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Sinds 2004 is het mogelijk externe veiligheid risico´s te beheersen door middel
van een veiligheidscontour.4 Met deze contour wordt een duidelijke scheiding
aangebracht tussen de risico’s van industriële activiteiten en de bebouwde
omgeving. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de beheersbaarheid van de
veiligheidssituatie binnen de veiligheidscontour. Binnen de veiligheidscontour
wordt niet getoetst aan het plaatsgebonden risico. Daardoor is bebouwing mogelijk op plekken waar dit aanvankelijk niet is toegestaan. De effecten van een
ongeval op een gebouw kunnen daardoor zo groot zijn, dat de gebruikers onvoldoende worden beschermd. Dit zorgt ervoor dat er extra inspanningen nodig (of
wenselijk) zijn om het veiligheidsniveau binnen de veiligheidscontour te garanderen. In dit artikel worden de mogelijkheden en belemmeringen voor extra
veiligheid verhogende maatregelen uitgelicht. Tevens wordt er aandacht besteed
aan het effectief en efficiënt tot uitvoering brengen van veiligheid verhogende
maatregelen.

De veiligheidscontour
In de reguliere situatie, zonder veiligheidscontour, wordt gewerkt met risicocontouren voor
elke afzonderlijke risicobron. Binnen deze risicocontouren is wonen en recreatie niet
toegestaan, buiten deze risicocontouren kan wel worden gewoond en gerecreëerd. Deze
werkwijze brengt in de praktijk, zeker wanneer er een concentratie is van meerdere
risicobronnen, een ongewenst neveneffect met zich mee.
Het gebruik van individuele risicocontouren per bedrijf kan resulteren in een mix van
risicovolle bedrijven en kwetsbare functies zoals wonen. Bovendien maakt toepassing van
individuele risicocontouren het niet mogelijk om ruimte te reserveren voor risicovolle
activiteiten. De vestiging of intensivering van risicobronnen beperkt de ruimte voor (beperkt)
kwetsbare bestemmingen in de omgeving. Anderzijds beperkt de vestiging van (beperkt)
kwetsbare objecten de milieugebruiksruimte van de industrie. Er is sprake van een situatie
waarin zegswijzen als ‘landjepik’ en ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ niet misstaan.
Het gebruik van de veiligheidscontour kan deze onzekerheid wegnemen en op robuuste wijze
de grens tussen risicobronnen en de omgeving vastleggen.
Bij het gebruik van een veiligheidscontour moeten alle afzonderlijke risicocontouren passen
binnen de omsluitende veiligheidscontour. Dit maakt dat de veiligheidscontour tenminste zo
groot is als alle afzonderlijke risicocontouren. De bedrijven dienen te zorgen dat hun
individuele risicocontour binnen de veiligheidscontour blijft. Er kan worden gekozen voor een
zeer krappe contour of een ruimere contour waarbij in samenspraak met de omgeving ruimte
gereserveerd wordt voor intensivering en uitbreiding van risicobronnen. Deze keuze is
afhankelijk van een beleidsmatige afweging om ruimte te geven voor de ontwikkeling van de
industrie, de ontwikkeling van het omliggende gebied of een combinatie van beide. De
veiligheidscontour zorgt voor een duidelijke gebiedsverdeling tussen de industrie en de
gebruikers van het omliggende gebied. Binnen de veiligheidscontour is alleen vestiging van
functioneel gebonden objecten toegestaan. De vestiging van niet functioneel gebonden
(beperkt) kwetsbare objecten is hiermee uitgesloten. Binnen de contour vervalt de toetsing
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aan de grenswaarden (10-6) voor het plaatsgebonden risico. Dit betekent dat de bedrijven op
een kleinere afstand van elkaar kunnen worden geplaatst, wat de mogelijkheid tot
intensivering oplevert. Door de komst van de veiligheidscontour wordt de flexibiliteit vergroot.
Doordat er ruimte gereserveerd is voor risicobronnen kunnen er nieuwe risicobronnen in het
gebied worden geplaatst waardoor men de risico’s kan concentreren. De reservering van
milieugebruiksruimte zorgt er tevens voor dat de kans sterk wordt verkleind dat een
bestemmingsplan moet worden aangepast door bijvoorbeeld een verandering in de
rekenmethodiek.
Het Rotterdamse havengebied is een van de eerste gebieden in Nederland waar de veiligheidscontour op een grote schaal is toegepast.5,6,7 Gelijktijdig met de procedure voor de nieuwe
havenbestemmingsplannen is voor elk afzonderlijk deelbestemmingsplan een veiligheidscontour
in procedure gebracht. Op papier zijn er drie afzonderlijke contouren voor elk afzonderlijk deelbestemmingsplan. In de praktijk versmelten de afzonderlijke contouren van Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong en Maasvlakte 1 tot één grote contour.

