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Standaardadvisering externe veiligheid bij toxische scenario’s
in Limburg Noord

Inleiding
In deze memo beschrijft Veiligheidsregio Limburg-Noord wanneer bij het ontwikkelen van ruimtelijke
plannen volstaan kan worden met het toepassen van het standaardadvies bij toxisch scenario’s en
wanneer het uitwerken van een maatwerkadvies noodzakelijk is. Werken met standaardadvisering
levert naast veiligheid en uniformiteit tevens tijdwinst op. Hierdoor kunnen de gemeenten en de
veiligheidsregio meer aandacht besteden aan ruimtelijke ontwikkelingen bij risicobronnen waar voor
de risicoafweging maatwerk gevraagd wordt.
Standaardadvisering beperkt zich vooralsnog tot gebieden waar zich uitsluitend een toxisch scenario
kan voordoen. In geval van meerdere scenario’s, wordt het advies voor het toxisch scenario
meegenomen in het maatwerkadvies.
Brand- en explosiescenario’s vallen onder maatwerkadvisering. Wanneer na evaluatie blijkt dat
standaardadvisering vanuit het toxisch scenario goed werkt, wordt nader bezien of
standaardadvisering uitgebreid kan worden.
Advisering omtrent bluswatervoorziening en bereikbaarheid rondom de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling
maakt geen deel uit van de standaardadvisering externe veiligheid bij toxische scenario’s en vindt
separaat plaats, in samenhang met de beoordeling van het bestemmingsplan en de aanvraag van de
omgevingsvergunning.
Ook bij standaardadvisering past de veiligheidsregio de kernwaarden toe:
1. De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door (fysieke) veiligheid
2. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgeving
3. De leefomgeving wordt mede vormgegeven volgens de ontwerpprincipes voor veiligheid:
a. Voorkomen of beperken van risico’s vergroot de veiligheid
b. Afstand nemen tot de risico’s vergroot de veiligheid
c. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming
d. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten
e. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk
4. Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg
5. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen
Het scenario:
Binnen 1.500 m afstand van de te beschouwen ruimtelijke ontwikkeling bevindt zich een bestaande
milieubelastende activiteit: de risicobron. Deze risicobron kan een bedrijf of een transportas (weg,
spoor, water) zijn.(Er zijn op dit moment geen buisleidingen met toxische stoffen in de regio.) Bij deze
risicobron kan een incident optreden waardoor giftige stoffen vrijkomen. Deze giftige stoffen
verspreiden zich in de omgeving. Mensen in de omgeving die aan de giftige stoffen blootgesteld
worden, zijn onvoldoende beschermd tegen de gevaren van de gifwolk.
De bestrijding bij de bron is gericht op het voorkomen en beperken van verspreiding van de gifwolk.
De te beschouwen ruimtelijke ontwikkeling heeft geen invloed op de bestrijdbaarheid van het scenario
bij de risicobron.
Het handelingsperspectief bij dit scenario is: binnenblijven, ramen en deuren sluiten, mechanische
ventilatie uitschakelen en volg de aanwijzingen van de overheid op. De te beschouwen ruimtelijke
ontwikkeling heeft geen invloed op de bestrijdbaarheid van het scenario bij de risicobron.
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Wanneer standaard- of maatwerkadvies?
Uitgangspunten voor standaardadvisering:
-

