Nota Externe veiligheid
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Samenvatting
Beleidsvrijheid gemeente
Naast het feit dat vanuit de rijksoverheid wettelijke risiconormen aan het externe veiligheidsbeleid zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving ook ruimte aan de gemeente om eigen veiligheidsambities te formuleren. Deze nota legt die beleidsvrijheid vast.
In specifieke zin heeft de gemeente Utrecht de vrijheid om binnen kaders voor de bescherming
van groepen burgers (groepsrisico1) eigen beleid vast te stellen. Dit geldt in mindere mate voor
individuele personen (plaatsgebonden risico2). Met deze nota wordt vastgelegd op welke wijze
de gemeente Utrecht haar beleidsvrijheid invult.
De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties, waarin een risicobron zich vestigt of
uitbreidt of een risico-ontvanger, zoals een woning, wordt gebouwd. Het gaat dus om het vaststellen van randvoorwaarden en regels die toegepast worden op situaties die nog moeten worden gecreëerd. Deze zijn vertaald in afstandseisen tussen bedrijven of in transportroutes naar
locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
De gemeente Utrecht kiest ervoor om geen zwaardere veiligheidseisen op te leggen dan die
vermeld staan in de risiconormering van de rijksoverheid. De stad is in ontwikkeling en heeft
daarvoor ruimte nodig. Stringentere normen zouden daarbij beperkend werken. De gemeente
wil met die normen terughoudend omgaan.
Hieronder volgen de beleidskeuzes die in de nota zijn beschreven:
• Voor het plaatsgebonden risico van inrichtingen:
Utrecht respecteert de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten, maar behoudt de beleidsvrijheid in bijzondere gevallen mogelijk af te wijken van deze waarde. Per geval zal worden bekeken of afwijking van de richtwaarde wordt geaccepteerd. Het ligt in de bedoeling
hiermee terughoudend en gemotiveerd om te gaan.
• Voor het groepsrisico van inrichtingen:
Utrecht respecteert de oriënterende waarde voor het groepsrisico, maar behoudt de beleidsvrijheid in bijzondere gevallen mogelijk af te wijken van deze waarde. Per geval zal worden
bekeken of afwijking van de oriënterende waarde wordt geaccepteerd. Hiermee wordt terughoudend om gegaan.
• Voor het plaatsgebonden risico transport gevaarlijke stoffen:
− Bij zowel nieuw als bestaand beperkt kwetsbare objecten wordt een overschrijding van de
normering voor individuele personen voor de zogenoemde beperkt kwetsbare objecten
zoals kleine restaurants en kantoren (richtwaarde van het plaatsgebonden risico) geaccepteerd. De gemeente wil echter met het accepteren van de overschrijdingen terughoudend optreden.
− Toelaten van een transportroute in het bestemmingsplan
Een bestemmingsplantechnische realisering van een nieuwe transportroute of een uitbreiding daarvan wordt beoordeeld als een nieuwe situatie. Als de route langs beperkt
kwetsbare objecten loopt, gelden de beleidsregels voor deze groep objecten.
• Voor het groepsrisico van transport gevaarlijke stoffen:
Utrecht accepteert, onder inachtneming van de verantwoordingsplicht, overschrijding van de
oriënterende waarde van het groepsrisico. Ook hiermee zal terughoudend worden omgegaan.

1

In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico is het groepsrisico geen “hard” criterium. Het is daarom
echter niet minder belangrijk in de afweging of activiteiten wel of niet kunnen plaatsvinden in de buurt van
woningen of andere kwetsbare objecten. De gemeente mag afwijken van de oriëntatiewaarde als daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Voorwaarde is daarbij dan wel dat er een verantwoording
plaatsvindt van het groepsrisico.
Een dergelijke verantwoording kan plaatsvinden op bestemmingsplan- of op vergunningenniveau in het
kader van de Wet milieubeheer. Daarbij moet een aantal zaken verplicht worden uitgezocht en gemotiveerd. Voor een uitgebreide verklaring van de begrippen wordt verwezen naar de bijlage.
2
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een individuele persoon dodelijk wordt getroffen als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting, indien deze persoon onafgebroken
en onbeschermd op een plaats buiten de inrichting zou verblijven.
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• Bij vervoersbesluiten:
Bij de (mede)beoordeling van vervoersbesluiten door andere overheden neemt de gemeente
Utrecht hetzelfde standpunt in als voor de hierboven beschreven omgevingsbesluiten die
door de gemeente zelf worden genomen. Dat wil zeggen dat overschrijding van landelijke
normering (uitgezonderd wettelijke grenswaarde) onder voorwaarden kan worden toegestaan.
• Voor LPG-stations:
− Utrecht voert vanwege de ruimteclaim (rondom de stations en aanvoerroutes) een restrictief beleid voor nieuwe of uit te breiden LPG-stations. Vanuit de invalshoek van de ruimtelijke ordening zal er naar worden gestreefd nieuwe vestigingen of uitbreidingen met een
grote ruimteclaim te voorkomen.
− Ook zal, conform het convenant met de LPG-branche, ernaar worden gestreefd aanwezige groepsrisico's rondom LPG-tankstations niet te verhogen door binnen de risicocirkel
bijvoorbeeld woningbouw toe te staan. Dat wil zeggen dat er geen kwetsbare en beperkt
kwetsbare objecten in de buurt van de LPG-stations gebouwd kunnen worden.
− Bovendien wordt ernaar gestreefd de jaarlijkse verkoop voor LPG-tankstations, waarbij
3
kwetsbare objecten in de buurt staan of gepland staan, te beperken tot 1000 m per jaar.
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding en context

Deze nota gaat in op het beleid van de gemeente Utrecht voor de beheersing van risico's als
gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke
stoffen. De genoemde risico's zijn veiligheidsrisico's voor mensen die zich in de buurt van de
inrichting en/of het transport bevinden. Het gaat hierbij om veiligheid voor de personen buiten
de inrichting3. Hiervoor wordt de term externe veiligheid gebruikt.
Wat is externe veiligheid?
Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken gebeuren met
effecten voor de omgeving van deze activiteiten. Het gaat om kleine kansen met soms grote gevolgen. In het
begrip risico zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Het beleidsveld externe veiligheid houdt zich bezig
met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. De uitvoering van dit externe veiligheidsbeleid is een taak van rijk, provincies en gemeenten.

Als gevolg van enkele rampen en incidenten zoals de vuurwerkramp in Enschede is externe
veiligheid een belangrijk landelijk thema geworden. Deze rampen en incidenten hebben ertoe
geleid dat de rijksoverheid maatregelen heeft genomen om zicht te krijgen op de risicobronnen
in Nederland en om de risicobeheersing rondom de risicobronnen te optimaliseren. Daarvoor
zijn diverse nota’s, wetten en besluiten vastgesteld die leidend zijn voor de externe veiligheidstaken van provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen die met gevaarlijke stoffen werken en vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast de landelijke sturing hebben provincie, regio's en gemeenten een eigen
verantwoordelijkheid om de veiligheidsrisico's voor haar burgers zo beperkt mogelijk te houden.
Gemeenten hebben volgens de regelgeving gemeente enige beleidsvrijheid.
Maatschappelijk gezien hebben deze rampen eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan
de bewustwording van het leven met veiligheidsrisico's. De huidige maatschappij brengt nu
eenmaal veiligheidsrisico's met zich mee, maar er moeten wel grenzen aan deze risico's worden gesteld.
Utrecht heeft ook met externe veiligheid te maken. Utrecht is een stedelijke gemeente. De ruim
9.930 hectare die de gemeente groot is, worden bewoond door ongeveer 275.000 inwoners.
Utrecht is een compacte stad waar woonbebouwing dicht op elkaar staat. Er is een groot industrieterrein op de Lage Weide en een aantal kleinere bedrijventerreinen, verspreid over de stad.
Er is een compacte binnenstad waar bedrijvigheid en bewoning is geïntegreerd. Daarnaast is
Utrecht een verkeersknooppunt met de bijbehorende risico's van het vervoer van gevaarlijke
stoffen. In Utrecht zijn rond de 4800 bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.
Slechts bij een klein deel van deze bedrijven worden gevaarlijke stoffen in die hoeveelheden
gebruikt dat deze als risicovol wordt beschouwd.

1.2

Waarom een beleidsnota externe veiligheid?

