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Maatschappelijke impact 
van brand
Het beperken van de maatschappelijke impact van een brand is nauwelijks in wet- en 

regelgeving geborgd. De komst van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om de 

maatschappelijke impact van een brand te beperken. Dat kan gevolgen hebben voor de 

bouw en het gebruik van bouwwerken of terreinen, maar ook voor bouwwerken of 

terreinen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. 

Tekst ing. Johan van der Graaf

De bouw- en milieuregelgeving geven 
voorschriften om de risico’s van 
branden te beperken. De bouwregel-
geving richt zich op de vluchtveilig-

heid van personen en het beperken van het 
risico van brandoverslag naar naastgelegen 
gebouwen. Milieuregelgeving richt zich op het 
beperken van milieuschade bij een brand. Het 
toekomstige omgevingsplan biedt mogelijkhe-
den om de maatschappelijke impact van 
brand te beperken.

Maatschappelijke impact

Onder maatschappelijke impact van een 
brand1 verstaan we de negatieve gevolgen die 
een brand kan hebben op collectief gekoester-
de waarden of op het functioneren van de 
maatschappij. Denk daarbij aan het stilleggen 
van trein- en vliegverkeer, afsluiten van snel-
wegen, evacuatie van ziekenhuizen, buiten-
sporig veel brandweerinzet bij een brand, en-
zovoort. Met name rookoverlast kan daarvan 
de oorzaak zijn. Als voorbeeld kan een grote 

bedrijfshal met opslagloods worden genoemd 
die in de nabijheid van een snelweg wordt ge-
bouwd. Wanneer als gevolg van een brand in 
een dergelijke bedrijfshal de snelweg moet 
worden afgesloten, is er sprake van maat-
schappelijke impact. Een dergelijke calamiteit 
raakt naast de eigenaar van de bedrijfshal im-
mers ook de directe omgeving en de logistieke 
sector die gebruik maakt van de snelweg. Een 
ander voorbeeld betreft een grote brand op 
een bedrijventerrein in Vijfhuizen2 waarbij de 
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Brandveiligheid

nabijgelegen Polderbaan tijdelijk afgesloten is 
geweest. Er kwam daarbij zoveel rook vrij dat 
vliegtuigen niet op de baan konden landen. 
In de kern gaat het hier over de verhouding 
tussen de individuele vrijheid (van de eige-
naar) en de collectieve belangen (maatschap-
pelijke impact). De vraag die gesteld kan wor-
den is of de samenleving als collectief van een 
individu mag eisen dat hij de risico’s die hij 
neemt zo veel mogelijk beperkt. Of accepteren 
we dat collectieve belangen nu eenmaal af en 
toe aangetast kunnen worden door het doen 
of (na)laten van een individu, als iets dat bij 
het leven in een moderne samenleving hoort?3 
De belangrijkste vraag die gesteld moet wor-
den is welke risico’s we maatschappelijk ac-
ceptabel achten en welke niet? Vervolgens 
gaat het om de vraag wat er gedaan kan wor-
den om deze risico’s te beheersen. De publi-
catie van het NIPV ‘Omgevingsplanregels ter 
beperking van de maatschappelijke impact 
van brand’ (zie verderop) geeft handvatten om 
deze risico’s middels omgevingsplanregels te 
beheersen/te beperken.

Welke mogelijkheden biedt het Omge-

vingsplan?

Het bestemmingsplan wordt met de komst van 
de Omgevingswet ‘verruimd’ tot een omge-
vingsplan. Hiermee verbreedt zich ook de 
doelstelling van het omgevingsplan tot het 
stellen van regels over activiteiten die gevol-
gen hebben (of kunnen hebben) voor de vei-
ligheid en gezondheid van de fysieke leefom-
geving. Daarmee ligt in de rede ook de nega- 
tieve effecten van calamiteiten via omgevings-
planregels in het omgevingsplan te beperken.
Daarbij wordt aangesloten op het begrip ‘on-
gewoon voorval’ uit de Omgevingswet: een 
gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, 
die afwijkt van het normale verloop van een 
activiteit, zoals een storing, ongeluk of calami-
teit, waardoor significante nadelige gevolgen 
voor de fysieke leefomgeving ontstaan of drei-
gen te ontstaan. Een brand met maatschappe-
lijke impact kan als zodanig worden gezien. 

NIPV-publicatie 

Het NIPV heeft begin dit jaar samen met Hajé 
van Egmond (Geregeld BV) en Jacco Huijzer 
(Nieman RI) onderzoek uitgevoerd naar de mo-
gelijkheden tot het stellen van omgevings-
planregels ter beperking van de maatschappe-
lijke impact van brand. Dit onderzoek4 biedt 
een kader waarmee ruimtelijk relevante brand-
veiligheidsrisico’s in een vroeg stadium van 
de totstandkoming van een omgevingsplan bij 
de functietoedeling aan locaties kunnen wor-
den meegewogen. Dit biedt mogelijkheden om 
met een (maatschappelijke) ‘veiligheidsbril’ 