Functioneel gebonden objecten binnen de veiligheidscontour
De implementatie van de veiligheidscontour staat door de geringe ervaring met dit instrument
in de kinderschoenen. In de Rotterdamse haven werden de beleidsmakers en –uitvoerders met
diverse issues geconfronteerd. Dit artikel focust zich op de positie van functioneel gebonden
objecten binnen de veiligheidscontour en het veiligheidsniveau in het gebied omsloten door de
veiligheidscontour.
Zoals eerder uiteengezet zijn binnen de veiligheidscontour alleen functioneel gebonden objecten
toegestaan. Wat een functioneel gebonden object is laat de wetgever open. Enerzijds biedt dit de
mogelijkheid om per locatie tot maatwerk te komen, anderzijds schept dit onduidelijkheid over
de wijze waarop dit begrip gehanteerd dient te worden. De enige uitleg die de wetgever bij dit
begrip geeft is dat het ´restrictief´ gehanteerd dient te worden.8 In de dagelijkse beleidspraktijk
wordt er doorgaans een maatwerk definitie van functionele binding opgenomen in het bestemmingsplan.9,10,11
Welke definitie er ook voor functionele binding wordt gekozen, door de invoering van de veiligheidscontour worden onder bepaalde (strenge) voorwaarden (beperkt) kwetsbare bestemmingen
toegestaan binnen de 10-6 contouren van risicobronnen. Niet-Bevi bedrijven kunnen direct naast
een Bevi bedrijf worden gesitueerd. Bij het optreden van een calamiteit kan dit leiden tot grotere
schade aan de gebouwen in het gebied dan in de situatie zonder veiligheidscontour. Dit kan
gevolgen hebben voor de personen die zich in en rond deze gebouwen bevinden.

