
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 27 mei 2008 
Naam opsteller : H. Butter-de Jong 
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong, B. Dam, M. Blankendaal 
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Onderwerp: Beleidsvisie Externe veiligheid gemeente Bergen 2008 – 2011. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De beleidsvisie Externe veiligheid gemeente Bergen 2008 -2011 vaststellen.  

Het ambitieniveau Veilig wonen en recreëren vaststellen.  
Beperkt kwetsbare objecten, waarvoor richtwaarden gelden in plaats van 
grenswaarden, mogen nergens in een nieuwe situatie binnen de PR=10-6 
contour van een bedrijf of transportader liggen.  
In bestaande situaties te streven de risico's voor (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen de PR=10-6 contour zoveel mogelijk te beperken.  
In de APV op te nemen dat per voormalige gemeente één vuurwerkverkooppunt 
is toegestaan. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In de beleidsvisie Externe veiligheid geeft het college zijn visie op de beheersing van 
risico’s. Het gaat om risico’s als gevolg van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Risico’s voor mensen die niet deelnemen aan de activiteit die het risico met zich 
meebrengt (‘externen’). Tevens geeft het college aan hoe veilig het in Bergen moet zijn 
(ambitieniveau). Dit ambitieniveau houdt in dat risico’s voor kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten zoveel mogelijk beperkt worden. In de beleidsvisie staat hiervoor een aantal 
normen en aanvullende normen beschreven. 
 
Conform de inspraakverordening heeft de concept beleidsvisie zes weken ter inzage 
gelegen, van 11 oktober tot 22 november 2007. Er zijn vier reacties binnengekomen. Deze 
reacties zijn verwerkt in bijgevoegde inspraaknota en, indien van toepassing, in de 
definitieve beleidsvisie. 

 
Het initiatief voor het opstellen van een beleidsvisie Externe veiligheid heeft de MRA 
genomen. De reden hiertoe was de invoering van verschillenden besluiten en regelingen die 
voor gemeenten extra taken meebrengen. De grote lijnen van deze taken zijn helder, maar 
consequenties hiervan niet altijd te overzien. Met een lokaal beleidsplan Externe veiligheid 
wordt hierin duidelijkheid gecreëerd. Bovendien verlangt de inspectie VROM van de 
gemeente beleid op dit gebied.  
 
In oktober 2005 heeft het college een bestuursopdracht gegeven tot het opstellen van een 
beleidsplan Externe veiligheid. Omdat bij het onderwerp veel beleidsvelden zijn betrokken, 
is de beleidsvisie opgesteld door een werkgroep van medewerkers van veiligheid, 
brandweer, milieu en ruimtelijke ordening. Als basis is – volgens regionale afspraak - 
gebruik gemaakt van de format van Bost Adviesgroep. Om de beleidsvisie te laten 
aansluiten bij de situatie in de gemeente Bergen én de actualiteit is op een aantal 
onderdelen van het format afgeweken. 
 

 

 

    1



- 2 - 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De gemeente moet de integrale afweging maken of het veiligheidsrisico van een bepaalde 
activiteit aanvaardbaar is. De termen plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) 
spelen hierin een belangrijke rol. Aan het bepalen van het PR zijn strikte eisen verbonden, 
maar voor het GR geldt een grote mate van beleidsvrijheid voor gemeenten. Hier heeft de 
Rijksoverheid geen normen gesteld, maar geldt de verantwoordingsplicht: de gemeente 
dient een eigen afweging en onderbouwing te geven van de aanvaardbare omvang van het 
groepsrisico. In deze afweging spelen naast ruimtelijke ontwikkelingen, rampenbestrijding 
en zelfredzaamheid ook criteria als economische, maatschappelijke en financiële aspecten 
een rol. In de beleidsvisie Externe veiligheid geeft het college duidelijk aan waar zijn ambitie 
op dit gebied ligt namelijk: ‘De gemeente Bergen is een gemeente waarin veilig wonen en 
recreëren de belangrijkste uitgangspunten zijn’. 
  
Het beoogde resultaat is duidelijkheid in beleid richting bedrijven die met gevaarlijke stoffen 
werken en een zo veilig mogelijke gemeente voor inwoners en recreanten. 
 
In het uitvoeringsprogramma Externe veiligheid staan indicatoren genoemd die jaarlijks 
worden gemonitord. Indien uit deze monitor blijkt dat Bergen binnen de aangegeven 
waarden blijft, is het doel bereikt. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente maakt de integrale afweging bij bepaalde veiligheidsrisico’s. Is op onderdelen 
bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, maakt de bestemmingsplannen en is belast met 
de voorbereiding op de rampenbestrijding. 
 
De regionale brandweer (Veiligheidsregio) heeft uit hoofde van het Bevi, het 
Vuurwerkbesluit en het Brzo een verplichte adviesfunctie bij vergunningverlening en 
bestemmingsplan. 
 
De Milieudienst Regio Alkmaar voert taken op het terrein van externe veiligheid uit. 
 
Bedrijven die met gevaarlijks stoffen werken. Zij dienen zich te houden aan regels en 
veiligheidseisen van Rijk, provincie en gemeente. 
 
Burgers moeten weten welke risico’s er zijn in hun omgeving en hebben belang bij een zo 
veilig mogelijke omgeving. 
 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen.  
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het betreffen structurele werkzaamheden en de raad wordt jaarlijks in een 
kwartaalrapportage geïnformeerd. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De MRA onderhoudt de RRGS database. Hiervoor is een jaarlijkse bijdrage van 20 uur à  

€ 75,00 nodig. Hiervoor is geld gereserveerd in de begroting van de brandweer. 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Op basis van wetgeving moeten gemeenten extern veiligheidsbeleid vaststellen. 

  
 
 
 
 
Bijlagen:   
 
 
 
Bergen, 15 april 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 


