
SAMENVATTING
1 AANLEIDING

De aanleiding voor dit advies is de constatering dat grote ruimtelijke

projecten, zoals de sleutel-projecten, steeds vaker vertraagd worden door

externeveiligheidsproblemen. Daartegenover staat dat in andere gevallen

oprukkende bebouwing ertoe leidt dat de externe veiligheid rond

risicobronnen afneemt. Dit advies gaat over deze spanningen tussen

ruimtelijk beleid en veiligheidsbeleid. Het advies is een coproductie van de

Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad, omdat hun werkveld

omtrent dit onderwerp sterk verweven is. Bovendien is een gezamenlijk

standpunt een goed uitgangspunt voor een samenhangend externe-

veiligheids-beleid en ruimtelijk beleid. Op dit moment schenkt de overheid

meer en meer aandacht aan deze samenhang. Wij willen hieraan een extra

impuls geven.

2 PROBLEEMSTELLING

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen stagneren en het

externeveiligheidsbeleid wordt uitgehold.

In het ruimtelijke ordeningsbeleid, zoals neergelegd in de Vijfde Nota op

de Ruimtelijke Ordening, wordt gestreefd naar intensivering van het

ruimtegebruik. Deze gedachte kan conflicteren met voornemens uit het

NMP4; daaruit blijkt juist dat meer ruimte voor externe veiligheid

noodzakelijk kan zijn. Door intensivering van het ruimtegebruik in de buurt

van potentieel gevaarlijke activiteiten, zoals industrie, vervoer en opslag

van gevaarlijke stoffen, kunnen mogelijke ongevallen omvangrijke

gevolgen krijgen. Om risico’s te beheersen gaat het NMP4 ervan uit dat een

keuze gemaakt wordt tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de risicovolle

activiteit.
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In de praktijk echter blijkt dat deze keuze vaak niet expliciet gemaakt

wordt. Dat leidt tot de problemen:

stagnatie van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en uitholling externe-

veiligheidsbeleid. De aanwezigheid van risicobronnen en onvolkomenheden

in risicobeheersing aan de ene kant en de wens tot een sterke intensivering

van het ruimtegebruik aan de andere kant monden uit in een impasse in de

gewenste planontwikkeling. Dit kan betekenen dat ruimtelijke functies op

een minder gewenste plek worden gerealiseerd, hetgeen een uitholling van

het ruimtelijke beleid inhoudt. Voorbeelden hiervan zijn Kralingse Zoom,

Amsterdam Zuidas en de ontwikkeling van Rotterdam Centraal Station.

Bij de wens om plannen te realiseren in de nabijheid van risicobronnen

wordt gekozen voor de ruimtelijke intensivering, waarbij (soms onbewust)

over de grenzen van het geaccepteerde risico wordt gebouwd.

Wij constateren dat deze situaties zich bij ongewijzigd beleid in de (nabije)

toekomst steeds vaker kunnen voordoen. 

Strakkere handhaving en aanscherping van de regelgeving voor externe

veiligheid leiden ertoe dat bestaande situaties op termijn moeten voldoen

aan de normstelling voor nieuwe situaties.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal de komende jaren toenemen, indien

althans geen nadere maatregelen worden getroffen.

Woonbebouwing ‘rukt op’ en er bestaan plannen en wensen om op veel

plaatsen grootschalige bouwprojecten te realiseren, juist daar waar sprake

is van knooppunten van infrastructuur en bebouwing.

3 OORZAKEN

Verantwoordelijkheden voor het beheersen van risico’s zijn onvoldoende

eenduidig toegewezen aan risicoveroorzakers, netwerkbeheerders en

lokale bestuurders. Bovendien is er sprake van problematische

normhantering en normstelling en van discrepantie tussen beleidsdoelen 

en middelen. 

Aan de geconstateerde spanning tussen ruimtelijke intensivering en de

beheersing van risico’s ligt een complex van uiteenlopende, maar

samenhangende, oorzaken ten grondslag. Ze komen voort uit de opzet 

en de uitvoering van zowel het externeveiligheidsbeleid als het ruimtelijke

ordeningsbeleid. 
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De oorzaken vallen in drie groepen uiteen (zie figuur 0-1 hieronder):

a. toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

b. problematische normhantering en normstelling;

c. discrepantie tussen beleidsdoelen en middelen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van actoren ten aanzien van

externe veiligheid zijn onvoldoende duidelijk toegedeeld en worden

onvoldoende ingevuld.