Met de voorliggende nota Externe Veiligheid geeft Utrecht allereerst haar visie op externe veiligheid in de gemeente: hoe veilig moet het in Utrecht zijn en welke afweging wordt daarbij gemaakt?
Aanleiding om deze beleidsvisie op dit moment op te stellen is dat er een bestuurlijk besluit genomen moet worden hoe Utrecht de beleidsvrijheid invult voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld:
er komt een risicobron (bedrijf of transport) bij of het risico wordt groter wordt of er komt een
risico-ontvanger (zoals een woning) bij).
Deze visie en het beleid wordt betrokken bij het maken van bestemmingsplannen (of andere
omgevingsbesluiten) en bij oprichting of uitbreiding van inrichtingen of transportroutes.

3

Bedrijf, productielocatie of kantoor. De term is een centraal begrip in de Wet milieubeheer.
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Duidelijkheid voor burgers en bedrijven!
De nota heeft als nevendoel de inwoners van Utrecht en de bedrijven duidelijk te maken welke
invulling de gemeente geeft aan het externe veiligheidsbeleid.
Het veiligheidsbeleid is per slot van rekening primair gericht op het beschermen van burgers in
de gemeente. Daarom moet het voor burgers duidelijk zijn aan welke risico's zij zijn blootgesteld.
Beheersing van risico’s
Het veiligheidsbeleid ook consequenties voor bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, gebruiken en/of vervoeren en de ruimtelijke ordening. De nota besteedt ook aandacht aan de manier
waarop Utrecht de veiligheidsrisico's wil beheersen die zij kán beheersen. Met andere woorden,
welke instrumenten heeft de gemeente en hoe worden deze ingezet?

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een schets gegeven van de vertreksituatie: waar staan we nu? Hierin
wordt aangegeven wat de veiligheidsrisico's in Utrecht zijn en welke risicosituaties een knelpunt
vormen. Daarnaast wordt kort aangegeven welk ander relevant beleid is vastgesteld en consequenties heeft voor het externe veiligheidsbeleid.
Hoofdstuk 3 vormt de kern van de nota. Hierin wordt het externe veiligheidsbeleid geformuleerd
voor risicosituaties als gevolg van risicovolle bedrijven en transportroutes van gevaarlijke stoffen.
In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de financiering van het externe veiligheidsbeleid er uitziet.
Externe veiligheidsbeleid werkt met veel vakjargon en onbekende begrippen. Daarom is in de
nota veel aandacht besteed aan de verklaringen (op verschillende plaatsen) van die begrippen.
Op deze manier is getracht de nota beter leesbaar te maken.
Een nadere uitleg van de begrippen en definities is in gegeven hoofdstuk 3 en in de voetnoten.
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2

HUIDIG KADER EXTERNE VEILIGHEID

2.1

Inleiding

Alvorens het beleid voor externe veiligheid te formuleren is eerst een beeld geschetst van de
huidige stand van zaken. Het betreft enerzijds bestaande risico's en knelpunten en anderzijds
bestaand beleid dat consequenties heeft voor het externe veiligheidsbeleid.
De risico-opleverende activiteiten binnen Utrecht kunnen worden onderverdeeld in transportroutes en in activiteiten binnen zogenoemde inrichtingen (meestal bedrijven). Er wordt een
schets gegeven van de huidige situatie, van de risicovolle situaties en hoe die worden beheerst.
Als laatste komt in dit hoofdstuk het bestaande beleid aan de orde, zowel van de stad Utrecht
de provincie Utrecht als van de rijksoverheid.

2.2

Schets van risicovolle activiteiten bestaande situatie

Zoals aangegeven wordt onderscheid gemaakt tussen risico-opleverende activiteiten binnen
inrichtingen (zoals bedrijven en kantoren) en op transportroutes. Deze activiteiten zijn in de
gemeente geïnventariseerd, en ook de situaties die eventueel niet voldoen aan de wettelijke
grenswaarden4. Deze laatsten kunnen potentiële knelpunten zijn.
2.2.1

Activiteiten binnen inrichtingen

De knelpunten in de gemeente Utrecht binnen inrichtingen zijn vooralsnog alleen de LPGtankstations.
LPG heeft als brandstof voordelen boven diesel aangezien de uitstoot van verontreinigende
stoffen een stuk lager ligt. Maar de LPG-tankstations en het transport van LPG brengen risico's
met zich mee. Daarom gelden er vanuit de wetgeving strenge eisen aan de afstand tussen het
LPG-tankstation en omringende bebouwing. Binnen deze vereiste afstand kan bijvoorbeeld
geen woningbouw plaatsvinden. Gevolg van deze strenge eisen is dat de aanwezigheid van
LPG-tankstations een ruimteclaim (veiligheidscirkel) met zich mee brengt.
Binnen die cirkel kan onder voorwaarden enige planontwikkeling plaatsvinden. Het ruimtegebruik wordt dus beperkt.
In de gemeente bevinden zich in totaal 13 LPG-tankstations, waarvan 1 tankstation per 1 januari 2010 niet meer kan voldoen aan de wettelijk gestelde eis voor het plaatsgebonden risico en
vóór 1 januari 2010 gesaneerd moet zijn. Om alle overige LPG-tankstations te laten voldoen
aan de eisen, moet bij een aantal tankstations hiervoor de verkoop van LPG aan een maximum
3
van 1000 m LPG per jaar worden verbonden en moet dit in de milieuvergunning moet worden
vastgelegd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de betrokken maatschappijen instemmen met
deze maatregel. Op deze manier is het beperkt ruimtegebruik geminimaliseerd.
Er is een Convenant LPG-autogas tussen de LPG-branche en het rijk (afgesloten tussen op 22
juni 2005). Na uitvoering van de daaruit voortkomende maatregelen zal worden beoordeeld of
de verkooppunten de oriënterende waarde5 overschrijden. In het convenant is opgenomen dat
de LPG-branche zorgt voor maatregelen om enerzijds het plaatsgebonden risico te verminderen. Anderzijds worden bij het groepsrisico (zie voetnoten 1 en 2) maatregelen genomen (coating tankwagens) om brandweer en hulpverlening meer tijd te geven voor rampbestrijding/ontruiming omgeving (zg. bronmaatregelen). In het convenant is bovendien afgesproken
dat gemeenten het groepsrisico rondom LPG-stations niet zullen verhogen door bijv. woningbouw in het invloedsgebied te plannen.

4

Een grenswaarde geeft de waarde aan die op een bepaald tijdstip in ieder geval moet zijn bereikt en in
stand moet worden gehouden. Bij grenswaarden hoort de term “in acht nemen” (overschrijding van een
grenswaarde is niet toegestaan). Bij de grenswaarde wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en
nieuwe situaties (10-5 per jaar respectievelijk 10-6 per jaar). Van een bestaande situatie is sprake bij een
object dat aanwezig of krachtens het geldende bestemmingsplan toelaatbaar is.
5
De norm voor het groepsrisico geldt als oriëntatiewaarde. Het bevoegde gezag mag hiervan afwijken als
daar gewichtige redenen (motivatiebeginsel) voor zijn. In de motivering gaat het vooral om het uitleggen
en toegankelijk maken van de belangenafweging. Dat wil zeggen dat de afweging begrijpelijk is en dat de
redenering, waarom er wel/niet wordt afgeweken, inzichtelijk is.
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2.2.2. Activiteiten op transportroutes

Het landelijk beleid kent totnogtoe geen goede instrumenten om toename van het vervoer van
gevaarlijke stoffen te beperken. Dit geldt voornamelijk voor weg- en watertransport.
Voor spoorvervoer ziet het ministerie van V en W mogelijkheden om vervoerders te kunnen
weigeren, als de risicoruimte is opgevuld6. Doordat het vervoer kan groeien, bestaat de kans
dat daardoor knelpuntsituaties ontstaan.
Vanwege de vervoersgroei is bij kantoorbebouwing bij Rijnsweerd bij de A27volgens de Risicoatlas7 een overschrijding van het groepsrisico ontstaan. Er hoeft wettelijk gezien overigens geen
sanering plaats te vinden. Er mag alleen niet worden bijgebouwd op plaatsen waar overschrijdingen zijn.
Na het van kracht worden van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (volgens de regels uit
de landelijke conceptnota Vervoer Gevaarlijke Stoffen) kan deze situatie twee kanten opgaan.
Bij toename van vervoer via deze route is het rijk hiervoor verantwoordelijk en zal deze het
probleem oplossen. Indien er een afname optreedt is er geen overschrijding van de normering
meer.
Binnenstedelijk stuurt de gemeente op vervoer van gevaarlijke stoffen (LPG, chemicaliën) met
de Routeringsregeling die van kracht is sinds 28 augustus 2003. Vervoerders zijn verplicht een
ontheffing aan te vragen, zodat de gemeente de meest gunstige route kan aanwijzen. Er mogen
alleen gevaarlijke stoffen worden vervoerd op de route waarvoor toestemming is verkregen. De
snelwegen A2, A12 A27 en A 28 die binnen de gemeentegrens liggen zijn daarvan uitgezonderd: daar bepaalt de rijksoverheid het vervoer van gevaarlijke stoffen.

