
Workshop onderdeel milieu

Wat is op het gebied van fysieke veiligheid onder
de omgevingswet niet geregeld en willen we wel
geregeld hebben?



Voorstellen/inventarisatie zaal



Inleiding
• Inleiding over het onderwerp
• Bandbreedte:

– Afval(water)
– Bodem
– Energie
– Externe Veiligheid
– Brandveiligheid
– PGS‐richtlijnen
– Geluid & trillingen
– Geur/Lucht



Huidige wetgeving

• Welke onderwerpen zijn onder de huidige wet‐ en regelgeving
geregeld:

– Afval(water)
– Bodem
– Energie
– Externe Veiligheid
– Brandveiligheid
– PGS‐richtlijnen
– Geluid & trillingen
– Geur/Lucht



Hoe zijn onderwerpen onder de huidige wet‐ en 
regelgeving geregeld:

Systematiek milieuregels (bedrijven ) staan in het 
Activiteitenbesluit en/of in de 
omgevingsvergunning milieu.

A‐/B‐/C‐inrichting

‐Bouwbesluit 2012



Omgevingswet

Instructie‐
regels



Omgevingswet

Wat is landelijk onder de Omgevingswet
geregeld over het onderwerp:
A. Landelijk Bbl, Bkl, Bal, Omgevingsbesluit (Ob) 

(mogelijk met instructieregels voor
omgevingsplan), 

B. Bruidsschat (vervalt bij nieuw omgevingsplan
in 2029)

AH1



Dia 7

AH1 uitleg BAL aangeven
Albert Hofman; 5-9-2019



Omgevingswet

Bronnen voor regels in omgevingsplan
A. Omgevingswet, amvb’s

Provinciale verordeningen
B.  Bruidsschat
C.  Bestemmingsplannen

APV’s
Gemeentelijke verordeningen

D. Nu nog niets geregeld



Verschil bestemmingsplan en 
Omgevingsplan
• Integrale aanpak
• Participatie
• Bestuurlijke afwegingsruimte
• Bestuurscultuur: van nee, tenzij naar ja, mits
• Inzichtelijkheid
• Vermindering onderzoekslasten

Komen samen in het omgevingsplan

Digitale tools: volop in ontwikkeling



Wat is op het gebied van fysieke veiligheid
onder de omgevingswet niet geregeld en 
willen we wel geregeld hebben

Wat zou de gemeente inhoudelijk willen regelen op dit
onderwerp?

 Heeft de gemeente een ambitie, dus meer veiligheid
dan het (landelijke) minimum? 
Dan aanvulling gewenst!

Regelen 1



Veiligheidsregio.
Wvr, Artikel 3: 1. Tot de brandweerzorg behoort:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van 
brand, het beperken van brandgevaar, het 
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand 
en al hetgeen daarmee verband houdt;

Belang veiligheidsregio uniformiteit

Regelen 1



Project Bouwstenen Veiligheid in 
Omgevingswet
‐Planregels
‐Ambtelijke afspraken

‐Vervolg op handreiking

Regelen 1



Casus

Duurzaamheid Als 
Onderdeel Van Ons Bedrijf
Zoals past bij een familiebedrijf spelen relaties een 
grote rol. Onze klanten zijn ons dierbaar. Wij gaan 
duurzame relaties aan, hetgeen aansluit bij 
samenwerken als familie, maar ook bij de duurzame 
insteek van ons bedrijf. Duurzaamheid is geen 
modewoord, het maakt deel uit van wie wij zijn. We 
nodigen u graag uit ons te leren kennen, maar liever 
weten we meer van u. Want wanneer we u kennen, 
kunnen we u bedienen zoals het u past. Door 
langetermijnrelaties aan te gaan met onze klanten, 
ontzorgen we als vanzelf. We weten wat er speelt 
en zijn er wanneer het nodig is.



• Recycling kunststof (kunstgras) echter in 
praktijk veel opslag kunstgras – geen recycling





• Zeer grote brand
• NL‐Alert: ontruimen
• 18 blusvoertuigen
• Dagen nablussen



Hoe kan de gemeente dat regelen?
– Omgevingsvisie
– Programma
– Omgevingsplan
– Omgevingsvergunning
– Advies
– (Informele) procesafspraken

Regelen 2



Als je kiest voor het omgevingsplan: wat voor soort
regels zou je willen stellen?

– Doelregels
– Specifieke zorgplicht
– Omgevingswaarden
– Procesregels/advies
– Open (inhoudelijke) planregels
– Gesloten (inhoudelijke) planregels
– Vergunningsvrij, melding en vergunningsplichtig

Regelen 3



• De buitenopslag van brandbare niet‐milieugevaarlijke stoffen, 
wordt niet in het Bal of Bbl geregeld. 

• Omgevingsplan en vrijheid van gemeenten.
• BGBOP, art5.8. Brandoverslag brandbare niet‐

milieugevaarlijke stoffen.

VOORBEELDREGELS OPSLAG STOFFEN EN GOEDEREN OP OPEN TERREINEN



• Beheersbaarheid borgen met een brandbeheersingsplan

• Brandbeheersingsplan door middel van melding. 

• De grens 500 m2 per opslagvoorziening.

VOORBEELDREGELS OPSLAG STOFFEN EN GOEDEREN OP OPEN TERREINEN



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

brandoverslag plaatsvindt en dat de brand beheersbaar is.
• 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 brandbeheersingsplan te 
worden gevoegd, 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 gebouwen 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 hulpdiensten.

– c. de maatregelen en voorzieningen in het brandbeheersingsplan moeten binnen 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.





• https://www.ed.nl/video/kanalen/~c418/serie
s/~s971/~p52975

• https://www.destentor.nl/meppel/brand‐in‐
meppel‐smeult‐na‐politie‐onderzoekt‐
omstreden‐terrein‐van‐afvalverwerker‐
talen~a5063ea5/?referrer=https://www.googl
e.nl/


