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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 binnen het project Ruimtelijke Veiligheid van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en is één van de drie hoofddelen van het instrument ruimtelijke veiligheid. Het 
instrument bestaat verder nog uit een kennisdeel dat is opgesplitst in een handleiding voor de 
veiligheidsadviseur en een handleiding voor de ruimtelijke ordenaars. Tot slot is er een proces deel 
dat bestaat uit adviezen voor inbedding van de advisering: 
 

  

1.3 Doel van deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld om de veiligheidsadviseur te helpen bij het signaleren van punten die in 
het advies over een ruimtelijk plan moeten worden betrokken. Daarbij pretendeert deze handleiding 
niet compleet te zijn. De expertise van de adviseur is altijd noodzakelijk om tot een goed advies te 
komen. 

1.4 Gebruik van deze handleiding 

Deze handleiding leidt de gebruiker door middel van twee stappen door het adviesproces. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van hyperlinks die soms naar een andere locatie in de handleiding verwijzen 
en soms naar een externe locatie.  
 
In de eerste stap wordt een onderscheid gemaakt tussen structuurvisies/ strategische visies en 
bestemmingsplannen. Afhankelijk van het type plan kan worden doorgeklikt naar de tweede stap. In 
deze stap komen de onderwerpen die ter advisering moeten worden overwogen aan bod. Daarbij 
geldt dat niet alle onderwerpen altijd relevant hoeven te 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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Stap 1 – Bepalen voorliggend document 
 
Gaat het om een structuurvisie/ strategische visie of om een concreet bestemmingsplan? 
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Stap 2 – Structuurvisie of strategische visie 
 

Te beschouwen onderwerpen: 

☐  Hoogwaterveiligheid 

 Hierbij gaat het om de maximale overstromingsdieptes van het gebied/ de gebieden waar de 
 gemeente/ de provincie mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen wil creëren. Het streven is om 
 te kiezen voor een gebied waar óf geen overstromingsrisico bestaat óf waar de maximale 
 overstromingsdiepte zo beperkt mogelijk is. Daarnaast zijn er maatregelen te nemen waardoor   
        vitale infrastructuur zo veel mogelijk beschermd kan worden. 
 Bron voor toetsing en advies: Website: www.overstroomik.nl 
 

☐ Natuurbrandrisico 

 Hierbij gaat het om een verhoogd risico op natuurbrand in het gebied/ de gebieden waar de 
 gemeente/ de provincie mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen wil creëren. In de regio 
 Gelderland-Zuid betreft het voornamelijk een gebied in het oosten van de regio. Het streven is om 
 te kiezen voor een gebied waar geen verhoogd risico op natuurbrand bestaat. 
 Bron voor toetsing en advies: Risicokaart 
 

☐ Externe veiligheid 

 Hierbij gaat het om de kans op een grootschalig incident met gevaarlijke stoffen. Om personen in 
 de omgeving van inrichtingen met gevaarlijke stoffen, transportassen waarover gevaarlijke stoffen 
 worden vervoerd en buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd te beschermen, 
 zijn normen voor het plaatsgebonden risico gesteld en moet het groepsrisico worden 
 verantwoord. 
 Bronnen voor toetsing en advies: Risicokaart (voor identificatie risicobronnen) en Bijlage 
 richtlijnen afstanden externe veiligheid VRGZ (voor vrij te houden afstanden)  
 

☐ Gezondheid 

Hierbij gaat het om de belasting op de gezondheid van personen als gevolg van blootstelling aan 
de milieufactoren luchtverontreiniging, bestrijdingsmiddelen, geluid en straling. Het streven is om 
geen nieuwe ontwikkelingen te realiseren binnen de door de GGD geadviseerde zones. 