Mogelijkheden tot extra bescherming
Is het mogelijk deze (kwetsbare) functioneel gebonden objecten binnen de contour extra te beschermen? Een mogelijke oplossing is het toepassen van extra veiligheid verhogende maatregelen. Het betreft hier extra maatregelen bij de ontvanger omdat de risicobedrijven al voldoen aan
de reguliere eisen die aan hen worden gesteld in het kader van gangbare principes als ALARA/
ALARP/BBT12. Er moet worden bepaald of er mogelijkheden zijn de veiligheid verhogende
maatregelen bij de ontvanger af te dwingen en of het verstandig/nodig is dit te doen. Wanneer er
wordt gekozen voor het afdwingen van veiligheid verhogende maatregelen dient er een keuze te
worden gemaakt tussen het publiekrechtelijke en het privaatrechtelijke spoor. De meest voor de
hand liggende optie is het publiekrechtelijke spoor waar naar mogelijkheden gezocht kan
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Gemeente Rotterdam 2013f, p. 211
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worden in het bestemmingsplan. Dergelijke bepalingen opnemen in het bestemmingsplan blijkt
echter niet mogelijk te zijn. In het Bouwbesluit 2012 zijn op centraal niveau technische bouwkundige eisen vastgesteld. De inhoud van het Bouwbesluit 2012 beperkt zich tot technische
regelgeving en is restrictief geformuleerd. Dit laat geen mogelijkheid open om bouwkundige
eisen te stellen aan bouwwerken in het kader van externe veiligheid. Voor 2012 was er discussie
over de vraag of het Bouwbesluit van toepassing is op het Bevi. Sinds de herziening van het
Bouwbesluit in 2012 zijn er bepalingen over externe veiligheid opgenomen in het kader van het
Basisnet waaruit geconcludeerd mag worden dat het Bouwbesluit 2012 ook voor externe veiligheid uitputtend is. In artikel 8 van de Woningwet zijn zowel de verplichte als de toegestane
onderwerpen van een bouwverordening vermeld. Bouwtechnische voorschriften op het gebied
van veiligheid komen niet voor in deze opsomming en zijn daarmee niet toegestaan.13
In de Rotterdamse situatie zijn er toch veiligheid verhogende maatregelen in het bestemmingsplan opgenomen. Het gaat hier om eisen aangaande de beglazing, het ventilatiesysteem en de
lekwerende voorzieningen bij raam- en deuropeningen. Indien niet aan de laatste twee zaken
voldaan kan worden dient er een gas en luchtdichte verblijfplaats te zijn.14,15,16 Er wordt gebruik
gemaakt van de status van ontwikkelingsgebied die de Rotterdamse haven heeft in de Crisis en
herstelwet.17 Door deze status mogen maatregelen worden genomen ten behoeve van de optimalisatie van de milieugebruiksruimte18. Onder juristen is discussie of deze toepassing van de
Crisis- en herstelwet voor extra bouwkundige maatregelen juist is.
Omdat er onder juristen discussie is over de vraag of veiligheid verhogende maatregelen via het
bestemmingsplan af te dwingen zijn is er gekeken naar een aantal alternatieven. Een van deze
opties doet zich voor wanneer de grond wordt gehuurd/gepacht van een gebiedsbeheerder die
als privaatrechtelijke rechtspersoon opereert. De huur- of pachtovereenkomst is een
overeenkomst tussen twee partijen met een privaatrechtelijk rechtskarakter. Vanuit het beginsel
van contractvrijheid kunnen er veiligheid verhogende maatregelen in de huur- of
pachtovereenkomst worden opgenomen. Bij deze mogelijkheid dient wel een ethisch voorbehoud
geplaatst te worden. In de Rotterdamse situatie wordt deze mogelijkheid door het Havenbedrijf
Rotterdam N.V. als onaanvaardbaar gezien omdat het havenbedrijf op deze manier op de stoel
van de uitvoerende macht zou plaatsnemen. Tevens vindt men het onaanvaardbaar dat
gemeentelijke beleidsdoelen via een particulier bedrijf zouden worden verwezenlijkt.
De laatste optie is het realiseren van veiligheid verhogende maatregelen door middel van het
sluiten van een overeenkomst met de betrokkenen op basis van vrijwilligheid. Bij deze optie is er
weliswaar geen ‘stok achter de deur’ maar wordt er geappelleerd aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de onderlinge goede relaties. Op deze manier overeengekomen veiligheid
verhogende maatregelen kunnen zowel bij de bron als bij de ontvanger worden genomen. Of en
welke veiligheid verhogende maatregelen er worden genomen is in dit geval dus het resultaat
van gelijkwaardige onderhandelingen.
In de hierop volgende paragrafen wordt een handreiking gepresenteerd om op deze manier tot
een zo effectief en efficiënt mogelijk pakket van veiligheid verhogende maatregelen te komen.

