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1 Introductie 

Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden voor het Mevo (meerjarenprogramma externe veiligheid 
Overijssel) wordt jaarlijks uiterlijk 1 februari door het college van burgemeester en wethouders 
verslag gedaan over het voorgaande jaar aan gedeputeerde staten. In dit jaarverslag wordt 
ingegaan op de volgende twee aspecten: 
 
De veiligheidssituatie in 2014 (hoofdstuk 3 van dit verslag). 
Het gaat om de toe af afname van het aantal risicobronnen in de gemeente, eventuele toe of 
afname van het aantal -kwetsbare- personen in de invloed gebieden van risicobronnen, 
veranderingen in de mate waarin calamiteiten bij risicobronnen beheersbaar zijn voor hulpdiensten 
en de mate waarin burgers zichzelf kunnen redden bij een calamiteit. 
 
De in 2014 bereikte resultaten (hoofdstuk 4 van dit verslag). 
Het gaat om het bereiken van de ambities uit het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid, de 
ondernomen activiteiten om de kans op een calamiteit te reduceren, het borgen van structurele 
kennis, capaciteit en deskundigheid ten behoeve van de uitvoering van wettelijke externe 
veiligheidstaken in de eigen organisatie en tot slot om het delen van capaciteit en deskundigheid 
met andere Overijsselse overheden op het gebied van externe veiligheid ten behoeve van de 
uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken.  
 
Opbouw van deze jaarrapportage 
Deze jaarrapportage biedt de ingrediënten om externe veiligheid in te passen binnen de jaarlijkse 
planning en controlecyclus binnen de gemeente. De figuur 
hiernaast illustreert hoe op basis van het principe ‘plan, do, 
check, act’ in beeld wordt gebracht of de realisatie van de 
beleidsdoelen dichterbij wordt gebracht. 
  
In deze rapportage worden de behaalde resultaten besproken 

vanuit het perspectief van de wettelijke taken en de eigen 
ambities van de gemeente op het gebied van externe 
veiligheid. Dat houdt in dat aan het slot van hoofdstuk 1 en 2 
wordt beschreven in welke mate de omschreven situatie past 
bij de in hoofdstuk 2 weergegeven ambities op het gebied van 
externe veiligheid. Vervolgens wordt ter afronding van de 
jaarrapportage in een conclusie en een vooruitblik 
weergegeven in hoeverre de ambities zijn behaald en of 
bijsturing nodig is. 
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2 Bestuur en beleid 

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwerp externe veiligheid is belegd bij het 
College van burgemeester en wethouders voor zover het externe veiligheidsaspecten betreft in 
Wabo-vergunningen en risico-communicatie. De gemeenteraad is bestuurlijk eindverantwoordelijk 
voor het onderwerp externe veiligheid in ruimtelijke besluiten (bestemmingsplan). Het bestuur 
(college en raad) is betrokken bij uitvoering van het externe veiligheidsbeleid via de 
programmabegroting, het algemene jaarverslag en het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). 
In de programmabegroting zijn de uit te voeren milieuacties (waaronder EV acties) opgenomen. Via 
de Berap’s informeert het college de raad halfjaarlijks over de voortgang van geplande activiteiten. 
Het algemene jaarverslag bevat het totaal overzicht van uitgevoerde activiteiten waaronder 
milieuzaken. Verbijzondering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingtaken (VTH-
taken) voor wat betreft planning en realisatie is te vinden in het HUP en het jaarverslag HUP. 
 
De gemeente Hof van Twente heeft sinds 2007 een gemeentelijk Extern Veiligheidsbeleid dat is 
vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad. Dit beleid is in 2012 geactualiseerd.  
Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s er 
in de gemeente Hof van Twente zijn en hoe met deze risico’s dient te worden omgegaan.  
 
Gemeente Hof van Twente zet in op een beheersbare veiligheidssituatie. Dit door een goed beeld 
van risico’s te hebben. Door bestaande risico’s via beleid, ruimtelijke ontwikkeling en VTH 
beheersbaar te houden. Door ontwikkelingsruimte te geven waar mogelijk en burgers een veilige 
leefomgeving te garanderen. Van anderen (andere overheden, burgers, hulpverleningsdiensten …,) 
wordt verwacht dat zij weten wat zijzelf moeten doen als het toch misgaat (rampsituatie). Landelijke 
normen (die als maatschappelijk verantwoordbaar worden geacht) zijn de basis voor het 
gemeentelijk beleid. Als daaraan wordt voldaan worden de veiligheidssituatie en risico’s 
maatschappelijk acceptabel geacht.  
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Achtergrondinformatie MEVO2 

Als vervolg op eerdere programma’s (PUEV 2004-2005 en MEVO 2006-2010) zijn op basis van het 
Bestuursakkoord Rijk – Provincies ook voor de periode 2011 – 2014 middelen beschikbaar gesteld 
aan de provincies. Rekening houdend met de visie van het IPO, de bestaande aanpak in Overijssel 
en de al in eerdere programmaperioden gerealiseerde resultaten worden de middelen die voor 
Overijssel beschikbaar gesteld voor het nieuwe programma (MEVO 2) grotendeels via een 
subsidieregeling beschikbaar gesteld aan de gemeenten.  
 
