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???...Een veiligheidscontour…??? (1) 

De situatie zonder veiligheidscontour 

Afbeelding: Havenbedrijf Rotterdam. (toestemming verkregen) 

Duiding van de afbeelding 
 
Op getoonde afbeelding is de 
MER-beoordeling 
weergegeven in het kader 
van de 
Havenbestemmingsplannen. 
Het kaartbeeld is een 
weergave van het worst-case 
scenario. Een situatie waarin 
het dorp Rozenburg in de 
toekomst in een 
risicocontour ligt is niet aan 
de orde. Een dergelijke 
vergunning zal niet worden 
verleend. De komst van de 
veiligheidscontour bevestigd 
dit. 



???...Een veiligheidscontour…??? (2) 

 Functionele binding als vereiste 

 Binnen de VC vervalt toetsing PR 

 Concentratie van risicobronnen 

 

Resultaat: 

Gebiedsverdeling tussen de industrie en 
omliggende functies 

Geen oprukkende woonbebouwing / industrie 

Zekerheid bevorderd het investeringsklimaat 



De keerzijde  

 Ontwikkelingen mogelijk die onder het oude   

     regime onaanvaardbaar geacht worden 

Met name m.b.t.: 

  ‘kwetsbare groepen’ aanwezig in functioneel 
gevonden bestemmingen 

  ‘kwetsbare groepen’ als onderdeel van de inrichting 

 

 Op welke manier zijn deze risico’s te beheersen? 

 



Mogelijke oplossingsrichting 

 Veiligheid verhogende maatregelen 
 2 opties: 
Fysieke bouwtechnische maatregelen aan gebouwen 
Maatregelen t.b.v. de verhoging van de 

zelfredzaamheid 
 

 Voorbeelden van maatregelen: 
Afsluitbare ventilatie  
Splinterwerend glas 
Aardewal  
Alternatieve plaatsing ramen en ingangen 
 



Stelling 1: 

Het nemen van veiligheid verhogende 
maatregelen is noodzakelijk om de risico’s in het 
gebied binnen de veiligheidscontour te 
beheersen 

 

   Eens        Oneens 



Problematische juridische  
uitvoerbaarheid (1) 

 Publiekrechtelijk: via het bestemmingsplan of autonome 
gemeentelijke verordening (gemeentewet art. 147) 
Uitgesloten door/i.v.m.: 
 Bouwbesluit 2012: niet ruimtelijke relevant 
Woningwet artikel 8 
 autonome verordening ≠ weigeringsgrond Wabo 

omgevingsvergunning (Wabo 2.10 lid 1) 
 Beperking reikwijdte autonome verordening (Gemeentewet art. 

108): ‘Huishouding van de gemeente’ 

 
 Privaatrechtelijk: huur- of pachtovereenkomst 

 Nadrukkelijk uitgesloten  door woningwet art. 122 



Problematische juridische  
uitvoerbaarheid (2) 

Privaatrechtelijk: huur- pachtovereenkomst 
via privaatrechtelijke gebiedsbeheerder 
‘Omzeilen’ Gemeentewet door de 

gebiedsbeheerder als privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

Reden voor terughoudendheid: 
rollenverstrengeling 

 

 Escape via de crisis en herstelwet? 
 

 



Zoek het lekker zelf uit! 
 

Hoe kun je de risico’s binnen de contour 
beheersen? 



Stelling 2: 

De wetgever biedt nauwelijks mogelijkheden tot 
het treffen van veiligheid verhogende 
maatregelen (vvm). Dit geeft aan dat het 
realiseren van vvm d.m.v. alternatieve 
constructies niet wenselijk is 

 

   Eens        Oneens 



Wat gebeurt in de praktijk? 

 Het sluiten van een convenant 
Vrijwillige basis 
Kunnen aan een convenant  
 rechtsgevolgen worden  
 ontleend? 
De zin en de onzin van  
 een convenant 

 
Als veiligheidskundige kunt u namens één van de 

partijen aan tafel zitten! 
 



Experimentele alternatieven (1) 

 ‘Best beschikbare technieken’ 

Door toepassing streven naar lage risico’s 

Beperkingen: 

oAlleen mogelijk aan de zijde van de risicobron 

oGeen mogelijkheid tot het opnemen van invloeden van 
buitenaf 



Experimentele alternatieven (2) 

Bruikbare elementen uit de ‘Grex-wet’ 

Kostenverdeling bij gebiedsontwikkeling 

Bro 6.2.4. onder d: te ramen kosten 
“de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met 
betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het 
exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het beperken van 
milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren;”  

Beperkingen: 
o Wabo en Bevi naast elkaar te gebruiken? 

o Exploitatieplan en bestemmingsplan hand in hand 

o Fondsen: bestemming in provinciale structuurvisie 



Veiligheid binnen de veiligheidscontour… 

 

Zoek het ff zelf uit!? 


