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Voorstel: Vaststellen van de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012-2015 

      

1 SAMENVATTING 

Voorliggende Beleidsnota Externe Veiligheid 2012-2015 (verder de beleidsnota) is de 

actualisatie van de door u op 27 maart 2007 vastgestelde Beleidsnota Externe Veiligheid 

“Bewuste veiligheid op maat” 2007-2010. De actualisatie heeft op zich laat wachten. Dit om bij 

de actualisatie rekening te kunnen houden met ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving van het Rijk en wijzigingen in provinciaal beleid. De afgelopen jaren is het EV- 

beleid daarom voortgezet in de lijn met het gevoerde beleid over de periode 2007 tot en met 

2010. De actualisatie is aangekondigd in het Milieubeleidsplan 2012-2015 en geeft tevens 

invulling aan de eis van de Provincie waaronder zij subsidie verstrekken vanuit het Meerjaren- 

programma Externe Veiligheid Overijssel. De in 2007 vastgestelde Beleidsnota Externe 

Veiligheid “Bewuste veiligheid op maat” 2007-2010 blijft gelden met inachtneming van de 

bepalingen in voorliggende beleidsnota. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De door uw raad vastgestelde Beleidsnota Externe Veiligheid “Bewuste veiligheid op maat”. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De Wet milieubeheer, het gemeentelijk Milieubeleidsplan 2011 — 2014, de Beleidsnota Externe 

Veiligheid “bewuste veiligheid op maat’ en het provinciale meerjarenprogramma externe 

veiligheid Overijssel. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Een adequate uitvoering van de wettelijke externe veiligheidstaken op het gebied van 

vergunningverlening en handhaving en ruimtelijke ordening. Tevens willen we bereiken dat 

externe veiligheidsnormen op de juiste wijze worden meegewogen in te nemen besluiten op 

andere beleidsvelden en dat inwoners zich bewust zijn van mogellijke risico's met betrekking tot 

externe veiligheid. 



  

Wat is gedaan in periode 2007 — 2010. 

Het risicoprofiel van de gemeente is in de periode 2007 tot en met 2010 verlaagd. Dit is het 

gevolg van de afname van het aantal risicovolle bedrijven of doordat bij enkele risicovolle 

bedrijven de omvang is beperkt met als gevolg dat zij vanuit oogpunt van wet- en regelgeving 

niet langer als risicovol worden geclassificeerd. 

  

In de periode 2007-2010 zijn onder andere risicovolle bedrijven (de zogenaamde Bevi- 

inrichtingen, Besluit externe veiligheid inrichtingen) jaarlijks gecontroleerd. Bestemmings- 

plannen zijn gedigitaliseerd en geactualiseerd en bevatten een externe veiligheidsparagraaf. 

Een routering vervoer gevaarlijke stoffen is vastgesteld ten behoeve van het transport van 

gevaarlijke stoffen in de gemeente door middel van een ontheffingsstelsel. 

Voor een volledig overzicht van uitgevoerde acties wordt verwezen naar de Nota extern 

veiligheidsbeleid 2012-2015 “Veiligheid zonder absolute zekerheid”. 

Op basis van in 2011 uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in de gemeente Hof van Twente op dit 

moment geen saneringssituaties/knelpunten bestaan met betrekking tot externe veiligheids- 

normen bij bedrijven, bij transportassen (bijvoorbeeld de A1 en het Twentekanaal) en door 

buisleidingen. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Om het lage risicoprofiel van de gemeente te behouden en om te voorkomen dat er sanerings- 

situatie en of knelpunten ontstaan worden in de periode 2012 tot en met 2015 de volgende 

acties ondernomen. 

De gemeente Hof van Twente kent op dit moment de volgende Bevi-inrichtingen. 

Agrowin, Haven 2 te Goor en betreft de opslag van bestrijdingsmiddelen; 

Pingo, Breukersweg 10 te Goor en betreft de opslag van ammoniak; 

Bungalowpark Hessenheem, Potdijk 8 te Markelo en betreft de opslag van propaan; 

Elementis te Delden is daarnaast een bedrijf dat valt onder het Besluit risico zware 

ongevallen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. 