Subsidie 
Op 25 mei 2011 is door Gedeputeerde Staten aan de gemeente Hof van Twente subsidie verleend 
voor de periode 2011-2014 voor het borgen van structurele kennis, capaciteit en deskundigheid in 
de eigen organisatie ten behoeve van de uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken. Het 
borgen kan plaatsvinden in de eigen organisatie en door het delen van capaciteit en deskundigheid 
op het gebied van externe veiligheid, al dan niet in samenwerkingsverbanden tussen Overijsselse 
overheden. Bij de aanvraag om subsidie heeft de gemeente verklaard te beschikken over een door 
de gemeenteraad en het college vastgesteld extern veiligheidsbeleid en voornemens te zijn om:  
externe veiligheid te verankeren in ten minste de beleidsvelden ruimtelijke ordening, 
omgevingsvergunning, vervoer en toezicht, bij te dragen aan het delen van kennis, capaciteit en 
deskundigheid tussen Overijsselse overheden, 
 
Ambitie 
Met het aanvragen van de MEVO II subsidie heeft de gemeente Hof van Twente zich gecommitteerd 
aan onderstaande ambitie uit het MEVO II. De ambities van het MEVO II sluiten aan bij de in het 
Bestuursakkoord Rijk – Provincies opgenomen doelen. Daarbij wordt specifiek gericht op meetbare 
resultaten die laten zien hoe het veiligheidsniveau (in Overijssel) zich ontwikkeld. Met andere 
woorden: We willen de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen op een aansprekende manier 
kunnen meten en rapporteren. We willen ons richten op voor burger en bestuur herkenbare 
‘resultaten’. Daarbij moet ook ruimte zijn voor voldoende nuance om duidelijk te maken dat er 
verschillende manieren zijn om het veiligheidsniveau te beheersen of te verbeteren. 

 

Wijze van uitvoering 

De kern van het MEVO II bestaat uit het stimuleren van efficiënte en effectieve uitvoering van 

wettelijke externe veiligheidstaken. Kenmerkend is de nadruk op structurele verankering van 

uitvoering en samenwerking en het aantoonbaar maken van resultaten. Hierbij is het van belang dat 

externe veiligheidstaken op een zo effectief en efficiënt mogelijk schaalniveau wordt ingevuld. Dit 

vraagt om bestuurlijke betrokkenheid, kwaliteitsbeheersing en slimme samenwerkingsverbanden. In 

het Mevo II programma is dit nader uitgewerkt. Belangrijkste opgave voor de periode 2011-2014 is: 

- het gezamenlijk beschikken over en vasthouden van de personele expertise rond EV. 
- het vasthouden en verhogen van de uitvoeringskwaliteit, vooral in de ruimtelijke ordening 

en het ontsluiten en delen van risicogegevens. 
- het breed verankeren van EV in: 

 bestuur en beleid; 
 informatievoorziening; 
 uitvoering;  
 kwaliteitsmanagement; 
 kennis- en expertisemanagement. 
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3 Beknopt overzicht veiligheidssituatie  

In dit hoofdstuk wordt de veiligheidssituatie in de gemeente gepresenteerd per kalenderjaar, waarbij 

de voortgang over de gehele MEVO 2 periode naast elkaar wordt gezet. Vervolgens wordt kort 

ingegaan op de manier waarop informatievoorziening en kwaliteitsmanagement zijn geregeld.  

 

Risicobeeld en de aanwezigheid van knelpunten of saneringssituaties 

Het risicoprofiel van gemeente Hof van Twente is laag. Er zijn geen knelpunten en er zijn geen 

verplichte saneringssituaties. 

 

Behaalde resultaten  

Het aantal Bevi-inrichtingen is ten opzichte van 2006 sterk in aantal afgenomen. For Farmers aan de 

Sluisstraat 24 te Delden (opslag mierenzuur) is sinds 2008 geen Bevi-inrichting meer. Triferto aan 

de Haven 4 te Goor (opslag kunstmeststoffen) is sinds 2008 geen Bevi-inrichting meer. Tinq Bentelo 

aan de Bentelosestraat 56b te Bentelo is sinds mei 2009 gestopt met de verkoop van LPG. Het AZC 

Markelo aan de Herikerweg 31 te Markelo is sinds februari 2010 geen Bevi-inrichting meer door 

plaatsing kleinere propaantank. Bij een aantal andere bedrijven in de doorzet vam LPG in de 

vergunning beperkt. Het betreft Tinq Markelo aan de Rijssenseweg 15 te Markelo (augustus 2008) 

en Bouwmeester autoherstel aan de Wilsonweg 35 te Diepenheim (november 2011). Postma 

Snelvries aan de Breukersweg 6 te Goor is sinds 2008 ten gevolge van wijziging van het Bevi 

(verhoging drempel) geen Bevi-inrichting meer. 

 

Op dit moment aanwezige stationaire bronnen: bedrijven (inrichtingen volgens de Wet 

milieubeheer\Wabo) 

 

Het aantal Bevi-bedrijven in de gemeente Hof van Twente is ten opzichte van 2013 niet veranderd:  

- Agrowin, Haven 2 te Goor en betreft de opslag van bestrijdingsmiddelen; 
- Plukon (Pingo), Breukersweg 10 te Goor en betreft de opslag van ammoniak; 
- Bungalowpark Hessenheem, Potdijk 8 te Markelo en betreft de opslag van propaan; 
- Servicestation Hoek aan de Entersestraat 10 te Goor en betreft de verkoop van LPG;  
- Tinq Markelo aan de Rijssenseweg 15 te Markelo en betreft de verkoop van LPG; 
- Elementis te Delden is een bedrijf dat valt onder het Besluit risico zware ongevallen.   

 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente Hof van Twente vindt plaats via de 

hoofdwegen (A1, A35), via provinciale wegen middels ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen 

waarvoor routes zijn benoemd,  zijn aangewezen. Naast vervoer over de weg wordt genoemd het 

transport via water (het Twentekanaal met zijtak Almelo),  het mogelijk toekomstig vervoer via 

spoor (Twentekanaallijn). Tot slot wordt genoemd het transport van brandstoffen (kerosine)via 

buisleidingen van Defensie in NATO-verband en het transport van gas (aardgas) via 

hogedrukaardgasleidingen.  

