven 
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5.   6. Externe veiligheid ‐ ruimtelijk en functioneel 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over externe veiligheid te stellen met het oog op de 
volgende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 

‐ Wettelijk kader: voorkomen en beperken van branden en rampen 
‐ Doelen: beschermen van (zeer) kwetsbare groepen 
‐ Kernwaarde: voorkomen of beperking van risico’s vergroot de veiligheid, 

afstand tot risico’s vergroot de veiligheid 

 
In hoofdstuk 11 van Deel 2 zijn regels opgenomen over de wijze waarop in het om‐
gevingsplan omgegaan kan worden met beperkt kwetsbare/kwetsbare/zeer kwets‐
bare gebouwen en locaties en bedrijfsmatige activiteiten met externe veiligheids‐
risico’s.  
 
Belangrijk aspect bij dit aspect is welk ambitieniveau wordt gekozen. In het Besluit 
kwaliteit  leefomgeving  zijn  namelijk  instructieregels  opgenomen welke  een  be‐
paalde bandbreedte  in normen  laten zien. Afhankelijk van de ambitie van de ge‐
meente voor een bepaald gebied kan hierbij een hogere of lagere norm uit het Bkl 
worden aangehouden (bijvoorbeeld over activiteiten wel of niet toestaan binnen 
een aandachtsgebied). Deze te ambiëren kwaliteitsniveaus kunnen per gemeente 
verschillen. De voorbeeldregels bevatten een differentiatie  in ambitieniveaus die 
een gemeente kan nastreven in een gebied (voor een bestaande of een nieuwe si‐
tuatie).3 
 

De ambitieniveaus 
De kwaliteitsniveaus representeren dus de bandbreedte die vanuit het Bkl voor 
externe veiligheid geldt. In deze Handreiking is voor externe veiligheid uitgegaan 
van de volgende ambitieniveaus: 

‐ Ambitieniveau I is het beste niveau op het gebied van externe veiligheid.  
‐ Ambitieniveau II geeft het bovenniveau van de gemiddelde situatie voor 

de gemeente aan en voldoet aan de standaardwaarde voor externe vei‐
ligheid in het Bkl. 

‐ Ambitieniveau III geeft het onderniveau van de gemiddelde situatie voor 
externe veiligheid. 

‐ Ambitieniveau IV vormt de wettelijke ondergrens, geen enkele situatie 
mag zich onder deze grens bevinden. Hierbij wordt voor externe veilig‐
heid voldaan aan de wettelijke grenswaarde uit het Bkl.  
 

Overigens zeggen deze kwaliteitsniveaus alleen iets over de externe veiligheids‐
situatie, niet over de integrale fysieke veiligheidssituatie. Deze wordt namelijk 
ook bepaald door zaken als bereikbaarheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, 
de brandveiligheid van het gebouw/de locatie/de omgeving et cetera.  

 

                                                            
3 Deze ambitieniveaus zijn geïnspireerd op de verschillende kwaliteitsniveaus die in de Staalkaart be‐
drijfsmatige activiteiten zijn opgenomen op het gebied van externe veiligheid. 
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In het volgende figuur zijn schematisch de verschillende ambitieniveaus weergege‐
ven, voor de toedeling van risicovolle en risicogevoelige activiteiten.4 Het figuur laat 
per ‘schil’ rondom de risicobron (PR 10‐5, PR 10‐6, aandachtsgebied) zien welke soort 
risicogevoelige activiteiten zijn  toegestaan. De achtergrond van de verschillende 
ambitieniveaus is verder toegelicht in hoofdstuk 11 van Deel 2. 
 
Figuur Ambitieniveaus nieuwe activiteiten in relatie tot externe veiligheid 
(overzicht of ‘zeer kwetsbaar/kwetsbaar/beperkt kwetsbaar’ is toegelaten binnen 
PR 10‐5/PR 10‐6/aandachtsgebied rondom een risicovolle bron) 

‐  Is toegelaten 

‐  Is niet toegelaten  
 
 

  Grondslag 
Nieuwe activiteiten in relatie tot externe veilig‐

heidsrisico's 

Ambitieniveau I  (niet in 

wetgeving) 

‐ geen  (zeer) kwetsbare of beperkt kwetsbare 

gebouwen  binnen  de  aandachtsgebieden 

voor veiligheidsrisico’s  

‐ geen kwetsbare of beperkt kwetsbare locaties 

binnen de attentiegebieden voor veiligheids‐

risico’s 

Ambitieniveau II   art 5.7 Bkl  

art.5.11 Bkl,  

art.  5.15  Bkl

lid 2a en 2b 

‐ geen (zeer) kwetsbare gebouwen binnen het 

aandachtsgebied 

‐ geen  beperkt  kwetsbare  gebouwen  binnen 

plaatsgebonden risicocontour PR10‐6 

‐ geen kwetsbare locaties binnen het attentie‐

gebied 

‐ geen  beperkt  kwetsbare  locaties  binnen  de 

plaatsgebonden risicocontour PR 10‐6 

Ambitieniveau III  art 5.7 Bkl 

art.5.11 Bkl 

art.  5.15  lid

2a en 2b Bkl 

‐ geen  zeer kwetsbare gebouwen niet binnen 

aandachtsgebied 

‐ geen kwetsbare gebouwen binnen plaatsge‐

bonden risicocontour PR10‐6 

‐ geen  beperkt  kwetsbare  gebouwen  binnen 

plaatsgebonden risicocontour PR10‐5 

‐ geen kwetsbare locaties binnen aandachtsge‐

bied 

‐ geen  beperkt  kwetsbare  locaties  binnen  de 

plaatsgebonden risicocontour PR 10‐5 

                                                            
4 Met risicogevoelig wordt de verzameling aan beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare ge‐
bouwen en locaties bedoeld.  
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  Grondslag 
Nieuwe activiteiten in relatie tot externe veilig‐

heidsrisico's 

Ambitieniveau IV  

art 5.7 Bkl 

art.5.11 Bkl 

art.  5.15  lid

2a en 2b Bkl 

‐ geen  (zeer)  kwetsbare  gebouwen  binnen

plaatsgebonden risicocontour PR10‐6 

‐ beperkt  kwetsbare  gebouwen  altijd  toege‐

staan 

‐ geen kwetsbare locaties binnen plaatsgebon‐

den risicocontour PR10‐6 

‐ beperkt kwetsbare locaties altijd toegestaan 

 

Gemeenten  kunnen hun  keuze over het ambitieniveau  voor nieuwe activiteiten 
voor externe veiligheid in een gebied bepalen aan de hand van bovenstaande tabel. 
Deze zijn eveneens opgenomen en uitgewerkt in Deel 2. Het Handboek omgevings‐
veiligheid van het RIVM kan overigens verder helpen met de keuzes hierin, zie hier‐
voor  de  website  https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/handboek‐omgevingsveilig‐
heid. 

5.   7. Opslag van stoffen op open terreinen 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over de opslag van stoffen op open terreinen te stellen 
met het oog op de volgende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 
‐  Wettelijk kader: beperken en voorkomen van rampen 
‐  Doelen: beperken van nadelige gevolgen 
‐  Kernwaarde: nadelige gevolgen worden zoveel mogelijk tot de plaats van 
het incident beperkt. 

 
De in Deel 2 in hoofdstuk 12 opgenomen regels zijn gebaseerd op de wens vanuit 
de Veiligheidsregio’s om in het omgevingsplan een regeling op te nemen ter voor‐
koming van brandoverslag bij buitenopslagen. Tevens zijn regels gesteld met het 
oog op de beheersing van een brand.  
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Rookontwikkeling door zeer grote brand bij recyclingbedrijf (afvalbrand) 

5.   8. Evenementen 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels over evenementen te stellen met het oog op de vol‐
gende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 

‐ Wettelijk kader: beperken en voorkomen van branden en rampen 
‐ Doelen: veilige bouwwerken, beschermen van (zeer) kwetsbare groepen 

en effectieve hulpverlening 
‐ Kernwaarde: voorkomen of beperking van risico’s vergroot de veiligheid, 

afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid, bouwwerken en omgeving 
bieden bescherming, bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te ver‐
laten en de omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdien‐
sten mogelijk. 
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De regels over evenementen zijn opgenomen  in hoofdstuk 13 van Deel 2.  In het 
kader van de veiligheid spelen bij evenementen in gebouwen het Bbl en het Besluit 
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) een belangrijke 
rol. Evenementen dienen te voldoen aan de opgenomen regels  in deze besluiten 
van het Rijk.  
 
De in Deel 2 in hoofdstuk 13 opgenomen regels zijn aanvullend op genoemde rege‐
lingen en zijn gebaseerd op de huidige landelijke indeling in A, B en C evenementen. 
Een dergelijke indeling wordt gehanteerd om de ‘zwaarte’ van de evenementen aan 
te duiden. Er wordt ook een variant gegeven van een andere  indeling. De regels 
borduren voort op huidige veel voorkomende regels uit Algemeen Plaatselijke Ver‐
ordeningen  (APV)  van gemeenten. Hiervoor  is gekozen, omdat deze bepalingen 
naar de meningen van de Veiligheidsregio’s voldoen.  
  

 
Noodweer tijdens een evenement 

5.   9. Natuurbranden 

Belang van het stellen van regels 
Het is belangrijk om regels te stellen over natuurbranden met het oog op de vol‐
gende kernwaarden van de Veiligheidsregio’s: 

‐ Wettelijk kader: voorkomen, beperken en bestrijden van branden en ram‐
pen 

‐ Doelen: veilige bouwwerken en omgeving en effectieve hulpverlening 
‐ Kernwaarde: voorkomen of beperking van risico’s vergroot de veiligheid, 

afstand  tot de  risico’s vergroot de veiligheid, omgeving biedt bescher‐
ming, gebieden zijn snel en veilig te verlaten en de omgeving maakt snel 
en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk.  

 
De in hoofdstuk 14 van Deel 2 opgenomen regels zijn geïnspireerd op verschillende 
bestaande gemeentelijke APV‐regelingen.  
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Los van de regels in het omgevingsplan is het van belang dat natuurbeheerders en 
Veiligheidsregio’s elkaar als ketenpartners  leren kennen en elkaar op de hoogte 
houden van ontwikkelingen. Op dit moment wordt hier landelijk aandacht aan be‐
steed door de  ‘gebiedsgerichte aanpak’ die wordt georganiseerd door de brand‐
weer in samenwerking met natuurbeheerders en gemeenten. Een wens van de Vei‐
ligheidsregio’s  is dat natuurbeheerders bij het opstellen van hun natuurbeheer‐
plannen de Veiligheidsregio’s consulteren, zodat  in beheerplannen al aandacht  is 
voor het voorkomen van natuurbrand (brandcompartimentering, maar ook bereik‐
baarheid). Zie ook de visie van Brandweer Nederland, ‘Samen werken aan natuur‐
brandbeheersing’ (2016). Ook het betrekken van de gemeente hierbij kan wenselijk 
zijn. 

5.   10. Overzicht van opgenomen regels 

De  voorbeeldregels  van  Deel  2  bevatten  verschillende  soorten  regels  zoals  ge‐
noemd in hoofdstuk 3. Een overzicht van enkele artikelen is opgenomen in het on‐
derstaande schema. 
  

Onderwerp  Open regel  Gesloten 
regel 

Melding  Maatwerkvoor‐
schrift 

Bluswater en 
bereikbaar‐
heid 

Artikel 1.1, 
2.1, 3.1, 
3.3, 4.1 

Artikel 2.1 
 

Artikel 1.6  Artikel 1.4, 2.3, 3.5 

Bouw en  
gebruik 

Artikel 2.4  Artikel 1, 
2.1, 2.3 

  Artikel 1.6 

Veiligheid 
ruimtelijk en 
functioneel 

  Artikel 1.1, 
1.2, 2.1, 
2.1, 2.3 

   

Opslag  
goederen 

Artikel 1.1  Artikel 1.2  Artikel 1.4, 
2.1 

Artikel 1.4, 2.2 

Evene‐ 
menten 

Artikel 2.4, 
en 4 

  Artikel 2.1, 
3.1 

 

Natuurbrand  Artikel 1  Artikel 2     

 
Uit dit schema mag blijken dat de artikelen diverse soorten regels kunnen bevatten. 
Het is dus niet het één of het ander.  
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6. FYSIEKE VEILIGHEID IN DE OMGEVINGSVISIE EN HET PROGRAMMA 

6.   1. Algemeen 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het omgevingsplan en de hierin op 
te nemen regels. Het omgevingsplan is immers de plaats waar juridische regels wor‐
den gesteld. Het is echter ook goed om het aspect fysieke veiligheid een rol te geven 
in twee andere gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet: de omgevings‐
visie en het programma. Regelgeving is immers niet de enige weg om te komen tot 
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 

6.   2. Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien 
van de fysieke leefomgeving. 
 

 
De Veiligheidsregio’s achten het van belang dat er in het kader van het aspect fy‐
sieke veiligheid binnen de gemeenten al in een vroeg stadium de juiste keuzes wor‐
den gemaakt en het juiste beleid wordt bepaald. De omgevingsvisie is hiervoor het 
geschikte instrument. De Veiligheidsregio’s pleiten er dan ook voor om het aspect 
veiligheid expliciet op te nemen in de omgevingsvisie. De regels van het omgevings‐
plan kunnen hierop worden gebaseerd. 
 
De omgevingsvisie dient de essentiële keuzes over veiligheid te bevatten. Zo kan in 
de omgevingsvisie worden uitgesproken waarvoor de gemeente staat bij het aspect 
veiligheid, hoe veiligheid zich verhoudt tot andere relevante aspecten als bijvoor‐
beeld economische ontwikkeling en tot de ruimtelijke en functionele inrichting van 
het grondgebied van de gemeente. Indien er ten aanzien van het aspect externe 
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veiligheid gekozen wordt om te werken met verschillende veiligheidsniveaus (zoals 
ambitieniveau I, II, III of IV in hoofdstuk 11 van Deel 2 ), kan in de omgevingsvisie 
worden aangegeven wat hieronder wordt verstaan en welke keuzes voor gebieden 
of activiteiten worden gemaakt.  
 
De Veiligheidsregio’s vinden het van belang dat een gemeente zich  in een omge‐
vingsvisie naast het vorenstaande op hoofdlijnen uitspreekt over het belang en de 
kwaliteit van de volgende door de Veiligheidsregio’s in de Doelen genoemde veilig‐
heidsaspecten: 
‐ veilige bouwwerken en veilige omgeving, 
‐ een zelfredzame en samenredzame samenleving, 
‐ bescherming van (zeer) kwetsbare groepen, 
‐ effectieve hulpverlening, 
‐ continuïteit  van de  samenleving  (waaronder  zorgcontinuïteit en  vitale  infra‐

structuur). 
 
Tevens dient een omgevingsvisie naar de mening van de Veiligheidsregio’s uitspra‐
ken te doen over grootschalige evenementen (B‐ en C‐evenementen). In de omge‐
vingsvisie kan bijvoorbeeld worden aangegeven waar, of onder welke criteria, deze 
evenementen kunnen plaatsvinden. 
 
Tenslotte  is het gewenst dat  in een omgevingsvisie wordt aangegeven welke rol 
voor de Veiligheidsregio’s de gemeente ziet en ten aanzien van welke besluiten zij 
de Veiligheidsregio in ieder geval om advies zal gaan vragen.  

6.   3. Programma 

De omgevingsvisie bevat zoals aangegeven de essentiële beleidskeuzes en beleids‐
doelstellingen voor de gemeente op het terrein van de fysieke leefomgeving, waar‐
onder fysieke veiligheid. De wijze waarop de geformuleerde beleidsdoelstellingen 
worden uitgevoerd hoeft niet  in de omgevingsvisie te worden opgenomen. Hier‐
voor kan het programma worden gebruikt. 
 
In een programma kunnen gemeenten de veiligheidsonderwerpen in nauw overleg 
met de Veiligheidsregio’s uitwerken en kunnen er tussen de Veiligheidsregio’s, ge‐
meente en andere betrokkenen afspraken worden gemaakt hoe de beleidsdoelstel‐
lingen  ‐anders dan door het opnemen van  regels  in het omgevingsplan‐ gereali‐
seerd kunnen worden. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over  communicatie en 
voorlichting, maar ook over bijvoorbeeld advies en feitelijke maatregelen. 
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7. ADVIES VEILIGHEIDSREGIO 

7.   1. Inleiding 

De Veiligheidsregio’s zijn een belangrijke adviseur bij het beoordelen van het aspect 
veiligheid bij activiteiten of besluiten in het kader van de Omgevingswet. Het Om‐
gevingsbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving geven hier op rijksniveau in‐
vulling aan.  