De komende jaren worden de Bevi-inrichtingen jaarlijks gecontroleerd. 

POND 

Andere bedrijven, waar opslag plaatsvindt van stoffen die volgens de huidige wet- en regel- 

geving een zeer beperkt veiligheidsrisico hebben, zullen periodiek worden gecontroleerd. De 

frequentie daarvan is nu nog niet bekend. Concretisering vindt plaats in de programmering van 

regionale handhaving via de Regionale Uitvoeringsdiensten. In Hof van Twente gaat het om 

propaantanks, aardgasontvangstations, de opslag van (kunstmest)stoffen, inrichtingen waar 

LPG wordt opgeslagen ten behoeve van heftrucks en de gasflessenopslagen en vuurwerk- 

verkooppunten. 

In de periode 2012 tot en met 2015 zullen bestemmingsplanprocedures plaatsvinden. 

Ruimtelijke plannen zullen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving op het 

gebied van externe veiligheid. 

Communicatie over externe veiligheid zal de komende jaren worden voortgezet via publicaties 

in het Hofweekblad, bij procedures zoals omgevingsvergunningen en door het verwijzen naar 

de provinciale risicokaart. 

De voortgang van het gevoerde beleid vindt plaats via de 1° en 2° Berap, via het milieujaar- 

verslag en het jaarverslag handhaving. Aparte verslaglegging vindt jaarlijks plaats richting de 

provincie Overijssel in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 

(MEVO) 2011-2014. 

De evaluatie van de beleidsnota vindt plaats in 2015 ter voorbereiding op al dan niet 

benodigde actualisatie of integrale herziening van de beleidsnota. Op het moment van 

relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving wordt beoordeeld of eerder aanpassing van de 

beleidsnota noodzakelijk en wenselijk is. 



  

4.C Wat mag het kosten? 

Uitvoering van de wettelijke minimale taken is gepland met de beschikbare formatie en 

beschikbare middelen (inclusief subsidie van de provincie) in de programmabegroting. 

Samengevat wordt verwacht dat jaarlijks ongeveer 0,1 fte nodig is voor de minimale uitvoering 

van wettelijke taken. De verwachting is dat over de jaren 2012 tot en met 2015 jaarlijks 

ongeveer € 29.000,- subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie. Aan de provincie moet 

jaarlijks worden gerapporteerd over besteding van de geoormerkte middelen. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het niet vaststellen van de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012-2015. Dit is geen goed 

alternatief omdat geen uitvoering wordt gegeven aan de externe veiligheidsambitie in het 

gemeentelijk milieubeleidsplan. Daarnaast wordt niet voldaan aan één van de voorwaarden 

waaronder de provincie subsidie beschikbaar stelt. Het betreft het hebben van een door ons 

college en uw raad vastgesteld externe veiligheidsbeleid. 

4.E Wat is het risico? 

Aan de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012 — 2015 zijn geen rechtstreekse risico's verbonden. 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de ontwikkelingen met betrekking tot Regionale 

Uitvoerings Diensten en de complexiteit van bepaalde externe veiligheidsvraagstukken, 

kunnen leiden tot langere procedures in bepaalde situaties. Als voorbeelden worden genoemd 

de vaststelling van bestemmingsplannen of het beslissen op aanvragen om omgevings- 

vergunningen. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Toezending van de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012 — 2015 aan de Provincie Overijssel en 

de Regionale Brandweer. U wordt over de voortgang van uitvoering van het externe veilig- 

heidsbeleid geïnformeerd via de begrotingsrapportages en via het milieujaarverslag. 

5 COMMUNICATIE 

De vaststelling van de Nota Externe Veiligheidsbeleid 2012-2015 dient bekend te worden 

gemaakt door publicatie in het Hofweekblad en door plaatsing op de gemeentelijke website. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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