 Bron voor toetsing en advies: Bijlage richtlijnen voor afstanden gezondheid 
 
 
 
 
 
  

https://nederlandprof.risicokaart.nl/?prv=gelderland
https://nederlandprof.risicokaart.nl/?prv=gelderland
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Stap 2 – Concreet bestemmingsplan 

Te beschouwen onderwerpen: 

 

☐ Gezondheid 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Externe veiligheid 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Hoogwater 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Evenementen 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Bereikbaarheid hulpdiensten 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Verkeer 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Natuurbrand 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Sociale veiligheid 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 

☐ Bluswatervoorzieningen 

 ☐ Relevant 

 ☐ Niet van toepassing 
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Bijlage – Richtlijnen afstanden externe veiligheid VRGZ 

Zones vanaf transport per spoor, water of weg 

Vanaf het midden van de transportas een zone van 200 meter aan beide zijden van de transportas.
1
  

 
Zones vanaf buisleidingen waardoor gas wordt vervoerd 
De 100%-letaliteitszone van de betreffende hogedruk aardgastransportleiding. Als indicatie kan 
onderstaande tabel worden gehanteerd: 
 

Diameter in inches 
(en mm) 

Diameter Nominaal 
(mm) 

40 bar 
(zone in meters) 

66,2 bar  
(zone in meters) 

80 bar 
(zone in meters) 

2 50 20 20  

4 (114,3) 100 30 30 40 

6 (168,3) 150 40 60 70 

8 (219,1) 200 50 60 70 

10 (273,1) 250 60 70 80 

12 (323,9) 300 70 80 90 

14 (355,6)  350 80 90 90 

16 (406,4) 400 80 100 100 

18 (457,0) 450 100 110 120 

20 (508,0)  500 100 120 130 

24 (610,0) 600 120 140 150 

30 (762,0) 750 140 160 170 

36 (914,0) 900 150 180 190 

42 (1067) 1050 160 190 200 

48 (1219) 1200 180 210 220 

 
Zones vanaf inrichtingen met gevaarlijke stoffen 
Voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen is de vrij te houden zone niet eenduidig aan te geven. In zijn 
algemeenheid adviseert de VRGZ de 10

-8
 contour van de betreffende inrichting vrij te houden. Deze 

afstand is voor een aantal inrichtingen terug te vinden op de risicokaart. Indien deze informatie niet op 
de risicokaart beschikbaar is, moet al vroegtijdig een risicoberekening worden uitgevoerd.  
Voor LPG-tankstations en ammoniakkoelinstallaties gelden eenduidige zones. Deze zones zijn 
vastgelegd in de Regeling externe veiligheid inrichtingen: 

 LPG-tankstations: 
150 meter van het LPG-vulpunt en de ondergrondse tank.

2
 

 Ammoniakkoelinstallaties: 
Afhankelijk van de exacte installatie, maar maximaal 400 meter. 

 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - STRUCTUURVISIE OF STRATEGISCHE VISIE 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - EXTERNE VEILIGHEID IN HET BESTEMMINGSPLAN 

  

                                                      
1
 Deze zone is gebaseerd op de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Buiten deze zone hoeven geen 

ruimtelijke consequenties meer te worden verbonden aan de externe veiligheidsrisico’s. Verantwoording buiten deze zone is 
nog wel verplicht. Daarnaast  blijken ontwikkelingen buiten deze zone in de praktijk nauwelijks bij te dragen aan het berekende 
groepsrisico. 
2
 Dit is het invloedsgebied van het LPG-tankstation. In afwijking van andere inrichtingen is het invloedsgebied van LPG-

tankstations gebaseerd op de 100%-letaliteitscontour.  

https://nederlandprof.risicokaart.nl/?prv=gelderland
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017168/
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Bijlage – Richtlijnen voor afstanden gezondheid 
 
Ontwikkelingen nabij verkeerswegen 

 Afstanden tot snelwegen: 
o Gevoelige bestemmingen

3
: 300 meter heeft de voorkeur, 100 meter is minimaal aan te 

houden afstand. 

 Afstand tot (hoofd)ontsluitingswegen met vrachtverkeer: 
o Gevoelige bestemmingen: 100 meter. 

 Afstand tot wegen met meer 10.000 voertuigen per etmaal, drukke parkeerterreinen, tankstations 
en dergelijke: 

o Gevoelige bestemmingen: 50 meter. 
 