 

 

Aantal mensen binnen het invloedgebied 

Vanuit de provincie is gevraagd om in beeld te brengen wat het aantal mensen is dat zich bevindt 

binnen de invloedgebieden van de risicobronnen. Door deze jaarlijks te monitoren is in beeld te 

brengen of dit aantal toeneemt of afneemt en kan daar wat over gezegd worden.  De gegevens in 

onderstaande tabel zijn als service door de provincie Overijssel aangeleverd. 

Rapportage personen blootgesteld aan EV-risico’s 
2011 2012 2013 

2014 

Blootgestelde personen nabij risicovolle inrichtingen (LPG&BRZO) 851 519 471 471 

Blootgestelde personen nabij transportroutes weg 4115 65 56 60 

Blootgestelde personen nabij transportroutes spoor  5710 5692 5652 

Blootgestelde personen nabij transportroutes water  1944 1903 1870 
Blootgestelde personen nabij buisleidingen 4846 694 686 686 
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3.1 Risicobeheersing 

Informatievoorziening over externe veiligheidsrisico’s 

De gemeente is verantwoordelijkheid voor het vastleggen, delen en gebruiken van informatie over 

de externe veiligheidsrisico’s in de gemeente. Het eerste aanspreekpunt voor deze taak ligt bij de 

medewerker bodem en milieu (afdeling Openbare Ruimte). Hij houdt de ontwikkelingen over externe 

veiligheid bij en deelt de informatie met collega’s van ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening 

en handhaving, verkeer en vervoer, communicatie en met de coördinator integrale veiligheid.  

 

Informatie over externe veiligheid is te vinden op de gemeentelijke website (www.hofvantwente.nl) 

en op de website van de Veiligheidsregio Twente (www.twenteveilig.nl). Via een link op de 

gemeentelijke website komt men terecht op de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl)   

 

Kwaliteitsmanagement en gemeentelijke processen 

De gemeente moet zeker stellen dat zij kan beschikken over de benodigde capaciteit, informatie, 

kennis en deskundigheid voor het kwalitatief goed uitvoeren van haar wettelijke taken die de 

externe veiligheidssituatie in de gemeente beïnvloeden. De verantwoordelijkheid voor het 

kwaliteitsmanagement is belegd bij het Management Team.  

 

De medewerker bodem en milieu (coordinator externe veiligheid) is het eerste aanspreekpunt voor 

externe vraagstukken en hij neemt deel aan de regionale-provinciale vakberaden over externe 

veiligheid. Het kennisniveau is in 2014 op peil gehouden door deelname aan 

informatiebijeenkomsten. Er zijn geen reguliere trainingen, c.q. opleidingen gevolgd.  

 

Ruimtelijke plannen worden op externe veiligheidsaspecten primair getoetst door de medewerkers 

ruimtelijke ontwikkeling. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van expertise bij 

vergunningverleners van de afdeling Publiekzaken of van expertise bij het kennispunt Externe 

Veiligheid van het netwerk RUD Twente of van expertise bij adviesbureau’s.  

 
De toetsing van externe veiligheid bij procedures voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke 

procedures ligt primair bij de behandelende ambtenaren. Die mensen hebben via (bij)scholing een 

Hbo-niveau. Omgevingsvergunningen worden op handhaafbaarheid getoetst door toezichthouders in 

samenspraak met medewerkers van het kennispunt externe veiligheid bij het netwerk RUD. 

Van de kennis en deskundigheid binnen de Overijsselse EV-deskundigheidspool/kennispunt Externe 

Veiligheid wordt in voorkomende gevallen gebruikt gemaakt.  

 

Verzoeken om ontheffingen routering vervoer gevaarlijke stoffen worden behandeld door de afdeling 

Publiekzaken in overleg met de afdeling Openbare Ruimte.  

 

De Veiligheidsregio Twente wordt gevraagd advies uit te brengen bij wijzigingen of mogelijke nieuw 

vestiging van Bevi-inrichtingen. Advies wordt gevraagd over zelfredzaamheid, bereikbaarheid en 

aanwezigheid van voldoende bluswater. Dit onder andere met het oog op bestrijding van eventuele 

rampen.  

 

In Afdelingsplannen en/of persoonlijke werkplannen worden uren opgenomen zodat geborgd is dat 

jaarlijks uren beschikbaar zijn voor uitvoering van externe veiligheidstaken.  

 

In 2014 heeft een interne reorganisatie plaatsgevonden. Dit samen met de vorming van de 

Veiligheidsregio Twente en andere ontwikkelingen (wetsvoorstel VTH) heeft ertoe geleid dat een 

nieuwe gemeentelijke procesbeschrijving wordt opgesteld. Zie hoofdstuk 5 Conclusie en vooruitblik.  

  

3.1.1 Kans beperkende maatregelen 

De hoogte van een risico wordt bepaald door de kans op en het mogelijke effect van een calamiteit. 

Door de kans op een calamiteit te minimaliseren kan de beheersbaarheid van externe 

veiligheidsrisico’s worden verbeterd. Binnen de gemeente zijn in generieke zin de volgende kans 

beperkende maatregelen getroffen: 

 

http://www.twenteveilig.nl/
http://www.risicokaart.nl/
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In 2014 is ten opzichte van vorige jaren het bestaande beleid voortgezet.  

Dit komt samengevat neer op het aanpassen van omgevingsvergunningen door het vastleggen van 

de maximale verkoop van vloeistoffen (doorzet op jaarbasis). Een aantal bedrijven hebben de 

bedrijfsvoering aangepast b.v. door te stoppen met de verkoop van LPG. Verwezen wordt naar 

hoofdstuk 3 “behaalde resultaten sinds 2006”. Bevi-bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd op 

naleving van voorschriften op het gebied van externe veiligheid. Er zijn geen extra beschermende 

maatregelen genomen aan de bron. Dit omdat wordt voldaan aan wet- en regelgeving. In eventuele 

voorkomende situaties, gevallen zal per situatie een afweging worden gemaakt of aanvullende 

bronmaatregelen noodzakelijk zijn.  