7.   2. Adviesrecht in de Omgevingswet 

De Omgevingswet gaat uit van één bevoegd gezag per omgevingsvergunning, on‐
geacht of deze voor één of voor verschillende activiteiten zal gelden. In de meeste 
gevallen  is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. De 
betrokkenheid van andere bestuursorganen die een verantwoordelijkheid hebben 
in verband met één of meer van deze activiteiten, zoals de Veiligheidsregio’s,  is 
daarbij geborgd. De Omgevingswet kent de mogelijkheid om een advies of een ad‐
vies met  instemming te eisen. Een advies  is zwaarwegend, maar het vergunning‐
verlenend bestuursorgaan kan gemotiveerd van het advies afwijken. Bij advies met 
instemming heeft het betrokken bestuursorgaan de mogelijkheid om instemming 
te onthouden. Het desbetreffende onderdeel van de vergunning mag niet worden 
verleend zonder de instemming van het bestuursorgaan.  

7.   3. Uitwerking adviesrecht in het Omgevingsbesluit 

Welk bestuursorgaan adviesrecht of  instemmingsrecht krijgt en op welke omge‐
vingsvergunning,  is  in het Ob uitgewerkt. Hierbij  is onder meer gekeken naar de 
belangen die de verschillende bestuursorganen vertegenwoordigen en de  speci‐
fieke taken die in de wet aan hen zijn toebedeeld. Bij meervoudige aanvragen kan 
zoals gezegd maar één bestuursorgaan bevoegd zijn om de vergunning te verlenen, 
conform de één‐loket‐gedachte uit de Omgevingswet. De andere bestuursorganen 
die bevoegd zouden zijn geweest wanneer de activiteiten los van elkaar waren aan‐
gevraagd, hebben in principe advies met instemming op de vergunning. Daarnaast 
is een aantal bestuursorganen wettelijk adviseur zonder instemming voor bepaalde 
activiteiten op grond van hun deskundigheid of hun specifieke  taak. Zo verleent 
bijvoorbeeld de veiligheidsregio advies met betrekking tot vergunningen voor mili‐
eubelastende activiteiten door Seveso‐inrichtingen. 
 
Het adviesrecht zoals opgenomen in het Ob betreft alleen de gevallen van een aan‐
vraag omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift, dus niet de totstandko‐
ming van omgevingsvisies en omgevingsplannen. In het besluit wordt aan verschil‐
lende  bestuursorganen  adviesrecht  toebedeeld,  zoals  gemeenteraad,  provincie, 
waterschap en diverse ministeries. In sommige gevallen moet het betreffende be‐
stuursorgaan ook  instemmen met de activiteit,  in de andere gevallen betreft het 
alleen een adviesrecht. De Veiligheidsregio staat genoemd in artikel 4.33.  
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Artikel 4.33 (advies door bestuur veiligheidsregio) 
Het bestuur van de veiligheidsregio op het grondgebied waarvan een mili‐
eubelastende activiteit geheel of in hoofdzaak plaatsvindt, is adviseur voor 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag be‐
trekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld  in bijlage III, 
onder 1.  

 
Bij de genoemde gevallen geldt voor de Veiligheidsregio’s alleen adviesrecht, geen 
instemming. Het gaat hierbij om milieubelastende activiteiten die zijn opgenomen 
in het Bal, zoals het aanwezig hebben van een koelinstallatie met meer dan 1.500 
kg ammoniak, het opslaan in een opslagtank van giftige of bijtende gassen van ADR‐
klasse 2 en het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk of pyrotechnische 
artikelen voor theatergebruik (voorheen o.a. Bevi en Brzo).  
 
Voor het overige geldt op grond van artikel 2.2 van de Omgevingswet de verplich‐
ting voor bestuursorganen om bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden 
op grond van de wet rekening te houden met de taken en bevoegdheden van an‐
dere bestuursorganen, en zo nodig met hen af te stemmen.  In het kader van de 
implementatie van de Omgevingswet kunnen nadere afspraken tussen bestuursor‐
ganen worden gemaakt over hoe deze verplichting precies zal worden ingevuld. Het 
gaat hier dus niet om formeel advies of advies met instemming. 
 
Het formele adviesrecht is dus beperkt tot omgevingsvergunningen en maatwerk‐
voorschriften en voor de in Bijlage III van het Ob genoemde gevallen. Het advies‐
recht dat de Veiligheidsregio’s graag willen hebben in het proces van totstandko‐
ming en wijziging van omgevingsvisies en omgevingsplannen is wel formeel in alge‐
mene bewoordingen in de wet vastgelegd, maar het initiatief daarvoor ligt bij de 
gemeente: hier geldt de verplichting dat gemeenten rekening moeten houden met 
de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen, en zo nodig met hen moe‐
ten afstemmen. De Veiligheidsregio’s zetten hier actief op  in, daarbij  is het goed 
afspraken te maken met de gemeenten. De Handreiking  is hiervoor een geschikt 
hulpmiddel. 
 
De rol die de Veiligheidsregio’s hebben en willen hebben is weergegeven in het on‐
derstaande schema’s. 
 
Activiteiten Bal 
Hoe in Bal opgeno‐
men? 

Gevolgen om te voldoen 
aan Bal 

Gevolgen voor VR  Wens VR 

       

Vergunningvrij in 
Bal 

Voldoen aan voorwaar‐
den Bal 

VR ziet deze activiteit 
niet op grond van het 
Bal 

Hoeft VR niet te zien 

Melding op grond 
van Bal 

Voldoen aan voorwaar‐
den Bal voor melding  

VR ziet deze activiteit 
niet op grond van het 
Bal 

Wil de VR deels zien, rege‐
len in procesafspraak met 
de gemeente 

Maatwerkvoor‐
schrift of maat‐
werkregels in Bal 

Idem, alleen heeft het be‐
voegd gezag de mogelijk‐
heid een extra eis op te 

VR ziet deze activiteit 
niet op grond van het 
Bal 

Wil de VR deels zien, rege‐
len in procesafspraak met 
de gemeente 
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Hoe in Bal opgeno‐
men? 

Gevolgen om te voldoen 
aan Bal 

Gevolgen voor VR  Wens VR 

nemen (maatwerkvoor‐
schrift) bij vestiging van 
het bedrijf of maatwerk‐
regel als dit is vastgelegd 
in het omgevingsplan 

Vergunning op 
grond van het Bal 

Voldoen aan voorwaar‐
den Bal en vergunning‐
voorschriften van be‐
voegd gezag 

Alleen adviesrecht bij 
milieubelastende activi‐
teiten uit bijlage III; 
overige activiteiten ziet 
de VR niet op grond van 
het Bal 

Een deel van de activiteiten 
wil de VR zien en over advi‐
seren, ook al zijn deze niet 
opgenomen in bijlage III. 
Hierover dient een proces‐
afspraak met de gemeente 
worden gemaakt. 

 
Activiteiten omgevingsplan 
Instrument omgevingsplan  Gevolgen voor toelating activiteit  Gevolgen voor VR 

Activiteit in het omgevings‐
plan toelaten via: 

   

Vergunningvrij  ‐ Activiteit is op basis van omgevings‐
plan rechtstreeks toegestaan,  

‐ Eventueel door te voldoen aan de 
randvoorwaarden die in het omge‐
vingsplan zijn opgenomen 

‐ Geen adviesrecht Vei‐
ligheidsregio obv het 
omgevingsplan, ook 
niet in voorwaarden  

‐ geen informatie aan 
Veiligheidsregio via 
omgevingsplan 

Melding  ‐ Activiteit is op basis van omgevings‐
plan rechtstreeks toegestaan, maar 
pas nadat hiervan een melding is ge‐
daan.  

‐ Hierbij moet worden voldaan aan de 
randvoorwaarden die in het omge‐
vingsplan zijn opgenomen.  

‐ Indien voldaan wordt aan deze rand‐
voorwaarden, is een weigering vanuit 
het omgevingsplan niet meer moge‐
lijk. 

‐ Geen adviesrecht Vei‐
ligheidsregio obv het 
omgevingsplan, ook 
niet in voorwaarden.  

Maatwerkvoorschrift  ‐ Activiteit is op basis van omgevings‐
plan rechtstreeks toegestaan,  

‐ Eventueel door te voldoen aan de 
randvoorwaarden die in het omge‐
vingsplan zijn opgenomen  

‐ alleen heeft het bevoegd gezag de 
mogelijkheid een extra eis op te ne‐
men (maatwerkvoorschrift, mwv) bij 
uitvoering activiteit 

Eventueel adviesrecht 
Veiligheidsregio obv 
het omgevingsplan, als 
dit is vastgelegd in het 
omgevingsplan. 

7.   4. Checklist advies Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio’s worden graag in ieder geval om advies gevraagd bij:   
 
Instrumenten Omgevingswet 
1. het opstellen van omgevingsvisies of een herziening daarvan 
2. het opstellen  van programma’s die betrekking hebben op/gevolgen hebben 

voor fysieke veiligheid 
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3. het opstellen van een omgevingsplan of een herziening daarvan 
4. het opstellen van maatwerkvoorschriften die betrekking hebben op het aspect 

fysieke veiligheid 
5. de besluitvorming over activiteiten die afwijken van het omgevingsplan en die 

het aspect fysieke veiligheid (kunnen) raken 
 

Evenementen 
6. het verlenen van omgevingsvergunningen voor B‐ of C‐evenementen 

 
Natuurgebieden 
7. het opstellen van plannen voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden 

en het bouwen van bouwwerken aan de randen van en in de natuurgebieden 
 

Bluswatervoorziening, bereikbaarheid en opstelplaatsen 
8. het nemen van besluiten over de bluswatervoorziening, de bereikbaarheid en 

de opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 
 

Milieubelastende en risicovolle activiteiten 
9. de  besluitvorming  over  door  de  Veiligheidsregio’s  aangegeven milieubelas‐

tende activiteiten 
10. de besluitvorming over risicogevoelige activiteiten 
11. de besluitvorming over activiteiten in de nabijheid van risicovolle bedrijven 
 
Maatregelen in de openbare ruimte 
12. de besluitvorming over maatregelen in de openbare ruimte in de directe om‐

geving van brandweerkazernes, ziekenhuizen en gebouwen waar grote groe‐
pen mensen permanent of incidenteel verblijven 

 
Verkavelingen 
13. het maken van verkavelingen of stedenbouwkundige inrichtingen voor nieuwe 

en te herinrichten gebieden 
 

Het  is wellicht niet nodig dat de Veiligheidsregio’s  in alle gevallen advies worden 
gevraagd. Dit kan worden geregeld door in het omgevingsplan of de gemaakte af‐
spraken op te nemen dat bepaalde activiteiten niet aan de Veiligheidsregio’s hoe‐
ven te worden voorgelegd. De noordelijke Veiligheidsregio’s hebben een lijst opge‐
steld van zaken waarbij zij graag betrokken willen worden en waarover zij mogelijk 
een advies willen uitbrengen. Deze lijst is opgenomen als bijlage 2 bij deze Hand‐
reiking.  
De Veiligheidsregio’s kunnen in het geval dat zij in het omgevingsplan de mogelijk‐
heid hebben gekregen om advies te geven, zelf per onderwerp of in het algemeen 
aangeven dat dit niet nodig is.  
 
Los van de formele adviesvraag worden de Veiligheidsregio’s ook graag in een eer‐
der stadium betrokken bij het nemen van besluiten of het opstellen van omgevings‐
visies en omgevingsplannen. Dit kan in de vorm van informeel vooroverleg. Tijdens 
dit overleg kunnen de ambities voor het gebied en de gewenste activiteit op een 
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informele wijze worden besproken en kan worden aangegeven wat uit veiligheids‐
overwegingen gewenst is. In het omgevingsplan kunnen procesregels worden op‐
genomen over de rol van de Veiligheidsregio’s bij de uitvoering van het omgevings‐
plan. 

7.   5. Voorbereiding overleg en advies 

Het uitbrengen van advies en het voeren van informeel overleg vraagt het nodige 
van de Veiligheidsregio’s. Deze dienen zich goed voor te bereiden op de uitvoering 
van deze taken. Zo dient er goed inzicht te zijn in de besluiten of het plan c.q. acti‐
viteit waarover het advies wordt gevraagd, of waarover het overleg plaatsvindt. Dit 
houdt in dat er binnen de kaders van de Kernwaarden bijvoorbeeld in beeld wordt 
gebracht welke risicobronnen en (zeer) kwetsbare groepen aanwezig zijn, welke af‐
standen ten opzichte van risicobronnen worden aangehouden en welke voorzienin‐
gen eventueel worden getroffen. Daarbij vindt ook een eigen toets aan de uitvoe‐
ringsregeling (AmvB’s) van de Omgevingswet plaats. Bijvoorbeeld in het kader van 
de Besluit kwaliteit leefomgeving.   
  
Goede adviezen en goed overleg staan en vallen met een goede voorbereiding. Van 
de Veiligheidsregio’s mag worden verwacht dat zij weet hebben van alle mogelijk 
voorkomende  risico’s  en  veiligheidssituaties.  Het  verdient  aanbeveling  dat  ge‐
meenten en Veiligheidsregio’s afspraken maken over het geven van advies en het 
voeren van overleg.   
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8. SLOT 

De Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland hopen met deze Handreiking 
een bijdrage te leveren aan het bereiken van een goede veiligheid. De Handreiking 
is de basis voor overleg met gemeenten over de instrumenten van de Omgevings‐
wet. De Veiligheidsregio’s geven graag samen met de gemeenten invulling aan het 
aspect veiligheid . De Veiligheidsregio’s zetten daarbij in op goede regels in het om‐
gevingsplan. Dit  laat echter onverlet dat de Veiligheidsregio’s ook grote waarde 
hechten aan overleg en het maken van afspraken met bevoegd gezagen en andere 
instanties over het aspect veiligheid. De Veiligheidsregio’s willen graag een advies‐
rol bij de totstandkoming van beleid, regels en besluiten die betrekking hebben op 
de veiligheid. 
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DEEL 2: VOORBEELDREGELS 

Dit deel bevat de voorbeeldregels per onderwerp als bedoeld  in hoofdstuk 5 van 
Deel 1. 
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9. VOORBEELDREGELS BLUSWATERVOORZIENING EN BEREIKBAARHEID 

9.   1. Inleiding 

Het belang van het stellen van regels ten aanzien van deze onderwerpen staat bui‐
ten kijf: regels stellen aan bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor hulpver‐
lening heeft een directe relatie met een veilige leefomgeving. In hoofdstuk 5 van 
deel 1 is al aangegeven met welk doel deze regels worden gesteld. Hierbij is aan‐
sluiting gezocht bij de Kernwaarden van de Veiligheidsregio’s. 

9.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 
Volgens de Wet veiligheidsregio’s zijn Burgemeester en Wethouders belast met de 
organisatie van de brandweerzorg. Impliciet betekent dit ook dat zij de zorg hebben 
voor de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Hierbij hoort ook de zorg 
voor bluswatervoorziening en bereikbaarheid. De eisen ten aanzien van deze as‐
pecten staan momenteel in het Bouwbesluit 2012.  
De  ‘Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid’ voorziet  in een prakti‐
sche uitwerking van deze wet‐ en regelgeving. 
 
Opvang van bluswater 
In het Bouwbesluit en het Activiteitenbesluit zijn geen voorschriften over bluswa‐
teropvang opgenomen. Wel wordt in PGS14 en 15 aandacht besteed aan bluswa‐
teropvang. 

9.   3. Omgevingswet 

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 
De Omgevingswet  laat  het  stellen  van  regels  aan  bluswatervoorziening,  opstel‐
plaatsen en bereikbaarheid van hulpdiensten over aan gemeenten. Deze regels ho‐
ren thuis in het omgevingsplan. De algemene regels voor bluswatervoorziening uit 
artikel 6.30 Bouwbesluit 2012 zijn dan ook niet overgenomen in het Bbl, met uit‐
zondering van wegtunnels met een lengte van meer dan 250 meter. De regels voor 
deze wegtunnels zijn opgenomen in artikel 4.222 van het Bbl. 
Ook de regels van artikel 6.37 en 6.38 van het Bouwbesluit 2012 inzake de bereik‐
baarheid en de opstelplaatsen komen niet terug in het Bbl. Ook hiervoor moet de 
gemeente dus zelf regels stellen. De gemeente kan rekening houden met de lokale 
situatie.  
 
De artikelen uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in de zogeheten Bruidsschat 
aan gemeenten. Dat betekent dat deze artikelen automatisch deel uitmaken van 
het tijdelijke omgevingsplan. Er valt dus geen ‘gat’  in de regelgeving op 1 januari 
2021. Indien gemeenten voor de betrokken onderwerpen nieuwe regels opstellen, 
vervalt de werking van de bruidsschat. Gemeenten zijn bevoegd om de redactie van 
de artikelen te herzien. Ook kunnen zij besluiten deze onderdelen niet meer te re‐
gelen. In het kader van de gewenste fysieke veiligheid is dit laatste ongewenst. Om 
deze reden zijn er voorbeeldregels opgenomen.  
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Opvang van bluswater 
Net zoals onder de huidige wetgeving worden in de Omgevingswet geen regels ge‐
steld over verontreinigd bluswater. 