Bronnen voor intensiteit wegen: 

 Provinciale en Rijkswegen (motorvoertuigen en vrachtverkeer): 
http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_verkeer 

 Lokale wegen. Tellingen op te vragen bij betreffende gemeente 
 
Achtergrondinformatie 

 GGD Gelderland-Zuid 

 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2009/maart/GGD_ric
htlijn_medische_milieukunde_Luchtkwaliteit_en_gezondheid 

 
 
Ontwikkelingen nabij scheepvaart (luchtkwaliteit): 
Uit verschillende studies blijkt dat binnenscheepvaart in grote mate een bijdrage leveren aan de lokale 
luchtverontreiniging. Op basis van huidige inzichten wordt ingeschat dat een afstand van 100 meter 
vanaf vaarwegen geschikt voor binnenvaartschepen

4
, voldoende bescherming biedt voor blootstelling 

aan luchtverontreiniging door binnenscheepvaart. Het afstandsadvies kan desgewenst worden 
bijgesteld aan de hand van actuele tellingen van Rijkswaterstaat/ gemeente. 
 

 Afstand tot binnenvaartschepen (de schoorsteen): 
o Gevoelige bestemmingen: 100 meter 

 
Bronnen voor intensiteit vaarwegen: 

 www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2009/08/01/scheepvaartinformatie-hoofdvaarwegen-
editie-2009 

 Lokale tellingen op te vragen bij gemeenten. 
 
Achtergrondinformatie 

 GGD Gelderland-Zuid 

 Bijdrage binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof, Zuurbier et al, 2013. 
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2013/dieseltreinen_en_
binnenscheepvaart 

 Vaarwegen zijn geschikt voor binnenvaartschepen: http://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
 
Ontwikkelingen nabij veehouderij 

 Gevoelige bestemmingen, zijnde scholen, kinderdagverblijven, bejaarden-, verzorgings- en 
verpleeghuizen, woningen: straal van 250 meter vrijhouden. 

 
  

                                                      
3
 Gevoelige bestemmingen zoals gedefinieerd in de Notitie amvb gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen 

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2009): Scholen (voor onderwijs aan 

minderjarigen), kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen. De GGD beschouwt woningen ook 
als gevoelige bestemming omdat kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid veel tijd/ de 
meeste tijd in een woning verblijven.  
4
 Linge, Waal, Afgedamde Maas, Heusdensch kanaal, Maas, Kanaal van Sint Andries, Neder–Rijn, Lek, 

Amsterdam – Rijnkanaal, Maas –Waalkanaal. 

http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_verkeer
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2009/maart/GGD_richtlijn_medische_milieukunde_Luchtkwaliteit_en_gezondheid
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2009/maart/GGD_richtlijn_medische_milieukunde_Luchtkwaliteit_en_gezondheid
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2009/08/01/scheepvaartinformatie-hoofdvaarwegen-editie-2009
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2009/08/01/scheepvaartinformatie-hoofdvaarwegen-editie-2009
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2013/dieseltreinen_en_binnenscheepvaart
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2013/dieseltreinen_en_binnenscheepvaart
http://pdokviewer.pdok.nl/
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Bronnen voor aanwezigheid veehouderijen 

 https://veehouderijen.nl/provincie/gelderland.html 

 Bestand veehouderij bedrijven (BVB) is een database waarin per gemeente de agrarische 
vergunningsgegevens of meldingen van veehouderijbedrijven staan: 
http://gelderland.vaa.com/webbvb/ 

 
Achtergrondinformatie 

 GGD Gelderland-Zuid 

 Informatieblad GGD intensieve veehouderij en gezondheid. 
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=5795&m=1319030789&action=file.download 

 Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden. 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juli/Veehouderij
_en_gezondheid_omwonenden 

 Onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, aanvullende studies. 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Juni/Veehoude
rij_en_Gezondheid_Omwonenden_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risic
ofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen 

 
 