 

 

3.1.2 Effect beperkende maatregelen 

De hoogte van een risico wordt bepaald door de kans op en het mogelijke effect van een calamiteit. 

Door het effect van een calamiteit te minimaliseren kan de beheersbaarheid van externe 

veiligheidsrisico’s worden verbeterd. In het kader van effectbeperking wordt onderscheid gemaakt 

tussen zelfredzaamheid van burgers enerzijds en de beheersbaarheid voor de hulpdiensten 

anderzijds. 

 

Zelfredzaamheid van burgers 

Het gaat hierbij om het faciliteren van burgers bij handelingen die worden verricht ter voorbereiding 

op en tijdens een calamiteit om zichzelf én anderen te helpen de gevolgen van een ramp of zwaar 

ongeval te beperken. Binnen de gemeente zijn in generieke zin de volgende maatregelen getroffen 

om de zelfredzaamheid van burgers te verhogen.  

 

In 2014 is ten opzichte van 2013 geen extra inzet gepleegd op verhoging van de zelfredzaamheid 

van burgers. Burgers worden via Twenteveilig.nl (de site over risico-communicatie van de 

Veiligheidsregio Twente) en @Twenteveilig via Twitter gewezen op welke wijze zij zich kunnen 

voorbereiden op mogelijke rampen. De ambitie op risico-communicatie, zo blijkt uit de gehouden 

provincie brede visitatieronde uitvoering MEVO 2, wordt niet gehaald met uitzondering van de 

reguliere communicatie (Twente veilig). Zie ook hoofdstuk 4.1. Een aantal pilots lopen, c.q. hebben 

gelopen o.a. in de gemeente Borne. De uitkomsten daarvan worden provincie breed uitgerold.  

 

Mate van beheersbaarheid van calamiteiten door hulpdiensten 

In het kader van de subsidieregeling verwacht de provincie dat de gemeente rapporteert in welke 

mate de externe veiligheidsrisico’s waaraan (bovenstaande) personen worden blootgesteld 

beheersbaar zijn voor de hulpdiensten. Overigens, moet hierbij worden opgemerkt dat beheersing 

van risico’s niet alleen een verantwoordelijkheid is van de hulpdiensten. Beheersing van risico’s is 

een gedeelde verantwoordelijkheid van risicoveroorzakers, bevoegd gezag, hulpdiensten en de 

mensen die verblijven in de omgeving. Dit is een aspect dat mede terugkomt in de gemeentelijke 

verantwoording van het groepsrisico bij besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen van of nabij 

risicobronnen. Onderstaand is aangegeven in welke mate calamiteiten met bovengenoemde 

risicobronnen beheersbaar zijn door de hulpdiensten. 

 

In omgevingsvergunningen van Bevi-bedrijven is een objectrapport opgenomen met beschrijving 

van risico’s die deze bedrijven kunnen veroorzaken. Het objectrapport is een uitdraai van de 

risicokaart met contouren.  

 

Het bijwerken van het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is gepland voor december 2014 of 

januari 2015. Wijzigingen in vergunningsdossiers van Bevi-bedrijven worden verwerkt, 

gecontroleerd, gefiatteerd en vrijgegeven voor plaatsing op de provinciale risicokaart.  

 

Er loopt een pilot spoorveiligheid in Borne. De uitkomsten daarvan worden terzijnertijd als onderdeel 

van een toolbox door de Veiligjheidsregio Twente aangereikt aan gemeenten, waaronder gemeente 

Hof van Twente.  
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In 2014 is het Informatie Systeem Overige Rapmen (ISOR) niet geactualiseerd. Dit heeft de 

volgende reden: 

- De discussie tussen de Veiligheidsregio’s, de provincie Overijssel en gemeenten in 
Overijssel gevoerde discussie wie verantwoordelijk is voor aanleveren van gegevens.  

- De lopende gemeentelijke reorganisatie die in de eerste helft van 2014 feitelijk beslag heeft 
gekregen met deels herverdeling van werkzaamheden inclusief prioritering en vorming van 
nieuwe afdelingen. 

- Het plaatsgevonden overleg tissen professionals in de crisisbeheersing en ruimtelijke 
ontwikkeling vanuit het project “herbouw invoerapplicatie kwetsbare objecten” over de 
relevantie van de huidige wijze van registratie van kwetsbare objecten. Het resultaat 
daarvan is dat objecten met minder dan 50 zelfredzame aanwezigen veelal niet relevant 
genoeg worden bevonden om op de Risicokaart te vertonen. 

- Binnen gemeente Hof van Twente zijn geen grootschalige ontwikkelingen geweest die 
aanleiding gaven om het ISOR wel te actualiseren.  

 

Derden kunnen gebruik maken van gemeentelijke gegevens door raadpleging van de Risicokaart van 

de provincie Overijssel. Op de gemeentelijke website is een directe link opgenomen naar de 

provinciale risicokaart en Twenteveilig.nl. Op de gemeentelijke website is informatie te vinden over 

onder andere crisisbeheersing en bevolkingszorg. De beschikbare informatie, o.a. via Twenteveilig, 

wordt voldoende geacht voor verhoging van de zelfredzaamheid van burgers.  