9.   4. Uitgangspunten en aandachtspunten voorbeeldregels 

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 
De opgestelde voorbeeldregels zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 en dus op 
de Bruidsschat. Wel zijn de regels meer open geformuleerd. Dit maakt een uitvoe‐
ring op basis van de (nieuwe) Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 
mogelijk. Tevens maken ze het mogelijk dat Burgemeester en Wethouders maat‐
werkvoorschriften kunnen stellen in speciale gevallen. Bij de maatwerkvoorschrif‐
ten kan worden aangesloten bij de wensen van de Veiligheidsregio’s. Tevens wordt 
geregeld dat de Veiligheidsregio om advies wordt gevraagd. Als de Veiligheidsregio 
het geven van advies niet nodig vindt, kan zij dat kenbaar maken bij het bevoegd 
gezag c.q. het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
Wanneer bluswatervoorzieningen of bereikbaarheid zwaar onder de maat zijn voor 
bepaalde (bestaande) gebieden, kan de gemeente overwegen hier een programma 
voor op te stellen om deze situatie te verbeteren. Bluswatervoorzieningen of be‐
reikbaarheid  zullen als onderwerp waarschijnlijk geen apart programma krijgen, 
maar kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een ander programma of ander 
beleid (bijvoorbeeld een verkeerscirculatieplan of een programma voor veiligheid). 
Het is voor de Veiligheidsregio’s van belang de situatie te signaleren en onder de 
aandacht te brengen en de koppeling aan andere beleidsvelden als kans te herken‐
nen en wederom te signaleren. 
 
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de hieronder opgenomen regels betrek‐
king hebben op een bouwwerk  (gebouw). De  regels kunnen echter ook zodanig 
worden geformuleerd dat deze betrekking op een terrein. Hierdoor gelden de re‐
gels bijvoorbeeld ook voor natuurbranden.  
 
Opvang van bluswater 
Bij het opstellen van de regels voor het treffen van voorzieningen om het onbelem‐
merd wegvloeien van  (verontreinigd) bluswater  te voorkomen,  is aansluiting ge‐
zocht bij de PGS 14 en 15. Bij opslag van gevaarlijke stoffen en/of CMR‐stoffen in 
hoeveelheden van meer dan 10 000 kg, wordt geadviseerd om in de planregels een 
bluswateropvangvoorziening voor te schrijven. Vanuit de Veiligheidsregio’s  is het 
gewenst om deze voorziening als regel voor nieuw te ondernemen relevante acti‐
viteiten voor te schrijven. De planregel is vormgegeven als middelvoorschrift, waar‐
bij voor de dimensionering van de voorziening wordt verwezen naar de PGS 14 en 
15. Met deze doorverwijzing naar externe documenten wordt de actualiteit van de 
planregel geborgd. 
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9.   5. Voorbeeldregels  

Artikel 1 Bluswatervoorziening 
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het bestrijden van brand 

heeft een bouwwerk een toereikende bluswatervoorziening, tenzij de aard, de 
ligging of het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist, en na advies van de 
veiligheidsregio. 

2. Een bluswatervoorziening  is gelegen  in de directe nabijheid  van een brand‐
weeringang,  zodat  een  blusvoorziening  vanuit  de  bluswatervoorziening  kan 
worden aangelegd.  

3. Een bluswatervoorziening  is onbelemmerd  toegankelijk voor het onttrekken 
van bluswater door de brandweer. 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om maatwerkvoorschriften te stel‐
len ten aanzien van de bluswatervoorziening indien dit met het oog op het vei‐
ligstellen van de bluswatervoorziening noodzakelijk is. 

5. Het bevoegd gezag vraagt Veiligheidsregio om advies bij het beoordelen van 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen of ander gebruik 
ten aanzien van een toereikende bluswatervoorziening. 

 
Artikel 2 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpdienstverlening: 
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het bestrijden van brand 

ligt tussen de openbare weg en ten minste één toegang van een gebouw of 
ander bouwwerk voor het verblijven van personen tenminste één verbindings‐
weg die geschikt  is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverle‐
ningsdiensten.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die aan de openbare weg 
zijn gelegen of op bouwwerken welke door hun omvang of gebruik vanuit het 
aspect bereikbaarheid geen toegangsweg behoeven. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd maatwerkvoorschriften te stellen 
ten aanzien van de bereikbaarheid van bouwwerken voor hulpverleningsdien‐
sten indien dit met het oog op de bereikbaarheid noodzakelijk is. 

4. Burgemeester en wethouders vragen de Veiligheidsregio om advies over de be‐
reikbaarheid van een bouwwerk voor de brandweer en andere hulpverlenings‐
diensten vanaf de openbare weg. 

5. Hekwerken die een verbindingsweg afsluiten kunnen door hulpdiensten snel 
en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in 
overleg met de brandweer is bepaald. 

 
Artikel 3 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen: 
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het bestrijden van brand 

zijn bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zodanige opstelplaat‐
sen  voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende  verbinding  tussen die 
voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die door hun omvang of 
gebruik geen opstelplaatsen behoeven.  

3. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is gelegen in de directe nabijheid 
van een brandweeringang. 
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4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen  is vrijgehouden voor brandweer‐

voertuigen. 
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd maatwerkvoorschriften te stellen 

ten aanzien van opstelplaatsen indien dit met het oog op de bereikbaarheid en 
bluswatervoorziening noodzakelijk is. 

6. Burgemeester en wethouders vragen de Veiligheidsregio om advies over de 
aanleg en de (her)inrichting van opstelplaatsen. 

7. Hekwerken die een opstelplaats afsluiten kunnen door hulpdiensten snel en 
gemakkelijk worden  geopend  of worden  ontsloten met  een  systeem  dat  in 
overleg met de brandweer is bepaald. 

 
Artikel 4 Bluswateropvang 
1. Bij activiteiten waarbij 10.000 kg of meer gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in 

de PGS 15 en/of CMR‐stoffen worden opgeslagen, moet een doelmatige voor‐
ziening voor de opvang van bluswater aanwezig zijn. 

2. Aan de eisen opgenomen in lid 1 van dit artikel wordt voldaan als de voorzie‐
ning voldoet aan de voorwaarden die daaraan in de PGS 14 en 15 worden ge‐
steld. 

   

Annotatie: 
Onder ‘in de directe nabijheid’ wordt ook de openbare weg verstaan. Fei‐
telijk voldoet de openbare weg doorgaans als opstelplaats. Daarmee is 
deze planregel feitelijk een vangnetbepaling.
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10. VOORBEELDREGELS GEBRUIK BOUWWERKEN 

10.   1. Inleiding 

Het belang van het stellen van regels ten aanzien van deze onderwerpen staat bui‐
ten kijf: regels stellen aan de bouw heeft een directe relatie met een veilige leef‐
omgeving. In hoofdstuk 5 van Deel 1  is al aangegeven met welk doel deze regels 
worden gesteld. Hierbij  is aansluiting gezocht bij de Kernwaarden van de Veilig‐
heidsregio’s. 

10.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

De brandveiligheid van bouwwerken wordt momenteel geregeld  in het Bouwbe‐
sluit 2012.  

10.   3. Omgevingswet 

Het Rijk blijft het van belang vinden dat brandveiligheid op nationaal niveau wordt 
geregeld aan de hand van rijksregels. De eisen ten aanzien van brandveiligheid wor‐
den  onder  de Omgevingswet  gesteld  in  het  Besluit  bouwwerken  leefomgeving. 
Doel van de brandveiligheidsregels in het Bbl is het voorkomen van slachtoffers (ge‐
wonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar bouwwer‐
ken op andere percelen. Het behouden van het bouwwerk en het voorkomen van 
schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belan‐
gen zijn geen doelstellingen van dit besluit.  
 
Bij de brandveiligheidsregels voor nieuw te bouwen gebouwen is in het Bbl uitge‐
gaan van het volgende tijdsmodel voor vluchten en hulpverlening: 
‐ binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand is de brand ontdekt en zijn 

de door die brand bedreigde personen en de brandweer gealarmeerd; 
‐ binnen 15 minuten na die alarmering hebben de door de brand bedreigde per‐

sonen zonder hulp van de brandweer het gebouw kunnen ontvlucht; 
‐ de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden 

van de brand, en 
‐ de brandweer heeft de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder con‐

trole, wat inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat 
moment zijn de laatste door de brand bedreigde personen met behulp van de 
brandweer gered. 

De  inhoudelijke regels van het Bbl over het brandveilig gebruik van bouwwerken 
bestaan uit prestatie‐eisen en een specifieke zorgplicht. De regels van het Bbl zijn 
uitputtend. Gemeenten hebben nagenoeg geen mogelijkheden om zelf regels over 
het brandveilig gebruik van bouwwerken te stellen. 
 
In het huidige Bouwbesluit 2012 en in de Omgevingswet is niets geregeld met be‐
trekking tot interne loopafstanden in horizontale richting binnen grote panden. Dit 
kan  leiden tot branden op te grote afstanden van brandweeringangen, waardoor 
de brandweer niet in staat is een brand te bestrijden. 
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Indien vanuit één brandweeringang niet het gehele pand te bereiken is binnen 60 
meter, kan het pand voorzien worden door meerdere brandweeringangen. Daarbij 
blijft gelden dat de eisen aan een brandweeringang van toepassing zijn. 
Voor de toegangsweg tot elke brandweeringang wordt,  indien nodig, gebruik ge‐
maakt van de ruimte  langs de erfscheiding. Hieruit kan volgen dat de brandweer 
rond het gebouw moet kunnen rijden. We adviseren daarom in deze situaties in de 
basis een afstand tot de erfgrens van tenminste 5 meter aan te houden.  
 
Maatwerkregels 
Een gemeente kan alleen maatwerkregels stellen in het kader van een veilig gebruik 
ten aanzien van het aangegeven aantal personen voor de celfunctie, de gezond‐
heidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw. 
 
Zorgplicht 
Het Bbl kent ook een specifieke zorgplicht. Deze is opgenomen in artikel 6.4. Hierin 
wordt bepaald dat degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg 
van het gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, verplicht is alle maat‐
regelen  te nemen die  redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om  te voorkomen 
dat: 
‐ brandgevaar wordt veroorzaakt 
‐ bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt 
‐ de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd 
‐ het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd 
‐ het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd;  
‐ er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voort‐

duurt 
 
Maatwerkvoorschrift 
Maatwerkvoorschriften zijn mogelijk ten aanzien van de hiervoor genoemde speci‐
fieke zorgplicht en afdeling 6.4 van het Bbl. De maatwerkvoorschriften mogen niet 
in strijd zijn met het Bbl. 
 
Afdeling 6.4 van het Bbl gaat over brandveiligheid. Hierin staan bepalingen als voor‐
komen van brandgevaar, verbod op roken en open vuur, aankleding, brandveilig‐
heid inrichtingselementen, brandveilig gebruik grote brandcompartimenten en vei‐
lig vluchten bij brand.  
 
Maatwerkvoorschrift op initiatief van het bevoegd gezag of op aanvraag 
Bij maatwerk wordt onderscheid gemaakt tussen maatwerkvoorschriften op initia‐
tief van het bevoegd gezag en maatwerkvoorschriften op aanvraag van degene die 
het bouwwerk gebruikt of laat gebruiken. 
 
Een maatwerkvoorschrift op  initiatief van het bevoegd gezag mag alleen worden 
gesteld als dat noodzakelijk  is voor het voorkomen, beperken en bestrijden van 
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brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Dit betekent dat de gemeente op ei‐
gen initiatief alleen maatwerkvoorschriften kan geven over de in artikel 6.4 opge‐
nomen zorgplicht.  
Een maatwerkvoorschrift op aanvraag van degene die het bouwwerk gebruikt of 
laat gebruiken, mag gesteld worden met het oog op andere belangen dan de brand‐
veiligheid. Hierbij is wel een voorwaarde dat de daar genoemde belangen zich niet 
verzetten. Met andere woorden het waarborgen van de brandveiligheid gaat altijd 
voor. 
 
Een maatwerkvoorschrift als hier bedoeld kan alleen worden gesteld  in situaties 
waarin een gebruiksmelding verplicht is en deze daadwerkelijk is gedaan. 
 
De  mogelijkheden  om  in  een  concreet  geval  maatwerkvoorschriften  over  het 
brandveilig gebruik van een bouwwerk te stellen zijn niet nieuw. Deze zijn verge‐
lijkbaar met de mogelijkheden die tot op heden worden geboden door de zorgplicht 
van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet en de in artikel 1.21 van het Bouwbe‐
sluit 2012 opgenomen mogelijkheid om na een melding brandveilig gebruik nadere 
voorwaarden op te leggen. 

10.   4. Uitgangspunten en aandachtspunten voorbeeldregels 

De hieronder opgenomen voorbeeldregel is gelijk aan artikel 6.6 Bbl. De gemeente 
kan kiezen voor een ander aantal personen dat aanwezig kan zijn. Dit zal echter wel 
goed gemotiveerd moeten worden. Dit kan  in de toelichting van het omgevings‐
plan. De bevoegdheid tot het stellen van maatwerkregels is gekoppeld aan een mel‐
ding. In de voorbeeldregel is ook de bevoegdheid opgenomen om maatwerkvoor‐
schriften te stellen. 

10.   5. Voorbeeldregels 

 
Artikel 1 Brandveiligheid 
1. Het is verboden een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste vier weken 

voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te melden. 
2. Het eerste lid is alleen van toepassing, als in het bouwwerk meer personen aan‐

wezig zijn dan in onderstaande tabel is aangegeven. 
3. Bij een nevengebruiksfunctie van een kantoor‐ of industriefunctie geldt in af‐

wijking van deze tabel een waarde van 150 personen. 
4. Bij het bepalen van het  in het  tweede  lid bedoelde aantal personen worden 

personen in een niet‐besloten ruimte buiten beschouwing gelaten. 
5. Voor de  toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk ook verstaan een 

gedeelte daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt. 
6. Het bevoegd gezag kan na de melding maatwerkvoorschriften stellen ten aan‐

zien van het brandveilig gebruik van een bouwwerk. 
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gebruiksfunctie leden van toepassing waard

      gebruiksmel-
ding 

gegevens en be-
scheiden 
bij gebruiksmel-
ding 

gegevens en be-
scheiden na 
gebruiksmelding 

maatwerkregels ge-
bruiksmelding 

aanw
heid 

    artikel 6.7 6.8 6.9 6.10 6.7 

    lid 1 2 3 4 5 1 2 3 * * 2 

                          [pers
nen]

1 Woonfunctie                       

  a voor kamergewijze verhuur 1 – – – 5 1 2 3 * – – 

  b voor zorg 1 – – – 5 1 2 3 * – – 

  c andere woonfunctie – – – – – – – – – – – 

2 Bijeenkomstfunctie                       

  a voor kinderen jonger dan 12 jaar 1 2 – – 5 1 2 3 * – 10 

  b voor personen met een fysieke of gees-
telijke beperking 

1 2 – – 5 1 2 3 * – 10 

  c andere bijeenkomstfunctie 1 2 3 – 5 1 2 3 * – 50 

3 Celfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * * 10 

4 Gezondheidszorgfunctie                       

  a met bedgebied 1 2 – – 5 1 2 3 * * 10 

  c andere gezondheidszorgfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * * 50 

5 Industriefunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 150 

6 Kantoorfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 150 

7 Logiesfunctie                       

  a in een logiesgebouw 1 2 – – 5 1 2 3 * * 10 

  b andere logiesfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 50 

8 Onderwijsfunctie                       

  a voor basisonderwijs 1 2 – – 5 1 2 3 * – 10 

  b andere onderwijsfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 50 

9 Sportfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 50 

10 Winkelfunctie 1 2 – – 5 1 2 3 * – 50 

11 Overige gebruiksfunctie                       

  a voor het stallen van motorvoertuigen 1 2 3 4 5 1 2 3 * – 50 

  b voor het personenvervoer 1 2 – 4 5 1 2 3 * – 50 

  c andere overige gebruiksfunctie – – – – – – – – – – – 

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde                       

  a voor het wegverkeer – – – – – – – – – – – 

  b ander bouwwerk geen gebouw zijnde 1 2 – – 5 1 2 3 * – 50 

 
Artikel 2. Brandweeringangen gebouwen 
1. Een gebouw heeft vanuit elke brandweeringang geen grotere inzetdiepte dan 

60 meter. 

2. Van lid 1 kan door burgemeester en wethouders kan met omgevingsvergun‐

ning worden afgeweken na advies van de Veiligheidsregio. 

