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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gedurende ruim twee jaar is door adviseurs van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en deskundigen 
van gemeenten en provincie gewerkt aan het instrument ruimtelijke veiligheid. Dit instrument bundelt 
zoveel mogelijk veiligheidsonderwerpen die te beïnvloeden zijn door de ruimtelijk ordening, met als 
doelen: 

 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 om zo soepele ruimtelijke procedures mogelijk te maken 
en de advisering ondersteunend te laten zijn aan een goede ruimtelijke ordening.  

1.2 De context van deze handleiding 

Deze handleiding is geschreven bij de afronding van het project Ruimtelijke Veiligheid van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en is één van de drie hoofddelen van het instrument ruimtelijke 
veiligheid. Naast deze handleiding bestaan er tevens een kennisdeel dat dient als handleiding voor de 
ruimtelijke ordenaar, een handleiding voor het opstellen van adviezen door veiligheidsadviseurs en 
adviezen voor inbedding van de advisering: 
  
 

 

1.3 Het doel van deze handleiding 

Deze handleiding is geschreven om de veiligheidsadviseur wegwijs te maken in het domein van de 
ruimtelijke ordening, daar waar dat een directe relatie heeft met de veiligheidsadvisering. De teksten 
zijn bedoeld om een (basis)inzicht te bieden in de achtergronden van de verschillende ruimtelijke 
ordeningsinstrumenten, zonder daarbij uitputtend te willen zijn. 
 
 
 

  

Instrument ruimtelijke veiligheid 

Inhoud 

Handleiding voor 
advisering door de 
veiligheidsadviseur 

Kennis 

Handleiding voor de 
ruimtelijke ordenaar 

Handleiding voor de 
veiligheidsadviseur 

Proces 

Advies voor inbedding 
in de veiligheidsregio, 

gemeenten en 
provincie 
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2. Ruimtelijke ordening in Nederland 

2.1 Algemene kaders 

De ruimtelijke ordening in Nederland vindt in hoofdzaak plaats op drie bestuursniveaus, te weten het 
rijk, de provincie en de gemeente. In feite kennen alle drie de bestuursniveaus een soortgelijk kader 
voor ruimtelijke ordening. Deze bestaat aan de ene kant uit een beleidsmatig kader: de structuurvisies 
(de provincie Gelderland kent een omgevingsvisie) en aan de andere kant uit toetsings- en 
uitvoeringsinstrumenten: de verordeningen, inpassingsplannen, bestemmingsplannen en de 
mogelijkheid om daar bij vergunning van af te wijken. Daarbij geldt het adagium: centraal wat moet, 
decentraal wat kan. Met andere woorden: eenieder staat voor zijn eigen belang in het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Het rijk regelt de zaken van rijksbelang (bijvoorbeeld het landelijke snelwegennet, de 
belangrijke zeehavens e.d.), de provincie de zaken van provinciaal belang (bijvoorbeeld het 
provinciale natuurbeleid, de provinciale/regionale bedrijventerreinen) en de gemeente de rest (lokale 
woningbouw, gemeentelijke gebiedsontwikkeling e.d.).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuurvisie op rijksniveau           Structuurvisie op provinciaal niveau (in Gelderland: omgevingsvisie) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Structuurvisie op gemeentelijk niveau 

 
Aangezien dit kennisdeel zich focust op de relatie tussen veiligheidsadviseurs en ruimtelijke ordenaars 
op gemeentelijk niveau, zullen we voornamelijk op dat niveau inzoomen. Maar wat voor het 
gemeentelijk niveau geldt, geldt  in feite op soortgelijke wijze voor het provinciaal en rijksniveau. 
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2.2 Belangrijkste instrumenten: structuurvisie en bestemmingsplan 

In dit kennisdeel passeren twee instrumenten de revue. Dat is de structuurvisie en het 
bestemmingsplan (plus de mogelijkheid om daar middels een vergunning van af te wijken). De 
structuurvisie is, zoals de naam reeds zegt een beleidsvisie op structuurniveau. De structuurvisie is 
vaak globaal van karakter en behelst het strategische kader voor de lange termijn voor de gehele 
gemeente, een bepaald gebied of een bepaalde sector. Ander planvormen die in dit instrument onder 
de noemer structuurvisie worden gevat zijn bijvoorbeeld de omgevingsvisie en de strategische visie. 
Het bestemmingsplan is toetsings- en uitvoeringsgericht en schept kaders voor het toetsen van 
gebruik en vergunningen. Vergelijkbare planvormen met eenzelfde abstractieniveau zijn bijvoorbeeld 
inpassingsplannen, beheerplannen en de provinciale omgevingsverordening.  