In de huidige beleidspraktijk bestaan onvoldoende impulsen voor

risicoveroorzakers om risico’s te beheersen en structurele verbeteringen in

risicoketens te realiseren. Het ALARA-principe komt in de praktijk niet of

nauwelijks uit de verf. Er is eerder sprake van normopvulling dan van zo

veilig mogelijk maken van de activiteit. Dit wordt versterkt doordat

risicoveroorzakers in veel gevallen via een vergunning toestemming krijgen

risico te veroorzaken. Een andere oorzaak is dat beheerders van

transportnetwerken geen mogelijkheden hebben om risico’s te beheersen.

Ook komt het voor dat zij een maximaal flexibel gebruik van hun netwerk

prefereren boven risicobeheersing. Bovendien hebben lokale bestuurders

onvoldoende inzicht in aanwezige risico’s om hun verantwoordelijkheid

voor de veiligheid van burgers te kunnen nemen en vindt er onvoldoende

afstemming plaats tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

In het externeveiligheidsbeleid is voor het plaatsgebonden risico (PR) een

grenswaarde en voor het groepsrisico (GR) een oriënterende waarde

geformuleerd voor het maximaal toelaatbare risico, waarmee in de

besluitvorming over risicovolle activiteiten rekening moet worden

gehouden. In de praktijk bestaan er echter problemen met zowel

normhantering als normstelling.

Eén oorzaak is dat de normstelling voor risico’s geen onderscheid maakt

naar maatschappelijke betekenis van activiteiten en naar cumulatie van

risico’s. Een uniforme normstellingvoor een diversiteit aan activiteiten gaat

voorbij aan het feit dat de maatschappelijke aanvaarding van risico’s sterk

afhankelijk is van de aard, het nut en de noodzaak van de activiteit die de

risico’s veroorzaakt. De kwantitatieve waarden voor PR en GR hebben

betrekking op de aanvaardbaarheid van afzonderlijke, vaak nieuwe,

activiteiten. Echter, voor de veiligheidsbeleving van de burgers is ook van

belang in hoeverre zij in hun leefomgeving al aan andere risico’s

blootstaan. Met andere woorden, het totale risico en het totale veiligheids-
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niveau in de omgeving spelen voor hen ook een rol. Dat wordt in de

huidige normstelling niet goed gedekt. Daarbij komt dat de normen zelf

een optimalisering van in- en externe veiligheid in de weg staan, doordat

zij alleen gericht zijn op externe veiligheid; interne veiligheid van

gebruikers van wegen en spoorlijnen wordt buiten beschouwing gelaten 

Een andere oorzaak is dat in de normtoepassing tussen verschillende 

risicobronnen ongelijkwaardigheden te zien zijn. Het groepsrisico is

oorspronkelijk afgeleid voor enkelvoudige stationaire inrichtingen zoals

LPG-tankstations, maar daarna onverkort met dezelfde oriënterende

waarde toegepast op heel andere typen ‘inrichtingen’ (zoals zeer grote

bedrijfsterreinen, spooremplacementen en Schiphol) met een heel andere

schaal en omvang. Verder is voor de oriënterende waarde van het GR

uitgegaan van de gemiddelde bevolkingsdichtheid van ons land. 

Voor transportlijnen echter is de toepassing van dit uitgangspunt onterecht,

omdat deze vaak dicht langs of zelfs door dichtbevolkte gebieden lopen.

Daarbij is ook een probleem dat men in het buitenland voor transport

helemaal geen norm hanteert. 

Tenslotte is het begrip oriënterende waarde van het GR moeilijk te hanteren

voor bestuurders. De status van oriënterende waarde voor het GR biedt

bestuurders namelijk expliciet afwegingsruimte voor het toestaan van

activiteiten dan wel ruimtelijke ontwikkelingen, ook al wordt de oriënterende

waarde van het GR overschreden, mits de bestuurders in kwestie hiervoor

een goede motivering geven. Bestuurders zijn echter terecht huiverig

omdat er geen duidelijk nationaal referentiekader is dat op een heldere

manier aangeeft hoe gemotiveerd afgeweken kan worden.

Er is een discrepantie tussen het beschermingsniveau externe veiligheid dat

de overheid aan burgers wil bieden en de inspanning die zij bereid is

daarvoor te leveren. De consequentie is dat het met het huidige

normenstelsel gecreëerde beeld van een leefomgeving met beperkt

toegestane externe veiligheidsrisico’s in diverse gevallen niet gehaald wordt.