3. Elke brandweeringang is bereikbaar voor de brandweer. Voor deze bereik‐

baarheid gelden de volgende eisen: 
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a. wegbreedte minimaal 4.5 meter als een keermogelijkheid aanwezig is. 

Bestaat er geen keermogelijkheid dan is er minimaal 5 meter weg‐

breedte nodig. Ook moet er rekening gehouden worden met de draai‐

cirkel: een bochtstraal moet berijdbaar zijn voor de brandweervoer‐

tuigen. 

b. Vanwege lid 3a wordt een afstand tot de erfgrens van tenminste 5 

meter aan worden gehouden.  

c. De minimale verharde breedte is 3,25 meter in het midden van de 

wegbreedte,  

d. De draagcapaciteit is tenminste 10 ton as‐last en 25 ton in totaal; 

e. De vrije hoogte is tenminste 4,20 meter. 

4. Elke brandweeringang heeft een opstelplaats en een toerekende bluswater‐

voorziening. 
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11. VOORBEELDREGELS EXTERNE VEILIGHEID (RUIMTELIJK EN FUNCTIO‐
NEEL) 

11.   1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden voorbeeldregels gegeven ten aanzien van externe veilig‐
heid. De regels geven invulling aan het doel te komen tot de bescherming van (zeer) 
kwetsbare groepen en aan de kernwaarde van het vormgeven van de leefomgeving 
volgens de ontwerpprincipes voor veiligheid.  

11.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

De werking van de huidige wetgeving zoals opgenomen in het Bevi/ Bevt/ Bevb5, 
het Vuurwerkbesluit, het Barro6 (met veiligheidszones A/B/C rondom militaire mu‐
nitieopslagplaatsen), maar  ook  de  huidige  Circulaire  opslag  ontplofbare  stoffen 
voor civiel gebruik wordt verondersteld bekend te zijn.  

11.   3. Omgevingswet 

11.3.1. Wat regelen de instructieregels? 
De belangrijkste instructieregels staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Zoals 
bijvoorbeeld artikel 5.2. 
 

‘In een omgevingsplan wordt voor  risico’s van branden,  rampen en crises  (als 
bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s), rekening ge‐
houden met het belang van: 
1. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, 
2. de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, en 
3. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij.’ 

 
De overige instructieregels die vertaald moeten worden in het omgevingsplan op 
het gebied van veiligheid zijn in de volgende tabel opgenomen.  
 
Tabel Kort overzicht instructieregels veiligheid in het Bkl 
Onderwerp   Toelichting  Art. Bkl 

Te beschermen ge‐
bouwen en locaties 
 

Toepassingsbereik: wat moet beschermd worden? 
(dit wijkt qua definities af van de huidige wetgeving) 

Art.  5.3  + 
Bijlage VI 

  ‐ Wat zijn zeer kwetsbare gebouwen? (o.a. woonfunctie 
voor zorg, kinderopvang, gezondheidszorg met bedge‐
bied, basisschool) 

 

  ‐ Wat  zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare gebouwen 
en locaties? 

 

  ‐ Functionele binding: normen voor het plaatsgebonden 
risico gelden niet als (beperkt) kwetsbare gebouwen en 

Art 5.5 

                                                            
5 Besluit externe veiligheid inrichting, Besluit externe veiligheid transportroutes, Besluit externe vei‐
ligheid buisleidingen.  
6 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 
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Onderwerp   Toelichting  Art. Bkl 

locaties een functionele binding hebben met de risico‐
volle activiteit.  

‐ Voor  zeer  kwetsbare  gebouwen  geldt  dat  er  nooit 
sprake kan zijn van functionele binding  

Activiteiten met ex‐
terne veiligheidsri‐
sico’s 

Toepassingsbereik: over welke risicovolle bronnen gaat het?  art  5.4  + 
Bijlage VII 

  ‐ Activiteiten met een vaste afstand voor het PR, zonder 
of met vergunning (dit zijn bedrijfsmatige activiteiten) 

VII A/B 

  ‐ Activiteiten met een vaste afstand voor het PR die bij 
regeling wordt vastgesteld (dit  is vervoer van gevaar‐
lijke stoffen) 

VII C 

  ‐ Activiteiten met een te berekenen afstand voor het PR, 
zonder of met vergunning (dit zijn windturbines, buis‐
leidingen met gevaarlijke stoffen en bedrijfsmatige ac‐
tiviteiten 

VII D/E 

Plaatsgebonden risico  Normen   

  Voor zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen en 
locaties geldt de grenswaarde PR 10‐6 

Art. 5.7 

  Tijdelijke afwijking voor kwetsbare gebouwen en locaties  Art. 5.10 

  ‐ Voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties is de PR 
10‐6 de standaardwaarde  (dit betekent dat bij goede 
redenen,  mits  gemotiveerd,  hiervan  afgeweken  kan 
worden)  

‐ Voor beperkt  kwetsbare  gebouwen  en  locaties  geldt 
een grenswaarde  tot windturbines van PR 10‐5, voor 
een windturbine met een rotordiameter van meer dan 
2 m. 

Art. 5.11 

Aandachtsgebieden 
 

Van belang voor een zorgvuldige afweging van het groepsri‐
sico 

 

  ‐ Categorieën aandachtsgebieden: brand, explosie, gif‐
wolk 

Art. 5.12 

  ‐ opname van voorschriftengebieden in het omgevings‐
plan bij een brandaandachtsgebied en/of een explosie‐
aandachtsgebied.  

‐ Door opname voorschriftengebied worden standaard 
bouwvoorschriften  uit  het  Bbl  verbonden  bij  nieuw‐
bouw (par 4.2.14 Bbl). 

Art. 5.14 

  ‐ concretisering van wettelijke plicht dat omgevingsplan 
een evenwichtige  toedeling van  functies aan  locaties 
moet inhouden vanwege de bescherming van de veilig‐
heid 

‐ Er wordt  in voldoende mate  rekening gehouden met 
het groepsrisico als binnen de aandachtsgebieden alle 
risicogevoelige  objecten  worden  uitgesloten  (=  alles 
wat beperkt kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar 
is). 

‐ Alle  risicogevoelige  objecten  (=  alles  wat  beperkt 
kwetsbaar, kwetsbaar en zeer kwetsbaar is) zijn binnen 
een  aandachtsgebied  alleen  toelaatbaar  onder  voor‐
waarden, namelijk: 

o Maatregelen zijn getroffen  ter bescherming 
van de aanwezige personen; 

o Het aantal aanwezige personen, of de tijd dat 
die aanwezig zijn, is beperkt 

Art 5.15 
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Onderwerp   Toelichting  Art. Bkl 

Risicogebieden  ‐ Een risicogebied biedt ruimte aan bedrijfsmatige acti‐
viteiten met verhoogde externe veiligheidsrisico’s (zo‐
als Seveso, stuwadoors). 

‐ De werking van een risicogebied is op hoofdlijnen ver‐
gelijkbaar met de veiligheidscontour onder het huidige 
Bevi 

Art  5.16 
en 5.17 

Buisleidingen   Regels over belemmeringengebied  Art.  5.18 
en 5.19 

Vuurwerk en pyro‐
technische artikelen 
voor theatergebruik 

Regels over afstanden en explosieaandachtsgebieden  Art.  5.20 
t/m 5.25 

Ontplofbare stoffen 
(militair en civiel) 

Regels  over  toepassingsbereik,  afstanden  en  explosieaan‐
dachtsgebieden 

Art.  5.26 
t/m 5.34 

Veiligheid van infra‐
structuur rond Se‐
veso‐inrichtingen 

Bij  het  toelaten  van  een  autoweg,  autosnelweg  of  een 
hoofdspoorweg worden  de  gevolgen  van  het  exploiteren 
van een Seveso‐inrichting voor de veiligheid van weggebrui‐
kers en passagiers betrokken. 

Art 5.35 

 

Over de te beschermen gebouwen en locaties kan het volgende vermeld worden: 
In bijlage VI van het Bkl is een opsomming opgenomen van te beschermen ge‐
bouwen en locaties. Deze oplossing is limitatief en kan niet verder door de ge‐
meente ingevuld te worden. Een gemeente kan er onderbouwd voor kiezen om 
andere categorieën van locaties of gebouwen een vergelijkbare bescherming te 
bieden. Daarnaast kan een gemeente vanuit de systematiek van grenswaarden 
en minimumeisen categorieën een grotere bescherming bieden, door bijvoor‐
beeld sommige kwetsbare gebouwen als zeer kwetsbaar te behandelen7. Omdat 
de instructieregels voor het omgevingsplan alleen de minimumeisen regelen, is 
het niet mogelijk de opsomming uit bijlage VI te beperken of bijvoorbeeld een 
kwetsbaar gebouw in het omgevingsplan als beperkt kwetsbaar aan te merken.  

 
11.3.2. Bescherming van mensen: aandachtsgebieden (wettelijk) en attentiege‐

bieden (niet wettelijk) 
De Omgevingswet maakt onderscheid tussen veiligheid van activiteiten van men‐
sen in gebouwen en mensen op (beperkt) kwetsbare locaties;8 tussen veiligheid van 
mensen binnen en mensen buiten. 
 
Mensen in gebouwen: aandachtsgebieden 
Om de veiligheid van mensen in gebouwen te bepalen wordt in het omgevingsvei‐
ligheidsbeleid gebruik gemaakt van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden, ge‐
ven aan  in welk, geografisch afgebakend, gebied zich bij een groot  incident met 
gevaarlijke stoffen nog  levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen 
kunnen voordoen. Aandachtsgebieden zijn bedoeld om de kans op een  incident 
met grote maatschappelijke verstoring te beperken tot een aanvaardbare waarde. 
Gevaren zijn bijvoorbeeld warmtestraling (bij brand en/of explosie), overdruk (bij 
explosies) en concentratie van giftige stoffen in de lucht (bij het vrijkomen van een 
gifwolk). 

                                                            
7 Dit blijkt uit de NvT op artikel 5.3 (toepassingsbereik gebouwen en locaties) van het Bkl. 
8 Art. 5.14 en 5.15 Bkl. 
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Mensen op buitenlocaties: attentiegebieden 
In de Omgevingswet ontbreekt een landelijk afwegingskader voor mogelijke maat‐
regelen om de veiligheid voor mensen op buitenlocaties te verhogen, zowel voor 
kleine als grote incidenten met gevaarlijke stoffen. Mensen op buitenlocaties zijn 
niet beschermd door een gebouw en worden daarom blootgesteld aan meer warm‐
testraling,  overdruk  en  hogere  concentraties  giftige  stoffen.  Bovendien  kunnen 
mensen, door de mogelijke afwezigheid van bebouwing, ook buiten de aandachts‐
gebieden onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en/of 
een gifwolk. In veel gevallen kunnen zij zich niet in veiligheid brengen. Voor mensen 
op buitenlocaties bieden de aandachtsgebieden onvoldoende bescherming.  
 
De Omgevingswet vereist echter wel rekening te houden met relevante aspecten 
van branden, rampen en crises9 op kwetsbare en beperkt kwetsbare locaties. 
 
Om invulling hieraan te geven is een aanvullende benadering nodig. Brandweer NL, 
GHOR/GGD en de Omgevingsdiensten hebben op verzoek van het Ministerie de 
Handleiding  Omgevingsveiligheid  Mensen  op  Buitenlocaties  opgesteld10.  Deze 
handreiking geeft aan hoe ook bij buitenactiviteiten een expliciete veiligheidsafwe‐
ging uitgevoerd kan worden. 
 
Om inzichtelijk te maken in welk gebied zich bij een incident met gevaarlijke stoffen 
nog  levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties  introduceert de 
handreiking het begrip attentiegebieden. Attentiegebieden zijn vooralsnog niet in 
de Omgevingswet opgenomen en daarom bestaat geen wettelijke verplichting om 
attentiegebieden in visies, programma’s en plannen op te nemen. Om de veiligheid 
voor mensen op buitenlocaties te verhogen kunnen extra maatregelen binnen at‐
tentiegebieden overwogen worden. 
 
Attentiegebieden kunnen aangewezen en opgenomen worden in omgevingsplan‐
nen en in de voorwaarden voor omgevingsvergunningen. Voorafgaand hieraan kan 
in  een  omgevingsvisie worden  vastgelegd  dat  aandacht  is  voor  de  risico’s  van 
transport en opslag van gevaarlijke stoffen, zowel voor mensen  in gebouwen als 
voor mensen op buitenlocaties. 

11.   4. Ambitieniveaus voor nieuwe situaties 

Het Bkl maakt onderscheid in: 
‐  plaatsgebonden risico (PR); 
‐  aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s. 
Verder introduceert de Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties 
attentiegebieden. 
 

                                                            
9 Art. 5.2 Bkl. 
10 Omgevingsveiligheid Mensen op buitenlocaties; concept 1 nov 2018; Werkgroep Risico’s voor 

mensen buiten, Brandweer NL, GHOR/GGD, Omgevingsdiensten. 
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De normen voor het PR bieden enkel afwegingsruimte voor beperkt kwetsbare ge‐
bouwen en locaties. Binnen de aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s is afwe‐
gingsruimte voor alle activiteiten.  
 
De normen en bandbreedte uit het Bkl leiden globaal tot de volgende kwaliteitsni‐
veaus voor nieuwe situaties.  
 
Tabel ambitieniveaus externe veiligheidsrisico  

 
 
Het na te streven ambitieniveau kan voor een gemeente verschillend zijn voor be‐
staande situaties en nieuwe situaties en kan ook verschillen per gebied. Onder an‐
dere de huidige gemeentelijke veiligheidsvisies kunnen ook aanleiding zijn om an‐
dere ambitieniveaus te onderscheiden. 
 
Toelichting op de ambitieniveaus: plaatsgebonden risico 
‐ Op basis van het Bkl is geen afwegingsruimte voor (zeer) kwetsbare objecten 

en locaties: de plaatsgebonden risicocontour PR 10‐6 is een grenswaarde die in 
acht moet worden genomen (art 5.7 lid 1 Bkl). Deze grenswaarde geldt ook voor 
windturbines.  
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‐ Voor beperkt kwetsbare objecten heeft de gemeente op basis van het Bkl af‐
wegingsruimte: er mag worden afgeweken van de standaardwaarde van PR 10‐
6 (in afwijking van art. 5.11 lid 1 Bkl): dit betekent dat gemotiveerd afwijken van 
deze PR 10‐6 mogelijk is. In de consultatieversie was hierbij geldt de plaatsge‐
bonden  risicocontour PR 10‐5 als grenswaarde opgenomen die  in acht moet 
worden genomen. In de ontwerpversie van het Bkl (2018) is dat niet meer het 
geval. Deze kan wel als ondergrens in het omgevingsplan worden opgenomen 
(als maatwerkregel). 

‐ Voor windturbines geldt een grenswaarde van de plaatsgebonden  risicocon‐
tour 10‐5 tot beperkt kwetsbare gebouwen en locaties (art 5.11, lid 2)dit is niet 
in bovenstaande tabel verwerkt. 

 
Toelichting op de ambitieniveaus: Aandachtsgebieden en attentiegebieden 
Binnen de aandachtsgebieden en attentiegebieden voor veiligheidsrisico’s is afwe‐
gingsruimte voor het toelaten van (zeer) kwetsbare en beperkt kwetsbare gebou‐
wen en locaties. 
 
Op basis van art. 5.15  lid 2b Bkl (groepsrisico)  is het namelijk mogelijk om onder 
voorwaarden (zeer) kwetsbare en kwetsbare objecten en locaties binnen de aan‐
dachtsgebieden toe te staan: 

‐ onder 1: maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen  in die 
gebouwen en op die locaties, of 

‐ onder 2: het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aan‐
wezig zijn in die gebouwen en op die locaties is beperkt. 

‐ Gemeenten met hogere ambitieniveaus dan het wettelijke minimum , kun‐
nen hierin eigen keuzes maken.  

11.   5. Uitgangspunten en aandachtspunten voorbeeldregels 

Voor de hierna gegeven voorbeeldregels gelden de volgende uitgangspunten: 
‐ De bestaande bedrijfsmatige activiteiten met externe veiligheidsrisico’s wor‐

den met een specifiek werkingsgebied mogelijk gemaakt. Dat betekent dat niet 
overal dergelijke activiteiten/inrichtingen standaard zijn toegelaten.  

‐ Aandachtsgebieden brand en explosie voor bedrijfsmatige activiteiten met ex‐
terne veiligheidsrisico’s worden conform Bkl met een zogenoemd ‘werkingsge‐
bied’ in het omgevingsplan opgenomen als voorschriftengebied11.  