2.3 De Omgevingswet 

Naar verwachting treedt in 2018 de Omgevingswet in werking. Deze wet is de basis van een gehele 
stelselwijziging van het omgevingsrecht. Vele wetten, besluiten en regelingen die gaan over de fysieke 
leefomgeving, gaan op in één wet met maximaal vier onderliggende besluiten. Daarmee veranderen 
de belangrijkste planvormen van onder andere de huidige Wet ruimtelijke ordening die centraal staan 
in de huidige Wet ruimtelijke ordening (en dus ook het Instrument ruimtelijke veiligheid). Ook de 
centrale doelstelling van de Omgevingswet wijkt af van die van Wet ruimtelijk ordening. In de Wro 
staat een goede ruimtelijke ordening centraal, in de Omgevingswet is dat een veilige en gezonde 
leefomgeving.  
Een ontwikkeling dus die naadloos aansluit op dit instrument en te zijner tijd ook een nadere vertaling 
krijgt in dit instrument. 
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3. De structuurvisie 

3.1 Algemeen 

In de structuurvisie wordt de ruimtelijke visie voor de gemeente of een bepaald gebied beschreven. 
Wat zijn gewenste en geplande ontwikkelingen, welke structuren en kwaliteiten kent een gebied en 
hoe gaan we daar nu en in de toekomst mee om? De Wet op de ruimtelijke ordening kent de 
verplichting tot het maken van een structuurvisie, maar de visie zelf heeft een beperkte juridische 
status. De visie is vooral zelfbindend: de gemeente schept met de structuurvisie een bepaalde 
verwachting en zal met name als ze hier van afwijkt goed moeten motiveren waarom ze dat doet.  
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen in beeld zijn, is de structuurvisie dus hét document waarin dat 
beschreven wordt: waar wil de gemeente in de toekomst woningbouw toestaan, waar bedrijvigheid, 
hoe ontwikkelt de gemeente haar voorzieningenstructuur, hoe gaat ze om met landbouw en 
natuurontwikkeling?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén structuurvisie voor de hele gemeente 
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Structuurvisie in twee delen: buitengebied en stad.  

3.2 Het juridische kader 

Hoewel de juridische status dus beperkt is, betekent dat niet dat de wet niets zegt over de 
structuurvisie. Om te beginnen dus het feit dat het maken van een structuurvisie verplicht is. Ook stelt 
de wet in het Besluit op de ruimtelijke ordening dat moet worden aangegeven hoe burgers en 
maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de totstandkoming van de structuurvisie. De 
meeste gemeenten maken gebruik van de zogenaamde openbare voorbereidingsprocedure. Dat wil 
zeggen dat er eerst een ontwerp visie wordt gemaakt die ter inzage komt te liggen. Gedurende deze 
terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Na de 
terinzagelegging volgt dan de definitieve vaststelling onder afweging van de ingekomen zienswijzen. 
Beroep tegen een structuurvisie is niet mogelijk.  

3.3 De structuurvisie en ruimtelijke veiligheid 

De structuurvisie heeft doorgaans een grofmazig en globaal karakter. Ontwikkelingen worden globaal 
beschreven en kaarten hebben vaak het karakter van een soort vlekkenkaart. Het heeft in deze fase 
dan ook niet zo heel veel zin om op zeer gedetailleerde inrichtingsvraagtukken in te gaan zoals hoe 
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het zit met het parkeren, de exacte situering van gebouwen of de precieze invulling van de ontsluiting. 
Wel worden op het niveau van de structuurvisie globale locatiekeuzes gemaakt, waardoor de 
structuurvisie het perfecte niveau is om te kijken naar de structuur op hoofdlijnen en de ruimtelijke 
veiligheidsaspecten die daar bij horen. Specifiek gaat het dan om: 

 Hoogwaterveiligheid: Plan een stedelijke ontwikkeling niet in een gebied met een hoog 
overstromingsrisico, of accepteer dat hier bij de realisatie (dure) maatregelen getroffen 
moeten worden. 

 Natuurbrandrisico: zorg voor voldoende buffer tussen stedelijke ontwikkelingen en gebieden 
waar een verhoogd risico op natuurbrand is. 