Eén oorzaak voor deze discrepantie is de vaak ambitieuze doelformulering:

in alle gevallen voldoen aan de huidige externe veiligheidsnormen leidt tot

een zeer grote en kostbare saneringsopgave. Een andere oorzaak is dat het

bevoegd gezag in kwestie vaak onvoldoende bereid is zich in te spannen

om de externe veiligheidsdoelen te realiseren. Dit wordt vooral zichtbaar
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bij de gebrekkige uitvoering van (en het toezicht op en de handhaving van)

regelgeving voor risicovolle activiteiten.

Als we de drie oorzaken schematiseren, dan ontstaat het volgende beeld.

Probleemoorzaken en deelproblemen

Veel actoren komen in de interactie tussen externe veiligheid en ruimtelijke

ordening tot verschillende standpuntbepalingen. Veel van de genoemde

problemen en oorzaken daarvan vallen immers te herleiden tot verschillen in

de perceptie van risico’s en verschillen in de opvatting over de

aanvaardbaarheid van risico’s in onze maatschappij. Een groot aantal factoren

heeft invloed op de manier waarop mensen risico’s beleven en beoordelen.

Het is zeer moeilijk overeenstemming te bereiken over de aanvaardbaarheid

van risico’s die door kleine kansen en grote effecten worden gekenmerkt.

Onvolledige of tegenstrijdige informatie maakt de communicatie over

gevaren en de besluitvorming daarover naar omwonenden onduidelijk.

JUNI  200311

FIGUUR 0-1

PROBLEEMOORZAKEN EN DEELPROBLEMEN

PROBLEMATISCHE 
NORMSTELLING 
EN HANTERING

Geen onderscheid naar 
maatschappelijke 
betekenis van activiteiten 
en cumulatie van risico's.

Alleen gericht op EV.

Risicobenadering 
stationaire bronnen en 
transport ongelijkwaardig.

Oriënterende waarde GR 
moeilijk te hanteren. 

Onvoldoende impuls voor risicobeheersing

Netwerkbeheerders geen verantwoordelijkheid voorrisicobeperking

Gebrekkige afstemming beleidsfactoren 

DISCREPANTIE TUSSEN BELEIDSDOELEN EN MIDDELEN

Ambitieuze doelformulering

Onvoldoende beleidsinspanning

PROBLEMEN MET VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

EXTERNE VEILIGHEID RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
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4 UITGANGSPUNTEN VOOR TOEKOMSTIG BELEID

Wanneer we kijken naar het externeveiligheidsbeleid van de laatste decennia,

dan zien we een slingerbeweging. De opinie over de mate van beheersing

en het daarmee samenhangende beleid wisselt nogal. Blijven calamiteiten

en incidenten lange tijd uit, dan treedt er vaak een versoepeling op. 

Na calamiteiten daarentegen wordt het beleid vaak aangescherpt. 

Deze slingerbeweging heeft zich in feite ook voorgedaan in de relatie van

het externeveiligheidsbeleid met het ruimtelijke beleid. Wij menen dat het

onmogelijk is de hele ruimtelijke inrichting van Nederland aan te passen

aan de veiligheidswensen van het moment. Zo’n aanpassing is immers niet

realistisch. Het veiligheidsbeleid dient robuust te zijn. Om nieuwe

ongewenste situaties te voorkomen, moeten het externeveiligheidsbeleid,

de robuustheid daarvan en de processen waarmee het beleid tot stand

komt opnieuw worden doordacht. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid

van veiligheidsrisico’s in het beleid en in de uitvoering daarvan herkend en

erkend moet worden. 

Risico’s moeten wel in redelijkheid en verantwoord gereduceerd worden:

beseft moet worden dat absolute reductie niet bestaat. We leven in een

risicosamenleving. De huidige Nederlandse regelgeving gaat uit van een

zogenoemde risicobenadering waarin niet alleen naar de effecten maar

ook naar de kans op optredende ongevallen wordt gekeken. Eén van de

gevolgen van dit beleid is dat er altijd een restrisico blijft bestaan; in feite

wordt een zeer kleine kans op een mogelijk groot effect geaccepteerd.

Deze benadering lijkt de enig mogelijke. Een effectbenadering, waarbij

grote veiligheidsafstanden worden aangehouden die ’absolute’ bescherming

moeten bieden, is in ons land namelijk redelijkerwijs niet mogelijk.