Door opname als  voorschriftengebied  gelden bij nieuwe beperkt  kwets‐
bare/kwetsbare/zeer kwetsbare gebouwen automatisch de extra bouwei‐
sen uit het Bbl. Het is dan ook heel belangrijk om de betreffende aandachts‐
gebieden in het omgevingsplan specifiek aan te duiden als voorschriftenge‐
bied. 

                                                            
11 In een omgevingsplan moet een brandaandachtsgebied worden aangewezen als een brandvoor‐
schriftengebied en een explosieaandachtsgebied als een explosievoorschriftengebied. In het omge‐
vingsplan kan gemotiveerd van de opdracht tot het aanwijzen van deze voorschriftengebieden wor‐
den afgeweken. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft de Veiligheidsregio de voorkeur aan opname als 
voorschriftengebied. 
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‐ Een aandachtsgebied gifwolk kan niet een status als voorschriftengebied krij‐
gen (hier gelden ook geen extra bouweisen uit het Bbl) en wordt als ’gewoon’ 
aandachtsgebied opgenomen.  

Binnen dit aandachtsgebied kunnen in het omgevingsplan bijvoorbeeld be‐
perkingen worden gesteld aan het mogelijk maken van nieuwe risicogevoe‐
lige gebouwen en locaties).  

11.   6. Tips over de leesbaarheid van de regels 

Voor de leesbaarheid van de regels zijn de volgende zaken van belang: 
‐ De regels zijn per situatie (bestaand of nieuw) en per type kwetsbaar gebouw 

of locatie opgesteld en daarmee in principe volledig. Voor de leesbaarheid van 
de regels betekent dit wel dat er veel herhaling in zit.  

‐ Voor de leesbaarheid en structuur is in de titel vet gedrukt aangegeven waar 
de regels voor zijn bedoeld.  

‐ Cursief zijn aanwijzingen gegeven voor de werkingsgebieden, de grondslag of 
het onderwerp van de regel, of zijn regieaanwijzingen voor de  lezer opgeno‐
men. Deze regieaanwijzingen bevorderen de leesbaarheid van de regels en zijn 
als volgt aangegeven [Voorbeeld/titel/aanwijzing et cetera].  

‐ De naam van een werkingsgebied komt in het omgevingsplan niet expliciet te‐
rug in de regels van het omgevingsplan (zoals in de huidige wetgeving wel ge‐
beurt met aanduidingen in het bestemmingsplan). De naam van het werkings‐
gebied is waar relevant voor de duidelijkheid wel genoemd in de voorbeeldre‐
gels.  

‐ De regels voor de toedeling van risicogevoelige objecten is voor de overzichte‐
lijkheid  in tabelvorm opgenomen. Het voordeel van de tabelvorm  is dat hier‐
mee ook het afwegen van veiligheidsmaatregelen is opgenomen wanneer risi‐
cogevoelige activiteiten buiten de aandachtsgebieden  liggen. Voor de veilig‐
heidsregio is bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid van locaties altijd van be‐
lang (bijvoorbeeld voor brandbestrijding), dit is niet afhankelijk van de ligging 
in aandachtsgebieden. 

 

Aandachtsgebieden en werkingsgebieden 
In de voorbeeldregels zelf wordt gesproken over aandachtsgebieden en voor‐
schriftengebieden. De aandachtsgebieden gelden zonder dat deze in een omge‐
vingsplan worden aangewezen (zie art.5. 13 Bkl). Ze gelden vanaf het begin van 
het verrichten van de activiteit. Voor de wederkerigheid van de regels (deze gel‐
den immers voor werkingsgebieden) is het te adviseren deze als werkingsgebied 
vast te leggen in het omgevingsplan. In de regel zelf komt de term aandachtsge‐
bied dan waarschijnlijk niet meer terug. 

 
Kaartbeeld 
 

Aandachtspunt voor het kaartbeeld op het gebied van externe veiligheid 
Onder de Omgevingswet is het adagium om minder op het kaartbeeld te regelen 
en meer  in  de  regels.  De  regels  zijn  leidend  en  elke  regel  heeft  een  eigen 
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werkingsgebied. De komende jaren zal blijken hoe dit door de praktijk wordt op‐
gepakt.  
 
Naar verwachting  zal op het kaartbeeld  toch nog verschillende  zaken worden 
aangeduid op het gebied van externe veiligheid. Het gaat dan om de volgende 
zaken: 
‐ Het werkingsgebied  van  het  brand‐,  explosie  en  gifwolkaandachtsgebied, 

respectievelijk  het  brandvoorschriftengebied  en  explosievoorschriftenge‐
bied van bestaande activiteiten met externe veiligheidsrisico’s; 

‐ Het werkingsgebied van bestaande bedrijfsmatige activiteiten met externe 
veiligheidsrisico’s, ook concrete opslagen, installaties etc. 

‐ Mogelijk het werkingsgebied van zowel berekende PR‐contouren als PR‐con‐
touren met vaste afstanden, wanneer deze contouren buiten de eigen loca‐
tie liggen en ter plaatse risicogevoelige objecten zijn toegelaten. 

Mochten bovenstaande zaken niet in het kaartbeeld worden opgenomen, maar 
in de regels, dan is het van belang erop te letten dat deze zaken goed en eendui‐
dig beschreven zijn.  

11.   7. Nadere aandachtspunten voor de verdere invulling van de regeling 

‐ Een brandaandachtsgebied wordt begrensd12 door de warmtestraling (bij een 
ongewoon voorval met brand bij de risicovolle activiteit) van ten hoogste 10 
kW/m2. Wettelijk gezien mag de brandweer niet optreden in gebieden met een 
straling hoger dan 3 kW/m2, ter bescherming van de brandweermensen zelf. Er 
wordt nog nagedacht over of in dit gebied aanvullende planregels moet gelden 
ter verbetering van de veiligheidssituatie.  

‐ In tijdelijke situaties mag op basis van het Bkl afgeweken worden van PR 10‐6 
normen. Hier is in deze handreiking nog geen verdere aandacht aan besteed. 
De veiligheidsregio’s willen graag  terughoudend met deze mogelijkheid om‐
gaan en willen graag standaard betrokken worden bij advisering over tijdelijke 
situaties in relatie tot veiligheid.  

‐ Bij functionele binding aan activiteiten met externe veiligheidsrisico’s  is voor 
beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten (artikel 5.5 Bkl) toetsing niet nood‐
zakelijk. De functionele binding moet dan expliciet geregeld worden in het om‐
gevingsplan. Dat betekent dat regels over externe veiligheid uit het omgevings‐
plan  (bv niet toegestaan binnen PR 10‐6) alleen niet van toepassing zijn voor 
bijvoorbeeld een beperkt kwetsbaar gebouw, wanneer specifiek is aangegeven 
dat dit gebouw een functionele binding heeft met de risicorelevante activiteit. 
Overigens kan er bij zeer kwetsbare gebouwen nooit sprake zijn van functio‐
nele binding. 

 
De regels hebben betrekking op de externe veiligheidsrisico’s van Bevi‐inrichtingen, 
buisleidingen  en  transportroutes  voor  zover  vallend  onder  het  huidige 
Bevi/Bevb/Bevt. Er is nog geen aandacht besteed aan regels rondom vuurwerkbe‐
drijf op opslagplaatsen voor ontplofbare stoffen zoals munitiedepots. 
 

                                                            
12 Bkl artikel 5.12, lid 1. 
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Ontploffing met LNG 
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11.   8. Voorbeeldregels 

Overzicht van de regels per risicogevoelig object 
De voorbeeldregels zijn als volgt ingedeeld: 
 

Situatie  Soort gebouw of locatie  Nummer planregel 

Nieuw   zeer kwetsbare gebouwen 

 kwetsbare gebouwen 

Artikel 1 

Nieuw   beperkt kwetsbare gebouwen  Artikel 2 

Nieuw   Kwetsbare locaties  Artikel 3 

Nieuw   beperkt kwetsbare locaties  Artikel 4 

Voorschriftengebieden 
 

  Artikel 5 

Regeling  voor  bedrijfsmatige  activiteiten 
in relatie tot externe veiligheidsrisico’s  
 

  Artikel 6 en artikel 7 
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2. Regeling voor nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen  
 
Tabel 2.1 

  Veiligheidsaspecten  beperkt kwetsbare  ge‐
bouwen  (nieuw,  wijzi‐
ging, uitbreiding) 

    Ambitieniveau I 
 

Ambitieniveau II Ambitieniveau III 
 

Ambitieniveau IV 
(wettelijk minimum) 

1.  Aandachtsgebied voor veiligheidsrisico Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

2  plaatsgebonden risico van 10‐6/jr  N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

3 plaatsgebonden risico van 10‐5/jr  N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Niet toegelaten Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

i Mits vanuit veiligheid voldaan wordt aan de redelijkerwijs te nemen 
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen:  

1. Maatregelen aan de risicobron; 
2. Afstand  tot de risico’s vergroten en  inrichtingsmaatregelen 

(zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groe‐
pen (zeer) kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risico‐
bron af);  

3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook 
de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebie‐
den zijn veilig en snel  te verlaten  (zelfredzaamheid), onder 
andere:  

a. Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 

N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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b. Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de popula‐
tie; 

4. Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare 
gebouwen beschikken bij gebruikname over een adequaat 
ontruimingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulp‐
diensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

a. De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen;
b. De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewo‐

gen; 
6. Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoor‐

ziening en bereikbaarheid];  
7. Eventueel: er wordt voldaan aan de  ‘beleidsregel veiligheid 

binnen  aandachtsgebieden’:  Deze  beleidsregel  in  aanloop 
naar de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maat‐
regelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken leef‐
omgeving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explo‐
sievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opge‐
nomen] 

ii  Advies  is  ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en 
gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  

[optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodza‐
kelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

n.v.t. Afweging bij toelating Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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Ambitieniveau I (zie Tabel 2.1): geen beperkt kwetsbare gebouw binnen aandachtsgebied 
 
Art 2.1 [Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het aandachtsgebied. 
 
Lid 2: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare gebou‐
wen (dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Concept / 20‐09‐2019 

 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau II (zie Tabel 2.1): beperkt kwetsbaar gebouw buiten PR 10‐6 toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 2.2 [Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het PR 10‐6. 
 
Lid 2: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen buiten de PR 10‐6 en binnen het aandachtsgebied 
zijn toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  

a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  
o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
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o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

 
Lid 3: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare gebou‐
wen (dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau III (zie Tabel 2.1): beperkt kwetsbaar gebouw buiten PR 10‐5 toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 2.3 [Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het PR 10‐5. 
 
Lid 2: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen buiten de PR 10‐5 en binnen het aandachtsgebied 
zijn toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  

a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  
o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
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o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

 
Lid 3: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare gebou‐
wen (dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

 
Ambitieniveau IV (zie Tabel 2.1): beperkt kwetsbaar gebouwen altijd toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 2.4 [Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen binnen het aandachtsgebied zijn toegelaten na 
afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  

a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  
o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  



blz 72  20171682 

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet 
  Status: Concept / 20‐09‐2019 

 

 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

  

Aanvullend 
Art 2.5 [Nieuwe functioneel gebonden activiteiten] 
 
Ter plaatse van [werkingsgebied specifieke locatie] is ook wonen met functionele binding toegestaan: wonen dat functioneel verbonden is met 
een bedrijfsmatige activiteit met externe veiligheidsrisico’s, uitgezonderd een woonfunctie voor 24‐uurszorg. 
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Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
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1. Regeling voor nieuwe zeer kwetsbare en kwetsbare gebouwen  
 
Tabel 1.1 

  Veiligheidsaspecten  (zeer) kwetsbare gebouwen (nieuw, wijziging, uitbreiding)

    Ambitieniveau I en  
Ambitieniveau II 

Ambitieniveau III 
 

Ambitieniveau IV
(wettelijk minimum) 

1A  Aandachtsgebied  voor  veiligheidsrisico in  relatie  tot nieuwe zeer 
kwetsbare gebouwen 

Niet toegelaten Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

1B  Aandachtsgebied  voor  veiligheidsrisico in  relatie  tot nieuwe kwets‐
bare gebouwen 

Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

2 Plaatsgebonden risico van 10‐6/jr  N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Wettelijk  niet  toegela‐
ten:  
Bkl art 5.7 

Wettelijk  niet  toegela‐
ten:  
Bkl art 5.7 

i Mits vanuit veiligheid voldaan wordt aan de redelijkerwijs te nemen 
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen:  

1. Maatregelen aan de risicobron; 
2. Afstand  tot de risico’s vergroten en  inrichtingsmaatregelen 

(zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groe‐
pen (zeer) kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risico‐
bron af);  

3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook 
de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebie‐
den zijn veilig en snel  te verlaten  (zelfredzaamheid), onder 
andere:  

a. Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
b. Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de popula‐

tie; 

N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating
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4. Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare 
gebouwen beschikken bij ingebruikname over een adequaat 
ontruimingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulp‐
diensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

a. De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen;
b. De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewo‐

gen; 
6. Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoor‐

ziening en bereikbaarheid];  
7. Eventueel: er wordt voldaan aan de  ‘beleidsregel veiligheid 

binnen  aandachtsgebieden’:  Deze  beleidsregel  in  aanloop 
naar de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maat‐
regelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken leef‐
omgeving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explo‐
sievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opge‐
nomen] 

ii  Advies  is  ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en 
gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  

[optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodza‐
kelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

n.v.t. Afweging bij toelating Afweging bij toelating
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Ambitieniveau I en II (zie Tabel 1.1): geen zeer kwetsbaar en kwetsbare gebouw binnen aandachtsgebied 
 
Artikel 1.1 [Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het aan‐
dachtsgebied. 
 
Lid 2: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe zeer kwetsbare gebouwen 
en kwetsbare gebouwen (dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) voldaan wordt aan de waarde voor het plaatsgebonden risico van 10‐6/jr; 
c) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
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o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

d) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau III (zie Tabel 1.1): geen zeer kwetsbaar gebouw binnen aandachtsgebied; kwetsbaar gebouw buiten PR 10‐6 toegestaan (wette‐
lijk minimum), mits veiligheidsafweging 
 
Art 1.2 [Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het aandachtsgebied. 
 
Lid 2: Nieuwe kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan,:  
a) zijn niet toegelaten binnen de PR 10‐6. 
b) die liggen buiten de PR 10‐6 en binnen het aandachtsgebied zijn toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan de 

redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  
o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  
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o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

 
Lid 3: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe zeer kwetsbare gebouwen 
en kwetsbare gebouwen (dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) voldaan wordt aan de waarde voor het plaatsgebonden risico van 10‐6/jr; 
c) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
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 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

d) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau IV (zie Tabel 1.1) zeer kwetsbaar of kwetsbaar gebouw buiten PR 10‐6 toegestaan (wettelijk minimum), mits veiligheidsafweging
 
Art 1.3 [Nieuwe zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare gebouwen, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: aandachtsgebied] 
 
Lid 1: Nieuwe zeer kwetsbare en kwetsbare gebouwen, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen de PR 10‐6. 
 
Lid 2: Nieuwe zeer kwetsbare en kwetsbare gebouwen of de uitbreiding of wijziging daarvan, die  liggen buiten de PR 10‐6 en binnen het 
aandachtsgebied zijn toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan 
a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  
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o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 
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3. Regeling voor nieuwe kwetsbare locaties  
 
Tabel 3.1 

  Veiligheidsaspecten  kwetsbare  locaties 
(nieuw,  wijziging,  uit‐
breiding) 

 

    Ambitieniveau I 
 

Ambitieniveau II Ambitieniveau III 
 

Ambitieniveau IV 
(wettelijk minimum) 

1.  Attentiegebied voor veiligheidsrisico Niet toegelaten Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging
(i en ii) 

2  Aandachtsgebied voor veiligheidsrisico N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

N.v.t.:  Buiten  de  attentie‐
en aandachtsgebieden 

Niet toegelaten Toegelaten met afweging
(i en ii) 

3 plaatsgebonden risico van 10‐6/jr  N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

N.v.t.:  Buiten  de  attentie‐
en aandachtsgebieden 

Wettelijk  niet  toegela‐
ten:  
Bkl art 5.7 

Wettelijk  niet  toegela
ten:  
Bkl art 5.7 

i Mits vanuit veiligheid voldaan wordt aan de redelijkerwijs te nemen 
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen:  

1. Maatregelen aan de risicobron; 
2. Afstand  tot de risico’s vergroten en  inrichtingsmaatregelen 

(zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groe‐
pen (zeer) kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risico‐
bron af);  

3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook 
de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebie‐
den zijn veilig en snel  te verlaten  (zelfredzaamheid), onder 
andere:  

a. Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 

N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

N.v.t.:  Buiten  de  attentie‐
en aandachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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b. Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de popula‐
tie; 

4. Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare 
gebouwen beschikken bij ingebruikname over een adequaat 
ontruimingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulp‐
diensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

a. De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen;
b. De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewo‐

gen; 
6. Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoor‐

ziening en bereikbaarheid];  
7. Eventueel: er wordt voldaan aan de  ‘beleidsregel veiligheid 

binnen  aandachtsgebieden’:  Deze  beleidsregel  in  aanloop 
naar de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maat‐
regelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken leef‐
omgeving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explo‐
sievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opge‐
nomen] 

ii  Advies  is  ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en 
gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  

[optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodza‐
kelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

N.v.t.:  Buiten  de  attentie‐
en aandachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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Ambitieniveau I en II (zie Tabel 3.1) geen kwetsbare locaties binnen attentiegebied 
 
Art 3.1 [Nieuwe kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: Attentiegebied] 
 
Lid 1 Nieuwe kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen attentiegebieden. 
 
