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Onderwerp: beëindiging Impuls Omgevingsveiligheid Deelprogramma 4. 
 
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) kent een lange historie waarbij de Veiligheidsregio’s lange tijd de 
structurele adviestaken v.w.b. de Besluiten Externe Veiligheid Inrichtingen, Externe Veiligheid 
Buisleidingen en Externe Veiligheid Transport met incidenteel geld (deels) konden uitvoeren. Het 
betreft de taakuitvoering van het lokale externe veiligheidsbeleid, van waaruit wij als 
veiligheidsregio’s middelen ontvangen voor de wettelijke externe veiligheid adviezen over 
vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. In het huidige programma 
wat dit jaar ten einde loopt, stond dit bekend als IOV deelprogramma 4.  
 
Overheveling gelden 
Vanaf 2021 worden de gelden overgeheveld naar de reguliere fondsen. Van de € 4,5 mln. voor lokaal 
omgevingsveiligheid wordt €0,675 mln. toegevoegd aan het provinciefonds en € 3,825 aan het 
gemeentefonds. V.w.b. de communicatie hierover wordt e.e.a. opgenomen in de septembercirculaire 
provinciefonds 2020 en de septembercirculaire gemeentefonds 2020. De middelen worden middels 
een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort, om tegemoet te komen aan 
de werkelijke bestuurslasten op gebied van externe veiligheid. Deze verdeelsleutel is specifiek 
bedoeld voor externe veiligheid, omdat deze bestuurslasten niet tot uiting komen in de algemene 
gemeentelijke verdeelsleutel. Echter hebben de bovengenoemde bedragen betrekking op de 
volledige taakuitvoering van externe veiligheid/omgevingsveiligheid, oftewel is het de bedoeling dat 
de taakuitvoering van zowel de omgevingsdiensten als veiligheidsregio’s mee gefinancierd kunnen 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan een verdeling van 60% - 40% tot 66% - 33% tussen 
omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. 
  
Kortom, er zal een grote verandering plaats gaat vinden in de uitkering van gelden die we nu kennen 
onder noemer IOV subsidie DP-4 omdat vanaf 2021 de beschikbaar gestelde middelen via het 
gemeentefonds beschikbaar gesteld worden aan gemeenten. Of deze middelen kostendekkend zijn 
voor de taakuitvoering is afhankelijk van de wijze waarop de regio’s deze taakuitvoering begroot 
hebben.  
 
Treedt in contact met gemeenten 
Dit betekent voor veiligheidsregio’s dat het van groot belang is om voor de financiering van de 
taakuitvoering van de wettelijke adviestitels in contact te treden met gemeenten over deze gelden, 
mits kosten van de taakuitvoering niet (volledig) gedekt zijn. Gemeenten zijn immers vrij om hun 
eigen begrotingen op te stellen en kunnen deze gelden daarom naar eigen inzicht inzetten.  De 
hoogte van bedragen aan gemeenten is terug te vinden in het bijgeleverde rapport/ verdeelsleutel 
van Cebeon (opgesteld in samenspraak met VNG, IPO en Brandweer Nederland), uitgangspunt hierbij 
is geweest dat de verdeelsleutel objectief en representatief is dat de beschikbare gelden toebedeeld 
worden aan die gemeenten waar de risico’s o.b.v. inrichtingen en transportroutes met gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn. 