-

-

De ruimtelijke ontwikkeling betreft de realisatie van een gebouw. Bij de ontwikkeling van een
locatie geldt het handelingsperspectief uit voornoemd scenario niet en is maatwerk nodig.
Het standaardadvies voor een ruimtelijke ontwikkeling in het gifwolkaandachtsgebied is vanuit
elke risicobron gelijk.
Het standaardadvies in het gifwolkaandachtsgebied is op elke afstand van de risicobron tot de
ruimtelijke ontwikkeling gelijk.
De ruimtelijke ontwikkeling waar advies over gevraagd wordt, ligt in het aandachtsgebied van
de risicobron tot maximaal 1.500 m afstand van deze risicobron.
Onderbouwing: Deze afstand sluit aan bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) artikel 5.12
lid 4: Bij het besluit over een ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving van de milieubelastende
activiteit, is het gebied waar rekening moet worden gehouden met het groepsrisico
beleidsmatig afgekapt op 1,5 km.
In het geval dat ook het scenario brand of BLEVE van toepassing is vanuit de risicobron, is bij
een ruimtelijke ontwikkeling op een afstand tot 200 m van de risicobron maatwerkadvisering
van toepassing.
Onderbouwing: Deze afstand sluit aan bij het Bkl artikel 5.13 lid 1:begrenzing
brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied is maximaal 200 m.
Voor ruimtelijke ontwikkelingen rondom Seveso-inrichtingen vallende onder Bkl artikel 5.13 lid
2 moeten de brand- en/of explosieaandachtsgebieden berekend worden. Het standaardadvies
is alleen van toepassing buiten de berekende brand- en/of explosieaandachtsgebieden.

Wat is het standaardadvies?
Het standaardadvies is uniform toepasbaar op alle situaties die binnen de criteria van het
standaardadvies toxisch liggen. Door het advies als basis te gebruiken bij de wettelijk verplichte
verantwoording van het groepsrisico, is de weging van de zelfredzaamheid van de aanwezige
personen bij de ontwikkeling geborgd. Het doel van de te nemen maatregelen is het bieden van
voldoende bescherming aan mensen binnenshuis.
Het advies voor de initiatiefnemer is:
 Wanneer voor ventilatie een installatie nodig is, plaats dan op een makkelijk te bereiken
plaats, een noodknop waarmee de installatie uitgezet kan worden zodat er geen ventilatielucht
meer van buitenaf wordt ingebracht. De noodknop kan bijvoorbeeld in de meterkast of bij een
brandmeldinstallatie worden geplaatst.
Het advies naar de gebruiker van het gebouw is:
 Maak de gebruikers bewust van de risico’s en het handelingsperspectief: binnenblijven, ramen
en deuren sluiten en mechanische ventilatie uitzetten.
 Indien gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van natuurlijke ventilatie is het advies om
naar een ruimte te gaan waar ramen en deuren gesloten kunnen worden en de mechanische
ventilatie uitgezet kan worden.
 Neem het toxisch scenario en handelwijze op in het bedrijfsnoodplan.
Het advies voor de gemeente is:
 Informeer de initiatiefnemer en de gebruikers van het plan over de risico’s van de risicobron
en het daarbij horende handelingsperspectief en borg dit in overeenkomsten, voorschriften
etc. voor zover dit (juridisch) mogelijk is.

2

Wettelijke grondslag voor de advisering VRLN
De wettelijke grondslag van advisering door de Veiligheidsregio bij ruimtelijke plannen waarin externe
veiligheid relevant is, is artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes, of artikel 13 lid 3
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De gemeente kan het standaardadvies toepassen, of
vraagt advies aan de Veiligheidsregio met de opmerking dat het naar het oordeel van het college een
standaardsituatie betreft. De Veiligheidsregio kan vervolgens het standaardadvies uitbrengen. De
Veiligheidsregio kan ook zelf concluderen dat een adviesaanvraag beantwoord kan worden met een
standaardadvies.
De Veiligheidsregio monitort de inhoud van het standaardadvies en kan afhankelijk van gewijzigde
inzichten het standaardadvies aanpassen indien daar aanleiding toe is.
Totstandkoming van het standaardadvies
Het advies is tot stand gekomen via een projectgroep waar een afvaardiging van Veiligheidsregio
Limburg Noord en Noord- en Midden-Limburgse gemeenten aan deelnamen. Daarbij zijn de
werkprocessen en wettelijke kaders uitvoerig bekeken.
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