 Externe veiligheid: zorg dat risicobronnen in beeld zijn en probeer hier voldoende rekening 
mee te houden. Zorg ervoor dat geen kwetsbare objecten gepland worden binnen de 
plaatsgebonden risicocontour en een goede verantwoording van het groepsrisico plaatsvindt. 
Houd zoveel mogelijk afstand tussen nieuwe bestemmingen en de risicobronnen. 

 Gezondheid: plan geen gevoelige functies nabij functies met een verhoogd gezondheidsrisico. 
Zorg ervoor dat nieuwe ontwikkelingen met gevoelige functies buiten de door de GGD 
geadviseerde zones blijven. Bijvoorbeeld: voldoende afstand tussen woningbouw en een 
snelweg of bronnen die geluidshinder veroorzaken. 

3.4 Borging van ruimtelijke veiligheid in de structuurvisie 

Het heeft zoals gezegd bij de beoordeling van een structuurvisie niet zo veel zin om in te zoomen op 
details. Het is belangrijk om de grote lijnen te beoordelen: zijn alle relevante risico’s in beeld en zijn 
deze op een slimme manier meegenomen in de visie. Zijn er ontwikkelingen die op voorhand 
onwenselijk of zelfs evident onmogelijk zijn, of zijn bepaalde maatregelen in de verdere uitwerking 
nodig? Om te zorgen dat de ruimtelijke veiligheidsaspecten inzichtelijk zijn en adequaat worden 
meegenomen in het proces van totstandkoming van de structuurvisie is het van belang dat de 
veiligheidsadviseur al bij de eerste verkenningen aan tafel zit en zijn input kan leveren. Op het 
moment dat er een ontwerp beschikbaar is, dan kan deze door de veiligheidsadviseur concreet 
worden getoetst.  
De structuurvisie bestaat veelal uit een kaart en een toelichting. Bepaalde risico’s kunnen op de kaart 
worden aangeduid door bijvoorbeeld aan te geven in welke gebieden er een overstromingsrisico geldt. 
In de toelichting kan aangegeven hoe de gemeente omgaat met externe veiligheid, bijvoorbeeld door 
bufferzones of acceptatie van een bepaald groepsrisico. 
 
Het gaat bij de advisering niet zozeer om het op voorhand blokkeren of onmogelijk maken van 
plannen, maar wel om alle partijen bewust te maken van de aanwezige risico’s en de mogelijke 
gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen.  
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4. Het bestemmingsplan 

4.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan is één van de belangrijkste instrumenten van de ruimtelijke ordening. In een 
bestemmingsplan wordt door middel van een kaart en regels aangegeven welke functie en bebouwing 
op welke plek is toegestaan en is rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven. Een 
bestemmingsplan is vaak gericht op een bepaald gebied: een wijk, een dorp, een bedrijventerrein, het 
buitengebied. Daarnaast kent de ruimtelijke ordening nog een specifiek instrument voor het realiseren 
van projecten die in strijd zijn met dat bestemmingsplan, maar waar de gemeente wel graag aan mee 
wil werken. In de volksmond noemen we dat een projectafwijkingsbesluit. Voor fysieke veiligheid 
gelden voor bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten eigenlijk dezelfde kaders. Als derde 
moet nog kort genoemd worden het beheerplan. Dat is in feite een bestemmingsplan, maar dan voor 
een gebied waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. Bijvoorbeeld een bestaande woonwijk waar niets 
verandert. Alle drie de instrumenten worden hier samengepakt onder de noemer bestemmingsplan.  

4.2 De totstandkoming van een bestemmingsplan 

Omdat het bestemmingsplan rechtstreeks bindende werking heeft is het proces van totstandkoming, 
uitvoering en handhaving omkleed met een veelheid aan regels en voorschriften. De, in het vorige 
hoofdstuk  genoemde, openbare uitgebreide voorbereidingsprocedure is verplicht voor een 
bestemmingsplan en kan in sommige gevallen worden voorafgegaan door een inspraakronde, 
afhankelijk van wat de gemeente daarover in haar inspraakverordening heeft opgenomen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om tegen een bestemmingsplan in beroep te gaan. Zeker als een 
bestemmingsplan een groot gebied omvat of een gevoelige ontwikkeling mogelijk maakt, kan het 
proces om te komen tot een inwerking getreden bestemmingsplan soms jaren duren. Stapsgewijs ziet 
het proces er als volgt uit: 

 Opstellen voorontwerp bestemmingsplan; 