2.3

Beleid en regelgeving

Het nieuwe Utrechtse externe veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf. Er is wet- en regelgeving
van het rijk en beleid dat de provincie Utrecht heeft vastgesteld. Binnen de gemeente Utrecht is
al beleid vastgesteld dat mede richtinggevend is voor het Utrechtse externe veiligheidsbeleid.
2.3.1 Bestaand Utrechts beleid
Het meest concrete beleid gericht op externe veiligheid komt voort uit het Milieubeleidsplan
2003-2008.
-

Milieubeleidsplan 2003-2008, vastgesteld op 5 februari 2004
In het milieubeleidsplan heeft Utrecht de volgende doelen geformuleerd:
à Utrecht is veilig
 Meer dan 95% van de risicovolle bedrijfsactiviteiten is in beeld en voldoet aan de
landelijke wet- en regelgeving. Dit wordt gedaan door:
− prioriteren van risicovolle bedrijfsactiviteiten,
− vaststellen van kaders ter beoordeling van externe veiligheid,
− actualiseren van milieuvergunningen en
− eventueel saneren van risicovolle situaties.
Een nauwgezet controle- en handhavingsschema leidt er vervolgens toe dat het risico tot een minimum wordt beperkt.
 In 2005 zijn eventuele negatieve consequenties van stringentere wet- en regelgeving op de inpasbaarheid van bedrijven bekend. Zo mogelijk zijn de consequenties
ondervangen met aanpassing van het locatiebeleid voor bedrijven. Voor bedrijven
die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vallen, zal uiterlijk 1 januari 2005 een plan van aanpak zijn opgesteld waarin aangegeven wordt hoe de
gemeente Utrecht ervoor zorgt dat per 1-1-2010 wordt voldaan aan de eisen van het
besluit.
In paragraaf 2.6 wordt geschetst hoe met de bestaande werkwijze invulling aan deze doelen
wordt gegeven. Aan het tweede doel is en wordt invulling gegeven via het collegebesluit
"Besluit externe veiligheid inrichtingen" van 21 juni 2005.
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De landelijke conceptnota Vervoer Gevaarlijke stoffen
De risicoatlas wegvervoer brengt de risico's in kaart voor mensen die wonen en werken in de buurt van
wegen waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd

7

8

-

Crisisbeheersingsplan Utrecht 2005-2009, vastgesteld op 21-06-2005
Het Crisisbeheersingsplan is een moderne vervanger van het Rampenplan van 1999. Het
plan voldoet aan de jongste wetgeving over rampen en zware ongevallen, die na de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam was aangescherpt. De afgelopen jaren is
gewerkt aan het terugdringen van risico’s door de verbetering van milieu-, brand- en bouwveiligheid. Het Crisisbeheersingsplan vormt de basis voor een verbeterslag in de voorbereiding op daadwerkelijke crises. Het Crisisbeheersingsplan is te gebruiken bij álle incidenten
die een impact hebben op de inwoners, ondernemers en bezoekers van Utrecht. Het Crisisbeheersingsplan is voor een belangrijk deel een organisatieplan: 'wie doet wat' bij een crisis, ramp, zwaar ongeval of de dreiging daarvan. Hoe zijn de taken verdeeld; hoe zorgen we
dat we regionaal samenwerken en elkaar niet voor de voeten lopen; wie is bestuurlijk verantwoordelijk?

-

Collegebesluit "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (BEVI),vastgesteld op 21 juni 2005)
Hierin spreekt het college zich uit over de uitvoering van het BEVI en het opstellen van een
plan van aanpak voor de te saneren bedrijven. Dit plan van aanpak wordt pas opgesteld nadat VROM duidelijkheid heeft gegeven over de wijze waarop de saneringen zullen worden
uitgevoerd of wie de saneringen betaalt.
In de toelichting bij het collegebesluit is een overzicht gegeven van de bestaande situatie
(aantallen bedrijven en knelpunten).
Genoemd is het saneringsgeval van een LPG-tankstation (zie paragraaf 2.2) en de optie om
3
de jaarlijkse verkoop van LPG in diverse vergunningen op 1000 m per jaar vast te leggen.
Bij een hogere verkoop per jaar geldt een grotere veiligheidscirkel. Tot slot is bepaald dat
aan het eind van 2005 het groepsrisico van alle LPG-tankstations bekend is. Het college
wordt daarover geïnformeerd, inclusief het advies hoe hiermee om te gaan.
De afgesproken maatregelen uit het convenant met de LPG-branche hebben invloed op het
groepsrisico. Om die reden is het informeren van het college uitgesteld. Op dit moment is
nog niet geheel duidelijk welke invloed deze maatregelen op het collegebesluit hebben. Het
groepsrisico kan daardoor in de nieuwe situatie nog niet worden berekend.
Eind 2006 zijn de resultaten van de maatregelen naar alle waarschijnlijkheid bekend. Per
geval moet worden beoordeeld of de groepsrisico's opnieuw moeten worden berekend.

-

2.4

Collegebesluit Routeringsregeling vastgesteld op 28 augustus 2003
Vanaf 22 oktober 2003 is een gemeentelijke Routeringsregeling van kracht voor vervoer gevaarlijke stoffen. Aan al het vervoer van routeplichtige stoffen dat de snelweg verlaat wordt
via ontheffing een (meest gunstige) route voorgeschreven.

Provinciaal Beleid

De Provincie heeft zich in het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 uitgesproken over de
veiligheidsambities. De ambitie is voor nieuwe ontwikkelingen bij kwetsbare bestemmingen een
veiliger situatie te creëren, namelijk een kans op overlijden dat niet groter is dan 10 -8/jaar voor
plaatsgebonden risico en kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde van het groepsrisico.
Van deze ambitie kan gemotiveerd worden afgeweken.
De ambities in het Provinciaal Milieubeleidsplan gaan verder dan de landelijke ambities.

2.5

Landelijk Beleid en regelgeving en beleidsvrijheid

Uitgangspunt van het beleid van de gemeente Utrecht zijn de kaders die het rijk heeft geformuleerd voor de externe veiligheid. In deze paragraaf zijn eerst deze kaders geschetst en vervolgens is aangegeven welke beleidsvrijheid de gemeente daarbij heeft.
Kaders van het Rijk
Vanuit het besef dat er altijd veiligheidsrisico's zullen bestaan, maar dat er wel een grens gesteld moet worden aan de grootte van de risico's, heeft de rijksoverheid normeringen vastgesteld.
Voor inrichtingen zijn vooral het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en het Besluit
Risico's Zware Ongevallen (BRZO-1999) van belang.
Het BEVI legt de risiconormen voor externe veiligheid wettelijk vast voor bedrijven die werken
met gevaarlijke stoffen. Het besluit heeft als doel burgers een minimum beschermingsniveau te
9

bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast stelt het BEVI eisen aan de meest
risicovolle bedrijven in Nederland over de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Preventie van ongevallen en de handhaving daarvan is geregeld via de Wet Milieubeheer en
bijbehorende richtlijnen.
Voor transportrisico's zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota Risiconormering Vervoer
Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) en de daarop gebaseerde Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen verschenen. Deze wetten en nota's hebben een vergelijkbaar doel als de wetten en nota's voor inrichtingen. Nieuwe landelijke beleidslijnen voor transport van gevaarlijke
stoffen zijn in voorbereiding.
De risiconormen worden uitgedrukt in kansen op overlijden. De normhoogte voor individuele
personen hiervoor is voor gevoelige bebouwing gesteld op 10 -6 ( kans een op de miljoen). Voor
bestaande situaties (waar het in deze nota niét om gaat) mag het risico kleiner zijn, namelijk 10 5
(kans een op de vijfhonderdduizend).
In onderstaande figuur wordt rondom een bedrijf een cirkel getrokken waarbinnen het risico
voor individuele personen boven de normen uitstijgt.