Ontwikkelingen nabij hoogspanningslijnen  

 Bebouwing buiten de zonegrens van 0,4 µT (microTesla). 
Voor de bepaling of er hoogspanningslijnen zijn en een indicatie van de vrij te houden zone wordt 
de netkaart van het RIVM gebruikt: http://geodata.rivm.nl/netkaart.html. Door op de betreffende lijn 
te klikken komt informatie beschikbaar over die lijn en de indicatieve zone. Eventuele specifieke 
berekeningen dienen te worden uitgevoerd aan de hand van hoofdstuk 6 van het document 
'Achtergronden beleid bovengrondse hoogspanningslijnen' van het RIVM.  

 
Achtergrondinformatie 

 GGD Gelderland-Zuid 

 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefom
geving/GGD_richtlijn_Gezondheidsrisico_s_van_bovengrondse_hoogspanningslijnen 

 
 
Ontwikkelingen binnen spuitzones open gewasteelt 

 Tussen woningen en percelen waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt wordt in de 
praktijk vaak een afstand van 50 meter gehanteerd. De wetenschappelijke onzekerheden over de 
mogelijke blootstelling bij verschillende afstanden tussen gewas en woningen zijn nog groot. 
Vanwege de onzekerheden over de blootstelling, vanuit voorzorg en vanwege de 
maatschappelijke onrust adviseert de GGD om vooralsnog niet af te wijken van de afstand van 50 
meter. 

 
Achtergrondinformatie 

 GGD Gelderland-Zuid 

 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/mei/Bestrijding
smiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieuku
nde/Download/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatie
blad_medische_milieukunde 

 
 
Aanvullend 
Voor een beperkte toetsing en advies bij afwijking van genoemde afstanden kunnen de medische 
milieukundigen gevraagd worden om een deeladvies uit te brengen. Hiervoor zijn procesafspraken 
gemaakt tussen de VRGZ en de GGD. 
 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - STRUCTUURVISIE OF STRATEGISCHE VISIE 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - GEZONDHEID IN HET BESTEMMINGPLAN 
 

https://veehouderijen.nl/provincie/gelderland.html
http://gelderland.vaa.com/webbvb/
https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=5795&m=1319030789&action=file.download
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juli/Veehouderij_en_gezondheid_omwonenden
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juli/Veehouderij_en_gezondheid_omwonenden
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Juni/Veehouderij_en_Gezondheid_Omwonenden_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risicofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Juni/Veehouderij_en_Gezondheid_Omwonenden_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risicofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Juni/Veehouderij_en_Gezondheid_Omwonenden_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risicofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen
http://geodata.rivm.nl/netkaart.html
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/maart/Achtergronden_beleid_bovengrondse_hoogspanningslijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/GGD_richtlijn_Gezondheidsrisico_s_van_bovengrondse_hoogspanningslijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Milieu_Leefomgeving/GGD_richtlijn_Gezondheidsrisico_s_van_bovengrondse_hoogspanningslijnen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/mei/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde/Download/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/mei/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde/Download/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/mei/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde/Download/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/mei/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde/Download/Bestrijdingsmiddelen_gewasbeschermingsmiddelen_en_biociden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde
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Bijlage – Gezondheid in het bestemmingsplan 
 
 
Gezondheid vertalen naar het bestemmingsplan vereist zeer specifieke kennis. Op hoofdlijnen kunnen 
echter de minimale afstanden voor structuurvisies worden gebruikt als toetsinstrument. Als specifiek 
aandachtspunt voor de toetsing geldt daarbij de combinatie van functies voor kwetsbare groepen met 
intensieve veehouderij (denk bijvoorbeeld aan een buitenschoolse opvang bij een pluimveehouderij of 
een zorgboerderij waar tevens sprake is van een veehouderij). Hier zijn zowel positieve als negatieve 
gezondheidseffecten te verwachten waarover de GGD kan worden geconsulteerd. 
 
