Instrument Ruimtelijke Veiligheid
DOEL

Het op praktische wijze ondersteunen van gemeenten bij het borgen van veiligheid ‘aan de
voorkant’ door afgewogen keuzes te kunnen maken in de ruimtelijke ordening.

BESCHRIJVING METHODE

Het instrument bestaat uit drie delen: een inhoudelijk deel, een procesdeel en een kennisdeel.
In het inhoudelijke deel is aangegeven op welke veiligheids- en gezondheidsaspecten de
adviseurs van de veiligheidsregio letten bij ruimtelijke plannen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt
in
ruimtelijke
visies
(locatievraagstukken)
en
bestemmingsplannen
(inrichtingsvraagstukken). De afspraken die zijn gemaakt over het afstemmen van
werkprocessen: zowel tussen de hulpverleningsdiensten onderling als tussen gemeenten,
provincie en VRGZ vormen het procesdeel. Het kennisdeel ‘veiligheid’ bevat korte toelichtingen
op de verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten die worden meegenomen in het
advies. De doelgroep van dit kennisdeel zijn ruimtelijke ordenaars. Voor de veiligheidsadviseurs
is door ruimtelijke ordenaars een kennisdeel ‘ruimtelijke ordening’ opgesteld. Hiermee krijgt de
adviseur informatie over en inzicht in ruimtelijke ordeningsplannen, -procedures en –
instrumenten. Zie http://www.vrgz.nl/voor-partners/ruimtelijke-veiligheid/ voor meer
informatie
Ruimtelijk plan waar veiligheid op een goede manier geborgd is
Handleiding/advies
Initiatief
Ontwerp
Uitwerking
Realisatie Evaluatie/Monitoring
Woning
Wijk
Gemeente
Provincie
Nationaal
Kwalitatief
Semi kwantitatief
Kwantitatief

PRODUCTEN
SOORT INSTRUMENT
PLANFASE
SCHAALNIVEAU
KWALITATIEF /
KWANTITATIEF
THEMA’S
MILIEU/BRONNEN
GEZONDHEIDSBEVORDERING
SOCIALE KWALITEIT
NATUUR EN WATER
DUURZAAMHEID

EFFECTMAAT
TOETSING AAN EEN NORM
BENODIGDE GEGEVENS
VOORWAARDEN
VOORDELEN
NADELEN
HOE EN DOOR WIE UIT TE

Externe veiligheid, hoogspanningslijnen, evenementen, verkeer, intensieve veehouderij,
bereikbaarheid hulpdiensten
Nee
Sociale veiligheid
Natuurbrand, hoogwater
Nee
Divers; o.a. zones/risicocontouren/afstanden tot een bron- zie achtergronddocumenten op de
website voor meer informatie
Ja, in de vorm van richtlijnen
Divers- o.a. afstand tot de bron, informatie over gevoelige bestemmingen. Zie
achtergronddocumenten op de website voor meer informatie
Niet bekend
Praktische handvatten voor het borgen van veiligheid ‘aan de voorkant’ van ruimtelijke
planvorming
Niet bekend
adviseurs van de veiligheidsregio, ruimtelijke ordenaars,

VOEREN

EIGENAAR,
CONTACTPERSONEN

VRGZ:
Michel van Haaften (Tel. 088-457590/06-53143189; michel.van.haaften@vrgz.nl)
Roel Kerkhoff (Tel. 088-4575177/06-30274709; roel.kerkhoff@vrgz.nl)
Sander van den Hoogen (Tel. 088-4575214/06-46919696; sander.van.den.hoogen@vrgz.nl)
Mieke Okhuysen (Tel. 088-4575182/06-13280419; mieke.okhuysen@vrgz.nl)

BRON (WEBLINK),
INTRODUCTIEJAAR

VOORBEELDPROJECTEN
EVALUATIE INSTRUMENT
OPMERKINGEN

http://www.vrgz.nl/voor-partners/ruimtelijke-veiligheid/
2015
Ja, zie bijv. ‘Kennisdeel ruimtelijke veiligheid’
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