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Samen werken aan een veiliger Nederland

 Hulpverleners faciliteren: kennis, middelen, samenwerking

 Ondersteuning 25 veiligheidsregio’s

 Onderzoek

 Opleiding, examens



 Omgevingswet: vliegwiel en smeerolie integraal denken

 Samenwerking BWT-Veiligheidsregio’s intensiveren

 Logisch gevolg: meer samen optrekken VBWTN / IFV

Samen werken aan een nog betere bouwkwaliteit



Van sectoraal naar 

integraal: omgeving, 

bouw, transport!



 Spoorboekje van ‘oud’ naar ‘nieuw’

 De ‘knip’, WKB

 Maatwerkregels / maatwerkvoorschriften

 Handhaving bestaande bouw

 Ruimte voor lokaal maatwerk

 Omgevingsplan <-> betere bouwkwaliteit ?

Handreiking Bouwtechnische regels



Omgevingsplan – betere bouwkwaliteit ?

 Bouwbesluit = exclusief

 Maatwerk in Bbl = 

dichtgetimmerd

 En nu ?



Denklijn relatie bouwtechnisch / ruimtelijk

 Wordt in huidige praktijk al toegepast!

 Bij afwijken van het bestemmingsplan

 Afwegingscriterium: ‘geordend woon –en leefmilieu’

 Geluidswering en brandveiligheid als criteria

 Indien onvoldoende kwaliteit brandveiligheid/geluidswering: 

niet meewerken met afwijking?

 En dan: ‘vrijwillig’ extra kwaliteit toevoegen aan bouwplan ?
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Van bouw naar ruimtelijk domein

1) Koppeling tussen:

 Geordend woon- en leefklimaat, en

 Bouwkundige voorzieningen

2) Functietoedeling:

 Is een functie vanuit brandveiligheidsoogpunt aanvaardbaar?

 Bouwtechnische maatregelen vanuit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit



Kortom

 Beperken van overlast ruimtelijk 

regelen

Keuze

 ‘Er wel of niet gaan zitten’, of

 ‘Vrijwillig’ bouwtechnische 

voorzieningen



Voorbeeld: studentenhuisvesting

 Ruime ‘woonbestemming’ –

verkameren mogelijk.

 Gevolg: geluidsoverlast

 Oplossing: verkameren alleen 

toegestaan indien voldoende 

geluidswering / brandveiligheid

 Nemen maatregelen = eigen 

keuze!



Voorbeeld: geluidswering herbestemming kantoor

 Afwegingen rondom het thema ‘geordend 

woon en leefmilieu’

 Akoestisch klimaat zodanig dat een 

woonbestemming verantwoord is?

 Woonbestemming alleen toestaan indien 

voldoende geluidwering

 Nemen maatregelen = eigen keuze!



Voorbeeld: energieopslagsysteem

 Bbl? Niets extra’s…. 

 Artikel 13 WW ? Neen…

 Zorgplicht Bbl ? Helaas….

 Milieu? Nog niet…PGS 37 (in wording)

 Omgevingsplan ?

̶ Bluswater

̶ Vergunning/meldingplicht ‘OPA’

̶ Maatschappelijke impact



Voorbeeld: Maatschappelijke impact

Collectieve belangen

Individuele belangen



Voorbeeld: maatschappelijke impact

 Kader ontwikkeld

 Ruimtelijke risico’s – maatschappelijke impact – ongewoon voorval

 Regels gericht op:

̶ Behouden of bereiken veilige fysieke leefomgeving

̶ Dus niet: alles wat in Bbl / Bal is geregeld



Voorbeeld: maatschappelijke impact

 Bedrijfsmatig opslag – afsluiten snelweg 

(continuïteit samenleving)

 Brand/rookuitbreidingsgebieden rond 

(zeer) kwetsbare objecten

 Verbod of aanvullende regels voor 

activiteiten. 

 Zones / afstanden icm. mitigerende 

maatregelen. 



Voorbeeld planregels

 ‘Een activiteit heeft, in geval van brand, vanuit het oogpunt van 

continuïteit van de samenleving, geen onaanvaardbare verstoring van het 

gebruik van vitale infrastructuur tot gevolg’.

 ‘Het is verboden binnen een verbodszone een branduitbreidingsgebied 

op te richten of te veranderen’.

 Voorbeelden uitzonderingen:

̶ Beperkte tijdsduur van verstoring (koppelen aan bepalingsmethode)

̶ Beperkte ernst van verstoring (koppelen aan bepalingsmethode)

 Praktijk: je mag er zitten mits je maatregelen neemt.



‘Bouwstenen voor omgevingsplannen’
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 Inspiratie voor adviseurs veiligheidsregio om in 

overleg met gemeenten regels over veiligheid in 

omgevingsplan op te nemen

 Op basis van crisistypen e.d.:

̶ Rookoverlast binnen/buiten

̶ Energietransitie 

 Voorbeeldregels/bouwstenen

 ‘Pilot Omgevingsplan’ met VRR



Wat is nodig ?

 Van sectoraal naar integraal….

 Schuttingen weg tussen:

̶ Gebouwveiligheid en omgevingsveiligheid

̶ BWT, veiligheidsregio’s, planologen, 

bestuurders

 Actualisatie rol en inbreng veiligheidsregio’s: 

̶ Autonomer, risicogerichter, adviserender

̶ Minder gekneveld door wet- en regelgeving en 

het oude toets-denken.


