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Steenbergen    

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek inzake de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid 

Gemeente steenbergen 2018 treft u hierbij het advies van brandweer Midden- en West Brabant.  

 

Inleiding 

De visie is een actualisering van de visie van 2012 en bevat geen beleidsmatige koerswijzigingen. 

Wel wordt een signaleringskaart toegevoegd en wordt er verwezen naar de standaard advisering van 

de BMWB en wordt er een standaard verantwoording opgesteld.  

 

Advies 

Ten aanzien van de beschrijving van de bestaande risico’s en de uitgesproken ambities per 
gebiedstype zijn er geen opmerkingen. Ook bijlage 7 inzake de actiepunten geeft ons geen aanleiding 

tot het maken van opmerkingen.  

 

In hoofdstuk 3.3.7 worden kort de mogelijke gevolgen van de komst van de omgevingswet 

beschreven. Hierin wordt aangegeven dat de beleidsvisie belangrijke input zal zijn voor het traject om 

te komen tot een omgevingsvisie. Op dit moment zijn er door brandweer Nederland 6 kernwaarden 

vastgesteld ten aanzien van veiligheid, die wij graag terug zouden zien in de omgevingsvisies. Dus 

naast de huidige beleidsvisie van de gemeente Steenbergen zijn ook de 6 kernwaarden belangrijke 

input om te komen tot een omgevingsvisie. In de bijlage treft u de bedoelde kernwaarden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

Afdelingshoofd Risicobeheersing Industriële veiligheid 

 

 

 

 

 

H. Sijbring 

 

Bijlage: Kernwaarden veiligheidsregio Midden en West Brabant 



 

 

  Pagina 2 van 4 

 

Kernwaarden in het kader van de Omgevingswet 

Veiligheidsregio Midden en West Brabant 
 

Samen werken aan een veiligere leefomgeving 

Een veilige leefomgeving draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Dit maakt de gemeente of het 

gebied aantrekkelijker.  

Initiatiefnemers (burgers en ondernemers), maatschappelijke organisaties en de overheid streven samen naar 

een veiligere leefomgeving, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor hun initiatief. Of 

deze wordt verkregen, hangt onder andere samen met de professionele onderbouwing van de veiligheid van het 

desbetreffende initiatief. In dit samenspel van verschillende belangen geeft de Veiligheidsregio duiding aan de 

risico’s bij initiatieven en denkt mee over het minimaliseren van de risico’s en de effecten. 

 Alle betrokkenen hebben inzicht in en zijn zich bewust van de risico’s en de gevolgen van het initiatief, 
ook in relatie tot de al bestaande leefomgeving. Dit maakt een gewogen verantwoord besluit mogelijk. 

Betrokkenen zijn burgers, buurbedrijven en de gebruikers van kwetsbare objecten. 

 Aandacht voor een veilige leefomgeving is ook nodig bij voorgenomen ontwikkelingen en eventuele 

innovaties op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie en energie. 

 Initiatiefnemers betrekken de Veiligheidsregio in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwerp van een 

veilig initiatief. Dit houdt in dat afstand tot, bescherming tegen, effectief optreden van, ontvluchten van 

en handelingsperspectief, onderdeel zijn van het ontwerp.  

 Professionele overheidsorganisaties, waaronder Veiligheidsregio, de GGD en de Omgevingsdienst zijn 

de natuurlijke adviespartners bij ruimtelijke ontwikkeling.  

Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid 

Ondanks de maatregelen die de veiligheid ten goede komen bij het risico zelf, blijft er een kans bestaan dat er 

incidenten plaatsvinden met gevolgen voor en effecten op de omgeving en haar bewoners. Dit is extra belangrijk 

voor de kwetsbare mensen die zichzelf niet kunnen redden zonder hulp zoals jonge kinderen in 

kinderdagverblijven, gehandicapten en zorgbehoevenden. Denk bij een risico aan bijvoorbeeld droog bos, hoog 

water, een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, of de vrachtwagen of –wagon die deze stoffen vervoert. 

Het aantal slachtoffers wordt verlaagd door de afstand tussen de risico’s en de gebieden waar mensen verblijven 

te vergroten. Naast afstand kan ook vegetatie en geografische ligging het aantal slachtoffers verlagen. Hiermee 

kan letsel, hinder en overlast beperkt blijven. Een grotere afstand levert ook meer tijd op om het gebied veilig te 

verlaten; dit vergroot de veiligheid bij incidenten. 