Voor verdere toetsing is kennis aanwezig binnen de GGD Gelderland-Zuid. Voor een beperkte 
toetsing en advies bij afwijking van genoemde afstanden kunnen de medische milieukundigen 
gevraagd worden om een deeladvies uit te brengen. Hiervoor zijn procesafspraken gemaakt tussen de 
VRGZ en de GGD. 
 
Als hulpmiddel bij beoordeling van ruimtelijke plannen kan de GGD instrumenten hanteren als 
bijvoorbeeld de  GGD-rekentool voor berekening van gezondheidseffecten door luchtverontreiniging. 
Vanwege de omvang van dergelijke beoordelingen of screeningen past de toepassing daarvan niet 
meer binnen het advies ruimtelijke veiligheid. Indien een gemeente daar behoefte aan heeft kan de 
GGD worden gevraagd om, tegen betaling, een uitgebreide beoordeling/screening uit te voeren. 
 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - CONCREET BESTEMMINGSPLAN  
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Bijlage – Externe veiligheid in het bestemmingsplan 
 
Op het gebied van externe veiligheid heeft het bestuur van de veiligheidsregio een wettelijke 
adviestaak. Deze adviestaak richt zich in hoofdlijnen op de mogelijkheden voor de rampenbestrijding 
en de zelfredzaamheid van burgers.  
 
Basisuitgangspunt van het advies is, om indien relevant voor het plangebied, de zones uit de bijlage - 
richtlijnen externe veiligheid VRGZ vrij te houden van bebouwing. Deze zones zijn in beginsel meer 
geschikt voor extensief gebruik, bijvoorbeeld bestemmingen voor groenzones en recreatie. 
 
Indien het bevoegd gezag kiest voor bebouwing van deze zones, dan dient een specialist risico's en 
veiligheid (SRV’er) van het thema Omgevingsveiligheid van de sector brandweer direct te worden 
betrokken. De SRV-er van het thema Omgevingsveiligheid zorgt voor een uitgebreid advies op basis 
van de handreiking verantwoorde brandweeradvisering externe veiligheid. 
 
In het overleg met de gemeente kunnen de volgende zaken op voorhand worden meegegeven: 

 Het vrijhouden van de benoemde zones van functies die specifiek bedoeld zijn voor gebruik door 
verminderd of niet-zelfredzame personen (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, wonen met zorg, 
brede maatschappelijke bestemmingen, gemengde bestemmingen, etc.). 

 Binnen deze zones wordt geadviseerd om gebieden zo specifiek mogelijk te bestemmen. Zo kan 
onvoorziene en mogelijk ongewenste verandering van de beoogde functie worden voorkómen.  

 Het stellen van nadere eisen aan de bebouwing om veilig gebruik mogelijk te maken, bijvoorbeeld 
door nadere eisen te stellen aan de centrale uitschakelbaarheid van centrale ventilatie of de 
projectering van vluchtwegen. 

 Het zorgdragen voor voldoende bereikbaarheid van incidenten en bebouwing voor de 
hulpverlening (zie bijlage – bereikbaarheid hulpdiensten in het bestemmingsplan). 

 Het actief informeren van burgers over de externe veiligheidsrisico's en hen een 
handelingsperspectief bieden (let op: dit is uiteraard niet te vertalen naar concrete planregels. De 
VRGZ is van mening dat gemeenten hier een inspanningsverplichting hebben die zij kunnen 
vertalen in de toelichting op het bestemmingsplan).  

 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - CONCREET BESTEMMINGSPLAN  

https://relevant.nl/download/attachments/4098503/Handreiking+verantwoorde+brandweeradvisering.pdf?version=1&modificationDate=1269963847931
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Bijlage – Hoogwater in het bestemmingsplan 
 
Over het onderwerp hoogwater in het bestemmingsplan is weinig concrete informatie beschikbaar. De 
VRGZ hanteert echter de volgende uitgangspunten bij advisering: 

 Van belang is dat de infrastructuur voldoende is ingericht om te evacueren. In zijn algemeenheid 
gaat de VRGZ er van uit dat op het moment dat wordt voldaan aan de richtlijnen voor 
bereikbaarheid (zie bijlage - bereikbaarheid hulpdiensten in het bestemmingsplan), er voldoende 
capaciteit voor evacuatie beschikbaar is. 

