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Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De raad stelt de Beleidsvisie Externe Veiligheid vast. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Externe veiligheid betreft de inschatting van het risico en de kans om buiten een inrichting te 
overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij 
een gevaarlijke stof betrokken is. Externe veiligheid speelt een rol in ruimtelijke procedures 
en andere besluitvorming van en namens bestuursorganen van de gemeente. Ons college 
en uw raad zijn beide bevoegd gezag als het gaat om planologische procedures. De raad 
voor de totstandkoming van bestemmingsplannen en de advisering in uitgebreide 
procedures als bedoeld in de Wabo. Ons college is bevoegd gezag voor de afgifte van een 
omgevingsvergunning. In de ruimtelijke afweging voor die planologische besluiten moet een 
externe veiligheidstoets worden verricht. In dat kader is ook een duidelijke visie van ons 
college en uw raad op de externe veiligheid wenselijk. 

 
Sinds het vaststellen van Beleidsvisie Externe Veiligheid 2008-2011 is er veel veranderd in 
de wet- en regelgeving. Dit is reden om het beleid te actualiseren.  
De nieuwe beleidsvisie is bedoeld om duidelijke kaders aan te geven aan de gemeente, de 
Veiligheidsregio NHN en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hoe om te gaan met externe 
veiligheid. Wanneer dit geactualiseerde beleid is vastgesteld, is een instrument voorhanden 
welke bij de uitvoering kan worden gebruikt. 
 
Kern van de beleidsvisie  
Om tot een veilige leefomgeving te komen worden er vanuit de Rijksoverheid risiconormen 
gesteld aan bedrijven. Binnen de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid 
wordt ook ruimte aan gemeenten en provincies geboden om eigen veiligheidsambities te 
formuleren. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het bieden van veiligheid voor 
haar burgers wenst de gemeente Bergen een heldere visie op veiligheid. In de beleidsvisie 
externe veiligheid is in 2008 gekozen voor een ambitieniveau veilig wonen en recreëren. Dit 
ambitieniveau houdt in dat wij er voor kiezen om de risico’s voor kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten zoveel mogelijk te beperken. In de beleidsvisie is een aantal normen en 
aanvullende normen beschreven. De uitgangspunten van de beleidsvisie 2008-2011 zijn 
ongewijzigd gebleven.  
 
De speerpunten van de voorliggende beleidsvisie zijn: 
-Risicobedrijven worden zoveel mogelijk gepositioneerd op aangewezen bedrijventerreinen;  
-Nieuwe vestiging van inrichtingen van een zware risicocategorie worden niet toegestaan; 
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-In elke woonkern wordt slechts één vuurwerkopslag toegestaan;  
-Het ontstaan van nieuwe conflicterende situaties wordt voorkomen door toetsing aan de 
beleidsvisie, door borging van externe veiligheid in besluitvormingsprocessen en door 
multidisciplinair overleg.  
 
Definitie externe veiligheid 
Externe veiligheid beschrijft de kans dat personen in de omgeving van een inrichting waar 
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer wordt van een ongeval met die stoffen. 
Externe veiligheid is een begrip uit het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)’ en 
bestrijkt de volgende gebieden: ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen/ 
omgevingsvergunningen), milieu (omgevingsvergunningen) en risicobeheersing, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing (met name brandweeraangelegenheden).  
 
In Nederland is het beleid met betrekking tot externe veiligheid aan de ene kant gericht op de 
kans op het risico op overlijden. Met andere woorden het beleid voor externe veiligheid is 
erop gericht dat er vooraf een risicoafweging wordt gemaakt om zoveel mogelijk dodelijke 
slachtoffers te voorkomen. Hiervoor is een vergunningstelsel van de milieuvergunning 
ingericht. Voordat de desbetreffende inrichting in werking kan treden heeft in het kader van 
milieuvergunning een toetsing plaatsgevonden op onder andere het gebied van externe 
veiligheid.      
 
Externe veiligheid bestaat uit in feite uit twee onderdelen:  
 

• risico’s bij en externe veiligheid van inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen 
wordt gewerkt (denk hierbij aan, opslag vuurwerk, chemicaliën en LPG-
tankstations); 

• transportrisico’s (vervoer gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water en 
buisleidingen).  

 
Daarnaast is het beleid met betrekking tot externe veiligheid gericht op aspecten als 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid van een incident. Hiermee wordt ook de kans op 
gewonden meegewogen.  
 
In aanvulling op de bovenstaande alinea, gaat externe veiligheid ook over BRZO-bedrijven 
(meest risicovolle bedrijven: w.o. de gasopslag TAQA) en de (beperkt) kwetsbare objecten 
(verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven, woningen, winkels e.d.).   
In deze beleidsvisie staat beschreven hoe de gemeente binnen haar gebied omgaat met het 
beheersen van risico’s voor burgers die kunnen ontstaan bij het gebruik en de opslag van 
gevaarlijke stoffen.  
 
Gasopslag Bergermeer (TAQA) 
De gasopslag Bergermeer van TAQA is de enige BRZO instelling in onze gemeente en heeft 
daarmee een bijzondere positie op het gebied van externe veiligheid.  
Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor onder meer de aspecten milieu en 
veiligheid liggen bij deze inrichting bij de provincie cq. het Rijk.  
De inspectie voor de milieucontrole wordt geïnitieerd door de provincie en uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied in samenwerking met de Veiligheidsregio NHN.  
De BRZO-inspectie wordt geïnitieerd door het Rijk en uitgevoerd door de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid samen met de regionale brandweer NHN en de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied. 
 
