
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  3 februari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  R. Hazenkamp, Openbare Ruimte  

Onderwerp:  Jaarverslag externe veiligheid 2014 

 

1. Aanleiding 

De provincie Overijssel heeft het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid 2011 – 2014 (MEVO 

2) vastgesteld. De kern van MEVO 2 bestaat uit het stimuleren van effectieve en efficiënte 

uitvoering van wettelijke veiligheidstaken. De belangrijkste opgaven voor de periode 2011 – 

2014 waren onder andere het breed verankeren van externe veiligheid in beleid en uitvoering 

en het gezamenlijk (provincie, gemeenten, etc.) beschikken over en behoud van persoonlijke 

expertise rond externe veiligheid. Gemeente Hof van Twente ontvangt van de provincie 

Overijssel subsidie vanuit MEVO 2.  Het gemeentelijk extern veiligheidsbeleid is verwoord in 

de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012 - 2015 vastgesteld door uw raad op 2 oktober 2012. 

De aanleiding voor dit raadsmemo is het Collegebesluit van 20 januari 2015 waarbij het 

Jaarverslag externe veiligheid 2014 is vastgesteld.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Jaarverslag 2014 

Voor de volledige inhoud wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarverslag 2014 dat u als 

bijlage bij dit raadsmemo aantreft. Ten opzichte van 2013 is noemenswaardig dat in 2014 een 

brede visitatieronde door de provincie bij gemeenten heeft plaatsgevonden over uitvoering van 

het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2011 – 2014 (MEVO 2). De algemene 

conclusie voor Hof van Twente is dat de gemeente een laag risicoprofiel heeft en in control is. 

Wel zijn een paar aandachtspunten benoemd. Zo wordt verzocht om een correcte beschrijving 

of een inrichting wel of geen bedrijf is dat onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) valt. Dit aspect wordt in de actualisatie van het gemeentelijk extern veiligheidsbeleid 

meegenomen. Risico-communicatie was en is een blijvend aandachtspunt voor alle 

gemeenten die deelnemen aan de MEVO-regeling. Risico-communicatie is een belangrijk 

onderwerp in de in voorbereiding zijnde MEVO 3 regeling (periode 2015 – 2018).  
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Afronding MEVO 2 

Gemeente Hof van Twente ontvangt subsidie van de provincie Overijssel voor uitvoering van 

externe veiligheidstaken door deelname aan het MEVO 2. Eén van de subsidievoorwaarden is 

dat jaarlijks aan de provincie Overijssel verslag moet worden gedaan over de inzet van de 

middelen. Dit is gedaan in 2011, 2012 en 2013. De provincie Overijssel heeft ingestemd met 

de jaarverslagen over 2011, 2012 en 2013. De provincie zal nog reageren op het jaarverslag 

2014. 

 

De verwachting is dat niet alle beschikbare budgetten voor externe veiligheid zullen worden 

worden aangewend. Het college zal in de 1e Berap 2015 de raad voorstellen om eventueel 

resterende budgetten te reserveren voor uitvoering van extern veiligheidsbeleid 2015 en 

verder.  

3. Conclusie 

Ik ben van mening dat het MEVO 2 een geslaagd programma is geweest en dat ontvangen 

subsidie heeft bijgedragen om kennis over externe veiligheid te vergroten en externe veiligheid 

te borgen in werkprocessen en producten. Ik zeg u toe u over de MEVO-3 regeling te 

informeren op het moment dat het definitieve programma (door de provincie) is vastgesteld en 

de consequenties voor onze gemeente bekend zijn.  

 

 

 

 