Tegelijk met deze acceptatie van de risicosamenleving moet wel zoveel

mogelijk recht moeten worden gedaan aan deze diversiteit aan percepties

en opvattingen over veiligheid en aan de ruimtelijke diversiteit in ons land.

In grote lijnen komt dit neer op:

– het bij elkaar brengen van de relevante partijen bij het beheersen van de

risico’s en het toedelen van verantwoordelijkheden aan die partijen, 

– het afwegen van te hanteren externeveiligheidsniveaus op regionaal en

vooral lokaal niveau, zo dicht mogelijk bij de burger en met een invulling

van het ALARA-principe boven een landelijk vast te stellen

basisveiligheidsniveau. 
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Bij de aanvaarding van een activiteit spelen vertrouwen en geloofwaardigheid

een belangrijke rol. Werken aan externe veiligheid moet een

vanzelfsprekendheid worden voor al diegenen die, direct of indirect,

verantwoordelijk zijn voor de beheersing van risico’s: risicoveroorzakers,

netwerkbeheerders en overheden. Wij achten het van belang te komen tot

een schikking waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden

ondubbelzinnig worden toebedeeld aan de diverse partijen: de regelgever,

de risicoveroorzaker, de netwerkbeheerder en de lokale bestuurder. De

verantwoordelijke actoren dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en te

werken aan permanente reductie van onveiligheid, om te beginnen aan de

bron. Daarbij kennen wij groot belang toe aan de aantoonbaarheid van

beheersing van veiligheid jegens de risicodrager, door zowel de

risicoveroorzaker als de netwerkbeheerder en de lokale bestuurder.

Wij zijn verder van mening dat in het beleid het perspectief vanuit de

burger centraal gesteld moet worden; de verantwoordelijken zorgen voor

een goede communicatie over risico’s, beheersing en besluitvorming naar

burgers. Daarbij spelen de perceptie van risico’s versus risicocalculatie een

belangrijke rol. Voor de bescherming van de leefomgeving is het nodig een

basisveiligheidsniveau te benoemen en te borgen. De huidige systematiek

van kwantitatieve risicoanalyse kan daarbij een plaats krijgen.

JUNI  200313



SAMENVATTING

5 DE DRIE DOMEINEN ONDERSCHEIDEN

De domeinen hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar permanent. 

Het gaat niet alleen om de aanpak per domein maar ook om de samenhang

tussen deze domeinen.

Externe (on)veiligheid kan als een systeem worden gezien. We onderscheiden

in dit advies in dit systeem drie domeinen, en zullen deze tevens gebruiken

als de drie beleidsdomeinen: 

1 bronnen in ketens: de risicobronnen in samenhang met de keten van

activiteiten waarbinnen die activiteiten plaatsvinden. Risicoveroorzakers

staan in dit domein centraal;

2 transport in netwerken: vervoer van gevaarlijke stoffen via netwerken. 

In dit domein staan de beheerders van transportnetwerken centraal;

3 veiligheid op locatie: ruimtelijke ontwikkelingen en risicovolle activiteiten,

beoordeeld op het risico dat ze kunnen opleveren voor de leefomgeving.

In dit domein zijn lokale overheden de hoofdrolspelers.

Ieder domein heeft zijn eigen kenmerken en vereist daarom een eigen

aanpak. De voor veiligheid verantwoordelijke actoren zijn naar dezelfde

beleidsdomeinen onder te verdelen. 

In het domein ’bronnen in ketens’ kan een aantal ketens van risicobronnen

(LPG, ammoniak, chloor, e.d.) worden onderscheiden, die de bulk van de

externe onveiligheid en de huidige stagnatie in plannen veroorzaken. 

We onderscheiden 'bronnen in ketens' als een apart beleidsdomein, 

omdat we voor de reductie van onveiligheid primair terugwillen naar de

(risico)bron. Een tweede reden is dat de kans bestaat dat er een

aaneenschakeling van suboptimale processen plaatsvindt binnen een

systeem, wanneer niet naar het hele systeem wordt gekeken. Alle partijen

in zo’n keten moeten in een doelgroepbenadering samen aan het werk om

de door de keten veroorzaakte risico’s en belemmeringen te reduceren. 

Het Rijk moet hiertoe houdbare en handhaafbare doelen stellen.