Het efficiënt en effectief toepassen van veiligheid verhogende maatregelen
Het nemen van veiligheid verhogende maatregelen is gebruikelijk in de industrie, al dan niet
gedwongen door regelgeving. Wanneer het gaat om bovenwettelijke veiligheid verhogende maatregelen, bovenop ALARA/ALARP/BBT, aan de bron is het vermoeden dat er nog het nodige
gewonnen kan worden op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. De situatie wordt aan de
hand van een aantal figuren geïllustreerd.
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Van Buuren et. A. 2010, p. 288
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Figuur 1: Huidige situatie bij de realisatie van extra veiligheid verhogende maatregelen met effectiviteits- en
efficiëntielek 19 en de Interactieve situatie bij de realisatie van extra veiligheid verhogende maatregelen.20,21

In figuur 1 (boven) is de fictieve situatie weergegeven waarin er binnen de veiligheidscontour een
functioneel gebonden object wordt gerealiseerd. Bij deze realisatie worden veiligheid verhogende
maatregelen getroffen aan het nieuwe functioneel gebonden object die door de eigenaar van de
het nieuwe object betaald worden. De werknemers in het nieuwe functioneel gebonden object
profiteren van het door de veiligheid verhogende maatregelen bereikte hoge veiligheidsniveau.
Het vermoeden bestaat dat het nemen van maatregelen aan de risicobron, de fabriek in de
figuur, goedkoper is dan aan het kwetsbare object. Tevens is het bereikte veiligheidsniveau
mogelijk hoger. De risicobron zal echter niet zomaar bereid zijn om de maatregelen (voor 100%)
te betalen, omdat hij voldoet aan de bestaande eisen en geen of een zeer beperkte invloed heeft
op het feit dat er op beperkte afstand een nieuwe ontwikkeling wordt toegestaan.
De grootste winst in termen van effectiviteit en efficiëntie kan worden behaald wanneer er een
uitruil van middelen en garantie plaatsvindt tussen de stakeholders in het gebied. Deze situatie
is weergegeven in de figuur. Weergegeven is dat de veiligheid verhogende maatregelen (vvm) door
de risicobron worden gerealiseerd. De nieuwe kwetsbare bestemming is (deel)financier van de
veiligheid verhogende maatregelen aan de risicobron.
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Stohr, 2014, p. 76
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Stohr, 2014, p. 77
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Er is een stroom van financiële middelen en garanties van de nieuwe ontwikkeling naar de
risicobron. Het kwetsbare object heeft profijt van de veiligheid verhogende maatregelen. Mogelijk
hebben de veiligheid verhogende maatregelen ook een positieve invloed op het veiligheidsniveau
van de inrichting waardoor ook zij als profiterende partij kan worden aangemerkt.

De interactieve realisatie van veiligheid verhogende maatregelen
Om veiligheid verhogende maatregelen op een interactieve manier te kunnen nemen dient er een
aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen zijn in het onderstaand model weergegeven.

Stap 1: Oorzaak

Nieuwe situatie

Welke ontwikkeling is nieuw?

Nieuwe ontwikkeling kantoor dan: Wabo bouw
Nieuwe ontwikkeling industrie dan: Wabo milieu

Stap 2: Overschrijding grenswaarden

Grenswaarden

Er is een overschrijding van de afgesproken
grenswaarden?

Grenswaarden nader te bepalen

Basis voor beoordeling: hoe zwaar dienen
benodigde vvm te zijn?

Inschaling van de situatie in een categorie op
basis van vooraf overeengekomen
grenswaarden

Stap 3: effectiviteit vvm

Mogelijke vvm per kleurscenario

Welke mogelijke vvm's werken in deze
situatie en hoe sterk is deze werking?

Inventariseren werkende vvm en hun
effectiviteit in betreffende categorie

Inventarisatie van kosten

Wat zijn de kosten per afzonderlijke
maatregel?

Wat zijn de kosten van elke maatregel in de
betreffende categorie?