Figuur 1 Veiligheidscirkels voor individuele personen (persoonsgebonden risico)
Voor het Groepsrisico is een oriënterende waarde 8 vastgesteld. Van deze oriënterende waarde
mag onder voorwaarden worden afgeweken.
Een nadere uitleg van de begrippen en definities wordt in hoofdstuk 3, in de voetnoten en in
bijlage 1 gegeven.
Beleidsvrijheid gemeente
Naast het feit dat vanuit de rijksoverheid risiconormen zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving
ook ruimte aan de gemeente om eigen veiligheidsambities te formuleren. Gemeenten de vrijheid
om binnen kaders voor de bescherming van groepen burgers (groepsrisico) eigen beleid vast te
stellen. Dit geldt in mindere mate voor individuele personen (plaatsgebonden risico). In deze
nota is vastgelegd op welke wijze de gemeente Utrecht haar beleidsvrijheid invult.

2.6

Beheersing van risico’s, huidige werkwijze

In Utrecht zorgen we met de huidige manier van werken reeds voor een zo veilig mogelijk situatie. In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de huidige manier van werken.

8

Het komt er daarbij op neer dat bij de kans op een dodelijk ongeval kleiner mag zijn naarmate de groep
groter is.
Voor transport bedraagt deze waarde 10-4 /jaar bij 10 doden, 10 -6 /jaar bij 100 doden enzovoorts. Voor in-5
-7
richtingen bedraagt deze waarde 10 /jaar bij 10 doden, 10 /jaar bij 100 doden enzovoorts.
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Controle en handhaving inrichtingen
Sinds 2003 wordt gewerkt met een Plan van Aanpak Externe Veiligheid, waarin een programma
staat opgenomen volgens welke alle inrichtingen met een extern veiligheidsaspect ten minste
jaarlijks worden gecontroleerd. In de vergunningen van diverse bedrijven zijn voorschriften opgenomen over externe veiligheid. deze bedrijven worden gecontroleerd op een correcte wijze
van de naleving van de voorgeschreven veiligheidsbeheersende maatregelen. Hierdoor ontstaan geen onnodige risico’s.
De gemeente neemt deel aan het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
(PUEV). De gemeente draagt bij aan een viertal projectgroepen. In Utrecht zijn 2 pilotsituaties
beoordeeld. Met de resultaten gaan alle gemeentes binnen de provincie aan de slag. Via het
PUEV wordt ook meegedaan aan het vullen van het landelijke Risicoregister 9. In het landelijk
Risicoregister worden alle risicovolle inrichtingen opgenomen.
Risicokaart Provincie Utrecht10
Verder nemen we deel aan de Risicokaart van de Provincie Utrecht. Op deze kaart staan de
bedrijven en instellingen vermeld waar risico's op calamiteiten zijn. Ook staan daarop de risicovolle transportroutes vermeld.
Ruimtelijke advisering.
Bij de advisering hanteren we normen om voldoende afstand te realiseren tussen bedrijven,
transportroutes en gevoelige bebouwing.
Bij alle nieuw bestemmingsplannen wordt het aspect externe veiligheid beoordeeld wat betreft
plaatsgebonden risico en groepsrisico. Dit geldt voor zowel transport over de weg, water, rail en
via buisleidingen als voor inrichtingen. Waar nodig zijn diverse risicoanalyses uitgevoerd zoals
bij het Stationsgebied, voor de overkapping van de A2 en voor diverse inrichtingen.
Bedrijvenlijst
Er wordt gestreefd naar een op een goede manier samengaan van wonen en werken in de stad.
Bedrijven die (te veel) geur of geluidhinder veroorzaken, overlast geven of andere risico's voor
de gezondheid en veiligheid met zich mee brengen, moeten ruimtelijk worden gescheiden van
gevoelige bestemmingen als wonen. Dit wordt bereikt door milieuzonering. Bij elk bestemmingsplan wordt milieuzonering toegepast. Via de Utrechtse bedrijvenlijst die onderdeel is van
het bestemmingsplan is vastgelegd welke bedrijven tot welke milieucategorie horen en welke
bedrijven in een bepaald gebied van dit bestemmingsplan toelaatbaar zijn. Ook is in deze lijst
de benodigde afstand opgenomen die tussen bedrijf en gevoelige bestemming moet worden
aangehouden om overlast te voorkomen.
De afstanden die als gevolg van deze lijst gehanteerd worden tussen inrichtingen en (beperkt)
11
kwetsbare objecten zijn over het algemeen groter dan de afstandsnormering voor plaatsgebonden en groepsrisico.
Vangnet Wet milieubeheer
Doordat risico-opleverende bedrijven in een hoge categorie vallen is de zonering tot kwetsbare
objecten ook ruim. Wanneer bij vergunningverlening de exacte plaatsgebonden risico en het
groepsrisico bepaald worden, blijkt totnogtoe steeds de bestemmingsplantechnische zonering
ruim voldoende. De afstanden die zijn gehanteerd in het bestemmingsplan zijn in de meeste
gevallen groter dan de afstanden die in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen worden gehanteerd. Als dat niet het geval is, werkt de Wet milieubeheer als vangnet: de vergunning kan
worden geweigerd of er worden extra voorschriften in de vergunning opgenomen.
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Landelijk register waarin actuele risico-informatie met betrekking tot inrichtingen, transportroutes en
buisleidingen is opgenomen. Utrecht doet hieraan mee, vooruitlopend op de verplichting daartoe.
10
Provinciale kaart waarop de risicovolle situaties in de provincie staan.
11
Zie toelichting in paragraaf 3.2.2
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3

BELEID EXTERNE VEILIGHEID VOOR NIEUWE SITUATIES

3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de kern van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Het
geeft aan welke keuzes de gemeente maakt over veiligheidsrisico's. Centraal staat de beleidsvrijheid die de gemeente heeft en de mogelijkheid om als gemeente de veiligheidsrisico's in de
stad te beïnvloeden.
Utrecht legt geen stringentere veiligheidseisen op dan die vermeld staan in de risiconormering
van de rijksoverheid.
De benodigde ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden die stad nodig heeft, wordt van groot belang geacht. De gevolgen van de veiligheidseisen zijn dat ruimtelijke ontwikkelingen kunnen
worden beperkt rondom transportroutes van gevaarlijke stoffen en rondom bedrijven waar met
gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Er kan dan bijvoorbeeld geen sportveld of een bedrijfswoning
worden gerealiseerd. Gezien de beperkte ruimte die Utrecht heeft voor nieuwe ontwikkelingen
wordt groot belang gehecht aan het zo veel mogelijk openhouden van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
Zoals reeds vermeld gaat de nota voornamelijk over nieuwe situaties, waarin een risicobron
(bv. een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt) zich vestigt of uitbreidt of een risico-ontvanger
(zoals een woning) wordt gebouwd.

3.2

Beleidsvrijheid en risicobegrippen

In deze paragraaf worden de centrale begrippen die steeds terugkomen uitgelegd en wordt
weergegeven welke beleidsvrijheid de gemeente daarbij heeft.
3.2.1 Soorten risico's

In het Rijksbeleid wordt onderscheid gemaakt in het risico voor individuele personen op een
plaats buiten de inrichting (plaatsgebonden risico) en het risico voor groepen personen (groepsrisico).
Beleidsvrijheid plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een individuele persoon dodelijk wordt getroffen als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting, indien deze persoon onafgebroken
en onbeschermd op een plaats buiten de inrichting zou verblijven.
Het plaatsgebonden risico is op kaart als een contour (meestal een risicocirkel) zichtbaar te maken door
alle punten waar het plaatsgebonden risico één op de miljoen is (PR = 10-6 ) met elkaar te verbinden. Een
zelfde contour is te maken voor alle punten waar het plaatsgebonden risico één op de 100.000 is (PR =
10 -5 ) is.
Deze definitie geldt ook voor risico door ongevallen met transport van gevaarlijke stoffen.
In paragraaf 2.4 is een afbeelding van een plaatsgebonden risicocontour opgenomen.
Volgens het wettelijk kader geldt het volgende minimum veiligheidsniveau voor het plaatsgebonden risico:
-6
− Er mogen vanaf 2010 nergens situaties voorkomen waarbij kwetsbare objecten binnen de PR 10 contour van een bedrijf of transportader liggen.
Bij tussentijdse wijzigingen bij een (stationaire) risicobron mag de risicosituatie niet verslechteren.