De afstand tot een risico is dusdanig groot dat mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen en dat ook mensen 

die niet zelfredzaam zijn in veiligheid kunnen worden gebracht. Daarnaast zorgt afstand tussen verschillende 

risico’s voor een beperking van gevolgeffecten, zoals het overslaan van brand naar een ander pand. Zo voorkom 

je dat een incident voor een volgend incident in de omgeving zorgt. 

 Initiatieven, waardoor mensen langdurig verblijven in een gebied, zijn bij voorkeur op grote afstand van 

het risico. 

 Bijeenkomsten en evenementen met grotere aantallen bezoekers zijn op dusdanige afstand gesitueerd 

dat ingeval van een incident de effecten op de bezoekers minimaal zijn. 

 Een lage populatiedichtheid in de buurt van risicobronnen (door bijvoorbeeld lage bebouwingsdichtheid), 

hoge populatiedichtheid op grote afstand van risicobronnen.  
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 Groepen zeer kwetsbare personen verblijven niet in het gebied waar mensen direct moeten vluchten bij 

een (dreigende) calamiteit. Dit betreft scenario’s zoals plasbrand, BLEVE, natuurbrand, gebieden met 
een hoog overstromingsrisico.  

 Bij de indeling van gebieden is aandacht voor het beperken van de gevolgeffecten. Maak daarbij een 

bewuste afweging of clustering van risico’s en/of risicobronnen een gewenste ontwikkeling is. 

 

Bebouwing en omgeving bieden bescherming 

Hoeveel voorzieningen er ook worden getroffen, de kans blijft bestaan dat er incidenten plaatsvinden met 

nadelige gevolgen voor  de leefomgeving en haar bewoners en bezoekers. Het is belangrijk dat de leefomgeving 

mogelijkheden biedt om te schuilen of die de nadelige effecten vertraagt . Dit kan gerealiseerd worden door 

bewuste keuzes te maken in bouwwijze, het type bebouwing en de inrichting van gebouwen. Zo kunnen mensen 

beschermd worden tegen de effecten van bijvoorbeeld overstromingen, rookwolken bij brand, explosies, 

verspreiding van giftige gassen en uitval nutsvoorzieningen. 

 Fysieke elementen (wallen, dammen, etc.) kunnen als obstakel gedurende langere tijd bescherming 

bieden en beperken de effecten voor gebouwen en mensen. Deze elementen kunnen tevens meerdere 

functies hebben in de ruimte, bijvoorbeeld voor kleinschalige recreatie of natuurstrook.  

 Gevelconstructies en technische installaties in gebouwen kunnen mensen die er verblijven beschermen 

tegen de effecten.   

 Een bepaalde functie in een gebouw kan bescherming (buffer) bieden, bijvoorbeeld een parkeergarage 

aan de risicovolle zijde van een gebouw. 

 In gebieden en wijken kunnen opvanggebieden benoemd zijn ten behoeve van evacuaties. Ook kunnen 

voorzieningen zijn aangebracht voor scenario’s, zoals hoogwater en  verstoring van de vitale 
infrastructuur. 

 

Gebouwen en gebieden zijn snel en veilig te verlaten 

Als de bebouwing en de omgeving  onvoldoende bescherming bieden bij incidenten, voorkomt een veilige 

ontvluchting (evacuatie) verdere slachtoffers. De aanwezigheid van goede vluchtroutes in een gebied zorgt 

ervoor dat de zelfredzaamheid van mensen in het gebied omhoog gaat. Op basis van een analyse van de risico’s 
houdt het ontwerp van de gebouwen en ontsluitingswegen zelf rekening met de mogelijkheid om veilig en snel 

naar een veilige omgeving te vluchten. 

 De entree en vluchtroutes van een gebouw bevinden zich aan de gebouwzijde die van de risicobron is 

afgekeerd. Deze vluchtroutes zijn ook bruikbaar voor verminderd zelfredzamen en voor het in veiligheid 

brengen van gewonden door de hulpdiensten. 

 Vluchtroutes in de (openbare) ruimte zorgen ervoor dat mensen makkelijk en zo snel als mogelijk een veilige 

plaats kunnen bereiken, waar mogelijk geschikt voor verminderd zelfredzame personen. 

 De vluchtroutes zijn o.a. via bewegwijzering bekend bij degenen die verblijven in het gebied. 

 De capaciteit van de vluchtroutes past bij de populatiedichtheid van het gebouw en  gebied, rekening 

houdend met tijdelijke populaties, zoals toerisme en evenementen.   

