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Korte inhoud
In het, op 7 juli 2011 bestuurlijk vastgestelde, regionale beleidsplan is de
ontwikkeling van een instrument voor vroegtijdige advisering op
ruimtelijke ordeningsvraagstukken opgenomen. In de afgelopen twee
jaar is door een project- en klankbordgroep (bestaande uit
vertegenwoordigers van de hulpdiensten, de GGD, de provincie
Gelderland en vier gemeenten uit de regio Gelderland-Zuid) en via
presentaties getoetst bij diverse gemeentelijke geledingen (IV-AOVambtenaren en gemeentesecretarissen) gewerkt aan een dergelijk
instrument. Dit project heeft een instrument opgeleverd dat uit drie delen
bestaat: een kennisdeel, een inhoudelijk deel en een procesdeel.
Het kennisdeel bestaat uit twee documenten en heeft als doel om de
veiligheidsadviseurs bekend te maken met de taal van de ruimtelijke
ordenaars en vice versa.
Het inhoudelijk deel is de handleiding voor de veiligheidsadviseurs om tot
een integraal advies ruimtelijke veiligheid te komen.
Deze documenten zijn vanwege hun technische aard niet bijgevoegd,
maar opvraagbaar bij het secretariaat van de VRGZ.
Het procesdeel is niet verwoord in een document, maar bestaat uit
afspraken die moeten leiden tot de inrichting van een adviesloket bij de
VRGZ en een soepel adviesproces waarmee de ruimtelijke ordening
wordt versterkt.
De doelen van inzet van het instrument zijn:
 Het inzichtelijk maken van de gevolgen van ruimtelijke keuzes voor
de veiligheid in de woon-, werk- en leefomgeving van personen.
 Het optimaliseren van die veiligheid.
 Het optimaliseren van het adviesproces met soepele ruimtelijke
procedures ondersteunende advisering als resultaat.
Het vervolg
Met het instrument is een nieuw adviesproduct gecreëerd dat door de
gemeenten kan worden gebruikt; dat dient per gemeente te worden
bepaald. Via bestuurlijke overlegorganen van de portefeuillehouders
ruimtelijke ordening in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland wordt het
instrument bestuurlijk geïntroduceerd bij de gemeenten. Vervolgens
worden alle gemeenten op ambtelijk niveau geïnformeerd en worden
afspraken gemaakt tussen de gemeente en de VRGZ over de advisering
op basis van het instrument Ruimtelijke Veiligheid.
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Opvraagbaar bij secretariaat:
1. Kennisdeel ruimtelijke
veiligheid, handleiding
voor de
veiligheidsadviseur
2. Kennisdeel ruimtelijke
veiligheid, Handleiding
voor de ruimtelijk
ordenaar
3. Inhoudsdeel ruimtelijke
veiligheid, Handleiding
voor de
veiligheidsadviseur
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Directies
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VRGZ

Kennisnemen van het Instrument Ruimtelijke Veiligheid
Kennisnemen van het, in deze oplegnotitie beschreven,
vervolgproces
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