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Geacht college, 

Het project 'Onderzoek borging EV in gemeentelijke bestemmingsplannen' 
omvat een onderzoek naar de mate waarin gemeenten externe veiligheid 
meenemen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Dit onderzoek vond plaats 
vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder voor het domein 
omgevingsrecht. In onze brief van 30 juni 2014 informeerden wij u over doel en 
inhoud van ons thema onderzoek. 

Bijgevoegd treft u aan het inspectierapport met daarin de waarnemingen, 
conclusies en verbetervoorstellen. De waarnemingen zijn verwerkt in bijlage 1, 
de conclusies staan in hoofdstuk 3 en de verbetervoorstellen in hoofdstuk 4 van 
het rapport. Het inspectierapport is vooraf in concept per mail op 21 juli 2016 
aan uw gemeente toegezonden met gelegenheid voor reactie. Wij ontvingen op 
27 juli 2016 een reactie. De reactie is door ons betrokken bij het opstellen van 
het definitieve inspectierapport. 

Bij het overzien van de conclusies en verbetervoorstellen valt het ons positief op 
dat uw gemeente zichtbaar belang hecht aan het meenemen van externe 
veiligheid in bestemmingsplannen. Onze complimenten hiervoor. 
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Datum 

6 oktober 2016 

Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

Contactpersoon 

W . A . M . (Nanny) van Rooij -

Vredenbregt 

Telefoon 

(073) 681 27 55 

Email 

nvrooij@brabant.nl 

Bijlage(n) 

1 

Gelet op het voorgaande vragen wij u: 
1. De betreffende verbetervoorstellen ter harte te nemen; 
2. De raad van uw gemeente deze brief en het inspectierapport ter info 

aan te bieden. 

Het Brabant brede eindrapport met een totaaloverzicht van alle bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen zal u in de tweede helft van oktober worden 
toegestuurd. Een tabel met een overzicht van alle beoordeelde 

Bereikbaarheid met 
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 
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bestemmingsplannen per gemeente met de meest relevante bevindingen maakt 
deel uit van het rapport 

Wi j vertrouwen op uw medewerking. Ingeval van vragen over dit onderwerp, 
kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens staan in de 
referentiekolom van deze brief. 

Datum 

6 oktober 2016 

Ons kenmerk 

C 2 1 9 6 7 8 2 / 4 0 7 0 6 9 1 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

Mw. drs. E. Breebaart, 
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 
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^ Onderzoek borging EV in gemeentelijke 
. I Contactpersoon 

bestemmingsplannen „ „ 
v 1 N. van Rooij 

Beleidsmedewerkster EV 

Afdeling 

Natuur en Milieu 

Email 

nvrooij@brabant.nl 

Datum 
6 oktober 2016 
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1 V o o r w o o r d 

Gemeenten en waterschappen hebben veel wettelijke medebewindstaken op het terrein van het 
omgevingsrecht. De provincies hebben sinds 1 oktober 2012 de wettelijke taak gekregen als 
interbestuurlijk toezichthouder omgevingsrecht. Dat wil zeggen dat de provincies bekijken of een 
gemeente of waterschap haar taken op het terrein van het omgevingsrecht goed uitvoert. In 
Brabant richten wij ons daarbij in hoofdzaak op de taken vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. En wel vooral daar waar er sprake is van risico's voor veiligheid en volksgezondheid 
of kans op onherstelbare schade. 

Het Beleidsplan IBT 2016-2019 bevat onze doelen en prioriteiten voor het interbestuurlijk toezicht 
(IBT). Die beleidsdoelen worden vertaald naar activiteiten in een jaarlijks Uitvoeringsprogramma 
IBT. Externe veiligheid (hierna: EV) in bestemmingsplannen is een van de risicothema's in het 
vorige beleidsplan IBT 201 3-2015 dat prioriteit heeft gekregen. In het Uitvoeringsprogramma IBT 
2014 en 2015 is deze activiteit opgenomen. 

Brabant breed onderzoek borging EV in gemeentelijke bestemmingsplannen 
Het project 'Onderzoek borging EV in gemeentelijke bestemmingsplannen' omvat een onderzoek 
naar de mate waarin gemeenten externe veiligheid meenemen bij het opstellen van 
bestemmingsplannen. Om dit in beeld te krijgen zijn bestemmingsplannen via de site 
www.ruimtelijkeplannen.nl getoetst. Deze toets voeren wij uit bij alle gemeenten in de provincie 
Noord-Brabant. 
Als uit de toetsing blijkt dat er mogelijk sprake is van een latente of urgente saneringssituatie wordt 
contact opgenomen met de betreffende gemeente voor het verifiëren van de waarnemingen en het 
maken van afspraken om tot een passende oplossing te komen. 

