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Bijlage 4 

 

TOETSINGSKADER EXTERNE VEILIGHEID 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s 

van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. 

Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico op zware 

ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische 

bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven zoals LPG-tankstations en opslagen van 

bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals 

buisleidingen, spoor,-auto-, en waterwegen. Ook al potentiële gevarenbron aangemerkt. 

Het externe veiligheidsbeleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers 

een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om 

dit doel te bereiken zijn gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader 

van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron 

op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het werkveld van de externe 

veiligheid veelal plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd. 

Het plaatsgebonden risico ( PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 

onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van en 

ongeval met gevaarlijk stoffen. Dit risico wordt per bedrijf en transportas vastgelegd in 

contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze kans 1x10 6 ( één op de miljoen) bedraagt. 

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een 

gebied overlijdt ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde 

geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een ontwikkeling is 

gepland in de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling een 

verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies.  

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het besluit externe veiligheid inrichtingen ( Bevi). 

Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 

gevaarlijke stoffen vastgelegd. 

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor,weg) 

Voor de beoordeling van risico’s vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de 

bijbehorende regeling Basisnet. 

Transport van gevaarlijk stoffen door buisleidingen  

Voor de beoordeling van de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

geldt het besluit externe veiligheid buisleidingen(Bevb).  
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Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is hierin vastgelegd dat 

aan weerszijden van een buisleidingen een bebouwingsvrije afstand moet worden 

aangehouden voor beheer en onderhoud aan buisleidingen. 

Beleidsvisie externe veiligheid 

In april 2014 is de beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld. Uitgangspunt van deze 

beleidsvisie is de toepassing van verschillende restrictieniveau’s voor het al dan niet 

toestaan van risicovolle bedrijven op bedrijventerreinen. Elk bedrijventerrein is gekoppeld 

aan een restrictieniveau. Nieuwe risicobedrijven die onder de Bevi vallen worden dus niet per 

definitie uitgesloten, maar dit is wel als restrictieniveau opgenomen. Het oprichten van 

nieuwe risicovolle bedrijven buiten bedrijventerreinen wordt tevens niet per definitie 

uitgesloten, al moet wel rekening worden gehouden met een optimale ruimtelijke ordening en 

veiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