Aanvullend kan het met wet- en regelgeving impulsen verstrekken voor het

nemen van verantwoordelijkheid voor externe veiligheid door de veroorzaker

van risico’s en voor het zichtbaar maken van de kosten van risico’s. 

We beschouwen ‘transport in netwerken’ als een belangrijk domein voor

extern veiligheidsbeleid en ruimtelijk beleid. Een groot deel van de
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problematiek van externe veiligheid wordt immers veroorzaakt door

transportactiviteiten over de autosnelwegen, de spoorlijnen en de grote

vaarwegen, en niet zozeer door afzonderlijke productie- of opslaglocaties.

‘Transport in netwerken’ is geen nieuw domein: er lopen al veel beleidsacties

op dit punt. Zo bestaat de intentie het vervoer van gevaarlijke stoffen over

het spoor te reguleren. Transport van gevaarlijke stoffen levert op het

ogenblik dan ook veel meer externe veiligheidsrisico’s en belemmeringen

op dan fabrieken. Daarom moeten de beheerders van infrastructuur-

netwerken de verantwoordelijkheid toegewezen krijgen voor de reductie

van die risico’s en belemmeringen, voor zover zij daaraan kunnen bijdragen

door het beheer van het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door routering, het

hanteren van venstertijden en het instellen van maximumsnelheden. 

Wel moeten zij daarvoor ook bevoegdheden en instrumenten krijgen. 

Ook voor deze reductie moet het Rijk houdbare en handhaafbare doelen

stellen. We zijn ons ervan bewust dat bij dit alles de internationale situatie

veel aandacht vergt. Daarbij gaat het niet alleen om de inpasbaarheid in

EU-regelgeving, maar ook om bijvoorbeeld de internationale

concurrentiepositie van Nederland.

Tot slot beschouwen we ‘veiligheid op locatie’ als een belangrijk beleids-

domeinen en wel omdat uitvoering van beleid voor externe (on)veiligheid

primair op locatie in de leefomgeving tot uitdrukking komt. Juist hier

wordt de onveiligheid door risicovolle activiteiten voelbaar voor omwonenden

en lokale en regionale overheden en ontstaat de aanzet om daaraan iets te

doen. Voor dit domein is een perspectiefwisseling nodig: redeneren vanuit

het geheel aan veiligheidsrisico’s waaraan burgers blootgesteld zijn in

plaats van vanuit risico’s van afzonderlijke risicobronnen. 

Gemeenten, provincies en regio’s moeten samen met hun burgers de

veiligheid van hun hele gebied met alle risicobronnen bekijken en afwegen

of en hoe ze die veiligheid kunnen verbeteren in relatie met hun

ruimtelijke en milieudoelstellingen. De andere domeinen zijn daarbij

kaderstellend; gemeenten, provincies en regio’s geven hun gewenste

ruimtelijke ontwikkelingen door aan het Rijk, opdat het Rijk doelen stelt

aan de ketens en de netwerken. 

Er moet als bodem in de bestuurlijke afweging wel een gewaarborgd

gebiedsgericht, cumulatief basisveiligheidsniveau zijn voor alle burgers van

ons land; slechter mag het nergens zijn, beter zeker wel. 

Dit basisveiligheidsniveau kan op termijn de huidige activiteitgerichte
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waarden (PR en GR) vervangen. Het gebiedsgerichte basisveiligheidsniveau,

dat alle risico’s van inrichtingen en transport in een gebied omvat, moet

gebaseerd zijn op een brede visie op veiligheid; het moet ambitieus maar

tevens houdbaar en handhaafbaar zijn, dus financieel realistisch. Een harde

voorwaarde bij invoering van een dergelijk basisveiligheidsniveau is een

permanente inspanning in de drie domeinen, mede gestimuleerd door een

in te stellen regie voor externe veiligheid en ruimte, om de veiligheid ook

boven het basisniveau te verbeteren. Het ALARA-beginsel moet daartoe

zodanig in wetgeving worden omgezet dat daarmee via het vergunningen-

stelsel permanente verbetering kan worden afgedongen. Voor dit

gebiedsgerichte basisveiligheidsniveau moeten een of meer maatlatten

worden gekozen. Een cumulatief PR is zeer geschikt om de veiligheid van

het individu (de burger) te beschermen; daarnaast bestaat behoefte aan

een cumulatief, gebiedsgericht GR of een andere maatlat om

maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. 