Stap 5: efficiëntie

Stap 6a: extra vvm afdwingen
Juridisch borgen extra vvm door aanpassing van
wetgeving op centraal niveau

Opstellen grenswaarden en kleurscenario's
door de expertise v/d Veiligheidsregio en
RUD in overleg met gebiedsbeheerder,
gemeente(n) en provincie

Inschaling nieuw initiatief in de
kleurscenario's door DCMR

Vaststelling mogelijkheden tot werkzame
vvm in deze situatie door specialisten van
de Veiligheidsregio en de RUD

Stap 4: kosten van de maatregel

Wat zijn de beste maatregelen voor de
beste prijs?

Opmerken nieuwe ontwikkeling en
inventarisatie bestaande situatie door
Gemeente, RUD & Gebiedsbeheerder

In kaart brengen kosten van maatregelen
door expertise van de Veiligheidsregio,
RUD, bedrijfsleven, externe specialisten

Vaststellen reële opties door
Veiligheidsregio, RUD en
gebiedsbeheerder

Inschatten van efficiëntie
Afwegen welk veiligheidsniveau bereikt kan
worden tegen een gunstige prijs

Stap 6b: extra vvm
onderhandelen
Bezwaren wegnemen

Stap 6b: geen uitgifte
Vvm kunnen niet overeengekomen worden;
gebiedbeheerder kan –indien mogelijk- er voor
kiezen gronduitgifte te weigeren

Stap 7: keuzemoment maatregelen

Overleg over toe te passen maatregelen

Welke maatregelen is men bereid te nemen,
op welke manier, op basis van welke
voorwaarden

Bereiken van overeenkomst tussen partijen over
te realiseren maatregelen en de kosten +
wederzijds te versteken garanties

Figuur 2. model voor het toepassen van een interactief systeem voor vvm

Overeenstemming over te
realiseren vvm tussen de
bestaande activiteiten onder
begeleiding RUD en
gebiedsbeheerder

22

Het bovenstaande model geeft twee fasen weer, gescheiden door een beslismoment. Deze fasen
zijn de kennis- en informatiefase en de onderhandelingsfase. In de kennis- en informatiefase
wordt vastgesteld wat de oorzaak is van de toename van het risico. Het uitgangspunt is dat de
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partij die de verhoging van het risico veroorzaakt, de verantwoordelijkheid draagt voor het
beheersbaar en acceptabel maken van deze risico’s.
In de tweede stap wordt de verhoging van het risico ingeschaald in de gecreëerde
kleurscenario’s. In het groene scenario is de toename van het risico dermate klein dat er geen
extra vvm nodig geacht worden. In het zwarte scenario is het effect dusdanig hoog dat het
onmogelijk is dit door middel van extra vvm te beheersen. De andere categorieën zijn nuances
tussen deze twee uitersten. De inschaling in deze verdeling dient als basis voor de afweging wat
het gewicht van eventuele extra vvm zal moeten zijn.
In de derde stap wordt, op basis van de desbetreffende categorie uit stap twee, bekeken welke
extra vvm genomen kunnen worden om het risico te beperken en hoe effectief al deze afzonderlijke maatregelen zijn.
In de vierde stap wordt gekeken wat de kosten van de afzonderlijke extra vvm zijn.
Deze kosten worden berekend volgens de Total Cost of Ownership benadering. Dit betekent dat er
wordt gerekend met de kosten van de totale levensduur van het veiligheid verhogende maatregelen-pakket. Ook zaken als onderhoud en afschrijving dienen hier in te worden meegenomen.
Middels het doorlopen van stap drie en vier is bekend wat de werkzaamheid van de
maatregelen is en wat de kosten van deze maatregelen zijn. Wanneer deze gegevens worden
gecombineerd kan worden bepaald welke maatregelen in voldoende mate verbetering bieden
tegen de beste prijs. Deze maatregel(en) zijn het meest efficiënt.
De grenswaarden uit stap 2 van het model
In het model worden de risico’s ingeschaald in verschillende kleurscenario’s.
Voor deze scenario’s dienen grenswaarden te worden vastgesteld. Het vaststellen van de scenario’s is een complex vraagstuk waarbij naast technischeen rekeninformatie uiteenlopende belangen van verschillende actoren een rol
spelen. In deze tekst box is een eerste aanzet voor de inschaling gedaan. Niet
alle risicotypen ontwikkelen zich even snel. Bij traag ontwikkelende scenario’s is er meer kans om de aanwezige personen te alarmeren waarna zelfredzame personen zich in veiligheid kunnen brengen. Explosie is het snelst
ontwikkelende scenario gevolgd door brand. Een toxische wolk is het relatief
meest trage scenario.