  

 

3.2 Conclusie 

 

Huidige veiligheidssituatie beschouwd vanuit de ambities in het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid 

Op grond van de in dit hoofdstuk beschreven huidige veiligheidssituatie kan worden gesteld dat op dit 
moment Hof van Twente generiek in control is. Voor wat betreft risico-communicatie wordt nog niet 
helemaal voldaan aan de ambities uit het gemeentelijk externe veiligheidsbeleid (zie pagina 2 van dit 
jaarverslag voor een beknopte weergave van de ambities). De gemeente acht de huidige 
veiligheidssituatie acceptabel. Wel is het streven om in 2015 via MEVO 3 risico-communicatie samen 
met andere gemeenten, de Veiligheidsregio’s en de provincie te verbeteren. 
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NAZORG
Alles wat nodig is om zo snel 

Mogelijk terug te keren in de 

‘normale’ verhoudingen

PREVENTIE
Het voorkomen van directe 

oorzaken van zware ongevallen

en het beperken van de gevolgen 

hiervan

PREPARATIE
De daadwerkelijke voorbereiding op

de bestrijding van de gevolgen van

mogelijke zware ongevallen

PRO-ACTIE
Het structureel voorkomen van 

situaties met onaanvaardbaar 

hoge risico’s in de omgeving 

van activiteiten met gevaarlijke 

stoffen

Vergunningverlening

Handhaving
Hulpbehoefte, rampenplan, 

aanvalsplan, rampenbestrijdingsplan

REPRESSIE
De bestrijding van de gevolgen van 

een zwaar ongeval en de verlening 

van hulp in acute situaties 

RISICOVOORLICHTING
Functie sirenenet. Beschrijving 

risicobronnen, aard van de 

risico’s, omvang van de schade, 

inhoud RBP en VR

Inwerkingtreding

bestrijdingsplannen

Risiconormering externe veiligheid

Lokaal beleid RO

 

4 Resultaten bereikt in 2014 

In dit hoofdstuk wordt per kalenderjaar gepresenteerd welke resultaten zijn bereikt bij het uitvoeren 
van de wettelijke taken van de gemeente. Vervolgens wordt kort ingegaan op actuele 
ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de met het gemeentelijke extern veiligheidsbeleid. Tot 
slot is in beeld gebracht wat de consequenties zijn van alle uitgevoerde activiteiten op de kans op 
een calamiteit en mate van zelfredzaamheid van burgers, waarbij de voortgang over de gehele 
MEVO 2 periode naast elkaar wordt gezet 
 
Uitvoering wettelijke taken 
De gemeente rapporteert welke wettelijke taken ze heeft en of hier veranderingen in optreden. Van 
de wettelijke taken wordt (per type) globaal verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten. Tot slot 
wordt toegelicht in welke activiteiten (inventarisaties, saneringen, toezicht, etc.) waren gepland en 
of deze planning is uitgevoerd 
 
Onderstaande figuur schets de veiligheidsketen. De primaire taken van de gemeente zijn 
beschreven bij de onderdelen pro-actie en preventie. De taken met betrekking tot preparatie, 
risicovoorlichting en repressie zijn primair de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio c.q. 
hulpverleningsdiensten. Nazorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en 
veiligheidsregio/hulpverleningsdiensten.  

 
Figuur 1. Veiligheidsketen. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gemeentelijk takenpakket is in 2014 niet gewijzigd ten opzichte van het takenpakket in 2013. 
De gemeente Hof van Twente wordt in het kader van verlengd bestuur via het netwerk RUD Twente 
en via de Veiligheidsregio Twente ondersteund. Vanuit het netwerk RUD op het gebied van VTH en 
via de Veiligheidsregio Twente op gebied van o.a. advisering. In 2014 heeft geen overdracht van 
formele besluitvormde bevoegdheden plaatsgevonden.  

 

Te nemen beschikkingen en besluiten en vast te stellen plannen worden getoetst aan wet- en 
regelgeving. Op basis van periodieke controles of op basis van een verzoek van een bedrijf tot 
wijziging van de bedrijfsvoering, worden vergunningen (Wabo) van Bevi-inrichtingen actueel 
gehouden. Dit voor zover Hof van Twente het bevoegd gezag is.  
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Omgevingsvergunningen: 
In alle omgevingsvergunningen wordt het onderwerp Externe Veiligheid getoetst. In de 
overwegingen is terug te vinden hoe het onderwerp beoordeeld is. 
 
In Omgevingsvergunningen van Bevi-bedrijven waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is, zijn de 
risico’s per bedrijf beschreven. Het vergunningsdossier bevat daartoe een objectrapport; een kopie 
van de provinciale Risicokaart. 
 
Plukon aan de Breukersweg 10 te Goor heeft in het 3e kwartaal van 2013 een aanvraag ingediend 
om een omgevingsvergunning in verband met geplande wijziging van bedrijfsgebouwen.  De 
hoeveelheid ammoniak opslag verandert niet. De aanvraag is ter advisering voorgelegd bij het 
kennispunt externe veiligheid van de RUD. De nieuwe aanvraag (Wabo) ligt als ontwerpvergunning 
ter inzage. Besluitvorming op aanvraag is gepland voor december 2014 of januari 2015.  
 
Voor de andere Bevi-bedrijven lopen geen Wabo-procedures.  

 

Ruimtelijke procedures: 

Ook bij de ruimtelijke procedures heeft het onderwerp Externe Veiligheid (EV) een plaats gekregen. 
Ook bij de kleine verzoeken wordt nadrukkelijk gekeken naar EV. Niet alleen of het gaat om een 
mogelijk risico, maar ook bij mogelijke plaatsing van kwetsbare objecten wordt gekeken naar risico-
objecten in de buurt 
 
In 2014 zijn diverse bestemmingsplannen in procedure gebracht, o.a. in het kader van actualisatie 
en digitalisatie van bestemmingsplannen. In 2014 zijn bestemmingsplannen die in 2013 zijn 
opgestart vastgesteld. Doorgaans betreft het consoliderende bestemmingsplannen. 
Bestemmingsplannen van bedrijventerreinen zijn actueel. Een deel van locaties die nog bestemd zijn 
voor bedrijventerreinen (vooral in kernen) verliezen de bestemming en krijgen doorgaans een 
woonbestemming. Externe veiligheid is onderdeel van het Handboek opstellen bestemmingsplannen. 
In ruimtelijke besluiten is standaard een paragraaf opgenomen over stationaire bronnen, het 

vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en via buisleidingen.  
 