Het plaatsgebonden risico kent grenswaarden12 en richtwaarden13.
Utrecht heeft voor het plaatsgebonden risico een beperkte beleidsvrijheid.
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Waarde die aangeeft tot welk niveau een risico mag stijgen en die bij wetgeving is voorgeschreven.
Een richtwaarde geeft de waarde aan die op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en
zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. De overheid moet met een richtwaarde voor het plaatsgebonden risico rekening houden bij de verlening van een milieuvergunning voor een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, vervaardigd, bewerkt enzovoort én bij de vaststelling van ruimtelijke
ordeningsbesluiten die betrekking hebben op de omgeving van zo'n inrichting. Bij richtwaarden hoort de
term “rekening houden met” (een richtwaarde mag slechts in geval van gewichtige redenen worden overschreden).
13
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De enige mogelijkheid is het afwijken van de zogenoemde richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten14, waar relatief minder mensen gedurende een korter tijdsbestek
aanwezig zijn.
Voor kwetsbare objecten 14, zoals woningen en verzorgingstehuizen, geldt een wettelijke grenswaarde waar niet van afgeweken mag worden en dus geen beleidsvrijheid bestaat.
Beleidsvrijheid Groepsrisico
Aangezien het plaatsgebonden risico geen rekening houdt met aantallen slachtoffers wordt nog
een ander risico onderscheiden, het groepsrisico.
Het groepsrisico is de kans per jaar dat groepen personen (tenminste 10, 100 of 1000 personen) overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Het invloedsgebied wordt met een cirkel op een kaart aangegeven. Binnen deze cirkel wordt het groepsrisico beoordeeld.
Omdat er allerlei verschillende scenario’s denkbaar zijn waardoor en omstandigheden waaronder de gevaarlijk stof kan vrijkomen is ook het aantal mogelijke slachtoffers variabel.
Het groepsrisico bestaat niet uit één getal maar uit een hele serie mogelijke ongevallen met daarbij een
aantal dodelijke slachtoffers, een zogenaamde groepsrisicocurve. Het Groepsrisico kan in tegenstelling tot
het plaatsgebonden risico niet als contour op kaart worden weergegeven.
Voor risico door ongevallen met transport van gevaarlijke stoffen geldt dezelfde definitie.

Figuur 2 Voorbeeld van een groepsrisicocurve
Voor het groepsrisico heeft de gemeente Utrecht meer beleidsvrijheid dan bij het plaatsgebonden risico
Groepsrisicoverantwoording
Uitgangspunt is dat er altijd een groepsrisicoverantwoording15 moet plaatsvinden indien er een
besluit wordt genomen waarbij (beperkt) kwetsbare objecten zijn gelegen binnen het invloedsgebied van gevaarlijke inrichtingen of transportassen.
Eisen die vanuit het Rijk gesteld worden aan deze groepsrisicoverantwoording zijn:
De gemeente stelt voor de verantwoordingsplicht van het groepsrisico – alvorens de
procedure voor het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan of milieuvergunning
verder te doorlopen – de regionale brandweer in staat te adviseren over de aspecten
zelfredzaamheid16, mogelijkheden voor de hulpverlening en beheersbaarheid van calamiteiten.
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Zie 3.2.2.
De gemeente (het bevoegd gezag) moet in of bij het desbetreffende besluit verantwoording afleggen
over de mogelijke gevolgen die dat besluit kan hebben voor het groepsrisico.
16
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke
hulp van hulpverleningsdiensten. Dit kan door schuilen en indien nog mogelijk, vluchten uit het bedreigde
gebied. De zelfredzaamheid moet volgens de verantwoordingsplicht worden beoordeeld. Er is geen generiek toepasbaar beoordelingskader; locatiespecifieke elementen werken sterk door. De gemeente betrekt
bij een besluit de adviezen van de brandweer, deze beoordeelt of er in een besluit, in voldoende mate, is
voorzien in maatregelen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Bron: Adviestaak Regionale Brandweer –
Handleiding in het kader van het BEVI inzake de wet op de Ruimtelijke Ordening (11 juli 2005)
15
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-

Bij een toename van het groepsrisico en/of overschrijding van de oriënterende waarde
zal de gemeente de gemaakte keuzes verantwoorden.

De norm voor het groepsrisico geldt als oriëntatiewaarde 5. Het bevoegde gezag mag hiervan afwijken als daar gewichtige redenen (motivatiebeginsel) voor zijn.
In de motivering gaat het vooral om het uitleggen en toegankelijk maken van de belangenafweging. Voor een nadere uitleg van de gebruikte begrippen wordt naar bijlage 1 verwezen.
3.2.2 Indeling van objecten

In het rijksbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare
objecten. Deze objecten zijn omschreven in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI).
Als een of meer van deze objecten dicht bij risicovolle activiteiten zijn gesitueerd geldt het BEVI. Andersom moet rekening worden gehouden met het BEVI als dergelijke objecten dicht bij
een risicovolle activiteit wordt gepland.
Het onderscheid kwetsbaar/beperkt kwetsbare objecten is alleen van belang voor het risico voor
individuele personen (plaatsgebonden risico), niet voor het groepsrisico.
Kwetsbare objecten zijn:
a) Woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2
woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b) Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
− ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
− scholen;
− gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c) Gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn, zoals:
d) kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m 2 per object;
e) complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m 2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000
m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis
is gevestigd.
f) Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar.
Beperkt kwetsbaar objecten
a) Verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare;
Dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b) Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1500 m2 per object;
c) Restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de
dag aanwezig plegen te zijn;
d) Winkels: Complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak minder dan 1000 m 2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak kleiner
dan 2000 m 2 , voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis
is gevestigd.
e) Sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
f) Sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
g) Bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een
groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals:
kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1500 m 2 per object,
complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk vloeroppervlak
meer dan 1000 m 2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is
gevestigd,
Objecten die met de onder a) tot en met e) en g) genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn en
- Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een
gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat
ongeval.

Utrecht houdt deze indeling op dezelfde wijze aan.
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3.3

Utrechtse beleidskeuzes voor risico's van inrichtingen

In deze paragraaf wordt geschetst welke beleidskeuzes zijn gemaakt voor de risico’s van de
inrichtingen.
3.3.1 Beheersing risico's van inrichtingen

Belangrijk uitgangspunt bij de beheersing van de veiligheidsrisico's van inrichtingen is dat de
gemeente goede sturingsmogelijkheden heeft om veiligheidsrisico's binnen de perken te houden. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
1. Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en risicobronnen ten opzichte van elkaar goed te
situeren bij bestemmingsplannen,
2. Via vergunningverlening de risico's van de risicobron te beperken en daarmee de risicocontour te verkleinen.
Deze sturingsmogelijkheden zijn ruim. In Utrecht zijn dan ook niet snel problemen te verwachten met externe veiligheid rondom bedrijven met risicovolle activiteiten. De ervaring wijst uit dat
er weinig zware bedrijven zijn waarbij te verwachten is dat de wettelijk vastgelegde grenswaarde (10 -6 contour17 van plaatsgebonden risico waarbinnen de kwetsbare objecten vallen) buiten
de terreingrens van het bedrijf komt. Buiten de contour zijn slechts beperkt kwetsbare objecten
aanwezig. Planologisch gezien hoeft er dan ook geen ‘rem’ te worden gezet op de vestiging van
risicovolle bedrijven. Daarnaast fungeert de Wet milieubeheer nog als ‘vangnet’ waarmee het
risico verkleind kan worden of de milieuvergunning geweigerd kan worden.
Gezien de goede mogelijkheden die er zijn om de risico's te beheersen wil Utrecht de mogelijkheid behouden om indien noodzakelijk van de landelijk normering die niet wettelijk zijn vastgelegd af te wijken.
3.3.2 Beleid voor nieuwe situaties

De beleidskeuzes hebben betrekking op nieuwe situaties.
Er kunnen daarbij twee soorten nieuwe situaties worden gedefinieerd:
1. Nieuwe situaties als gevolg van nieuwe bestemmingsplannen of vrijstellingen (omgevingsbesluiten).
Er ontstaat een nieuwe planologische situatie.
Het kan daarbij gaan om:
 Het toestaan van nieuwe kwetsbare objecten (risico-ontvanger, zoals woningen),
 Het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare objecten (risico-ontvanger, zoals kleinere
kantoren),
 Het toestaan van risicovolle bedrijven of uitbreiding ervan (risicobron) als geprojecteerde
mogelijkheid binnen een omgevingsbesluit.
Bij het maken of herzien van een bestemmingsplan of van een vrijstelling kan rekening gehouden worden met de risico's. Risico's kunnen worden beperkt door milieuzonering toe te passen.
2. Een daadwerkelijk uitbreiding of oprichting van een inrichting (risicobron).
Door het ontstaan van deze nieuwe risicobron kunnen bijvoorbeeld woningen, scholen, ziekenhuizen of kleinere bedrijven binnen de invloedssfeer van deze risicobron komen te liggen. Als het planologisch mogelijk is een uitbreiding of vestiging van een risicobron toe te
staan, kan via de milieuvergunningverlening deze uitbreiding nogmaals worden toegestaan
of alsnog verhinderd. Eventueel kunnen via voorschriften de risico's van de bedrijfsvoering
worden verminderd.
3.3.3 Utrechtse beleidskeuze voor het plaatsgebonden risico van inrichtingen