Na afronding van alle beoordelingen stellen wij een rapportage op, met een totaaloverzicht van 
de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De rapportage geeft een Brabant breed beeld van 
de mate waarin EV in bestemmingsplannen is meegewogen. De rapportage wordt bekend 
gemaakt en gepubliceerd. Elke gemeente ontvangt een (digitaal) exemplaar. 

Onderzoek borging EV in bestemmingsplannen 
Voor uw gemeente zijn 3 vastgestelde plannen bekeken. Dit rapport bevat onze waarnemingen, 
conclusies en verbetervoorstellen. 
Uit de toetsing van de bestemmingsplannen blijkt dat er veel aandacht is besteed aan het 
meenemen van externe veiligheid in bestemmingsplannen. Wel is extra aandacht nodig voor het 
inventariseren van alle risicobronnen en de verantwoording van het groepsrisico. 
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2 Doel , a f b a k e n i n g en a a n p a k 

Doel van het project "Onderzoek borging externe veiligheid in gemeentelijke 
bestemmingsplannen" is om te onderzoeken of in de uitvoeringspraktijk bij een gemeente het 
aspect EV voldoende is meegewogen in de vastgestelde bestemmingsplannen. Wi j hebben hierbij 
geen plannen geraadpleegd waarbij de vaststelling vóór 2012 heeft plaatsgevonden. Toetsing 
vindt plaats op de volgende onderdelen: 
* Zijn alle risicobronnen geïnventariseerd; 
* Is EV opgenomen in de toelichting, regels en verbeelding; 
' Is getoetst aan de grens- en richtwaarden van het plaatsgebonden risico; 
* Zijn de wettelijke stappen van de verantwoording groepsrisico doorlopen; 
* Is advies gevraagd aan de veiligheidsregio; 
* Is dit advies meegenomen in de groepsrisicoverantwoording; 
* Is het groepsrisico bestuurlijk verantwoord. 

Binnen uw gemeenten zijn de volgende bestemmingsplannen getoetst: 
1. Reinierpolder 
2. Buitengebied Dinteloord en Prinsenland 
3. Steenbergen Zuid 

Hierbij is gebruikgemaakt van de informatie op de site www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.risicokaart.nl. 

Op 4 december 2015 heeft u een memo met onze bevindingen over de plannen via de mail 
ontvangen. Deze bevindingen vindt u terug in bijlage 1. Tijdens een bezoek aan uw gemeente op 
9 december 2015 heeft hierover mondeling overleg plaatsgevonden met ondergenoemde 
medewerkers van uw gemeente. Op 21 juli 2016 is het concept inspectierapport met daarin de 
waarnemingen, conclusies en verbetervoorstellen voor een ambtelijke reactie toegezonden aan 
uw gemeente. Hierop hebben wij op 27 juli 2016 een schriftelijke reactie ontvangen. Deze is 
weergegeven in bijlage 1 en verwerkt in dit definitieve inspectierapport. 

N a m e n s d e g e m e e n t e 
N a a m Functie 
Mevrouw M. Timmersmans Beleidsmedewerkster Milieu 

De heer M. Meulblok Beleidsmedewerker RO 

De heer K. Kerstens Beleidsmedewerker RO 

De heer M. de Jong Beleidsmedewerker RO 

N a m e n s d e Provincie Noord -Braban t 
N a a m Functie 
Mevr. N. van Rooij Beleidsmedewerkster Externe veiligheid 

Dhr. L. Stortelder Medewerker externe veiligheid (inhuur ODZOB) 
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3 Conclusies 

In paragraaf 3.1 staan de wettelijke normen waaraan wij toetsen. De conclusies in paragraaf 3.2 
zijn gebaseerd op de in bijlage 1 opgenomen waarnemingen. 

3.1 Wette l i jke n o r m e n 
» Wet ruimtelijke ordening 
« Besluit externe veiligheid inrichtingen 
» Besluit externe veiligheid buisleidingen 
» Besluit externe veiligheid transportroutes f Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen 
» Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
» Registratiebesluit externe veiligheid 
« Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
» Besluit omgevingsrecht 

3.2 Conclusies 
» In bestemmingsplan Reinierpolder is externe veiligheid volledig en goed uitgewerkt. Dit plan 

kan dienen als voorbeeld plan. 
» Bij de plannen 'Buitengebied Dinteloord en Prinsenland' en 'Steenbergen Zuid' zijn de 

risicobronnen die buiten de gemeente Steenbergen liggen met invloedsgebieden die over 
betreffende plannen reiken (zoals Sabic in Bergen op Zoom op 1 1 km afstand) niet 
geïnventariseerd. 