naar toekomstige initiatieven te kijken. Een 
voorbeeld van ruimtelijk relevante brandveilig-
heidsrisico’s is maatschappelijke impact van 
een brand of een ander ongewoon voorval. 
De publicatie van het NIPV geeft een aantal 
voorbeeldplanregels. Deze hebben als doel 
het beschermen van de fysieke leefomgeving 
tegen onaanvaardbare maatschappelijke ef-
fecten bij brand. Onaanvaardbare maatschap-
pelijke effecten kunnen bijvoorbeeld het ge-
volg zijn van het gebruik van bouwwerken of 
terreinen. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveel-
heid opgeslagen vuurbelasting of gevaarlijke 
stoffen, of het gegeven dat een brand moeilijk 
te blussen is, zoals bij grote hoeveelheden 
opgeslagen lithium-ionbatterijen. 
Omgevingsplanregels mogen geen bouwtech-
nische voorschriften bevatten. De omgevings-
planregels die zijn gericht op de maatschap-
pelijke impact van brand mogen namelijk niet 
zijn gericht op onderwerpen die reeds zijn ge-
regeld in landelijk geldende algemene maatre-
gelen van bestuur (AMvB’s). Bouwtechnische 
voorschriften zijn immers opgenomen in het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, het 
toekomstige Bouwbesluit). Verder mogen de 
regels niet tot doel hebben het milieu te be-
schermen. Dit wordt namelijk al geregeld in 
het landelijk geldende toekomstige Besluit 
activiteiten leefomgeving. Uiteraard kan de 
initiatiefnemer op eigen initiatief kiezen voor 
technische maatregelen om de onaanvaardba-
re maatschappelijke effecten bij brand te be-
perken. Zo kan bijvoorbeeld een sprinklerin-
stallatie worden toegepast om de omvang van 
de brand en de tijdsduur daarvan te beperken, 
zodat ook de overlast in de omgeving wordt 
beperkt. 

Voorbeeldplanregels

In de publicatie van het NIPV zijn de voor-
beeldplanregels erop gericht om te borgen dat 
(zeer kwetsbare) objecten en vitale infrastruc-
tuur in een gebied bruikbaar blijven. Denk 
hierbij aan energievoorzieningen en de zorg, 
maar ook de fysieke infrastructuur (wegen, 
spoorwegen). Een brand in een bedrijfshal 
met gevaarlijke stoffen kan door rookontwik-

Figuur 1. Rookbeschermingsgebied, rookbron en rookbeschermingsobject.
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keling en rookverspreiding bijvoorbeeld het 
afsluiten van een spoor- of wegverbinding tot 
gevolg hebben, of leiden tot stroomuitval van 
een hoogspanningsverbinding in de buurt. 
Doel van de omgevingsplanregels is het voor-
komen van onaanvaardbare verstoring van de 
continuïteit van de samenleving. Bij het bepa-
len van de gebieden waarin maatregelen 
noodzakelijk zijn, kan daarom gewerkt worden 
met zogenoemde rookbeschermingsgebieden 
rondom (zeer) kwetsbare gebouwen of loca-
ties en onderdelen van de vitale infrastruc-
tuur. Een rookbeschermingsgebied is een ge-
bied waar bescherming wordt geboden tegen 
onaanvaardbare maatschappelijke effecten bij 
een brand. Binnen deze gebieden kan sprake 
zijn van een verbod op of van een vergunning-
plicht voor bepaalde omgevingsplanactivitei-
ten. 
In figuur 1 is een voorbeeld te zien van een 
mogelijke uitwerking hiervan in de vorm van 
een rookbron zoals een bedrijfsmatige opslag 
van gevaarlijke stoffen en een rookbescher-

mingsgebied langs (bijvoorbeeld) een essenti-
ele wegverbinding (rookbeschermingsobject). 
Een rookbron betreft bijvoorbeeld een bouw-
werk waar een grote, langdurige brand kan 
ontstaan die veel overlast in de omgeving kan 
veroorzaken. Rookbeschermingsobjecten be-
treft een aantal onderdelen van de fysieke 
leefomgeving die bijzondere bescherming be-
hoeven tegen de effecten van een brand, zoals 
een snelweg.

Vervolgonderzoek

De NIPV-publicatie biedt de nodige kaders 
waarbinnen het stellen van regels ter bescher-
ming tegen onaanvaardbare maatschappelijke 
effecten bij brand mogelijk is. Er is echter ook 
vervolgonderzoek noodzakelijk. Het is van be-
lang dat de aangeboden kaders en voorbeeld-
planregels verder worden uitgewerkt in con-
crete grenswaarden voor bijvoorbeeld brand- 
duur en rookeffecten en bepalingsmethoden 
daarvoor. Het ontwikkelen daarvan vraagt nog 
wel enig onderzoek en afstemming met brand-

veiligheidsdeskundigen, bouwjuristen en 
planologisch juristen.

Downloaden NIPV-publicatie ‘Omgevingsplan-
regels ter beperking van de maatschappelijke 
impact van brand’: ga naar https://nipv.nl. Vul 
in het zoekvak in: ‘omgevingsplanregels’.

↘ Informatie over de auteur
 Ing. Johan van der Graaf is senioronderzoeker/adviseur 

bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). 

1. https://www.brandveiligmetstaal.nl/upload/File/actu-
eel/20180628_IFV_Maatschappelijke_impact_van_branden.
pdf.
2. https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/air-
ports/polderbaan-schiphol-korte-tijd-gesloten-vanwege-rook-
door-brand-bij-a9.
3. Ulrich Beck schreef hierover zijn bekende werk Risikogesell-
schaft (risicomaatschappij).
4. https://nipv.nl/wp-content/up-
loads/2022/03/20211220-IFV-Omgevingsplanregels-ter-beper-
king-maatschappelijke-impact-brand.pdf.
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