Het BEVI geeft aan dat alleen van de richtwaarde 13 voor plaatsgebonden risico (voor individuele
personen) mag worden afgeweken wanneer er gewichtige redenen zijn. Voorbeelden daarvan
zijn wanneer sprake is van extensief gebruikte terreinen zoals een sportveld, het opvullen van

17

10 -6 contour: Een risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een
kaart: binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het risico kleiner. Bij een plaatsgebon-6
den risico van 10 is de kans dat er daadwerkelijk een zwaar ongeval plaatsvindt 1 op de miljoen.
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kleine open ‘gaten’ in bestaand stedelijk gebied of bij vervangende nieuwbouw. Voorwaarde
daarbij is dat het niet gaat om woningbouw of overige kwetsbare objecten.
Afwijken van de richtwaarde kan bijvoorbeeld aan de orde komen op bedrijventerreinen nabij
een naburig risicobedrijf. Daar zal wel nadrukkelijk moeten worden gekeken naar eventuele zogenoemde domino-effecten, waarbij een ongeluk bij het ene risicobedrijf leidt tot een ongeluk bij
het andere risicobedrijf.
Vanwege het al eerder genoemde argument van de benodigde ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stad kiest Utrecht voor het volgende beleid:
Beleidskeuze Utrecht:
• Utrecht respecteert de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten, maar behoudt de beleidsvrijheid in bijzondere gevallen mogelijk af te wijken van deze waarde. Per geval zal
worden bekeken of afwijking van de richtwaarde wordt geaccepteerd. Het ligt in de bedoeling hiermee terughoudend en gemotiveerd om te gaan.
De acceptatie van de afwijking van de richtwaarde zal per geval worden beoordeeld. De volgende aspecten worden daarbij meegenomen in de beoordeling:
−

−

Bij uitbreiding van het bedrijf wordt gekeken naar:
• Voldoet het bedrijf aan het ALARA 18-principe?
• Neemt het bedrijf dus zo veel mogelijk maatregelen waardoor de risico's zo klein mogelijk
zijn?
• Wordt het plaatsgebonden risico verhoogd?19
Indien het bedrijf aan het ALARA-principe voldoet en/of het plaatsgebonden risico niet verder verhoogd wordt kan afgeweken worden van de richtwaarde.

Bij het toestaan van beperkt kwetsbare objecten (zoals kleiner kantoren of restaurants) nabij
inrichtingen waardoor het plaatsgebonden risico wordt verhoogd, worden de volgende beoordelingspunten bekeken:
• Het zwaarwegend belang van het beperkt kwetsbare object,
• Extensief gebruikte terreinen,
• Het opvullen van kleine open gaten in bestaand stedelijk gebied.
• Vervangende nieuwbouw, waarbij het object tussen de 10 -5 en 10 -6 contour zit en de situatie
na de nieuwbouw niet slechter wordt dan voorheen.
Deze punten kunnen elk afzonderlijk of in combinatie reden zijn af te wijken van de richtwaarde
voor het plaatsgebonden risico.
De afwijking van de richtwaarde en de motivatie wordt bij vergunningverlening vastgelegd in de
considerans van de milieuvergunning. Bij een omgevingsbesluit wordt de motivatie vastgelegd
in het besluit zelf. Dit geldt zowel voor de in paragraaf 3.3.2 geschetste nieuwe planologische
situatie als om daadwerkelijke uitbreiding of oprichting van een inrichting.
3.3.4. Utrechtse beleidskeuze voor het groepsrisico van inrichtingen

De beleidsvrijheid richt zich verder op de keuze of wel of geen overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico wordt geaccepteerd. En zo ja, onder welke voorwaarden.
De gemeente Utrecht verwacht – uitgezonderd LPG-tankstations in dichtbevolkt gebied20 – geen
overschrijdingen van de oriënterende waarde van het groepsrisico. Desondanks wil Utrecht
overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico niet uitsluiten vanwege het al
eerder genoemde argument van de benodigde ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen
de stad. Ook hiermee zal terughoudend worden omgegaan.

18

As low as reasonable achievable
Het kan gaan om een vergunningsituatie waarbij het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten reeds te hoog was. Bij een uitbreiding van het bedrijf moet opnieuw de situatie beoordeeld worden.
20
Zie beschrijving huidige situatie LPG-tankstations in hoofdstuk 2.
19
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Utrecht kiest voor het volgende beleid:
• Utrecht respecteert de oriënterende waarde voor het groepsrisico, maar behoudt de beleidsvrijheid in bijzondere gevallen mogelijk af te wijken van deze waarde. Per geval zal
worden bekeken of afwijking van de oriënterende waarde wordt geaccepteerd. Hiermee
wordt terughoudend om gegaan.
Bij toename van het groepsrisico (door bijvoorbeeld vestiging of planning van nieuwe bedrijven), waarbij het niet uitgesloten is dat de oriënterende waarde overschreden wordt, zal Utrecht
voor het toestaan van overschrijdingen van de normering altijd een integrale afweging maken
van de mogelijke risico's en effecten.
Daarbij wordt gekeken naar:
• de mogelijkheden om het groepsrisico zoveel mogelijk te beperken door maatregelen bij de
bron,
• planologische oplossingen om het groepsrisico zoveel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld
het anders situeren van bijvoorbeeld woningen),
• ruimtelijke en/of bouwkundige ingrepen die er voor zorgen dat personen zich snel in veiligheid kunnen brengen bij een eventueel ongeval (zelfredzaamheid). Aandachtspunten hierbij
zijn o.a. mogelijkheid van alarmering, aanwezigheid van vluchtroutes en fysieke mogelijkheden van personen,
• De mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten om hun taken goed te kunnen uitoefenen
en daarmee het aantal slachtoffers te kunnen beperken bij een eventueel ongeval (beheersbaarheid). Aandachtspunten hierbij zijn o.a. bereikbaarheid van de locatie, inzetbaar21
heid van hulpmiddelen en de capaciteit van de hulpverlening .
De verantwoording van het groepsrisico wordt vastgelegd in de groepsrisicoverantwoording.
Deze wordt bij vergunningverlening vastgelegd in de considerans van de milieuvergunning. Bij
een omgevingsbesluit wordt de motivatie vastgelegd in het besluit zelf.
Evenals bij het plaatsgebonden risico geldt de beleidskeuze voor nieuwe situaties, zoals hiervoor aangegeven.
Als samenvatting van de beleidskeuzes wordt in figuur 3 een overzicht gegeven van de gemaakte beleidskeuzes.
Type objecten

Overschrijding PR (10-6 )
Individuele personen

Kwetsbaar objecten zoals woningen
Beperkt kwetsbaar objecten
zoals kleine kantoren en kleine
restaurants

Wettelijke grenswaarde
waarvan niet afgeweken
kan worden.
Beleidskeuze Utrecht: onder voorwaarden overschrijding van de richtwaarde acceptabel

Overschrijding oriënterende waarde Groepsrisico

Beleidskeuze Utrecht: onder voorwaarden overschrijding acceptabel

Figuur 3 Samenvatting beleidskeuzes voor inrichtingen

3.4

Risico's transport

3.4.1 Beheersing risico's van transport

Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven heeft Utrecht tot op heden– ten opzichte van risicobedrijven – relatief weinig sturingsmogelijkheden om transportrisico's aan de bron te beperken.
Doordat het vervoer kan groeien, bestaat de kans dat daaruit knelpuntsituaties ontstaan. Volgens de Risicoatlas is hierdoor reeds een overschrijding van het groepsrisico ontstaan bij kantoorbebouwing bij Rijnsweerd vanwege de A27.
21

