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Omgevingsveiligheid 
vraagt samenwerking

Omgevingsveiligheid moet meer risicogericht, in plaats van regelgericht worden 

benaderd. En daarvoor is integrale samenwerking nodig tussen de veiligheidsregio’s, 

GGD en Omgevingsdiensten. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens het 

Jaarcongres VTH dat op 23 november plaatsvond in Papendrecht. Een breed palet aan 

sprekers gaf zijn visie op Omgevingsveiligheid en Bouw- en Sloopveiligheid. 

Bouwkwaliteit in de Praktijk was aanwezig en maakte een impressie.

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Briks
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Risicobeheersing is een hot item bij 
gemeenten en veiligheidsregio’s. Dus 
zat de zaal in het Apollo Hotel Purme-
rend helemaal vol voor het tweede 

Jaarcongres VTH. Dit congres, georganiseerd 
door Briks en Geregeld BV, is het jaarlijkse 
kennisevenement op het gebied van Vergun-
ningverlening, Toezicht en Handhaving.
“De rode draad in mijn loopbaan is dat ik wel 
weet hoe het niet moet, maar niet weet hoe 
het wel moet”, opende Tijs van Lieshout,  
directeur Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant het Jaarcongres. Nederland is 
ingedeeld in 25 van dergelijke veiligheids-

regio’s. Deze zijn verantwoordelijk voor brand-
weerzorg, het organiseren van de rampen-
bestrijding en crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in 
de regio (GHOR). Een belangrijke taak is het 
adviseren van het bevoegd gezag over risico’s 
van branden, rampen en crises, maar ook het 
instellen en in stand houden van een brand-
weer, GHOR en meldkamer. “Een Veiligheids-
regio is eigenlijk een raar ding: tussen de vei-
ligheidsregio’s bestaan grote verschillen in de 
manier waarop het bestuur functioneert en bij 
de ene zit de GGD erin en bij de andere niet. 
Maar ze worden allemaal voor 80 tot 85 pro-

cent gefinancierd door de gemeenten en ze 
houden zich allemaal bezig met veiligheid. 
Dus we doen allemaal wel hetzelfde.”

Kaartlagen

Van Lieshout maakt inzichtelijk hoe zijn veilig-
heidsregio werkt. “Hoe maken we het buiten 
veiliger? Door binnen goed samen te werken 
en te investeren in informatie. Speerpunten 
zijn evenementen, zorg, industrie, vitale infra-
structuur en water. Zie het als interactieve 
kaartlagen die we over elkaar leggen. Voor wie 
is wat relevant en wie is waar verantwoorde-
lijk? Maak de risico’s zichtbaar.” 
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Omgevingsveiligheid

De directeur geeft een praktijkvoorbeeld uit 
2011: het college van burgemeester en wet-
houders van Capelle aan den IJssel moest toen 
een nieuw besluit nemen over kinderdagver-
blijf ‘t Koninkrijkje. “In oktober adviseerde de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond negatief 
omdat het pand te dicht bij de spoorlijn ligt 
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd: 
niet doen. Uiteindelijk is alsnog een vergun-
ning verleend door de gemeente. Wie van jul-
lie zou dat ook doen?”, vraagt Van Lieshout 
aan de zaal. Er gaan nauwelijks vingers om-
hoog. “En wie willen het niet?”. Nu gaan er 
meer vingers de lucht in. “Kijk, dat is dus het 
speelveld waarin wij werken. In het hart van 
de Omgevingswet zit belangenafweging en 
zijn meer belangen dan veiliheid. We moeten 
van regelgericht naar risicogericht denken. 
Ons advies is gericht op een beheersbaar vei-
ligheidsscenario met een aanvaardbaar aantal 
slachtoffers, schade en impact en een haal-
bare inzet van hulpdiensten. Aanvaard je een 
slachtoffer en beperkte schade door brand? 
Als je bereid bent een beheersbaar risico te 
lopen, ontstaat ook een werkbaarder scenario 
dan het volledig willen uitsluiten van risico.”

Veiligheid en Wkb

Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT  
Nederland, ging in op de Wet kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen (Wkb): “We gaan van 
beloofde kwaliteit naar gerealiseerde kwali-
teit. We hebben nu nog te veel de focus op de 
V van Vergunning, maar te weinig op de T van 
Toezicht en de H van Handhaving. Dat gaat 
veranderen met de Wet kwaliteitsborging. Als 
de gevraagde kwaliteit bij oplevering niet is 
geleverd, kan het gebouw niet in gebruik wor-
den genomen. Dat blijft een bevoegdheid van 
BWT.” Ook risicobeoordeling van een bouw-
werk ligt volgens Ankersmit bij de gemeente. 
“Denk aan bouw- en sloopveiligheid in relatie 