Lid 2: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe kwetsbare locaties (dan wel 
wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) voldaan wordt aan de waarde voor het plaatsgebonden risico van 10‐6/jr; 
c) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

d) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 
 

Ambitieniveau III (zie Tabel 3.1): geen kwetsbaar locaties binnen aandachtsgebied; kwetsbaar locaties buiten aandachtsgebied en binnen at‐
tentiegebied toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 3.2 [Nieuwe kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: attentiegebied] 
 
Lid 1: Nieuwe kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen de aandachtsgebied. 
 
Lid 2: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe kwetsbare locaties (dan wel 
wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) voldaan wordt aan de waarde voor het plaatsgebonden risico van 10‐6/jr; 
c) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
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 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 
o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐

mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  
o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

d) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt 
 

Ambitieniveau IV (zie Tabel 3.1): geen kwetsbaar locaties binnen 10‐6; kwetsbaar locaties buiten 10‐6 en binnen attentiegebied toegestaan, 
mits veiligheidsafweging 
 
Art 3.3 [Nieuwe kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: attentiegebied] 
 
Lid 1: Nieuwe kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen de PR 10‐6. 
 
Lid 2: Nieuwe kwetsbare locaties of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen buiten de PR 10‐6 en binnen het attentiegebied zijn toege‐
laten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan 
a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
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o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 
veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 

de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 
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4. Regeling voor nieuwe beperkt kwetsbare locaties  
 
Tabel 4.1 

  Veiligheidsaspecten  Beperkt kwetsbare  loca‐
ties  (nieuw,  wijziging, 
uitbreiding) 

    Ambitieniveau I 
 

Ambitieniveau II Ambitieniveau III 
 

Ambitieniveau IV 
(wettelijk minimum) 

1.  Attentiegebied voor veiligheidsrisico Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

2  aandachtsgebied voor veiligheidsrisico N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

3 plaatsgebonden risico van 10‐6/jr  N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

3 plaatsgebonden risico van 10‐5/jr  N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

Niet toegelaten Toegelaten met afweging 
(i en ii) 

i Mits vanuit veiligheid voldaan wordt aan de redelijkerwijs te nemen 
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen:  

1. Maatregelen aan de risicobron; 
2. Afstand  tot de risico’s vergroten en  inrichtingsmaatregelen 

(zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groe‐
pen (zeer) kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risico‐
bron af);  

3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook 
de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebie‐
den zijn veilig en snel  te verlaten  (zelfredzaamheid), onder 
andere:  

N.v.t.:  Buiten  de  aan‐
dachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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a. Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af;
b. Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de popula‐

tie; 
4. Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare 

gebouwen beschikken bij ingebruikname over een adequaat 
ontruimingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulp‐
diensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

a. De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen;
b. De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewo‐

gen; 
6. Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoor‐

ziening en bereikbaarheid];  
7. Eventueel: er wordt voldaan aan de  ‘beleidsregel veiligheid 

binnen  aandachtsgebieden’:  Deze  beleidsregel  in  aanloop 
naar de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maat‐
regelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken leef‐
omgeving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explo‐
sievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opge‐
nomen] 

ii  Advies  is  ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en 
gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  

[optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodza‐
kelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

N.v.t.: Buiten de attentie‐
en aandachtsgebieden 

Afweging bij toelating Afweging bij toelating Afweging bij toelating 
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Ambitieniveau I (zie Tabel 4.1) geen beperkt kwetsbare locaties binnen attentiegebied 
 
Art 4.1 [Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: Attentiegebied] 
 
Lid 1 Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen attentiegebieden. 
 
Lid 2: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare locaties 
(dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  



20171682  blz 89

 

 
 
Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet  Rho Adviseurs B.V. 
Status: Concept / 20‐09‐2019 

 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau II (zie Tabel 4.1): geen beperkt kwetsbaar locaties binnen aandachtsgebied; beperkt kwetsbaar locaties buiten aandachtsgebied 
en binnen attentiegebied toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 4.2 [Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: attentiegebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen het aandachtsgebied. 
 
Lid 2: Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen buiten het aandachtsgebied maar binnen het atten‐
tiegebied zijn toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  
a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
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 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  

 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

 
Lid 3: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare locaties 
(dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau III (zie Tabel 4.1): geen beperkt kwetsbaar locaties binnen 10‐6; beperkt kwetsbaar locaties buiten 10‐6 en binnen attentiegebied 
toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 4.2 [Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: attentiegebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, zijn niet toegelaten binnen de PR 10‐6. 
 
Lid 2: Nieuwe kwetsbare  locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die  liggen buiten de PR 10‐6 maar binnen het attentiegebied zijn 
toegelaten na afweging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  
a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
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 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  

 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

 
Lid 3: 
Met een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van lid 1 waarbij nieuwe beperkt kwetsbare locaties 
(dan wel wijziging of uitbreiding) zijn toegelaten, mits: 
a) voldaan wordt aan art. x [artikel waarin de gemeente de toedeling van functies/activiteiten regelt: welke activiteiten mogen waar plaats‐

vinden vanuit ruimtelijk‐functioneel perspectief. Bv: geen bedrijfsmatige activiteiten in een woonwijk]; 
b) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen zijn afgewogen; 

o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

c) advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
 

Ambitieniveau IV (zie Tabel 4.1): beperkt kwetsbaar gebouwen altijd toegestaan, mits veiligheidsafweging 
 
Art 4.4 [Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, dan wel uitbreiding of wijzing] 
[werkingsgebied: attentiegebied] 
 
Lid 1: Nieuwe beperkt kwetsbare locaties, of de uitbreiding of wijziging daarvan, die liggen binnen het attentiegebied zijn toegelaten na afwe‐
ging, waarbij vanuit veiligheid voldaan wordt aan  

a) de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwerpen:  
o Maatregelen aan de risicobron; 
o Afstand tot de risico’s vergroten en inrichtingsmaatregelen (zoals vluchtroutes van de bron af en de situering van groepen (zeer) 

kwetsbare personen zo ver mogelijk van de risicobron af);  
o Bouwwerken en omgeving bieden bescherming, waarbij ook de brandveiligheid wordt afgewogen; Bouwwerken en gebieden zijn 

veilig en snel te verlaten (zelfredzaamheid), onder andere:  
 Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af; 
 Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

o Kwetsbare gebouwen met veel mensen en zeer kwetsbare gebouwen beschikken bij  ingebruikname over een adequaat ontrui‐
mingsplan dat voldoende periodiek wordt geoefend;  

o De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  
 De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
 De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 

o Er wordt voldaan wordt aan de [Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid];  
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 Eventueel: er wordt voldaan aan de ‘beleidsregel veiligheid binnen aandachtsgebieden’: Deze beleidsregel in aanloop naar 
de Omgevingswet opstellen, waarin aanvullende maatregelen ten opzichte van het Bbl [Besluit bouwwerken  leefomge‐
ving] binnen een brandvoorschriftengebied, een explosievoorschriftengebied of gifwolkaandachtsgebied zijn opgenomen]

b) Advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] en gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt. 
o [optioneel: tenzij uit beleidsregel [x] blijkt dat advies niet noodzakelijk is. Beleidsregel kan in de loop der tijd ingevuld worden]. 

  

 
5. Regeling voor toepassing verklaren voorschriften gebieden 
 
Art 5.1 Regels voor brandvoorschriftengebied 
[werkingsgebied: brandaandachtsgebied] 
 
In het brandaandachtsgebied zijn de brandvoorschriften zoals opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art 4.90 t/m 4.95 van 
kracht. 
 
Art 5.2 Regels voor explosievoorschriftengebied 
[werkingsgebied: explosieaandachtsgebied] 
 
In het explosieaandachtsgebied zijn de explosievoorschriften zoals opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art 4.90 en 4.96 
van kracht. 
 

zeer kwetsbare gebouwen 
Instructieregel voorschriftengebied altijd aan mist nog
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6. Regeling voor bedrijfsmatige activiteiten  in  relatie  tot externe veiligheidsri‐

sico’s) 
 [Werkingsgebied: een wijk/buurt/gebied binnen de gemeente] 

 
Art 6 [Regeling voor bedrijfsmatige activiteiten (met standaard uitsluiten externe 
veiligheidsrisico’s)  
 
Lid 1 
Ter plaatse  van de  gebiedsfunctie  ‘gemengd gebied’  [als  voorbeeld]  zijn de  vol‐
gende activiteiten toegelaten: 

a. het exploiteren van een bedrijf (…); 
b. …..[andere activiteiten] 

 
Lid 2 
waarbij de volgende activiteiten niet zijn toegelaten: 

a. Bedrijfsmatige activiteiten met externe veiligheidsrisico's; 
 

Toelichting:  
Hiermee voldoe je aan ambitieniveau I in dit werkingsgebied. Er zijn geen bedrijfs‐
matige activiteiten met externe veiligheidsrisico’s toegelaten. Een nieuwe risico‐
bron is dus op basis van het omgevingsplan niet toelaatbaar.  

 
Art  7  [Regeling  voor  bestaande bedrijfsmatige  activiteiten met  externe  veilig‐
heidsrisico’s]  
Lid 1 
Ter plaatse van [werkingsgebied = specifieke bedrijfslocatie] zijn ook de volgende 
activiteiten toegelaten, in afwijking van art. 8 lid 2a: 

a. [voorbeeld] Bedrijfsmatige activiteiten met externe veiligheidsrisico’s in de 
vorm van het exploiteren van een verkooppunt voor motorbrandstoffen 
met inbegrip van lpg, waarbij de lpg een doorzet per jaar kent van 500 tot 
1.000 m3. [vulpunt etc daarbij aanduiden. Let op het regelen van de functi‐
onele binding van kwetsbare/beperkt kwetsbare objecten.] 

 
Art. 8 [Regeling voor het toelaten van nieuwe bedrijfsmatige activiteiten met ex‐
terne veiligheidsrisico’s in het gebied bedrijventerrein]  
 
Lid 1 
Ter plaatse van  [werkingsgebied= deel bedrijventerrein]  zijn onder voorwaarden 
ook de volgende activiteiten toegelaten, in afwijking van art. 8 lid 1: 

1. bedrijfsmatige activiteiten met externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in het 
Bkl, bijlage VI onder:  
1.  …  
2.  … 
3.  … 

Lid 2: De voorwaarden waaraan moet worden voldaan in lid 1 zijn: 
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2. een in genoemde bijlage vermelde of op basis daarvan berekende afstand 
voor het plaatsgebonden risico van 10‐6/jr overschrijdt niet de grens van de 
locatie van de bedrijfsmatige activiteit met externe veiligheidsrisico's.  
 

Toelichting:  
Hiermee voldoe je aan ambitieniveau II in dit werkingsgebied.  

 
3. de redelijkerwijs te nemen veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderwer‐

pen zijn afgewogen: 
a. Maatregelen aan de risicobron afwegen; 
b. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid (inrichtingsmaatrege‐

len van een gebied of gebouw); 
c. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming; 
d. Bouwwerken en gebieden zijn veilig en snel  te verlaten  (zelfred‐

zaamheid), onder andere:  
i. Er zijn adequate vluchtroutes van de bron af 
ii. Opvangmogelijkheden zijn afgestemd op de populatie; 

e. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten 
mogelijk (bestrijdbaarheid), onder andere:  

i. De locatie is bereikbaar via 2 onafhankelijke wegen; 
ii. De aanrijdtijden voor de hulpverlening zijn afgewogen; 
iii. Er wordt  voldaan wordt  aan de  [Handreiking Bluswater‐

voorziening en bereikbaarheid]; 
4. En er advies is ingewonnen bij de [veiligheidsregio/Brandweer Fryslan] en 

er gemotiveerd is aangegeven op welke wijze dit advies is verwerkt.  
 
Lid 3 
Bij de activiteit uit lid 1 is ook toegelaten een beperkt kwetsbaar gebouw of locatie 
dat/die dat functioneel verbonden is met de bedrijfsmatige activiteit met externe 
veiligheidsrisico’s.  
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12. VOORBEELDREGELS OPSLAG STOFFEN EN GOEDEREN OP OPEN TER‐
REINEN  

12.   1. Inleiding 

Branden op opslagplaatsen op open terreinen kunnen leiden‐ tot brandoverslag en 
tot  rookontwikkeling die  tot overlast of gevaar kan  leiden. Denk hierbij aan een 
brand op een bandenopslag‐ of palletterrein. Het is van belang om regels te stellen 
die dit kunnen voorkomen. Brandbeheersing speelt hierbij een belangrijke rol. In 
hoofdstuk 5 van Deel 1 is al aangegeven met welk doel deze regels worden gesteld. 
Hierbij is aansluiting gezocht bij de Kernwaarden van de Veiligheidsregio’s. 

12.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen over buitenopslag van brandbare 
stoffen. Het Bouwbesluit kent geen regels voor niet brandbare stoffen. 

12.   3. Omgevingswet 

De buitenopslag van brandbare stoffen, die niet gevaarlijk zijn (= ADR en/of CMR), 
wordt niet  in het Besluit  activiteiten  leefomgeving  geregeld. Ook  in  het Besluit 
bouwwerken leefomgeving is geen regeling opgenomen.  
 
Ten aanzien van brandoverslag van branden op opslagplaatsen op open terreinen 
zijn de regels nu opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpver‐
lening overige plaatsen (Bgbop). 
 
Bgbop  
Artikel 5.8. Brandbare niet‐milieugevaarlijke stoffen 
1 Opslag van brandbare niet‐milieugevaarlijke stoffen is zodanig dat bij brand geen on‐
veilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw dat 
op grond van een brandcompartiment of een gedeelte van een brandcompartiment is, 
of voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen. 
 
2 Aan het eerste lid wordt bij opslag van hout voldaan indien: 
a. de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf 
het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kW/m ; 
b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar  liggende zijden  is ge‐
waarborgd, waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien 
die zijde langer is dan 40 m, en  
c. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste vier uren een toe‐
voercapaciteit van ten minste 90 m per uur 
aanwezig is. 
 
3 De in het tweede lid bedoelde stralingsbelasting wordt gemeten op: 
a.  de  plaatsperceelsgrens,  indien  het  aangrenzend  perceel  een  kampeerterrein,  een 
speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is, en  
b. enig naar de opslag gericht punt van de uitwendige scheidingsconstructie van een op 
het aangrenzend perceel gelegen gebouw. 

 

 



blz 98  20171682 

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.    Handreiking Bouwstenen Veiligheid Omgevingswet 
  Status: Concept / 20‐09‐2019 

 

Ten aanzien van overlast anders dan brandoverslag (zoals maatschappelijke ont‐
wrichting door de duur van een brand,  rookoverlast en beperking hoeveelheid  ‐
vervuild‐ bluswater) wordt niets geregeld  in de  landelijke wetgeving. Gemeenten 
hebben de vrijheid om zelf regels te stellen ten aanzien van de opslag van stoffen 
en goederen op open terreinen met het oog op de brandbeheersing en de brand‐
overslag. 

12.   4. Uitgangspunt 

Bij het opstellen van de regels is ervoor gekozen om niet alle opslag in de open lucht 
te regelen. Opslag die naar verwachting geen problemen oplevert is buiten de wer‐
king gelaten. Hierbij is aansluiting gezocht bij de categorieën van gevallen die in de 
Bruidsschat in artikel 2.2.5.1 zijn opgenomen (aanwezigheid brandgevaarlijke stof‐
fen nabij bouwwerken). Ook is voor niet alle opslag een melding en een brandbe‐
heersingsplan vereist. De grens is hierbij gelegd op 500 m2 per opslagvoorziening. 

12.   5. Voorbeeldregels  

Artikel 1. Opslag van stoffen en goederen in de open lucht 
1. Opslag van stoffen en goederen in de open lucht (opslagvak of ‐berg) is zodanig dat 

een brand beheersbaar is.  
  