» De wettelijke stappen van de verantwoording van het groepsrisico zijn bij de plannen 
'Buitengebied Dinteloord en Prinsenland' en 'Steenbergen Zuid' niet zichtbaar genoeg 
doorlopen. Dit komt onder andere door het missen van de 'externe' risicobronnen. 

» Bij het plan 'Steenbergen Zuid' is het invloedsgebied LPG als veiligheidszone opgenomen op 
de verbeelding. 

» Bij het plan 'Steenbergen Zuid' is niet zichtbaar advies gevraagd aan de Veiligheidsregio over 
bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

» Voor alle drie de plannen zou het wenselijk geweest zijn (niet verplicht), om het groepsrisico 
heel expliciet/zichtbaar in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, bestuurlijk te 
verantwoorden. 
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4 Verbe te rvoors te l l en 

Hieronder staan de (verbeter)voorstellen naar aanleiding van onze conclusies en waarnemingen. 

# Ga door met het verwerken van externe veiligheid, zoals dat gebeurd is in het 
bestemmingsplan Reinierpolder. 

* Zorg ervoor dat ook de risicobronnen die buiten de gemeentegrens liggen, met 
invloedsgebied over het bestemmingsplan, bij de inventarisatie en toetsing worden 
meegenomen. 

» Doorloop (zichtbaar) de wettelijke stappen van de verantwoording van het groepsrisico, ook 
als er sprake is van een conserverend plan. 

» Laat altijd het advies van de Veiligheidsregio over de zelfredzaamheid, bereikbaarheid en 
bestrijdbaarheid terug komen in het bestemmingsplan, ook als er sprake is van een 
conserverend plan. 

« Overweeg of het, naast de verplichte verantwoording van het groepsrisico in het 
bestemmingsplan (en daarbij behorende bijlagen), gewenst is om de bestuurlijke 
verantwoording van het groepsrisico expliciet/zichtbaar in het raadsbesluit tot vaststelling van 
het betreffende bestemmingsplan op te nemen. 

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 5 / 7 



Bij lage 1: W a a r n e m i n g e n 

Per getoetst bestemmingsplan zijn hieronder de waarnemingen opgenomen waarop de conclusies 
zijn gebaseerd. 

Borging e x t e r n e ve i l igheid in bes temmingsp lannen 

Nr . Bes temmingsp lan Rein ierpolder , N L I M R O . 0 8 5 1 .sbgBPre inpo lder -vOOl , 
vas tgeste ld d .d . 2 5 juni 2 0 1 5 : 

1 De paragraaf externe veiligheid is volledig en duidelijk. Alle onderdelen komen aan de orde. Er is 
advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio. De verantwoording van het groepsrisico is zichtbaar 
uitgevoerd. 

Nr. Bes temmingsp lan Bui tengebied Dinteloord en Pr insen land , 
N L I M R O . 0 8 5 1 . b g B P d t l g e h e e l - v O O l , vas tges te ld d .d . 2 0 juni 2 0 1 3 : 

1 In de toelichting van het plan zijn een tweetal risicobronnen gelegen buiten de gemeentegrenzen (in 
de gemeente Moerdijk), maar relevant voor het plangebied vanwege hun invloedsgebieden die 
reiken tot over het plan, niet meegenomen. Echter, binnen de invloedsgebieden ligt één bestaand 
bedrijf zonder uitbreidingsruimte. Op de overige gronden binnen de invloedsgebieden kunnen geen 
relevante ontwikkelingen plaatsvinden. 

2 Het groepsrisico is niet zichtbaar genoeg verantwoord. 
Nr. Bes temmingsp lan S t e e n b e r g e n Z u i d , N L I M R O . 0 8 5 1 .sbgBPsrbrgnzd -vOOl , 

vas tges te ld d .d . 3 0 mei 2 0 1 3 : 
1 In de toelichting van het plan is één risicobron gelegen buiten de gemeentegrens, maar relevant 

voor het plangebied vanwege het invloedsgebied over het plan, niet meegenomen (Sabic, gemeente 
Bergen op Zoom, op 1 1 km afstand). 

2 Het invloeds gebied LPG is als veiligheidszone opgenomen op de verbeelding. 
3 Er wordt niet ingegaan op de richtwaarde, terwijl er een bestaand beperkt kwetsbaar object binnen 

de plaatsgebonden risicocontour van het LPG-tankstation ligt. Hier had formeel gezien meer 
aandacht aan moeten worden besteed. 

4 Het groepsrisico is niet zichtbaar genoeg verantwoord en er is niet zichtbaar advies gevraagd aan 
de Veiligheidsregio. 