tot de omgeving van de bouwplaats. Om dat 
risico goed te kunnen beoordelen werkt de 
Vereniging BWT Nederland aan een landelijke 
richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid.”
En dan is er nog de Omgevingsveiligheid: een 
begrip dat onder de Omgevingswet een nieu-
we lading krijgt. Het betreft dan niet de bouw- 
en sloopveiligheid, maar veiligheid van onze 
leefomgeving. “Maar de Omgevingswet en 
Wkb zijn er nog niet. Betekent dit dat we maar 
af moeten wachten? Dat lijkt niet verstandig, 
gezien de huidige uitvloei van kennis bij BWT. 
BWT-medewerkers gaan met pensioen of gaan 
het bedrijfsleven in, omdat men denkt dat er 
taken gaan verdwijnen met de komst van de 
Wkb. We hebben straks 900 gekwalificeerde 
kwaliteitsborgers nodig! Dat halen we alleen 
als we ons eigen kapitaal goed opleiden. Dan 
hebben we straks de mensen die over kunnen 
stappen naar private kwaliteitsborgers. 

Omgevingsplan

Het woord was daarna aan Bert Rademaker, 

bevlogen beleidscoördinator wetgeving bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties. Met de nodige zelfspot stort hij in 
ijltempo een berg informatie over de zaal uit, 
met als centraal thema het Omgevingsplan. 
We leren nieuwe woorden, zoals ‘wegverzin-
nen’, ‘regelgeving in een wijde zak’ en ‘door-
drukinstrumentarium’. 
De Omgevings wet treedt naar verwachting in 
2021 de in werking en daarmee ook het Omge-
vingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle 
bestaande bestemmingsplannen en beheers-
verordeningen in een gemeente. Rademaker: 
“Het Omgevingsplan is volledig digitaal. Het 
werkt zelfs per punt, zodat je bijvoorbeeld 
kunt bepalen dat een bepaalde boom niet  
gekapt mag worden. Bovendien moet het  
Omgevingsplan altijd actueel zijn en niet –  
zoals nu bij bestemmingsplannen – eens in de 
tien jaar worden geactualiseerd.” 
Niet alleen de gemeenten, maar ook provin-
cies en Rijk gaan over de leefomgeving. Rade-
maker: “Die hebben het doordrukinstrumenta-
rium ‘Projectbesluit’ voor de plaatsing van 
hoogspanningsmasten of aanleg van een snel-
weg. Ook de minister en waterschappen  
mogen zich met het Omgevingsplan bemoei-
en. Feitelijk mag iedereen zich met het Omge-
vingsplan bemoeien, want alle regels zijn  
appellabel: dat wil zeggen dat je beroep kan 
aantekenen. Dit verhoogt weliswaar het draag-
vlak van de regels, maar of het omgevings-
recht hier nu eenvoudiger van wordt… Hieruit 
blijkt wel dat onder meer omgevingsveiligheid 
een hele goede samenwerking vraagt!” Met de 
komst van het Omgevingsplan wordt een ‘los-
se’ vergunning geïntroduceerd voor bouw en 
ruimtelijke aspecten. Het toekomstige Besluit 
bouwwerken leefomgeving (opvolger van het 
Bouwbesluit) stelt de technische regels. Maar 
als er aanvullende regels gelden op basis van 

Tijs van Lieshout, directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: “De rode draad in mijn loopbaan is dat 

ik wel weet hoe het niet moet, maar niet weet hoe het wel moet.”
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Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland: “We gaan van beloofde kwaliteit naar gerealiseerde  

kwaliteit.”
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het Omgevingsplan is op grond daarvan een 
vergunning nodig. “Denk aan een vuurwerk-
opslag naast een kinderdagverblijf. Dan kan 
die opslag wel aan de technische regels vol-
doen, maar wil je die dan naast een kinder-
dagverblijf?” In het Omgevingsplan kan een 
gemeente verder maatwerkregels kwijt. Met 
een maatwerk regel kan het bevoegd gezag in 
aanvulling op de algemene regels specifieke 
regels stellen die voor een gebied of gebruik 
gelden. Zo kunnen er hogere eisen dan in de 
landelijke regelgeving aan de milieu- of ener-
gieprestatie worden gesteld. Ook regels ten 
aanzien van de aansluitplicht op nutsvoorzie-
ning, brandweer inzet (opstelplaats, bluswa-
ter), het minimale aantal personen voor een 
gebruiksmelding en bruikbaarheid komen bij 
de gemeente te liggen.
Op het moment dat de Omgevingswet in wer-
king treedt, komen verschillende rijksregels te 
vervallen, zoals de regels over geluid en geur. 
Deze regels worden eveneens aan de decen-
trale overheden overgelaten. Bert Rademaker: 
“Voor een goede overgang van de oude naar 
de nieuwe situatie komt er gelukkig wel een 
set regels over de gedecentraliseerde onder-
werpen. Die worden als een soort bruidsschat 
aangeboden, die kan worden toegevoegd aan 
het Omgevingsplan. Uiteindelijk hebben ge-
meenten tot 2029 om de oude regels in het 
Omgevingsplan te verbouwen tot één samen-
hangend geheel met logische keuzes.”