2. Bij een opslag van meer dan 500 m2 moet van de opslag een melding aan het college 

van burgemeester en wethouders plaatsvinden en dient bij de melding een brandbe‐
heersingsplan te worden, waarbij: 

a. het uitgangspunt van het brandbeheersingsplan een beheersbare brand met 
een maximale duur van 4 uur is. 

b. het brandbeheersingsplan de volgende onderdelen bevat: 
i. de situering, het gebruik en de stapelhoogte van de opslagvakken; 
ii. Wat is het risico op het ontstaan van brand; 
iii. Welke preventieve beheersmaatregelen neemt de ondernemer, en 

hoe vaak 
iv. tot welke omvang de brand zich maximaal kan uitbreiden;  
v. hoe lang een brand in een opslagvak kan duren in relatie tot de 

maximale hoeveelheid vuurlast; 
vi. op welke wijze brandoverslag van opslagvakken en andere gebou‐

wen wordt voorkomen; 
vii. welke hoeveelheden blus/koelwater in relatie tot het doel (blussing 

of beheersing) aanwezig moet zijn;  
viii. motivering of het een gevaar is dat vervuild koel‐/ bluswater in het 

oppervlakte water terecht komt. En zo ja, welke maatregelen er zijn 
getroffen om dit te voorkomen; 

ix. de bereikbaarheid van de activiteiten en opslagen door de hulpdien‐
sten. 

c. de maatregelen en voorzieningen in het brandbeheersingsplan moeten bin‐
nen 4 weken na melding zijn doorgevoerd. 

d. burgemeester en wethouders zijn bevoegd om maatwerkvoorschriften te 
stellen ten aanzien van de opslag van stoffen en goederen. 

e.  
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Artikel 2. Melding opslag van stoffen en goederen in de open lucht 
1. Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:  

a. de aanduiding van de activiteit; 
b. het adres waarop de activiteit wordt verricht; 
c. de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht; 
d. de gevolgen voor de veiligheid van de activiteit; 
e. de naam en het adres van degene die de activiteit verricht;  
f. de dagtekening; 
g. een brandbeheersingsplan dat voldoet aan de in het vorige artikel gestelde 

eisen.  
2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de gegevens en beschei‐

den worden verstrekt die nodig zijn om te beoordelen of kan worden voldaan aan de 
regels in het omgevingsplan over de bedrijfsmatig opslaan van stoffen. 
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13.  VOORBEELDREGELS EVENEMENTEN 

13.   1. Inleiding 

Het houden  van evenementen heeft  gevolgen  voor de  fysieke  leefomgeving en 
meer specifiek voor veiligheid, op de locatie zelf maar ook in de omgeving. Zo kun‐
nen evenementen ervoor zorgen dat een gebied tijdelijk slecht bereikbaar is, ook 
voor hulpverlening. Vanuit dat kader is het van belang in het omgevingsplan regels 
aan evenementen te stellen. In hoofdstuk 5 van Deel 1 is al aangegeven met welk 
doel deze regels worden gesteld. Hierbij is aansluiting gezocht bij de Kernwaarden 
van de Veiligheidsregio’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichtgeving op www.nos.nl, 1 januari 2019 

13.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

Bgbop 
Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening ove‐
rige plaatsen (Bgbop) van kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig ge‐
bruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetge‐
ving is geregeld. Ook bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverle‐
ning op die plaatsen. Veel van de regels in het Bgbop gaan over plaatsen waar groe‐
pen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals bij evenementen.  
Het Bgbop bevat een aantal algemene bepalingen over veiligheid, maar  is verder 
gebaseerd op de gedachte dat er alleen een regeling nodig is voor situaties waarin 
een reëel risico bestaat. Dan geldt een meldingsplicht. Het besluit kent uitsluitend 
een meldingsplicht en geen vergunningplicht. 
 
APV en bestemmingsplannen 
Lange tijd werden evenementen uitsluitend gereguleerd door middel van de APV 
(en eventueel evenementenverordening). Inmiddels is het conform jurisprudentie 
sinds circa 2011 ook noodzakelijk in bestemmingsplannen regels over evenemen‐
ten op te nemen. In oudere bestemmingsplannen is dit nog niet gedaan.  
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13.   3. Omgevingswet 

De regeling van de evenementen gaat, voor zover het de fysieke leefomgeving be‐
treft, over van de gemeentelijke APV en het bestemmingsplan naar het omgevings‐
plan. Een evenement is een activiteit met gevolgen voor de fysieke leefomgeving 
waarvoor in het omgevingsplan regels gesteld kunnen/moeten worden.  
De ‘openbare orde aspecten’ blijven buiten het omgevingsplan. Deze blijven in de 
APV. Het omgevingsplan regelt alleen zaken die van belang zijn voor een goede fy‐
sieke leefomgeving, waaronder veiligheid. Voor de openbare orde is de burgemees‐
ter het bevoegd gezag en voor de fysieke leefomgeving het college van burgemees‐
ter en wethouders. De Omgevingswet kent de burgemeester niet als bevoegd ge‐
zag.  
 
In het Bbl zijn eisen opgenomen over de brandveiligheid van bouwwerken. De ver‐
wachting is dat het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaat‐
sen (Bgbop) ‐op termijn‐ wordt opgenomen in het Bbl. Op welke wijze is nog niet 
bekend.  
De verwachting  is wel dat het Rijk uniforme  regels blijft stellen  ten aanzien van 
brandveilig gebruik en veiligheid. In deze Handreiking is uitgegaan van de inhoud 
van het in 2018 in werking getreden Bgbop als uniforme rijksregels.  
 
In het Bkl  is een definitie opgenomen van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer 
kwetsbare gebouwen en locaties (zie kader).  

 
Definitie kwetsbare locaties in het Bkl 
1. Een locatie voor recreatief nachtverblijf voor meer dan 50 personen. 
2. Een locatie voor sport, spel, recreatief dagverblijf, waar doorgaans een groot aantal personen 

gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is. 
3. Een locatie voor evenementen in de open lucht voor ten minste 5.000 personen. 
 
Definitie Beperkt kwetsbare locaties in het Bkl 
1. Een locatie voor recreatief nachtverblijf voor ten hoogste 50 personen.  

2. Een  locaties  voor  sport,  spel of  recreatief dagverblijf, met uitzondering  van  locaties waar 
doorgaans een groot aantal personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig is.  

3. Een locatie voor evenementen in de open lucht voor minder dan 5.000 personen. 
 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze definitie moet worden uitgelegd. Kan 
elke locatie, waarop eenmalig een evenement wordt toegelaten, dan worden ge‐
zien als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar volgens het Bkl? Hierover wordt navraag 
gedaan bij de wetgever. De resultaten worden opgenomen in de definitieve versie 
van deze Handreiking. 
 

Toedeling van evenementen binnen aandachtsgebieden externe veiligheid 
Wanneer alle evenementen tot beperkt kwetsbare locaties of kwetsbare locaties 
behoren, wordt de  toedeling hiervan  in  feite al  impliciet geregeld via de regels 
over externe veiligheid (zoals opgenomen in hoofdstuk 11 van dit deel ).  
 
Daarom zijn op dit moment in dit deel van de handreiking geen aanvullende regels 
opgesteld over het al dan niet toelaten van evenementen binnen bepaalde gebie‐
den. Het staat buiten kijf dat de veiligheidsregio’s terughoudend om willen gaan 
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met het toestaan van evenementen binnen aandachtsgebieden (en attentiegebie‐
den), zeker als dit B‐ of C‐evenementen betreffen. B‐ en C‐ evenementen willen 
de veiligheidsregio’s geheel niet toestaan binnen PR 10‐6 ‐contouren. 

 
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft een deel van het Vuurwerkbesluit 
van kracht. Deze delen hebben onder andere betrekking op het in de handel bren‐
gen, tot ontbranding brengen en verkopen van vuurwerk en pyrotechnische artike‐
len voor theatergebruik en de daarmee samenhangende vergunningen en toestem‐
mingen.  

13.   4. Uitgangspunten en aandachtspunten voorbeeldregels 

Geen meerjarenvergunning 
Geen evenement is gelijk, ook niet een jaarlijks terugkerend evenement. De Veilig‐
heidsregio’s vinden vanuit veiligheid het werken met meerjarenvergunningen dan 
ook absoluut onwenselijk. Deze mogelijkheid is dan ook niet opgenomen in de re‐
gels. 
 
Met een meerjarenvergunning wordt namelijk slechts eenmalig het veiligheidspro‐
ces doorlopen en  krijgt  een organisator  voor meerdere  edities een  vergunning. 
Doordat geen enkel evenement ieder jaar hetzelfde is (en vaak in de loop van de 
tijd in omvang groeit), is de kans zeer reëel dat de afgegeven meerjarenvergunning 
niet de voorschriften stelt die de veiligheid van een volgende editie waarborgt. Het 
is dan ook essentieel dat elk jaar opnieuw een goede afweging wordt gemaakt.  
 

 
Naderend noodweer tijdens een evenement 
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13.   5. Voorbeeldregels 

Hieronder zijn de volgende regels opgenomen: 
‐ Art 1: Begripsbepalingen 
‐ Art 2: Indieningsvereisten 
‐ Art 3: A evenementen 
‐ Art 4: B en C evenementen 
‐ Art 5: Gedragingen bij evenementen 

 
Art. 1 Begripsbepalingen 
a. Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting 

van vermaak, met uitzondering van:  
a. bioscoopvoorstellingen;  
b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeen‐

tewet;  
c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;  
d. een bedrijfsmatige activiteit in de zin van de Drank‐ en Horecawet die 

gelegenheid geeft tot dansen;  
e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld  in de Wet 

openbare manifestaties;  
f. het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur 

of gids op het bieden van een speelgelegenheid.  
b. Onder evenement wordt mede verstaan:  

a. een herdenkingsplechtigheid;  
b. een braderie;  
c. een optocht, niet zijnde een betoging  
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;  
e. een straatfeest of buurtbarbecue op één dag .  

c. In dit omgevingsplan worden de volgende evenementen onderscheiden: 
a. A‐evenement:  laag risico‐evenement, waarbij  ingevolge de risicoscan 

[in bijlage opnemen] sprake is van een beperkte impact op de omgeving 
[en het verkeer]; 

b. B‐evenement: aandacht evenement, waarbij ingevolge de risicoscan [in 
bijlage opnemen] sprake  is van een verhoogde  impact op de directe 
omgeving [en/of gevolgen voor het verkeer]; 

c. C‐evenement: risicovol‐evenement, waarbij ingevolge de risicoscan [in 
bijlage opnemen] sprake is van een grote impact op de omgeving [en/of 
het verkeer]. 
 

Voorbeeld van alternatieve indeling A/B/C met deels normatieve criteria: 
Hierbij wordt niet gewerkt met een risicoscan maar met rechtstreekse criteria.  
 
A‐evenement: laag risico‐evenement (geen of nauwelijks impact op de leefomge‐
ving) 
Er  is sprake van een kleinschalig evenement  indien wordt voldaan aan alle on‐
derstaande criteria: 
‐ er worden minder dan 500 bezoekers/deelnemers verwacht; 
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‐ er worden geen doorgaande wegen afgesloten in verband met het te orga‐
niseren evenement; 

‐ er wordt na [20.00 uur] geen gebruik gemaakt van geluidsapparaten. 
 

B‐evenement:  aandacht‐evenement  (een  evenement  dat  een  belasting  vormt 
voor de leefomgeving) 
Er is sprake van een aandacht‐evenement als aan één van de volgende criteria 
wordt voldaan: 
‐ voor  het  evenement  worden  meer  dan  500  bezoekers/deelnemers  ver‐

wacht; 
‐ doorgaande wegen moeten worden afgesloten in verband met het te orga‐

niseren evenement; 
‐ het evenement veroorzaakt geluidhinder, er wordt na  [20.00 uur] gebruik 

gemaakt van geluidsapparaten  [kan ook geluidsnorm aan gekoppeld wor‐
den].  

 
C‐evenement: risico‐evenement (een evenement dat een grote belasting vormt 
voor de leefomgeving) 
Er is sprake van een risico‐evenement als aan één van de volgende criteria wordt 
voldaan: 
‐ voor het evenement worden meer dan [1000/5.000] bezoekers/deelnemers 

verwacht; 
‐ doorgaande wegen moeten worden afgesloten in verband met het te orga‐

niseren evenement; 
‐ het evenement veroorzaakt geluidhinder, er wordt na  [20.00 uur] gebruik 

gemaakt van geluidsapparaten [kan ook geluidsnorm aan gekoppeld worden]  

 
d. Onder evenementenoverzicht wordt  verstaan: een  jaarlijks door het  college 

van burgemeester en wethouders vast te stellen lijst met B‐ en C‐evenementen 
die in een kalenderjaar plaatsvinden. 

 
Artikel 2. Indieningsvereisten gebruiksmelding evenementen 
1. Bij een gebruiksmelding als bedoeld in artikel …. verstrekt de melder: 

a. een situatieschets met noordpijl; 
b. een plattegrond met een maat‐ of schaalaanduiding, die de objecten, 

groter dan 25 m2, op die plaats bevat. 
c. Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 

150 personen  tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfs‐
ruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte: 

i. de voor personen beschikbare oppervlakte; 
ii. de gebruiksbestemming; 
iii. de opstelling van  inventaris en van de  inrichtingselementen, 

met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig 
zijn: 

1. brand‐ en rookwerende scheidingsconstructies; 
2. vluchtroutes; 
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3. draairichting van doorgangen  
4. nooduitgangen  en  vluchtroutes, met  aanduiding  van 

de breedte daarvan; 
5. vluchtrouteaanduidingen 
6. noodverlichting  
7. brandblusvoorzieningen en 
8. brandweeringang  

 
Art. 3. A‐evenementen  
1. Het is verboden zonder of in afwijking van een melding aan het college van bur‐

gemeester en wethouders een A‐evenement te organiseren, toe te laten, feite‐
lijk te leiden of daaraan deel te nemen.  

2. De organisator doet de melding ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het 
evenement. 

3. De melding van een A‐evenement bevat ten minste de in artikel .. genoemde 
indieningsvereisten.….. 

4. Een evenement voldoet aan de volgende voorwaarden: 
a. Aankleding in de buitenlucht levert geen brandgevaar op en is brand‐

vertragend tijdens het evenement in alle weersomstandigheden  
b. De opstelling van vuurwerk, pyrotechnische artikelen, pyrotechnische 

activiteiten en vlammenwerpers is veilig. 
c. Vuurwerk, pyrotechnische artikelen en vlammenwerpers functioneren 

overeenkomstig de op die artikelen van toepassing zijnde voorschriften 
en worden adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd 

d. Vuurwerk, pyrotechnische artikelen en vlammenwerpers worden dus‐
danig gebruikt en pyrotechnische activiteiten worden dusdanig uitge‐
voerd dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat. 
 

Art. 4 B‐ en C‐ evenementen 
a. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het college van 

burgemeester en wethouders een B‐ of C‐evenement te organiseren, toe te la‐
ten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen.  

b. Het college van burgemeester en wethouders stelt de vergunningaanvraag bui‐
ten behandeling, indien het een C‐evenement betreft die niet is opgenomen op 
het evenementenoverzicht. 

c. Het college van burgemeester en wethouders kan de vergunningaanvraag bui‐
ten behandeling stellen, indien: 

1. Zij geen  kennisgeving hebben ontvangen  van de  initiatiefnemer  van 
een C‐evenement voor 15 december van het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarin het evenement plaatsvindt. 