 Publicatie en terinzagelegging (doorgaans 6 weken) van het voorontwerp en gelegenheid tot 
inspraak (niet verplicht bij wet, afhankelijk van gemeentelijke inspraakverordening); 

 Opstellen ontwerp bestemmingsplan; 

 Publicatie en terinzagelegging (6 weken) van het ontwerp en gelegenheid tot het indienen van 
zienswijzen; 

 Vaststelling definitief bestemmingsplan onder afweging van ingekomen zienswijzen; 

 Publicatie en ter inzagelegging (6 weken) van het definitief plan en gelegenheid tot het 
instellen van beroep (en eventueel voorlopige voorziening); 

 Inwerkingtreding na afloop van de beroepstermijn (mits er geen voorlopige voorziening is 
ingesteld). 

4.3 Het bestemmingsplan en ruimtelijke veiligheid 

In het bestemmingsplan kunnen gedetailleerd gebruik- en bouwmogelijkheden worden vastgelegd, 
waaraan omgevingsvergunningen worden getoetst. In een bestemmingsplan kan dan ook veel 
nauwkeuriger worden ingezoomd op fysieke veiligheidsvraagstukken en kunnen hier bestemmingen, 
regels en voorwaarden op afgestemd worden. Concreet gaat het om de volgende aspecten: 

 Gezondheid: Het toestaan van gevoelige bestemmingen.   

 Externe veiligheid: Groeps- en plaatsgebonden risico.  

 Hoogwater: overstromingsrisico.  

 Evenementen: relatie met gevoelige bestemmingen, calamiteiten.  

 Natuurbrandrisico. 

 Verkeer: Parkeernorm, ontsluitingsmogelijkheden. 

 Bereikbaarheid hulpdiensten: calamiteitenverkeer, vluchtwegen. 

 Sociale veiligheid. 

4.4 Borging van ruimtelijke veiligheid in het bestemmingsplan. 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten de verbeelding (plankaart), de regels 
(voorschriften) en de toelichting.  
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4.4.1 Toelichting 

De toelichting vertelt het een en ander over hoe het bestemmingsplan tot stand is gekomen en hoe de 
regels gelezen moeten worden. In de toelichting kan bijvoorbeeld de verantwoording van het 
groepsrisico worden opgenomen.  
 
4.4.2 Regels 
De regels geven aan hoe gronden gebruikt en bebouwd mogen worden. In de regels kan derhalve 
bepaald worden welke gevoelige of gevaar veroorzakende bestemming is toegestaan. 

Voorbeeldregels bij een dubbelbestemming Gasleiding 

 
4.4.3. Verbeelding 
De verbeelding is de (digitale) kaart waarop is aangegeven welke bestemming op welke plek geldt. 
Ook kunnen op de verbeelding risicocontouren, dubbelbestemmingen en buffer- en 
belemmeringszones worden aangebracht.  

 

Verbeelding met daarop o.a. een veiligheidscontour, een bufferzone voor een waterleiding en een gasleiding 
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4.4.4 De toetsing  

Bij de toetsing van een bestemmingsplan is het zaak om de toelichting, maar met name de regels en 
de verbeelding in goede samenhang met elkaar te bezien. Wat staat welke bestemming toe en hoe 
liggen deze ten opzichte van elkaar. Het lastige is echter dat het bestemmingsplan enkel iets zegt over 
wat op gronden mogelijk is, en geen dwingend karakter heeft over hoe de gronden moeten worden 
gebruikt. Met andere woorden iemand is niet verplicht een bestemming ten uitvoer te brengen. Om 
toch sturing op de realisatie van bepaalde maatregelen te houden is de voorwaardelijke verplichting in 
het leven geroepen. Deze stelt dat enkel uitvoering gegeven mag worden aan een bestemming indien 
(voor zover relevant) een bepaalde maatregel tegelijk wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een woning in 
een gebied met een hoge geluidproductie mag enkel bewoond worden indien er afschermende 
maatregelen (bijvoorbeeld de aanleg van een geluidwal) getroffen worden. Zo kan het 
bestemmingsplan toch bepaalde zaken “afdwingen”.  
 
Bij de toetsing van een bestemmingsplan dient een veiligheidsadviseur gedetailleerder te kijken. Er 
ontstaan immers directe bouw- of gebruikstitels en dus ook potentieel gevaarlijke situaties. Echter ook 
hier geldt dat vroeg overleg en adequate informering veel knelpunten en risico’s aan de voorkant kan 
wegnemen.  
 