De provinciale Risicokaart wordt gebruikt om te bepalen of er risicovolle bedrijven liggen in de 
nabijheid van een plangebied waar nieuwe ruimtelijke-economische ontwikkelingen zijn gepland en 
of die ontwikkelingen worden belemmerd uit oogpunt van externe veiligheid. Een uitsnede van de 
provinciale Risicokaart wordt opgenomen in bestemmingsplannen. Op basis van de uitkomst van 
raadpleging van de Risicokaart wordt per geval besloten of beperkte toetsing aan PR en GR volstaat 
of dat verdergaand onderzoek noodzakelijk is.  

 

Verkeer en mobiliteit 

De gemeente heeft een routering gevaarlijke stoffen vastgesteld en verleend ontheffingen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen, indien moet worden afgeweken van de routering. 

 

De bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen (b.v. LPG tankstations en verkooppunten van 
vuurwerk) worden periodiek bevoorraad. Bevoorrading gebeurt op basis van een ontheffing 
routering vervoer gevaarlijke stoffen. De routering gevaarlijke stoffen is in 2007 door de raad 
vastgesteld. Het beleid van 11 september 2007 is het thans vigerende beleid en kent uitvoering via 
een model-ontheffing gebaseerd op het regionale model. Aanvragen worden voor advies voorgelegd 
aan de politie, aan de brandweer (Veiligheidsregio) en milieumedewerkers van de afdeling 
Publiekszaken. Ontheffingen kunnen worden verleend voor 1 dag, 3 maanden of maximaal 3 jaar.  
 
De provincie Overijssel publiceert de door gemeenten vastgestelde routering voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg in Overijssel op een kaart via de gistoepassingen Risicokaart en de 
Atlas van Overijssel. De laatste actualisatie door de provincie Overijssel is in 2012 geweest. Op 
verzoek van de provincie Overijssel is medio november 2014 nagegaan of er wijzigingen zijn 
opgetreden in de routering van gevaarlijke stoffen door de gemeente. Dit is niet het geval.  
 
Met de komst van de Wet basis-net worden voor het vervoer van stoffen drempels ingevoerd. Via de 
geluidregelgeving (SWUNG) gelden maximale geluidproductieplafonds voor wegen en spoor. 

 

Toezicht en handhaving 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op door de gemeente verleende 

omgevingsvergunningen en vastgestelde bestemmingsplannen.  

 

De Bevi-inrichtingen in de gemeente worden jaarlijks gecontroleerd. Dit is beschreven in het 

uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezichts- en handhavingstaken (voorheen HUP). 

Bedrijfsbezoeken worden gedaan door gekwalificeerde toezichthouders in dienst bij Twentse 

gemeenten. De regie ligt bij de RUD. Het bevoegd gezag beslist op basis van advies vanuit de RUD. 
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In Hof van Twente is één bedrijf Elementis te Delden) aanwezig waarvoor de provincie het bevoegd 

gezag is. Dit omdat het bedrijf Elementis valt onder het Besluit Risico Zware Ongevallen. Het bedrijf 

wordt gecontroleerd door toezichthouders van het RUD kennispunt BRZO, zijnde een kennispunt 

bemand door gekwalificeerde toezichthouders uit de provincies Gelderland en Overijssel. 

 

Handhaving vindt plaats in overeen stemming met de handhavings- en gedoogstrategie Fysieke 

Leefomgeving Overijssel en het in regionaal verband opgestelde Wabo-protocol. Uitgangspunt is dat 

invulling wordt gegeven aan het beginsel van handhavingsplicht tegen met externe veiligheid 

strijdige situaties.  
 

Toepassen en verankeren van het gemeentelijk extern veiligheidsbeleid 

De gemeente heeft eigen extern veiligheidsbeleid en rapporteert over de gevolgen van actuele 

ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, voor het eigen extern veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt 

verslag gedaan van de mate waarin het gelukt is om het extern veiligheidsbeleid te verankeren in 

gemeentelijke producten, zoals structuurvisie, opleidingsprogramma, et cetera. 

 

In 2014 is niet van het eigen beleid afgeweken. In 2015 is actualisatie van het gemeentelijk extern 

veiligheidsbeleid voorzien. Dit naar aanleiding van o.a. de uitkomst van de visitatieronde MEVO 2 

(zie hieronder), de verwachte in werking treding van de Wet basis-net en de interne gemeentelijke 

reorganisatie.  

 

Het gemeentelijk beleid over externe veiligheid is verankerd in Wabo-vergunningen, ruimtelijke 

plannen en ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen. Risico-communicatie in samenwerking met 

andere partners is een blijvend aandachtspunt.  
 
Visitatie / audit  

Het doel van de in 2014 door provincie en gemeenten uitgevoerde visitatie was om na drie jaar 

MEVO 2 de balans op te maken met betrekking tot geboekte resultaten over verankering van 

Externe Veiligheid en opgedane leerpunten met elkaar te delen. Het totaalbeeld van de EV visitatie 

is dat 11 gemeenten en de provincie de kwalificatie “goed” krijgen, 9 gemeenten scoren een 

voldoende en bij 5 gemeenten zijn serieuze aandachtspunten getroffen.  