React ie f z i e n s w i j z e g e m e e n t e dd 2 7 juli 2 0 1 6 
Externe veiligheid: Het aspect externe veiliaheid heeft betrekkina op de risico's voor de omaeving in 
verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportverbindingen en 
buisleidingen. Omdat de gevolgen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in 
diverse regelingen. De wetgeving is erop gericht om nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten 
binnen een bepaald risicocontour niet toe te staan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare 
objecten zijn ongewenst, maar wel toegestaan indien gemotiveerd kan worden waarom dit 
noodzakelijk is. Daarnaast dient aangetoond te worden dat afdoende maatregelen worden 
genomen om de risico's van een mogelijk ongeval te beperken. 
Verantwoordinasplicht: Voor de verantwoordinasplicht voor het aroepsrisico zijn in 
bestemmingsplannen een aantal stappen te nemen, bestaande uit onder meer het bepalen of het 
groepsrisico verandert, het bepalen van de mate van verandering van het groepsrisico. Bij 
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conserverende bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan Steenbergen-Zuid, zijn er geen 
nieuwe ontwikkelingen opgenomen, dat houdt in dat er geen nieuwe kwetsbare objecten worden 
toegevoegd binnen bestaande risicocontouren. Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en 
Prinsenland is eveneens in hoofdzaak conserverend van aard. Bij relevante afwiļkings- en 
wijzigingsbevoegdheden is de toets aan externe veiligheid specifiek opgenomen. Inherent aan 
conserverende bestemmingsplannen is dat het groepsrisico niet verandert en dat de mate van 
verandering van het groepsrisico ook niet verandert. Er is dus geen sprake van het vergroten van 
risico 's. 
BP Steenberaen-Zuid: In het bestemminasplan Steenberaen-Zuid is over het aspect externe veiliaheid 
aandacht besteed. De Brabantse risicokaart, opgesteld door de provincie, is gebruikt om de 
risicobronnen te inventariseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2012 de beleidsnotitie externe 
veiligheid vastgesteld en deze kaders zijn in het bestemmingsplan verwerkt. Hierin is Sabic uit 
Bergen op Zoom niet meegenomen. De afstand van het bedrijf in Bergen op Zoom tot Steenbergen-

Zuid bedraagt ruim 11 km, zodat het niet voor de hand ligt om hef betreffende bedrijf in de 
procedure te betrekken. Opgemerkt wordt dat het bestemmingsplan door de provincie is getoetst en 
dat over het aspect externe veiligheid geen opmerkingen zijn gemaakt. 
BP Buitenaebied Dinteloord en Prinsenland: In het bestemminasplan Buitenaebied Dinteloord en 
Prinsenland is aandacht besteed aan het onderwerp externe veiligheid (inclusief de verantwoording 
van het groepsrisico). De Brabantse risicokaart, opgesteld door de provincie, is gebruikt om de 
risicobronnen te inventariseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2012 de beleidsnotitie externe 
veiligheid vastgesteld en deze kaders zijn in het bestemmingsplan verwerkt. Opgemerkt wordt dat 
het bestemmingsplan door de provincie is getoetst en dat over het aspect externe veiligheid geen 
opmerkingen zijn gemaakt. 
In de huidige risicokaart zijn inderdaad twee inrichtingen, gelegen in de gemeente Moerdijk met een 
beperkt invloedsgebied voor het plangebied, opgenomen. Binnen de risicocontour ligt één bestaand 
bedrijf zonder uitbreidingsruimte. Op de overige gronden binnen de risicocontour kunnen geen 
relevante ontwikkelingen plaatsvinden. 
Uw relevante verbetervoorstellen worden in het vervolg meegewogen. 
Bestuurlijke verantwoordina: Tot slot wordt een reactie aeaeven op de bevindina dat het aroepsrisico 
niet expliciet bestuurlijk is verantwoord. Eerder is uitleg gegeven dat bij conserverende 
bestemmingsplannen het groepsrisico niet is verantwoord omdat inherent aan conserverende 
bestemmingsplannen er geen nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen en dientengevolge 
logischerwijs het groepsrisico ook niet wijzigt: een vanzelfsprekende veronderstelling derhalve. 
Hoewel het inspectierapport de schijn wekt dat een expliciete verantwoording van het groepsrisico in 
het raadsbesluit wettelijk vereist is, is dat niet het geval. Bovendien is het niet noodzakelijk: alle 
onderdelen van het bestemmingsplan, inclusief externe veiligheid, vormen tezamen namelijk één 
integrale bestuurlijke afweging. 

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 7 / 7 