 De opvangmogelijkheden voor de bewoners in het veilige gebied zijn afgestemd op de omvang van de 

populatie en veilig te bereiken via de vluchtroutes. 

 Belangrijke informatie over het incident kan in het gebied ontvangen worden, zodat mensen weten wat er 

aan de hand is en wat ze moeten zoen. De locatiekeuze van vitale infrastructuur, zoals zendmasten voor 

telefonie, internet en voorzieningen voor elektriciteit, is  zo gekozen, dat er zo min mogelijk risico is op uitval. 
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De vitale infrastructuur is waar nodig beschermd tegen de effecten van incidenten om de continuïteit te 

waarborgen.  

De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk 

De inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan snelle en effectieve hulpverlening. Hulpverleners 

kunnen sneller optreden als de bereikbaarheid en aanrijdroutes van gebieden, gebouwen, bedrijven en 

evenemententerreinen doordacht is. Zo kunnen zij mensen sneller bereiken, in veiligheid brengen (bijvoorbeeld 

met ambulances) en de gevolgen van incidenten beperken. 

Toegesneden voorzieningen voor bluswater zorgen voor een snelle en efficiënte bestrijding van incidenten. 

Daardoor beperkt dit de gevolgen voor de omgeving en haar  bewoners en is naderhand een snellere terugkeer 

naar de ‘normale’ situatie mogelijk. Ook de opvang van bluswater is belangrijk, want zonder maatregelen kan 
vervuild bluswater het milieu langdurig vervuilen.  

 

Effectief optreden van de hulpdiensten valt of staat met het hebben van toegankelijke en actuele informatie over 

de verblijfplaatsen van kwetsbare groepen, de risico’s en mogelijke effecten op de fysieke leefomgeving. Dit leidt 
tot een betere voorbereiding en daardoor effectiever optreden van hulpverleners. 

 Aanrijdroutes en toegangswegen zijn geschikt voor een snelle opkomst van het materieel van de 

hulpverleners en voor het afvoeren van  gewonden. Opstelplaatsen voor het materieel zijn beschikbaar. 

Gebieden zijn voor hulpverleners van meerdere kanten en windrichtingen te bereiken.  

 In het gebied is bluswater beschikbaar. De hoeveelheid en de wijze waarop bluswater beschikbaar is, is 

afgestemd met de hulpdiensten. Een bluswatervoorziening als onderdeel van een doorlopend watersysteem, 

kan ook een andere functie hebben zoals visvijver of recreatieplas. 

 Vooral bij brand door bedrijfsmatige activiteiten kunnen grote hoeveelheden vervuild bluswater ontstaan. Om 

milieueffecten te beperken, kunnen maatregelen voorbereid in bijvoorbeeld het watersysteem, verspreiding 

van bluswater voorkomen.  

 Initiatiefnemers dragen bij aan de ontsluiting van informatie voor de hulpdiensten, waardoor deze kunnen 

beschikken over actuele informatie over de risico’s en de effecten op de leefomgeving.  

Iedereen is bekend met de risico’s en weet hoe te handelen als het mis gaat. 
Een samenleving heeft altijd te maken met risico’s. Communicatie over risico’s zelf en de voorbereiding erop, 
draagt bij aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. 

Iedereen die in de gemeente verblijft weet welke risico’s er zijn, hoe ze zich kunnen voorbereiden en wat ze 
kunnen doen in het geval van crisissituaties. Daar hoort ook kennis van de inrichting van de omgeving en van de 

mogelijkheden om te handelen bij. Hierdoor stijgt het veiligheidsbewustzijn van mensen en is het 

handelingsperspectief bekend. 

 Gemeenten communiceren actief en continu over risico’s en wat te doen tijdens crisissituaties. Zij gebruiken 
daarvoor (digitale) communicatiemiddelen die aansluiten op verschillende doelgroepen. 

 Bedrijven en organisatoren informeren hun gasten, werknemers en overheden over risico’s en het 
handelingsperspectief tijdens crisissituaties (bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, uitbaters van 

openbare gebouwen, horeca, recreatieterreinen, campings). 

 Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de risico’s en het 
handelingsperspectief. Ze weten waar ze deze informatie kunnen vinden en waar ze  vragen hierover  

kunnen stellen. 

  over risico’s en inrichting van de omgeving is toegankelijk, actueel en makkelijk te vinden voor iedereen. 
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