 Afhankelijk van de maximale overstromingsdiepte wordt geadviseerd om bestemmingen voor 
verminderd of niet-zelfredzame personen (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, wonen met zorg, 
brede maatschappelijke bestemmingen, gemengde bestemmingen, etc.) buiten het 
overstromingsgebied te bestemmen of in ieder geval in het gebied waar de overstromingsdiepte 
beperkt blijft. De overstromingsdiepte is te vinden via  www.overstroomik.nl.  

 Afhankelijk van de maximale overstromingsdiepte wordt geadviseerd om bestemmingen voor 
onderdelen van de vitale infrastructuur (in ieder geval: voorzieningen voor telecommunicatie, 
drinkwater, gas en electra) buiten het overstromingsgebied te bestemmen. De 
overstromingsdiepte is te vinden via www.overstroomik.nl.  

 Afhankelijk van de maximale overstromingsdiepte wordt geadviseerd om de mogelijkheden van 
'hoogwatervrije vluchtplaatsen' binnen plangebieden te realiseren. Daarbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan een wijkcentrum of sporthal op een hoger gelegen of opgehoogd terrein om mensen 
een veilig heenkomen te bieden in geval van nood. De overstromingsdiepte is te vinden via 
www.overstroomik.nl.  

 Het actief informeren van burgers over het overstromingsrisico en hen een handelingsperspectief 
bieden (let op: dit is uiteraard niet te vertalen naar concrete planregels. De VRGZ is van mening 
dat gemeenten hier een inspanningsverplichting hebben die zij kunnen vertalen in de toelichting 
op het bestemmingsplan). In de communicatie kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan 
hoogwaterbestendige materialen in woningen, bedrijven en instellingen. 

 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - CONCREET BESTEMMINGSPLAN 
  

http://www.overstroomik.nl/
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/10/vitale-infrastructuur.html
http://www.overstroomik.nl/
http://www.overstroomik.nl/
http://www.overstroomik.nl/
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Bijlage – Evenementen in het bestemmingsplan 
 
Indien gemeenten ervoor kiezen om een evenemententerrein te bestemmen of een grote groenzone 
te realiseren in een bestemmingsplan met het oog op de mogelijkheid van evenementen, worden de 
volgende zaken opgenomen in het advies: 

 Het realiseren van een goede mogelijkheid voor ontsluiting van de locatie met het openbaar 
vervoer. 

 Het realiseren van een goede mogelijkheid voor ontsluiting van de locatie met eigen vervoer. 
Daarbij valt te denken aan de profilering van belangrijke aan- en afvoerwegen: deze moeten een 
grote doorstroom bevorderen. Verder dienen voldoende mogelijkheden voor parkeren en stalling 
van fietsen beschikbaar te zijn. 

 Het realiseren van een goede mogelijkheid om ontvluchting door bezoekers van evenementen 
mogelijk te maken. 

 Het realiseren van een goede mogelijkheid van ontsluiting door de hulpdiensten en organisator. 
Daarbij geldt dat een U-vormige ontsluiting sterk de voorkeur heeft om onnodig draaien en keren 
met grote voertuigen te voorkomen. Voor richtlijnen voor minimale breedte en aslast zie: bijlage – 
bereikbaarheid hulpdiensten in het bestemmingsplan. 

 Het realiseren van voldoende afstand tussen het evenemententerrein en omliggende 
(woon)bebouwing ten behoeve van het voorkomen van geluidsoverlast (oftewel het creëren van 
'geluidsruimte'). 