Risicobeheersing in de praktijk

Het plenaire deel werd afgesloten door Hans 
Broekhuizen MCDM, Programmamanager Om-
gevingsveiligheid bij de Veiligheidsregio Rot-
terdam-Rijnmond. Nu kwam vooral de praktijk 
aan bod. “Gaat het Omgevingsplan de risico’s 
in de leefomgeving duidelijker maken?”, aldus 
Broekhuizen. Hij laat een grafiek zien waaruit 
blijkt dat risicobeheersing en regelgeving twee 

kanten op kunnen gaan: of de regels zijn 
zwaarder dan het noodzakelijke risico, of de 
risico’s zijn groter dan de risico’s die de regels 
afdekken. In het eerste geval kunnen de veilig-
heidsmaatregelen worden verminderd, in het 
tweede geval moeten er strengere maatrege-
len komen. “We praten dan over risicogericht 
werken, in plaats van regelgericht.”
Talrijke concrete voorbeelden maken de prak-
tijkrisico’s ineens erg inzichtelijk. Broekhuizen 
toont een video van een windmolen die in een 
storm op hol slaat en uiteindelijk letterlijk uit 
elkaar spat en ter aarde stort. “De wieken  
sloegen tot 4 meter diep de grond in. Een geluk 
dat er niemand liep. En wat te denken van  
ondergrondse leidingen die geraakt worden 
door zo’n afgeslagen wiek?” Ook zien we een 
windmolen waarin brand is ontstaan, waarbij 
zelfs monteurs zijn omgekomen. “Tijd voor een 
blusinstallatie, bovenin een wind molen?” En 
dan het beeld van enkele wind molens bij een 
leidingstraat gevaarlijke stoffen in het Rotter-
dam-Rijmond-gebied en zelfs een windmolen 
op het terrein van een raffinaderij. “Stel dat hier 

brand uitbreekt of een molen bezwijkt. Wat zijn 
dan de gevolgen? Maar de regels verbieden het 
niet!” Ineens wordt pijnlijk duidelijk wat  
omgevingsveiligheid betekent.
We gaan naar waterveiligheid. Broekhuizen 
toont een elektriciteitshuisje dat vreemd  
genoeg in een verdiept deel van een grasveld 
op een bedrijventerrein staat. Blijkbaar is de 
omgeving opgehoogd, maar is het huisje blij-
ven staan. “Bij hevige regen bestaat de kans 
dat het elektriciteitshuisje volstroomt en de 
omgeving zonder stroom komt te zitten. Plaats 
zo’n huisje dan op een terp”, aldus de pro-
grammamanager. “Of neem de hoogbouw op 
de Kop van Zuid in Rotterdam. Als daar 5 centi-
meter water op straat komt te staan, lopen de 
parkeerkelders ook onder. Maar daar zit vaak 
ook de noodstroomvoorziening.”
Nog een voorbeeld: een tunnelbrand. “De tun-
nel is keurig twee uur bestand tegen brand. 
Maar als iedereen veilig buiten de tunnel staat 
en deze stort alsnog in, kan vitale infrastructuur 
maandenlang zijn geblokkeerd. Wat betekent 
dat voor de omgevingsveiligheid? Kijk dus ook 
naar het belang van vitale infrastructuur. Een 
voorbeeld van regels die iets afdekken, maar 
waarbij het risico groter is.” De confronterende 
beelden volgen elkaar snel op: een Vodafone 
schakelcentrum naast een groot bedrijfspand 
met opslag. Het laat zich raden: zitten we da-
genlang zonder bereik door een grote brand bij 
het bedrijfspand? “Of een bandenhandel nabij 
bewoond gebied. In Someren heeft een handel 
vijf dagen staan branden. Dat betekent vijf  
dagen rook over bewoond gebied. Of een groot 
distributiecentrum nabij een ziekenhuis en 
snelweg. Stel dat daar brand uitbreekt: wat zijn 
de gevolgen voor het ziekenhuis, onder meer 
als de snelweg wordt afgesloten door rookover-
last? Conclusie: samenwerking tussen alle dis-
ciplines is heel belangrijk om gebrek aan ken-
nis te compenseren.”

Omgevingsveiligheid

Bert Rademaker, beleidscoördinator wetgeving bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: 

“Omgevingsveiligheid vraagt een hele goede samenwerking.”
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Hans Broekhuizen MCDM, Programmamanager Omgevingsveiligheid bij de Veiligheidsregio Rotterdam- 

Rijnmond: “We moeten meer risicogericht werken, in plaats van regelgericht.”
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