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Geachte heer/mevrouw,
Ook in uw gemeente en provincie zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Denk hierbij aan
een tankstation waar LPG verkocht wordt, een propaantank in het buitengebied, een
buisleiding of een snelweg waar vrachtwagens met gevaarlijke stoffen rijden. Dit is
het domein van externe veiligheid. Met de invoering van de Omgevingswet op 1
januari 2021 treden twee belangrijke wijzigingen voor dit domein in werking waar ook
uw gemeente mee te maken krijgt. Ik licht in deze brief toe wat er nog moet
gebeuren en hoe we kunnen samenwerken om te zorgen dat de
informatieverstrekking aan burgers en bedrijven daadwerkelijk beter wordt.
Wat verandert er rondom Externe Veiligheid?
Om te beginnen introduceert de Omgevingswet een nieuw begrip:
Aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden maken zichtbaar waar gevaren als gevolg
van een ongeluk met gevaarlijke stoffen kunnen optreden. Hierdoor kunnen
overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid om brand, ramp
of crisis te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. De aandachtsgebieden
vormen een instrument voor bedrijf, bestuurder en burger om het gesprek over
externe veiligheid en bescherming te starten. Voor een korte toelichting over
aandachtsgebieden verwijs ik u naar de animatie aandachtsgebieden’.

Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van aanwezige risico’s vraagt om een
evenwichtige afweging. Dat is breder dan externe veiligheid. Afhankelijk van de
context waarin het begrip omgevingsveiligheid wordt gehanteerd, zullen bepaalde
gevaren wel of niet bij de integrale afweging meegenomen worden. In
aandachtsgebieden is externe veiligheid altijd één van de gevaren. Bosbranden of
overstromingen kunnen als dat speelt ook onderdeel uitmaken van het gesprek
over omgevingsveilig held.
—

-

Daarnaast gaan onder de Omgevingswet andere afspraken gelden rond het
aanleveren en delen van informatie over risicovolle activiteiten. Om te zorgen dat dit
vanaf 1 januari 2021 goed gaat werken, moeten we als overheden samenwerken in
een Register Externe Veiligheidsrisico ‘S.
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animatie is te vinden op de site www.aandeslaometdeompevinciswet.nI en www.RepisterExterneVeiiioheid.ni
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Verantwoordelijkheden gemeente
Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de ruimtelijke toedeling van functies. Dat
maakt u ook verantwoordelijk voor het goed meewegen van omgevingsveiligheid bij
ruimtelijke keuzes. Vanuit de Omgevingswet moet u bij de ruimtelijke toedeling van
functies de aandachtsgebieden betrekken. Dan is het wel belangrijk dat u op het
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet inzicht heeft in de
aandachtsgebieden binnen uw gemeente. U heeft nog een jaar de tijd om de
risicovolle activiteiten en de daarbij behorende aandachtsgebieden binnen uw
provincie- en gemeentegrenzen in beeld te brengen.
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Verantwoordelijkheden omgevingsdienst
Het in beeld brengen en ontsluiten van de aandachtsgebieden is in veel gevallen een
samenspel tussen u en uw omgevingsdienst. Uw omgevingsdienst beschikt over
benodigde informatie van omgevingsvergunningen en meldingen van de relevante
bedrijven. Met behulp van deze informatie kan de omgevingsdienst in samenwerking
met het ministerie voor de relevante bedrijven binnen uw grondgebied de aandachts
gebieden bepalen. Het is belangrijk dat u hierover met uw omgevingsdienst afspraken
maakt. Daarom sturen we de 29 omgevingsdiensten een afschrift van deze brief.
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Ondersteuning door IenW
In opdracht van ons ministerie worden op dit moment de aandachtsgebieden voor
BRZO-inrichtingen, buisleidingen en basisnet bepaald. Hiervoor heeft Witteveen en
Bos/Aviv een voorziening ontwikkeld voor het berekenen van de aandachtsgebieden
van risicovolle activiteiten. In het laatste kwartaal van 2019 wordt deze voorziening
uitgebreid en geschikt gemaakt voor de bepaling van de aandachtsgebieden voor de
“Bevi”-inrichtingen. Samen met uw omgevingsdienst kunt u hier gebruik van maken.
Verantwoordelijkheden rijk
Daarnaast heeft de minister van IenW de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen
van een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit REV moet de informatie
landelijk beschikbaar stellen over 43 risicovolle activiteiten (zie bijlage VII van het
Besluit kwaliteit leefomgeving). Het REV zal de informatie over aandachtgebieden
landelijk ontsluiten door middel van de Atlas Leefomgeving. Deze Atlas toont de
ligging van de aandachtsgebieden en geeft een handelingsperspectief.
Nu samen aan de slag!
Voor de aandachtsgebieden geldt geen overgangstermijn. Dit betekent dat vanaf 1
januari 2021 bij iedere nieuwe ontwikkeling zoals nieuwe woningen in de omgeving
van risicovolle activiteiten nagedacht moet worden over omgevingsveiligheid. Ook het
register moet vanaf deze datum gebouwd zijn. Voor beide onderwerpen is
samenwerking en actie van belang. Alleen als we samen aan de slag gaan, hebben we
op 1 januari 2021 een werkend, bruikbaar systeem. Maak daarom vandaag nog
afspraken met uw omgevingsdienst.
Meer informatie
Op de website www.RegisterExterneVeiligheid.nl vindt u meer informatie over de
aanpak, voortgang en ondersteuningsmogelijkheden die IenW biedt.
Vragen? Mail naar omgevincisveiligheid©minienw.nl of met uw contactpersoon bij de
omgevingsdienst. Voor uw vragen over het REV kunt u mailen naar REVminienw.nl.
Met vriendelijke groet,
Directeur Omgi
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