2. Bij een B‐evenement geen vooroverleg heeft plaatsgevonden met  in 
ieder geval de gemeente en  [de  veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] 
minstens 12 weken voor indiening van de aanvraag, op initiatief van de 
initiatiefnemer;  

3. Bij een C‐evenement geen vooroverleg met heeft plaatsgevonden met 
in ieder geval de gemeente en [de veiligheidsregio/Brandweer Fryslân] 
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minstens 16 weken voor indiening van de aanvraag, op initiatief van de 
initiatiefnemer;  

4. De aanvraag niet compleet is; 
d. Risicoverhogende feiten of omstandigheden, waarvan eerst na de aanvraag is 

gebleken, dienen door de organisator onverwijld aan het college van burge‐
meester en wethouders te worden gemeld. 

e. Bij de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
B‐ of C‐ evenement wint het college van burgemeester en wethouders binnen 
een week na ontvangst van de aanvraag advies in bij de Veiligheidsregio, politie 
en GHOR. 

f. Het college van burgemeester en wethouders geeft bij de vergunningverlening 
gemotiveerd afwijkingen aan van de afspraken tijdens het vooroverleg.  

g. Het college van burgemeester en wethouders weigert de omgevingsvergunning 
voor een B‐ of C‐evenement, indien de organisator: 

1. onder curatele staat, of; 
2. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, of; 
3. de afgelopen drie jaar een bestuurlijke sanctie heeft gekregen, of; 
4. in enig opzicht van slecht levensgedrag is. 

h. Het  college  van burgemeester  en wethouders  kan de omgevingsvergunning 
voor een B‐ of C‐evenement geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of voor 
onbepaalde tijd intrekken of wijzigen indien naar haar oordeel: 

1. dit noodzakelijk is voor de veiligheid of de bescherming van het woon‐ 
en leefklimaat in de omgeving van het evenement; 

2. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen op de 
locatie en in de omgeving niet kan worden gewaarborgd; 

3. de ter handhaving van veiligheid noodzakelijke politie‐ en betreffende 
hulpverleningscapaciteit een onevenredig beroep op de beschikbare 
bezetting doet; 

4. de gezondheid van bezoekers en omwonenden niet kan worden ge‐
waarborgd; 

5. het gelet op een gebeurtenis van nationale omvang op de dag van het 
evenement, of daags voor het evenement met een dusdanig effect op 
het gemeenschapsleven niet wenselijk  is, dat de activiteiten worden 
verricht of voortgezet; 

6. de bescherming van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt 
nodig is; 

7. [het evenement niet past binnen het evenementenvergunningenbeleid 
van de gemeente]; 

i. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning 
voorschriften verbinden ter regulering van het evenement, die onder meer be‐
trekking kunnen hebben op: 

1. de plaats en het tijdstip van het evenement; 
2. de benodigde technische voorzieningen; 
3. de inrichting van het evenemententerrein; 
4. het activiteitenprogramma; 
5. de veiligheid van mensen op het evenement of in de omgeving; 
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6. het verkeer van en naar het evenement; 
7. het voorkomen van [hinder en] calamiteiten 
8. de gezondheid van mensen op het evenement of in de omgeving; 
9. het geluidsniveau van het programma tijdens het evenement. 

j. De aanvraag om een evenementenvergunning voor een B‐ of C‐evenement be‐
vat ten minste: 

1. De in artikel … genoemde indiensvereisten ; 
2. de plaats waar het evenement wordt gehouden; 
3. de datum en het tijdstip waarop het evenement wordt gehouden; 
4. een opgave van het verwachte aantal deelnemers en  toeschouwers, 

inclusief eventuele overnachtingsmogelijkheden op het terrein; 
5. het activiteitenprogramma; 
6. de mogelijke  risico's  voor  verstoring  van  veiligheid  en  gezondheid, 

waaronder terrorisme en de veiligheid van mensen bij het verlaten van 
het terrein; 

7. een veiligheidsplan, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan 
de volgende onderwerpen: 

a. het aantal beveiligers en de  inzet hiervan buiten het evene‐
mententerrein in een straal van x m rondom het terrein; 

b. de ontvluchtingsmogelijkheden op en buiten het terrein, mede 
afgestemd op eventuele wegwerkzaamheden in de omgeving; 

c. de bereikbaarheid voor hulpverlening op en  in de omgeving 
van het terrein, mede afgestemd op eventuele wegwerkzaam‐
heden in de omgeving; 

d. bluswatervoorziening; 
e. opvang buiten het terrein bij calamiteiten; 
f. de wijze waarop om wordt gegaan met de onder 6. aangegeven 

risico’s en met risicovol weer, brand op het terrein en paniek 
in menigte; 

8. een motivatie hoe de resultaten uit het vooroverleg en het advies van 
de  Veiligheidsregio  zijn  vertaald  bij  het  organiseren  van  het  evene‐
ment. 

k. Een evenement voldoet aan de volgende voorwaarden: 
1. Aankleding in de buitenlucht levert geen brandgevaar op en is brand‐

vertragend tijdens het evenement in alle weersomstandigheden  
2. De opstelling van vuurwerk, pyrotechnische artikelen en vlammenwer‐

pers is veilig. 
3. Vuurwerk, pyrotechnische artikelen en vlammenwerpers functioneren 

overeenkomstig de op die artikelen van toepassing zijnde voorschriften 
en worden adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd 

4. Vuurwerk, pyrotechnische artikelen en vlammenwerpers worden dus‐
danig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ont‐
staat. 

l. Dit artikel is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, voor zover 
in het onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148 van de We‐
genverkeerswet 1994. 
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Art. 5 Gedragingen bij evenementen 
a. Het is verboden bij een evenement: 

1. zich op het evenemententerrein of de directe omgeving te gedragen 
met het kennelijke doel om de veiligheid of gezondheid te verstoren of 
te bedreigen; 

2. al dan niet op het evenemententerrein, op of aan de weg of op voor 
het publiek  toegankelijke plaatsen voorwerpen of  stoffen bij  zich  te 
hebben, te dragen of te vervoeren die kennelijk bestemd zijn om de 
veiligheid en gezondheid te verstoren; 

3. zich op een evenemententerrein te begeven indien overeenkomstig dit 
artikel opdracht is gegeven het evenemententerrein te verlaten; 

b. Een  ieder  is verplicht om  ter ordelijk verloop van een evenement of bij enig 
voorval, waardoor wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan een daar‐
toe strekkende aanwijzing van een ambtenaar van de politie of brandweer zijn 
weg te vervolgen of aanwijzingen van andere aard in het belang van de veilig‐
heid van personen en goederen, dan wel  ter beperking van gemeen gevaar, 
onverwijld en stipt op te volgen.  
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14. VOORBEELDREGELS NATUURBRANDEN 

14.   1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden voorbeeldregels voor het omgevingsplan gegeven over na‐
tuurbrand, met name het voorkomen daarvan. In hoofdstuk 5 van deel 1 is al aan‐
gegeven met welk doel deze regels worden gesteld. Hierbij is aansluiting gezocht 
bij de Kernwaarden van de Veiligheidsregio’s. 
 

 
De gevolgen voor natuur van een natuurbrand 

14.   2. Huidige wet‐ en regelgeving 

Zowel op  landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau  is er weinig wet‐ en 
regelgeving ten aanzien van het thema natuurbranden. Regelgeving verschilt per 
gemeente. Soms zijn er zaken vastgelegd in een Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Op lokaal niveau bestaan er gedragscodes (gedragscode natuurbeheer) en 
vrijwillige convenanten.  
 
Voor veel natuurgebieden hebben de natuurbeheerders een beheerplan. Hierin is 
niet altijd voldoende aandacht voor het voorkomen van natuurbrand. De Veilig‐
heidsregio’s willen graag een rol spelen bij het opstellen van deze natuurbeheer‐
plannen voor dit onderwerp.  

14.   3. Omgevingswet 

In de Omgevingswet met bijbehorende AmvB’s zijn geen specifieke regels opgeno‐
men over natuurbrand. Wel is het op grond van het Bkl (artikel 5.2) verplicht om in 
een omgevingsplan voor risico’s van branden, rampen en crises, rekening te hou‐
den met het belang van:  

1. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, 
2. de mogelijkheden voor personen om zich daarbij in veiligheid te brengen, 

en 
3. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. 
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Uit de Nota van toelichting op het Bkl blijkt dat het hierbij ook om natuurbranden 
gaat. 

14.   4. Uitgangspunten en aandachtspunten voorbeeldregels 

De opgestelde  regels zijn geïnspireerd op verschillende gemeentelijke Algemene 
Plaatselijke Verordeningen (APV’s).  

14.   5. Voorbeeldregels 

Artikel 1 Algemene bepaling 
Erven en terreinen moeten op een zodanige wijze worden ingericht dat deze in ge‐
val van brand door de brandweer betreden kunnen worden en dat deze voorkomen 
dat de brand zich uitbreidt of overslaat naar aangrenzende terreinen. 
 
Artikel 2 Rookverbod in natuurgebieden 
1. Het is verboden in natuurgebieden (bossen, op heide of veengronden) dan wel 

in duingebieden of binnen een afstand van 100 meter (meer open regel: of bin‐

nen een afstand waarop brandgevaar kan ontstaan) daarvan: 

o te roken gedurende een door het bevoegd gezag aangewezen periode; 

o voor zover het de open  lucht betreft, brandende of smeulende voor‐

werpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. 

2. De verboden in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt 

voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht. 

3. De verboden zijn voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in 

gebouwen en aangrenzende erven. 

 
Artikel  3 Verbod  afvalstoffen  te  verbranden  buiten  inrichtingen  of  anderszins 
vuur te stoken 
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten locaties voor 

bedrijfsmatige activiteiten of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te heb‐

ben. 

2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het ver‐

bod niet van toepassing op: 

o verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; 

o sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven,  indien geen afvalstof‐

fen worden verbrand; 

o vuur voor koken, bakken en braden; 

o het houden van een barbecue. 

3. Met een omgevingsvergunning voor het verbranden van afvalstoffen kan van 

dit verbod worden afgeweken. Deze vergunning kan worden verleend indien er 

geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving is. 
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4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in het kader van de brandveiligheid 

maatwerkvoorschriften stellen. 

5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door arti‐

kel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provin‐

ciale omgevingsverordening. 

6. Het bevoegd gezag kan bij extreme droogte tijdelijk een verbod opleggen voor 

activiteiten onder 2, met uitzondering van verlichting door kaarsen indien deze 

afdoende zijn afgeschermd. [dit kan de gemeente dan gebiedsgericht doen, bv 

campings direct naast natuurgebieden etc. Het college kan dit opleggen in fase 

2 zoals genoemd op de website natuurbrandrisico.nl13] 

 
Artikel 4 Melden van brand en broei 
Een ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk 
aan de brandweer te melden. 
 
Artikel 5 Inrichting van bossen, heidevelden, venen en daaraan grenzende perce‐
len 
1. De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die 

voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een 
ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de maat‐
werkvoorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van 
brand en het beperken van de gevolgen van brand. 

 
Artikel 6 Advies  
Voordat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend 
voor een bouwwerk dat zich in of aan de rand van een natuurgebied bevindt, vraagt 
het bevoegd gezag de Veiligheidsregio met het oog op het brandgevaar en de vei‐
ligheid om advies.   

                                                            
13 Hierbij is fase 1 ‘regulier risico’ en fase 2 ‘extra alert’. 
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BIJLAGE 1 TOELICHTING OP GEBRUIKTE BEGRIPPEN EXTERNE VEILIGHEID 

Uitleg over gewijzigde begrippen (huidige en nieuwe wetgeving) is in de volgende 
tabel opgenomen. Dit kan ook gaan om begrippen die voor de leesbaarheid in deze 
handreiking zijn geïntroduceerd. Dit kan handig zijn voor een goed begrip van de 
regels, omdat begrippen in de praktijk snel tot spraakverwarring kunnen leiden. In 
de volgende tabel staan dan ook kort een aantal (nieuwe) begrippen opgenomen 
die in deze Handreiking gehanteerd wordt in het kader van de Omgevingswet. 
 

Nieuw begrip (zaken duiden 
onder de Omgevingswet (Ow) 
of in deze Handreiking (H)) 

Uitleg of oud begrip (bestaande wetgeving) 

Aandachtsgebied (Ow)  Gebied dat wezenlijk van belang is voor de 
verantwoording van het groepsrisico. Binnen 
dit gebied zijn verhoogde externe veiligheids‐
risico’s. Het aandachtsgebied is vaak kleiner 
dan het ‘oude’ invloedsgebied  

Bedrijfsmatige activiteit (Ow)  Inrichting 

Bedrijfsmatige activiteit met 
externe veiligheidsrisico’s (Ow)

Risicovolle inrichting 

Beperkt kwetsbare gebouwen 
en locaties (Ow)  

Beperkt kwetsbare objecten 

Kwetsbare gebouwen en loca‐
ties (Ow) 

Kwetsbare objecten 

Zeer kwetsbare gebouwen 
(Ow) 

Specifiek onderdeel van kwetsbare objecten 
met een extra gevoelige status onder de Om‐
gevingswet 

Risicogevoelige objecten (H)  Geen formele term. Wordt in de handreiking 
gebruikt als verzamelnaam om het geheel te 
duiden van ‘beperkt kwetsbare gebouwen en 
locaties, kwetsbare gebouwen en locaties en 
zeer kwetsbare gebouwen’ tezamen.  

Risicovolle bronnen (H)  Geen formele term. Wordt in de handreiking 
gebruikt als verzamelnaam om het geheel te 
duiden van activiteiten met externe veilig‐
heidsrisico’s: bedrijfsmatige activiteiten, ver‐
voer van gevaarlijke stoffen etc. 

Werkingsgebied (Ow)  Dit is het gebied waar de regel betrekking op 
heeft. Dat kan gaan om bijvoorbeeld een be‐
stemmingsvlak, een bouwvlak of een heel ge‐
bied. Het kan ook gaan om ‘aanduidingen’ uit 
de Wet ruimtelijke ordening, die bijvoorbeeld 
betrekking heeft op een plaatsgebonden risi‐
cocontour buiten de eigen inrichting, of de 
geluidzone van een industrieterrein.  
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BIJLAGE 2 LIJST VAN ACTIVITEITEN 

Lijst van activiteiten waarin de Veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Fryslân 
geïnteresseerd is. Deze activiteiten zijn gebaseerd op Hoofdstuk 3 van het Be‐
sluit activiteiten leefomgeving.  
 
Zien vergunning: 
§ 3.2.4 Windturbine 
§ 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslag‐
tank voor vloeistoffen 
§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking  
§ 3.3.3 Raffinaderij  
§ 3.3.5 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen  
§ 3.3.14 Grootschalige mestverwerking (mestvergistingsinstallatie) 
§ 3.4.6 Chemische producten industrie  
§ 3.5.3 Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf  
§ 3.5.4 Metaalrecyclingbedrijf  
§ 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin  
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen  
§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen  
§ 3.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf  
§ 3.8.3 Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen  

 
Zien melding / ter info 
§ 3.2.4 Windturbine  
§ 3.2.5 Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak (alle koelstoffen?) 
§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen (wat wel en wat niet zien? 
§ 3.2.10 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theater‐
gebruik 
§ 3.2.11 Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik  
§ 3.2.12 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen  
§ 3.3.2 Grootschalige energieopwekking (het emitteren van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in 
paragraaf 5.4.3. ) 
§ 3.3.3 Raffinaderij  
§ 3.3.5 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen  
§ 3.3.6 Basismetaal  
§ 3.3.7 Complexe minerale industrie  
§ 3.3.8 Basischemie  
§ 3.4.3 Buisleiding met gevaarlijke stoffen (anders dan BKL) 
§ 3.4.6 Chemische producten industrie  
§ 3.5.3 Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf  
§ 3.5.4 Metaalrecyclingbedrijf  
§ 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin  
§ 3.5.6 Milieustraat  
§ 3.5.8 Verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc‐installatie 
§ 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen  
§ 3.7.2 Chemische wasserij  
§ 3.7.6 Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen  
§ 3.8.2 Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf  
§ 3.8.3 Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen  
§ 3.8.10 Tankstation (anders dan LPG LNG Waterstof) 
§ 3.8.11 Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen 
§ 3.11.1 Militaire zeehaven  
§ 3.11.2 Militaire luchthaven  
§ 3.11.4 Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten  
§ 3.11.5 Het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten  
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§ 3.2.1 Stookinstallatie  
§ 3.2.13 Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand 
aan inzameling of afgifte  
§ 3.2.17 Zelfstandige afvalwaterzuivering (bepaalde hulpstoffen wel interessant) 
§ 3.3.4 Maken van cokes  
§ 3.3.9 Complexe papierindustrie, houtindustrie, en textielindustrie (opslag grote hoeveelheid wel in‐
teressant) 
§ 3.3.12 Stortplaats of winningsafvalvoorziening (grote hoeveelheid brandbaar afval wel interessant) 
§ 3.4.8 Voedingsmiddelenindustrie (stofexplosies) 
§ 3.4.9 Rubberindustrie en kunststofindustrie (grote opslag) 
§ 3.6.8 Bedrijf voor mestbehandeling (mestvergisting) 
§ 3.7.8 Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen (voertuigen met LNG / waterstof) 
§ 3.8.4 Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat, carrosseriebouw (voertuigen met LNG / 
waterstof) 
§ 3.8.6 Opslag‐ en transportbedrijf, groothandel en containerterminal (PGS 15 Opslag) 
§ 3.8.9 Spoorwegemplacementen (nieuwe richtlijn?) 
§ 3.10.1 Mijnbouw (aardwarmte op grotere diepten) 

 
Vergunningplicht waarvoor wij al aangewezen zijn 
§ 3.2.5 Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak  
§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen  
§ 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslag‐
tank voor vloeistoffen 
§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 
§ 3.2.10 Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theater‐
gebruik 
§ 3.2.11 Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik  
§ 3.2.12 Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen  
§ 3.3.1 Seveso‐inrichting  
§ 3.3.8 Basischemie (explosieven) 
§ 3.4.2 Gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation  
§ 3.4.4 Metaalproductenindustrie 
§ 3.8.6 Opslag‐ en transportbedrijf, groothandel en containerterminal  
§ 3.8.10 Tankstation  
§ 3.10.1 Mijnbouw  
 
 