 

De algemene conclusie voor Hof van Twente is dat de gemeente een laag risicoprofiel heeft en in 

control is.  

 

Bij actualisatie van de gemeentelijke beleidsnota externe veiligheid dient rekening te worden 

gehouden met de status van een aantal bedrijven. Ten onrechte is aangegeven dat een aantal LPG-

tankstations niet meer onder het BEVI zouden vallen omdat de omzet (verkoop van m3 gas) lager 

zou zijn dan de drempel. De vergunde situatie geldt als uitgangspunt. Deze omissie wordt hersteld 

bij actualisatie van het EV-beleid.  

 

De ambitie op communicatie-gebied wordt niet gehaald met uitzondering van de reguliere 

communicatie (Twente veilig). Dit is een bekend fenomeen. Actieve communicatie is speerpunt in 

MEVO 3. 
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4.1 Conclusie 

 

 

In 2014 bereikte resultaten beschouwd vanuit de ambities in het gemeentelijk extern 

veiligheidsbeleid 

 

De in 2014 bereikte resultaten tonen aan dat op dit moment nog niet helemaal wordt voldaan aan alle 

gemeentelijke ambities. Het onderdeel risico-communicatie kan vanuit de gemeente worden 

verbeterd. Hierbij speelt wel dat risico-communicatie in beginsel wordt aangestuurd vanuit de 

Veiligheidsregio Twente.  
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5 Conclusie en vooruitblik 

5.1 Wat is tot nu toe bereikt? 

 In welke mate zijn inmiddels de doelen/ ambities uit het gemeentelijk EV-beleid bereikt? 

 

Binnen de gemeente zijn de risico’s over externe veiligheid in beeld. Het gemeentelijk extern 

veiligheidsbeleid draagt zorg voor evenwichtige afweging van economische en 

veiligheidsbelangen. Nieuwe activiteiten zijn niet helemaal uitgesloten als blijkt op basis van 

zorgvuldige risico-inventarisatie dat geen strijdigheid ontstaat met wet- en regelgeving op 

gebied van externe veiligheid. Bestaande risico’s zijn in control via Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving (VTH). Met de veiligheidsregio en brandweer wordt nauw 

samengewerkt. Dit betreft b.v. opstellen van aanvals-/bestrijdingsplannen en de regelmaat 

waarmee oefeningen worden gehouden. Mensen binnen de organisatie gaan op gelijke wijze om 

met externe veiligheid.  

 

 In welke mate is het gelukt om (al dan niet gezamenlijk met andere Overijsselse overheden) 

gezamenlijk te beschikken over en vasthouden van de personele expertise rond externe 

veiligheid? 

 

Hof van Twente beschikte analoog aan 2013 door deelname aan overleggen (zoals halfjaarlijks  

vak-beraad), door gebruikmaking van expertise via de kennispool/het kennispunt externe 

veiligheid van de netwerk RUD over voldoende expertise over externe veiligheid. In persoonlijke 

werkplannen waren uren gereserveerd voor uitvoering van externe veiligheid.  
 

 In welke mate is het de gemeente gelukt de structurele kennis, capaciteit en deskundigheid 

daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering van wettelijke externe veiligheidstaken? 
 

Aanwezige kennis wordt ingezet bij besluiten op het gebied van o.a. omgevingsvergunningen en 

ruimtelijke besluiten. In bijzondere situaties, als voorbeeld wordt genoemd het maken van QRA 

(kwantitatieve risico analyse) wordt externe expertise ingeroepen vanuit de kennispool/ 

kennispunt externe veiligheid RUD, de Veiligheidsregio Twente of een adviesbureau. 

  

 In welke mate is het extern veiligheidsbeleid inmiddels structureel verankerd in ten minste de 

beleidsvelden ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning, vervoer en toezicht?, 

 

Ten opzichte van 2013 zijn er geen wijzigingen opgetreden. Samengevat betekent dit dat: 

-  Extern veiligheidsbeleid structureel onderdeel is van Wro- en Wabo-besluiten door  

 opname van een paragraaf in die besluiten. 

-  Extern veiligheidsbeleid bij vervoer over weg is geborgd via de vastgestelde route 

vervoer gevaarlijke stoffen en toetsing van aanvragen van ontheffingen aan wegen 

waarvoor ontheffing van het vervoersverbod kan worden verleend. Nb. De gemeente 

heeft geen bevoegdheid over vervoer gevaarlijke stoffen via spoor en water.  

- Via het uitvoeringsprogramma VTH (vergunningverlening, handhaving en toezicht) is 

verzekerd dat externe veiligheidsbedrijven jaarlijks worden gecontroleerd op naleving 

van voorschriften.  
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 In welke mate is het inmiddels gelukt om EV (in brede zin) te verankeren in: 

 

o Bestuur en beleid 

 

De gemeentelijke beleidsnota externe veiligheid (2012) en wet- en regelgeving vormen de basis 

voor te nemen besluiten waarbij externe veiligheid een thema is. Het College van burgemeester 

en wethouders is als collectief verantwoordelijk voor uitvoering van het externe 

veiligheidsbeleid. Als van het vastgestelde beleid wordt afgeweken is daarvoor een 

collegebesluit nodig. In 2014 heeft een interne reorganisatie plaatsgevonden. Met het oog op 

deze reorganisatie en externe ontwikkelingen zoals de komst van de Veiligheidsregio Twente, is 

besloten om een nieuwe procesbeschrijving te maken van rollen, taken en bevoegdheden van 

raad, college, afdelingsmanager(s) en medewerkers. De procesbeschrijving wordt op dit 

moment geactualiseerd. Kern van de procesbeschrijving is dat het coördinatorschap ligt bij de 

medewerker bodem en milieu, de afdelingsmanager Openbare Ruimte verantwoordelijk is op 

managementniveau en de burgemeester als portefeuillehouder integrale veiligheid bestuurlijk 

verantwoordelijk is voor externe veiligheid.  