Het risico op een ongeval blijft onder de laatste drie voorwaarden hetzelfde, maar de effecten van een
eventuele gebeurtenis worden zoveel mogelijk beperkt. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn: aantallen slachtoffers, snelheid van hulpverlening aan slachtoffers, snelheid van bereiken van de bron door de brandweer.
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Om te voorkomen dat toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot beperking van
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de stad, wil Utrecht gemotiveerd kunnen afwijken
van de geldende normering voor een aantal beperkt kwetsbare objecten. Dit betekent het dat
ook in nieuwe situaties acceptabel is dat de landelijke normeringen overschreden worden (uitgezonderd de wettelijke normering).
De invloed die Utrecht heeft op het beheersen van de veiligheidsrisico's als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen, richt zich enerzijds op het al dan niet toestaan van woningen, restaurants en dergelijke in de directe omgeving van een transportas. Dat wordt geregeld in een
omgevingsbesluit. Anderzijds heeft de gemeente (beperkte) invloed op het vervoer van gevaarlijke stoffen via vervoersbesluiten.
Het landelijke veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is verwoord in de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS). De circulaire geeft antwoord op
vragen hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes.
Daarnaast zijn de normeringen voor plaatsgebonden risico en groepsrisico voor transport aangegeven.
3.4.2 Beleid voor nieuwe situaties

Het gaat hierbij om een nieuw of herziening van een bestemmingsplan of vrijstelling (omgevingsbesluit), dus een nieuwe planologische situatie.
De definitie daarvan is vrijwel identiek aan de definitie bij inrichtingen.
Het kan daarbij gaan om:
1. Het toestaan van nieuwe kwetsbare objecten (risico-ontvanger zoals woningen) nabij een
transportroute,
2. Het toestaan van nieuwe beperkt kwetsbare objecten (risico-ontvanger zoals kleinere kantoren en restaurants) nabij een transportroute,
3. Het toestaan van nieuwe transportroutes (risicobron).
3.4.3 Utrechtse beleidskeuze voor het plaatsgebonden risico van transport gevaarlijke stoffen

Ook bij de risiconormering rondom transport kiest Utrecht ervoor niet dwingend stringente normering op te leggen. Daarvoor geldt dezelfde redenatie als bij inrichtingen.
Utrecht maakt de volgende beleidskeuze:
• Bij zowel nieuw als bestaand beperkt kwetsbare objecten wordt een overschrijding van de
normering voor individuele personen voor de zogenoemde beperkt kwetsbare objecten zoals
kleine restaurants en kantoren (richtwaarde van het plaatsgebonden risico) geaccepteerd.
De gemeente wil echter met het accepteren van de overschrijdingen terughoudend optreden.
• Toelaten van een transportroute in het bestemmingsplan
Een bestemmingsplantechnische realisering van een nieuwe transportroute of een uitbreiding daarvan wordt beoordeeld als een nieuwe situatie. Als de route langs beperkt kwetsbare objecten loopt, gelden de beleidsregels voor deze groep objecten.
Aandachtspunten voor het toestaan van beperkt kwetsbare objecten nabij transportroutes waardoor het plaatsgebonden risico wordt verhoogd:
• Het zwaarwegend belang van het beperkt kwetsbare object,
• Extensief gebruikte terreinen,
• Het opvullen van kleine open gaten in bestaand stedelijk gebied,
• Vervangende nieuwbouw, waarbij het object tussen de 10 -5 en 10 -6 contour zit en de situatie
na de nieuwbouw niet slechter wordt dan voorheen.
Evenals bij inrichtingen kunnen deze punten elk afzonderlijk of in combinatie reden zijn af te
wijken van de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico.
De afwijking van de richtwaarde en de motivatie wordt vastgelegd in het omgevingsbesluit.
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3.4.4 Utrechtse beleidskeuze voor het groepsrisico transport

Ook bij transport heeft de gemeente Utrecht voor het groepsrisico meer beleidsvrijheid dan bij
het plaatsgebonden risico. Uitgangspunt is dat er altijd een groepsrisicoverantwoording moet
plaatsvinden indien er een besluit wordt genomen waarbij (beperkt) kwetsbare objecten zijn
gelegen binnen het invloedsgebied van transportroutes.
Beleidskeuze Utrecht:
• Utrecht accepteert, onder inachtneming van de verantwoordingsplicht, overschrijding van de
oriënterende waarde van het groepsrisico. Ook hiermee zal terughoudend worden omgegaan.
Groepsrisico treedt pas op bij hoge bebouwingsdichtheden nabij intensief vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe situaties in bestemmingsplannen wordt sinds vele jaren altijd een risicoanalyse toegevoegd, waarin (naast het plaatsgebonden risico) het groepsrisico wordt berekend.
Bij een nieuwe route over een bedrijventerrein wordt niet snel een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico verwacht. Als toch blijkt dat sprake is van overschrijding
geldt beoordeling zoals hieronder geschetst. De risico's op de route zelf mogen hoger liggen
dan 10 -5 per jaar.
Beoordeling van het groepsrisico
Bij toename van het groepsrisico, waarbij het niet uitgesloten is dat de oriënterende waarde
overschreden wordt, zal de gemeente Utrecht altijd een integrale afweging maken van de mogelijke risico's en effecten.
Daarbij wordt gekeken naar:
• planologische oplossingen om het groepsrisico zoveel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld
het anders situeren van bijvoorbeeld woningen),
• ruimtelijke en/of bouwkundige ingrepen die er voor zorgen dat personen zich snel in veiligheid kunnen brengen bij een eventueel ongeval (zelfredzaamheid). Aandachtspunten hierbij
zijn o.a. mogelijkheid van alarmering, aanwezigheid van vluchtroutes en fysieke mogelijkheden van personen,
• de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten om hun taken goed te kunnen uitoefenen
en daarmee het aantal slachtoffers te kunnen beperken bij een eventueel ongeval (beheersbaarheid). Aandachtspunten hierbij zijn o.a. bereikbaarheid van de locatie, inzetbaar22
heid van hulpmiddelen en de capaciteit van de hulpverlening .
De verantwoording van het groepsrisico zal worden vastgelegd in de groepsrisicoverantwoording. Deze wordt bij vergunningverlening vastgelegd in de considerans van de milieuvergunning. Bij een omgevingsbesluit wordt de motivatie vastgelegd in het besluit zelf.
De grote stedelijke ontwikkelingen
Totnogtoe is bij planvorming over stedelijke ontwikkelingen (Stationsgebied, A2-integratie) de
oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden. Het is echter denkbaar dat het
belang van de stedelijke ontwikkeling sterker is dan het voldoen aan de oriënterende waarde
van het groepsrisico. Dit hangt samen met de hoge waarden van het groepsrisico die in Utrecht
vrijwel steeds veroorzaakt wordt door vervoer van gevaarlijke stoffen. Het landelijk beleid kent
totnogtoe geen goede instrumenten om toename van het vervoer te beperken. Om die reden
dient ook de gemeente de beleidsvrijheid open te houden om deze oriënterende waarde te (laten) overschrijden. Hier moet de overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico nadrukkelijk opengehouden worden.
3.4.5 Utrechts beleidskeuze bij vervoersbesluiten

Zoals eerder aangegeven heeft Utrecht slechts beperkt invloed op de risicobron bij transportrisico's. Utrecht wordt voor een belangrijk deel geconfronteerd met toenames van vervoer op
(water-, spoor-)wegen. Voor die wegen is de gemeente niet het bevoegde gezag.