6 DE DRIE DOMEINEN IN SAMENHANG BESCHOUWD

Er is een gezaghebbende en voldoende toegeruste, adviserende en

faciliterende regie voor externe veiligheid en ruimte nodig, die erop toeziet

dat doelen binnen de domeinen bereikt worden en taken worden

opgevolgd, die inconsistenties tussen de domeinen signaleert en die

waarborgt dat er keuzes tussen domeinen worden gemaakt.

Ontwikkelingen op locatie zijn niet los te zien van de ketens waarbinnen

risicovolle activiteiten plaatsvinden. Ook het gebruik van infrastructuur

door risicovolle activiteiten mag in een dichtbevolkt land als Nederland niet

vanzelfsprekend zijn. 

De noodzakelijke samenhang tussen de domeinen komt echter niet vanzelf

tot stand. Binnen elk domein worden doelen en taken gesteld, onder

andere gebaseerd op ruimtelijke wensen. De betrokken actoren zullen

trachten deze te bereiken op een voor hen optimale manier. Dat betekent

dat in domein 1 de doelgroepen de doelbereiking voor risicoketens

optimaliseren, in domein 2 netwerkbeheerders de risicokarakteristieken van

netwerken in hun omgeving optimaliseren en in domein 3 lokale

bestuurders risicoambities formuleren voor ruimtelijke planvorming. 
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Omdat de problematiek zich uitstrekt over diverse beleidsterreinen en

omdat diverse actoren betrokken zijn, bestaat er vooral behoefte aan

functies die de afstemming van samenhang tussen de domeinen mogelijk

maken. In het beleid dat de drie domeinen omvat, onderscheiden we de

volgende noodzakelijke nieuwe functies:

1 stellen van doelen en vaststellen van taken voor de drie domeinen;

2 zorgen voor doelbereiking binnen de domeinen;

3 signaleren van inconsistenties, synergie of conflicterende belangen tussen

de domeinen;

4 waarborgen dat waar nodig keuzes worden gemaakt tussen de domeinen. 

Afstemming binnen de domeinen is een verantwoordelijkheid van de

betrokken actoren zelf, de afstemming tussen de verschillende doemeinen

is zeer zeker geen vanzelfsprekendheid.

Het stellen van doelen en vaststellen van taken voor de drie domeinen

moet door de rijksoverheid gebeuren op grond van integrale beoordelingen.

Voor de overige drie noodzakelijke nieuwe functies adviseren wij een 

regie externe veiligheid en ruimte op te richten. De regie krijgt een

adviserende en faciliterende status voor alle betrokkenen in het beleidsveld 

Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening. Zij zal zich moeten

ontwikkelen tot een gezaghebbende instantie op basis van deskundigheid,

onafhankelijkheid, openbaarheid van de adviezen, integriteit en duidelijke

positionering binnen de bestaande bestuursstructuren. 

Zij zal minimaal moeten beschikken over een consultatie- en rapportage-

plicht, adviesrecht gekoppeld aan een recht op antwoord en over

terugvalopties op bevoegde minister en de rechter.

Op die manier ontstaat het volgende arrangement (Voor de specifieke

aanbevelingen zelf verwijzen wij naar § 7.6).
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De aanbevelingen vormen een totaalpakket dat alleen in samenhang

effectief werkt en mogelijkheden biedt om beter met de spanning om te

gaan. Wij zijn van mening dat het selectief uitlichten van bepaalde

aanbevelingen niet aan de orde dient te zijn. Het is een verantwoordelijkheid

van alle betrokkenen uitholling van het ruimtelijke beleid en het

externeveiligheidsbeleid te voorkomen.

FIGUUR 0-2

ARRANGEMENT OVER DRIE DOMEINEN 

RIJKSOVERHEID REGIEFINANCIËLE IMPULSEN
WET/ REGELGEVING

DOMEIN 1

DOMEIN 2

DOMEIN 3

DOELSTELLINGEN RISICOVEROORZAKERS CONVENANT 
INGRIJPEN OP BRONNEN

PUBLIEKE
TAAKSTELLING

BASISVEILIGHEID

NETWERKBEHEERDERS

LOCAAL BESTUUR

BEVOEGDHEID 
INGRIJPEN OP NETWERK

RISICOBEHEERSING

EV DOELEN 
IN PLANVORMING

Toewijzen
verantwoordelijkheden

Toewijzen 
bevoegdheden
Stimuleren nemen 

Aantonen 
verantwoordelijkheden
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