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Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid: 
thema met  
meerdere facetten
In dit themanummer staat 

Omgevingsveiligheid centraal. 

In het artikel 

‘Omgevingsveiligheid; wat 

wordt bedoeld?’ van Susan 

Eggink-Eilander en anderen, 

waarmee we openen, wordt 

de vraag gesteld: ‘Of, heeft 

iedereen een ander beeld in 

zijn hoofd en praten we 

daarom langs elkaar heen?’ De 

vraag stellen is de vraag 

beantwoorden, zou je zeggen. 

Echter, in dit geval toch nog 

onvolledig.

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

Het artikel gaat vooral in op wat we 
even de ‘IenM-kant’ van het begrip 
‘Omgevings veiligheid’ noemen. De 
nieuwe betekenis komt min of meer 

in de plaats van wat voorheen ‘externe veilig-
heid’ werd genoemd en betreft vooral milieu-
gerelateerde veiligheidsaspecten, geregeld via 
algemene voorschriften en bestemmingsplan-
nen. Dat doet echter geen recht aan de recen-
te overheveling van de Omgevingswet naar het 
ministerie BZK, sinds de kabinets formatie van 
Rutte 3. De term ‘Omgevings veiligheid’ is 
sinds 2011 ook door BZK zelf gebruikt in de 
aanloop naar de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen. In dat verband schreef ik in het 
novembernummer van 2016 een artikel onder 
de kop ‘Omgevingsveiligheid blijft domein  
bevoegd gezag.’ De kop is weliswaar juist, 
maar in dat artikel gaat het specifiek over 
bouw- en sloopveiligheid, een onderwerp dat 
in de beschouwing van Susan Eggink-Eilander 
e.a. niet aan de orde komt en dat niet moet 

worden verward met de veiligheid en gezond-
heid op de bouwplaats zelf, waarop de Inspec-
tie SZW toezicht heeft.
Een artikel van kersverse mede redacteur  
Vincent Hilhorst in ditzelfde themanummer gaat 
specifiek over bouw- en sloopveiligheid. Dit 
naar aanleiding van de landelijke richtlijn die de 
VBWTN en Aboma samen over dat onderwerp 
schreven. Zo komen in dit nummer zowel de 
‘oude’ als de ‘nieuwe’ lading van het begrip om-
gevingsveiligheid aan de orde. In een artikel op 
de website BWTinfo.nl d.d. 7 januari 2015 heb-
ben Hajé van Egmond en ik daaraan aandacht 
besteed naar aanleiding van een brief, die de 

staatssecretaris van IenM op 18 december 2014 
aan de Tweede Kamer stuurde over de ‘moderni-
sering van de omgevingsveiligheid’.
Ook in de impressie die hoofdredacteur Frank 
de Groot in dit nummer geeft van het Jaarcon-
gres VTH komen beide ladingen van het begrip 
aan de orde. Zo komen we met elkaar aardig in 
de buurt van omgevingsveiligheid als een dia-
mant met vele facetten, zoals deze in één van 
de artikelen in dit nummer wordt beschreven.
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