22

Het risico op een ongeval blijft onder de laatste drie voorwaarden hetzelfde, maar de effecten van een
eventuele gebeurtenis worden zoveel mogelijk beperkt. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn: aantallen slachtoffers, snelheid van hulpverlening aan slachtoffers, snelheid van bereiken van de bron door de brandweer.
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Het gaat dan om besluiten van de Provincie, het Rijk of waterschappen die bepalend zijn voor
de route die gebruikt dient te worden.
Beleidskeuze Utrecht
• Bij de (mede)beoordeling van vervoersbesluiten door andere overheden neemt de gemeente Utrecht hetzelfde standpunt in als voor de hierboven beschreven omgevingsbesluiten die door de gemeente zelf worden genomen. Dat wil zeggen dat overschrijding van landelijke normering (uitgezonderd wettelijke grenswaarde) onder voorwaarden kan worden
toegestaan.
Wanneer op vervoersgebied een ontwikkeling plaatsvindt die leidt tot ongewenste veiligheidssituatie, maar waarbij geen besluit van toepassing is, zal Utrecht de wegbeheerder verzoeken
risicobeperkende maatregelen te treffen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een significante
toename optreedt van een vervoerstroom in een vrije vervoersituatie.
Als samenvatting van de beleidskeuzes voor transport wordt in figuur 4 een overzicht gegeven
van de gemaakte beleidskeuzes.
Type objecten
Kwetsbaar objecten zoals woningen
Beperkt kwetsbaar objecten zoals kleine kantoren en kleine restaurants

Overschrijding PR (10-6 ) Individuele personen
Wettelijke grenswaarde waarvan niet
afgeweken kan worden.
Beleidskeuze Utrecht: onder voorwaarden overschrijding van de richtwaarde acceptabel

Overschrijding oriënterende waarde Groepsrisico
Beleidskeuze Utrecht : onder
voorwaarden overschrijding
acceptabel

Figuur 4 Samenvatting beleidskeuzes voor transport

3.5

Utrechtse beleidskeuze LPG-tankstations

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven vormen de LPG-tankstations in Utrecht het
grootste externe veiligheidsprobleem. Een LPG verkooppunt legt – gezien de grote veiligheidsrisico's – beslag op de schaarse ruimte van de stad Utrecht. Het gaat dan bij een LPGtankstation om een cirkel van 45 of 110 meter afhankelijk van de hoeveelheid LPG die per jaar
verkocht wordt. Deze cirkel kan een potentieel obstakel zijn voor toekomstige ontwikkelingen in
het gebied zoals woningbouw.
Vanwege deze bijzondere positie voor LPG worden in deze paragraaf de beleidskeuzes specifiek voor LPG geschetst.
LPG biedt echter ook milieuvoordelen, aangezien het een schone brandstof betreft. Dit is de
reden om de verkoop van LPG in de stad te willen behouden.
Maar tegelijkertijd wordt de maximale verkoop per LPG-station waar nodig vastgelegd op
1000m3, zodat de risicoruimte die deze verkoop in beslag neemt zo klein mogelijk is.
De LPG-branche neemt zelf de nodige maatregelen (convenant) om het plaatsgebonden risico
voor individuele personen te verminderen. Verder neemt zij maatregelen die bij een verhoogd
groepsrisico de hulpverleners meer tijd geeft voor rampbestrijding/ontruiming omgeving. In het
convenant is de verwachting uitgesproken dat gemeenten er vervolgens voor zullen zorgen dat
zij geen aanvullende activiteiten toe staan rondom de LPG-stations die de groepsrisico's weer
zullen verhogen. Utrecht sluit zich daarbij aan.
Voor LPG-stations wordt dus het stand-still beginsel toegepast. Bij een hogere jaarlijkse verkoop geldt namelijk een grotere veiligheidscirkel, die tot een groter gebied waar geen kwetsbare
objecten gepland mogen zijn. Bij een jaarlijkse verkoop van minder dan 1000 m 3 per jaar is de
straal van deze cirkel 45 m, tussen de 1000 en 1500 m 3 en daarboven geldt dat er een specifiek onderzoek moet worden verricht. Als voorwaarde geldt wel dat de branche moet instemmen met deze beperking van de jaarlijkse verkoop.
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Beleidskeuzes Utrecht:
• Utrecht voert vanwege de ruimteclaim (rondom de stations en aanvoerroutes) een restrictief
beleid voor nieuwe of uit te breiden LPG-stations. Vanuit de invalshoek van de ruimtelijke
ordening zal worden gestreefd naar nieuwe vestigingen of uitbreidingen met een grote
ruimteclaim te voorkomen.
• Ook zal, conform het convenant met de LPG-branche, ernaar worden gestreefd aanwezige
groepsrisico's rondom LPG-tankstations niet te verhogen door binnen de risicocirkel bijvoorbeeld woningbouw toe te staan. Dat wil zeggen dat er geen kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten in de buurt van de LPG-stations gebouwd kunnen worden.
• Bovendien wordt ernaar gestreefd de jaarlijkse verkoop voor LPG-tankstations, waarbij
3
kwetsbare objecten in de buurt staan of gepland staan, te beperken tot 1000 m per jaar.
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4
4.1

FINANCIEN EN COMMUNICATIE
Inleiding

Ter ondersteuning en uitvoering van het externe veiligheidsbeleid is een aantal zaken nodig.
Belangrijk daarbij zijn de financiële middelen voor enerzijds het saneren van knelpuntsituaties
en anderzijds de apparaatskosten.
Daarnaast is risicocommunicatie van belang bij de uitvoering van de externe veiligheidstaak.

4.2

Financiën

In deze paragraaf wordt geschetst welke financieringsbronnen er voor het veiligheidsbeleid zijn.
Programmafinanciering externe veiligheid
In het kabinetsbesluit Strategisch Akkoord van 2002 zijn voor het eerst extra middelen gereserveerd voor het Externe Veiligheidsbeleid. Voor de jaren 2004 en 2005 is 20 miljoen beschikbaar, waarvan ruim € 780.000,-- voor de provincie Utrecht is bestemd. Vooruitlopend op een
structurele regeling vanaf 2006 is dit geld via de provincies verdeeld op basis van tijdelijke programmafinanciering (Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid, PUEV).
Het doel van deze programmafinanciering is het stimuleren van de uitvoering van het externe
veiligheidsbeleid en het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden over externe veiligheid.
Na 2005 komt structureel geld beschikbaar. De provincie Utrecht heeft hiervoor een uitvoeringsprogramma bij het ministerie van VROM ingediend.
Vanaf 2006 wordt voorzien in een structurele financiering van de uitvoering en sanering van het
Externe Veiligheidsbeleid.
Na 2010 worden de middelen vrij te besteden in het Gemeentefonds gestort.
De structurele financiering moet leiden tot een structurele personele formatie bij de gemeenten
voor de uitvoering van de externe veiligheidstaken. In 2010 dient minimaal 75% van de benodigde personele formatie structureel aanwezig te zijn (25% in 2006, oplopend tot minimaal 50%
in 2008 en minimaal 75% in 2010).
De gelden voortvloeiend uit de PUEV (uitvoeringsprogramma) zijn niet voldoende om de werkzaamheden voor externe veiligheid te dekken. Externe veiligheid maakt echter ook deel uit van
de werkzaamheden voor de reguliere handhaving Wet milieubeheer van de gemeente. Hiervoor
zijn gelden opgenomen in de begroting.
Kosten sanering LPG-tankstations
Het ministerie van VROM heeft in een fonds geld beschikbaar voor de urgente sanering (binnen
3 jaar) van LPG-tankstations. In Utrecht komt 1 inrichting hiervoor in aanmerking. Voor de vóór
2010 te saneren LPG tankstations heeft VROM nog geen geld beschikbaar gesteld. Volgens het
Convenant LPG-autogas van 22 juni 2005 zal de branche zelf deze sanering op zich nemen.
4.3 Communicatie
In het crisisbeheersingsplan Utrecht 2005-2009 staat dat het college vindt dat de overheid niet
als enige verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid. Ook burgers en ondernemers moeten bijdragen aan de eigen veiligheid en aan die van anderen. Het is belangrijk dat inwoners weten
welke risico's er in hun omgeving zijn en op welke manieren de gemeente zich samen met andere instanties voorbereidt op specifieke crises. Het rampbestrijdingsplan Stationsgebied en de
communicatie daarover is hiervan een voorbeeld.
Door de burger goed te informeren over externe veiligheid, kunnen ze worden voorbereid op de
risico's in hun directe omgeving. De communicatie dient moet niet alleen gaan over de risico's
zelf, maar ook over hoe te handelen bij een ongeval (zelfredzaamheid). Onderzoek leert dat de
zelfredzaamheid bevorderd kan worden door de burger goed te informeren over eventuele gebeurtenissen, zodat deze op het moment dat het nodig is een adequate beslissing over zijn
handelen kan nemen. En voor die burger moet duidelijk zijn wat hij van de overheid kan verwachten. Dit kan door transparant en actief informatie naar buiten te brengen.
De communicatie naar de burgers wordt op verschillende manieren worden ingevuld. De belangrijkste is het invullen van een gemeentelijke externe veiligheidspagina op internet. Hier kan
voor de risico's worden doorgelinkt naar de RRGS (Risicoregister gevaarlijke stoffen) en de
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provinciale risicokaart. De gemeentelijke site kan meer informatie geven over risicovolle bedrijven of transportroutes Er kan ook worden aangegeven wat er bij een ongeval gebeurt en wat
de burgers moeten doen.
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