
Contactgegevens:

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
040-2203203
omgevingsadvisering@vrbzo.nl
www.vrbzo.nl

Veiligheidsregio Brabant-Noord
088-0208283
risicobeheersing@brwbn.nl
www.vrbn.nl

Bij maatwerkadvisering vragen we u om de specialist(en) van 
de veiligheidsregio te betrekken in de vooroverlegfase van een 
nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. In deze fase kan het ontwerp 
immers nog worden aangepast en veiliger gemaakt. Zo kunnen 
we sneller anticiperen op een veiligere omgeving. Maak via 
omgevingsadvisering@vrbzo.nl of risicobeheersing@brwb.nl een 
afspraak.

Hopelijk maakt deze werkwijze uw werk makkelijker. Wij zijn altijd 
bereid om deze onze nieuwe werkwijze bij u toe te lichten en u te 
ondersteunen bij vraagstukken over veiligheid. Ook bij ontwikkelingen 
zonder risico’s over externe veiligheid. Voor telefonische informatie: 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  040-2203203 
Veiligheidsregio Brabant-Noord  088-0208208 

RICHTLIJN ADVISERING EXTERNE 
VEILIGHEID VOOR RUIMTELIJKE PLANNEN 
MAATWERK- OF STANDAARDADVIES VOOR GEMEENTEN 

De Omgevingswet komt er aan. Een aantal definities zal ver-
anderen. Onveranderd blijft het doel om (kwetsbare) personen 
zo ver en zo veilig mogelijk van een risicobron te situeren. Als 
er belangrijke wijzigingen volgen uit de Omgevingswet, krijgt 
u van ons een nieuwe versie van deze brochure.



Van alleen maatwerk naar maatwerk én standaard

De veiligheidsregio adviseerde tot voor kort altijd op maat bij 
ruimtelijke plannen waarin externe veiligheid relevant is. De ervaring 
leert dat voor bijvoorbeeld ontwikkelingen op grotere afstanden 
tot risicobronnen de veiligheidsregio standaard dezelfde adviezen 
gaf. Om het de gemeente en de veiligheidsregio gemakkelijker te 
maken, kunt u gebruik maken van een standaardadvies bij bepaalde 
ontwikkelingen. Ons maatwerkadvies beschrijft de mogelijkheden 
van zelfredzaamheid van gebruikers in het plangebied en de 
bestrijdbaarheid van een incident en hoe beide kunnen worden 
verbeterd. Ook kunt u lezen wat de effecten zijn van een incident met 
gevaarlijke stoffen (risicobron) op de omgeving.

Snellere advisering

Met dit standaardadvies heeft u meteen ons advies voor uw 
verantwoording van het groepsrisico. Dit levert de gemeente tijd en 
gemak op. Overigens mag u altijd om maatwerkadvies vragen als 
u daar toch behoefte aan heeft. De veiligheidsregio heeft voor een 
maatwerkadvies het ruimtelijk plan van u nodig. U kunt dan binnen 
zes weken een schriftelijk maatwerkadvies verwachten.

Standaardadvies

Het standaardadvies staat niet in deze brochure maar krijgt u apart van 
ons. Zo kunt u dit gebruiken bij de wettelijk verplichte verantwoording 
van het groepsrisico. Ook is hierin vermeld op welke manier 
onderdelen uit het standaardadvies in de realisatiefase zijn geborgd. 
In dit standaardadvies komen onderdelen over de optimalisatie van 
zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid van een incident aan de orde. 

Een risicobron is een bedrijf met gevaarlijke stoffen (zowel 
categoriale inrichtingen als niet-categoriale inrichtingen) 
en/of een transportroute met gevaarlijke stoffen, zoals 
een buisleiding, een weg, het water en het spoor. Alle 
risicobronnen in Nederland zijn vastgelegd op de risicokaart 
die inzichtelijk is via www.risicokaart.nl.

De wettelijke grondslag van advisering bij ruimtelijke plannen 
waarin externe veiligheid relevant is, is artikel 12 lid 2 van 
Besluit externe veiligheid buisleidingen, of artikel 9 van het 
Besluit externe veiligheid transportroutes, of artikel 13 lid 3 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Externe veiligheid bij de ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen

In deze brochure beschrijven de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord wan-
neer gemeenten bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen een maatwerkadvies moeten 
aanvragen. Of wanneer zij het standaardadvies kunnen toepassen. 

Bij het bepalen of standaard- of maatwerkadvies nodig is, gebruikt u 
het onderstaande schema. De M staat voor maatwerkadvies en de S 
voor Standaardadvies.

Er zijn 2 zaken die bepalen of er sprake is van maatwerk-
advies of standaardadvies:

Worden in het ruimtelijk plan (in een gebouw) of in het plange-
bied zeer kwetsbare of grote groepen personen toegevoegd?

Wat is de afstand van de nieuwe ontwikkeling tot aan een 
risicobron (transport of bedrijf)?

M = maatwerkadvies 
S  = standaardadvies

< 30 
meter tot 
risicobron 
transport

< 30 meter 
tot risico-
bron bedrijf

Tussen 30 
en 200 
meter tot 
risicobron 
transport

Tussen 30 
en 200 
meter tot 
risicobron 
bedrijf

Tussen 
200 meter 
en 750 
meter tot 
risicobron 
transport

Tussen 
200 meter 
en 750 
meter tot 
risicobron 
bedrijf

Meer 
dan 750 
meter tot 
risicobron 
transport

Meer dan 
750 meter 
tot risico-
bron bedrijf

Zeer kwetsbare personen M M M M S M S S

Meer dan 50 personen in 
het plangebied

M M M M S M S S

Minder dan 50 personen 
in het plangebied

M S S S S S S S

Wanneer standaard en wanneer maatwerk?

Zeer kwetsbare gebouwen hebben volgens Besluit 
Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet) een …

Gezondheidszorgfunctie met bed-
gebied

Woonfunctie voor zorg

Onderwijsfunctie (basisschool)

Onderwijsfunctie (minderjarigen met 
lichamelijke of geestelijke beperking)

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang

Celfunctie