Figuur: Eerste opzet grenswaarden stap 2 uit het model voor het interactief
toepassen van vvm
De kans dat de meeste aanwezige personen zich in veiligheid kunnen
brengen is tamelijk groot en in de in het bestemmingsplan verplichte vvm
zijn afdoende maatregelen opgenomen om te overleven bij het optreden van
dit scenario.
Uit de PGS 1 richtlijn zijn voor hitte (brandscenario) en druk (explosiescenario) voor zover mogelijk grenswaarden afgeleid. Een belangrijk aspect
wat niet in het model is meegenomen is de mate waarin verschillende
materialen bestand zijn tegen hitte.23

Stap zes betreft het beslismoment. Worden
de nodig geachte extra vvm afgedwongen,
probeert men door overleg tot extra vvm te
komen of wordt er, indien mogelijk als
uiterst redmiddel, voor gekozen een terrein
niet uit te geven omdat de risico’s te groot
zijn?
Indien er wordt gekozen voor het bereiken
van extra vvm door middel van overleg
(stap zes-b) vindt er in stap zeven overleg
plaats over de te nemen maatregelen en
de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de betrokkenen. Het gaat hier
om de verdeling van geld, garanties en
verantwoordelijkheid. Het model gaat bij
stap zeven uit van een positief resultaat
waarbij de partijen inderdaad gezamenlijk
tot maatregelen kunnen komen.
Tot slot is het nog van belang een randvoorwaarde te benoemen: de tijdsduur van
de procedures. De maximale tijdsduur van
de procedures voor een omgevingsvergunning zijn in de wet vastgelegd. Deze
tijdsduur is vastgesteld op acht weken voor
een omgevingsvergunning voor bouwen 24
en 26 weken voor een omgevingsvergunning
milieu.25

.

Tekst box 1: invulling grenswaarden kleurscenario’s

23
24
25

PGS1, deel 1B, 2003; PGS1, deel 2B, 2003
Wabo artikel 3.9 lid 1
Wabo artikel 3.4
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Conclusie
De veiligheidscontour is een geschikt instrument om de relatie tussen risicobronnen en hun
omgeving robuust te regelen. De milieugebruiksruimte van risicobronnen wordt duidelijk
afgebakend. Dit brengt een grote mate van rust en daarmee zekerheid in het gebied.
Om de mogelijk grotere effecten van een eventueel incident te kunnen ondervangen kunnen
aanvullende bovenwettelijke veiligheid verhogende maatregelen worden genomen. Het is van
belang dat alle betrokken stakeholders het belang van deze veiligheid verhogende maatregelen
gezamenlijk onderkennen. Door het zorgvuldig en stapsgewijs doorlopen van het in dit artikel
beschreven proces kunnen de extra veiligheid verhogende maatregelen op een zo effectief en
efficiënt mogelijke manier genomen worden. Het creëren van een wettelijke mogelijkheid om
veiligheid verhogende maatregelen te (mogen) treffen zou, in dit situatie waarin de Crisis- en
herstelwet niet van toepassing is, welkom zijn. Op deze manier wordt niet alleen maar
duidelijkheid geboden aan de risicobedrijven en hun omgeving maar wordt ook de veiligheid van
in het gebied aanwezige personen zoveel mogelijk gewaarborgd.
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