 

o Informatievoorziening 
 

Uitgangspunt is om het Registratie Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie 

Systeem Overige Rampen (ISOR) actueel te houden door tijdige aanlevering van gegevens bij 

de provincie voor verwerking op de professionele Risicokaart. De intentie om risico-

communicatie in 2014 samen met andere gemeenten concreet vorm te geven is maar 

marginaal geslaagd. Vooral wordt over risico gecommuniceerd via de Veiligheidsregio en Twente 

veilig 
  

o Uitvoering 
 

Uitvoering van reguliere externe veiligheidstaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving, 

ruimtelijke ontwikkeling en vervoer gevaarlijke stoffen) wordt bij voorkeur uitgevoerd door 

mensen in dienst bij de gemeente. Externe veiligheid is een jaarlijks terugkerend onderdeel in 

de reguliere begrotingscycli en rapportages zoals Berap's en jaarverslagen.  
 

o Kwaliteitsmanagement 
 

De huidige wijze van borging van externe veiligheid in processen en organisatie wordt als 

werkbaar beschouwd. EV-taken liggen weliswaar verspreid over meerdere afdelingen en bij 

meerdere medewerkers, echter die weten elkaar (in)formeel goed te vinden. Afstemming is 

gewaarborgd zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Als gevolg van de interne reorganisatie 

is besloten om te komen tot een actuele procesbeschrijving c.q. formalisatie van bestaande 

praktijk.  
  

o Kennis- en expertisemanagement. 

 

Medewerkers in dienst van de gemeente Hof van Twente hebben voldoende basiskennis om in 

beginsel taken over externe veiligheid te herkennen en uit te kunnen voeren. Dit door algemene 

scholing in het verleden en door het bijhouden van kennis (b.v. nieuwe regelgeving) via 

deelname aan seminars, etc. Als bijzondere situaties zich voordoen waar specifieke kennis voor 

nodig is wordt een beroep gedaan op expertise bij b.v. het kennispunt externe veiligheid. 

Deze methode van werken wordt, kijkend naar het lage risicoprofiel van de gemeente, als 

toereikend gezien.  

 

 In welke mate is bijgedragen aan het delen van kennis, capaciteit en deskundigheid tussen 

Overijsselse overheden? 

 

Beschikbare kennis wordt door deelname aan o.a. de periodieke vak-beraden gedeeld met 

partners (gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s. Aan in company trainingen wordt in 

beginsel deelgenomen.  
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5.1.1 Zijn we afdoende ‘in controle’ over onze (in)directe wettelijke externe 

veiligheidstaken? 

Gemeente Hof van Twente heeft een reëel beeld van haar wettelijke, bovenwettelijke en indirecte 

taken op het gebied van externe veiligheid. De verankering van externe veiligheid in producten en 

processen wordt als voldoende beschouwd. Dit is ook geconstateerd in de in 2014 gehouden 

visitatieronde over de uitvoering van het MEVO 2 door de gemeente. In verband met de 

gemeentelijke reorganisatie wordt een nieuwe procesbeschrijving gemaakt van taken, rollen en 

bevoegdheden. Externe veiligheid is onderdeel van de reguliere begrotingscycli. Externe 

veiligheidstaken worden in onderlinge samenhang beoordeeld, benaderd.  

 

Het strooibeleid en ontheffingen routering vervoer gevaarlijke stoffen zijn op elkaar afgestemd. In 

de (hoofd)ontsluitingsroutes zitten ook de wegen in het kader van vervoer gevaarlijke stoffen.  

 

5.1.2 Aanbevelingen 

Aan de provincie wordt gevraagd om gemeenten te ondersteunen bij het implementeren van de Wet 

basis-net. Tevens wordt de oproep gedaan aan de provincie om te bezien of voor wat betreft door 

het Rijk beschikbaar te stellen middelen voor MEVO 3, een deel van de Rijksmiddelen direct naar de 

gemeente gaat en niet naar de provincie en veiligheidsregio’s. Verder wordt aan de provincie 

gevraagd druk uit te oefenen dat de geplande actualisatie van de risicokaart voortvarend wordt 

opgepakt, adequaat en spoedig wordt afgesloten. Aan de provincie wordt als laatste gevraagd 

bestuurlijke duidelijkheid te geven of bij onderschrijding van verleende MEVO 2 subsidie deel 1, het 

niet benutte bedrag moet worden terugbetaald of geoormerkt mag worden voor uitvoering EV-taken 

in 2015. 

 

5.2 Vooruitblik 

Uit deze jaarraportage blijkt dat vooral op het vlak van risico-communicatie nog stappen gemaakt 

kunnen worden. De voorkeur wordt uitgesproken dit provinciebreed te doen op basis van uitkomsten 

van lopende pilots en de uitkomsten een plek te geven in het Mevo 3.  

 

Nazorg, is een onderwerp wat volgens gemeente Hof van Twente een duidelijke plek moet krijgen in 

de risico-communicatie vanuit Mevo 3.  

 

De gemeentelijke website zal actueel worden gehouden en is gelinkt aan de website Twenteveilig.nl  

 

In 2015 is niet voorzien in wezenlijke wijziging van gemeentelijke externe veiligheidstaken. Het 

kennispunt externe veiligheid bij de netwerkRUD wordt beschouwd als vorm van verlengd bestuur. 

Overdracht van (beleidsmatige) bevoegdheden (besluitvorming) is niet voorzien. 

 

Blijvend uitgangspunt is het voorkomen van saneringssituaties.  

 

 