Mocht er zich ondanks de risicobeperkende maatregelen een incident voordoen dan zijn 
TAQA en de hulpverleningsdiensten hierop voorbereid.  
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Voor de installaties van TAQA in de Boekelermeer in Alkmaar en de gasopslag in de 
Bergermeer is een rampbestrijdingsplan opgesteld waarbinnen de risico-scenario’s zijn 
benoemd.  
 
De Veiligheidsregio NHN is verantwoordelijk voor het opstellen van een rampbestrijdingsplan 
en heeft op basis van de Wet Veiligheidsregio’s een informatieplicht om de bevolking te 
informeren over risico’s en bestrijdingsmaatregelen. Het ontwerp-rampbestrijdingsplan TAQA 
ligt in november 2014 ter inzage bij de gemeenten Bergen en Alkmaar.  
 
Het vaststellen van de Beleidsvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Met deze Beleidsvisie Externe Veiligheid heeft de gemeente een transparant toetsingskader 
dat duidelijk aangeeft hoe de gemeente Bergen omgaat met bestaande en toekomstige 
externe veiligheidssituaties. De beleidsvisie geeft aan waar ontwikkelingen mogelijk zijn en 
onder welke voorwaarden.  
 
Die informatie is niet alleen voor bestuurders van belang, maar wordt ook geïntegreerd in 
besluitvormingsprocedures. Tevens is de beleidsvisie een instrument dat duidelijk maakt 
richting burgers hoe de gemeente omgaat met Externe veiligheid.  
Daarnaast hebben ook externe partijen als de RUD, de Veiligheidsregio NHN, de provincie 
en de buurgemeenten een duidelijk beeld van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente 
Bergen.  
 
Met deze beleidsvisie is de veiligheidsketen van preventie tot bestrijding van calamiteiten 
zowel lokaal als regionaal geborgd.   
 
Deze beleidsvisie is door multidisciplinair overleg tot stand gekomen. De afdeling 
risicobeheersing van de Veiligheidsregio NHN en de Regionale Uitvoeringsdienst hebben bij 
nagenoeg alle gemeenten in NHN bijgedragen aan de lokale Beleidsvisie Externe Veiligheid.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Externe Veiligheid is een multidisciplinair onderwerp. Nagenoeg alle afdelingen binnen de 
gemeente Bergen leveren een bijdrage aan externe veiligheid. Onder meer bij het verlenen 
van een vergunning, het tot stand brengen van een bestemmingsplan, maar ook bij het 
nemen van een verkeersbesluit waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van kwetsbare 
objecten als scholen of woongroepen. Dit doet de gemeente met onder meer de partners van 
de Veiligheidsregio en de RUD, maar ook bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en 
buurgemeenten.  
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
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 komt hier niet voor in aanmerking omdat: elke gemeente besluit zelfstandig of en 
waar risicovolle objecten worden toegestaan.  
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, in overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: Jaap Water, Veiligheidsregio NHN, Jeffry van Hooren, 
Prevent adviesgroep 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Door de komst van nieuwe wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening is het 
noodzakelijk om het beleid externe veiligheid te actualiseren. Een andere mogelijkheid om 
het beleid over externe veiligheid te vertalen is via de bestemmingsplannen. Dit is een 
omslachtig en tijdrovend proces. Een overkoepelend beleidspecifieke visie heeft daarom de 
voorkeur. Bij de totstandkoming van nieuwe bestemmingsplannen en omgevingsvergunning 
vindt de vertaalslag van de beleidsuitgangspunten naar het concrete besluit plaats.   
Het ambitieniveau aangaande het positioneren van risico bedrijven is ongewijzigd.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Het beleid Externe Veiligheid is reeds geborgd in de besluitvormingsprocessen op het gebied 
van ruimtelijke ordening en vergunningen. Als gevolg van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de Wro moet bij de afweging van een planologisch besluit een 
externe veiligheidstoets worden verricht.  
De multidisciplinaire afstemming met regionale partners wordt geborgd in een periodiek 
ambtelijk overleg. De raad wordt elke 2 jaar geïnformeerd over resultaten van de uitvoering 
van het beleid. Dit gebeurt via de nieuwsbrief.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Dit beleid heeft beperkte financiële gevolgen omdat het onderwerp reeds geborgd is binnen 
de reguliere processen.  
De coördinatie Externe Veiligheid is ingebed binnen de bestaande formatie en 
ondergebracht bij een medewerker Vormgeving van de afdeling Ontwikkeling. Dit kost een 
ongeveer 6 uur per kwartaal (jaarlijks 24 uur). Eind 2015 zal hierover gerapporteerd worden. 
Daarnaast worden er bij de Veiligheidsregio (regionale brandweer) een aantal uren advies 
ingewonnen die zijn opgenomen in het pluspakket. De gemeente heeft aangegeven het 
aantal uren dat de gemeentelijke brandweer bijdraagt aan besluitvorming ruimtelijke 
ordening en vergunningen per 1 januari 2015 ook af te nemen van de regionale brandweer 
middels het pluspakket. Dit is al opgenomen in de gemeentelijke begroting.  
Tot slot wordt in het kader van externe veiligheid jaarlijks door de RUD de RRGS database 
bij gehouden. Dit vraagt jaarlijks een bijdrage van 20 uur. Hiervoor is geld gereserveerd bij 
de afdeling Ontwikkeling.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nvt 
Risico’s: nvt 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit is het onderwerp Externe Veiligheid geborgd en voldoet het aan actuele 
regelgeving. Verschillende afdelingen en partners werken aan externe veiligheid. Door 
periodieke afstemming wordt kennis en expertise vanuit eigen reguliere bedrijfsvoering 
gedeeld en wordt de lokale veiligheid gewaarborgd.  
 
 
Bijlagen: Beleidsvisie Externe Veiligheid 
 
 
 
 
Bergen, 28 oktober 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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