 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - CONCREET BESTEMMINGSPLAN 
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Bijlage – Bereikbaarheid hulpdiensten in het 
bestemmingsplan 
 
Een belangrijke randvoorwaarde om effectieve hulpverlening mogelijk te maken is een goede 
bereikbaarheid. In de ruimtelijke ordening wordt de basis gelegd voor deze bereikbaarheid. Veel van 
de richtlijnen die worden gehanteerd zijn dusdanig technisch dat deze niet kunnen worden vertaald 
naar een bestemmingsplan. Hieronder zijn de zaken die wel kunnen worden vertaald naar een 
plankaart opgesomd. Het overzicht met alle richtlijnen is te vinden in de Bijlage – Alle technische 
richtlijnen voor bereikbaarheid.  
 

 Gebieden (zoals woonwijken en industrieterreinen) moeten via twee, onafhankelijke, routes 
bereikbaar zijn. 

 Het reserveren van voldoende ruimte voor de volgende minimale wegbreedtes: 
o Hoofdroutes (gebiedsontsluitingswegen): minimaal 5,50 meter. 
o Erftoegangswegen: minimaal 3,50 meter. 

 Het reserveren van voldoende ruimte voor (turbo)rotondes op kruisingen ten behoeve van een 
optimale doorstroming. 

 Het reserveren van voldoende ruimte voor de minimale en maximale bochtstralen: 
o De straal van een buitenbocht bedraagt minimaal 10 meter.  
o De straal van een binnenbocht bedraagt maximaal 5,5 (maar minimaal de 

buitenbochtstraal minus 4,5 meter). 

 Individuele panden dienen tot op maximaal 10 meter bereikbaar te zijn. 

 Specifieke richtlijnen voor doodlopende wegen: 
o Vertakking op doodlopende wegen zijn zeer onwenselijk. 
o Een doodlopende weg moet minimaal 5 meter breed zijn. 
o Een doodlopende weg met een breedte van minder dan 5 meter moet zijn voorzien van 

een keerlus óf de lengte van de weg moet worden beperkt tot maximaal 40 meter. 
 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR STAP 2 - CONCREET BESTEMMINGSPLAN 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - EXTERNE VEILIGHEID IN HET 
BESTEMMINGSPLAN 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - HOOGWATER IN HET BESTEMMINGSPLAN 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - EVENEMENTEN IN HET BESTEMMINGSPLAN 
 
KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE - NATUURBRAND IN HET BESTEMMINGSPLAN 
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Bijlage – Alle technische richtlijnen voor bereikbaarheid 
 
Kanttekeningen bij het begrip bereikbaarheid 
Allereerst een aantal kanttekeningen die geplaatst moeten worden, voordat ingezoomd kan worden op 
het begrip bereikbaarheid. Het begrip ‘goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten’ is namelijk lastig te 
duiden. Het begint bij de opkomsttijd die als norm is opgenomen in wetgeving. De brandweer moet 
bijvoorbeeld een woning binnen 8 minuten kunnen bereiken. Zowel de opkomsttijd van de 
brandweermensen naar de kazerne, de absolute afstand tussen kazerne en object, als het 
wegontwerp zijn hierop van invloed. Verder gaat een goede bereikbaarheid over de fysieke 
maatvoering en uitvoering van wegen. Is een weg of brug bijvoorbeeld in staat om de aslast van een 
brandweervoertuig te dragen en kunnen hulpdiensten nog passeren als er aan de weg gewerkt wordt?  

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat hulpdiensten in Nederland voertuigen met 
verschillende kenmerken gebruiken. Enkel rekening houden met brandweervoertuigen kan betekenen 
dat een ambulance of politieauto vastloopt op bijvoorbeeld een bussluis. Om die reden heeft het 
ASVV het standaard ontwerpvoertuig ‘hulpdiensten’ ontwikkeld. In dit denkbeeldige voertuig worden 
de kenmerken van de verschillende voertuigen verenigd. 
In aanvulling op de maatvoering van het ontwerpvoertuig ‘hulpdiensten’ is afstemming met de 
hulpdiensten essentieel om de lokaal gebruikte voertuigen en de bijbehorende maatvoeringen beter in 
beeld te krijgen. Dit document geeft uniforme uitgangspunten voor ruimtelijke ordenaars voor het 
borgen van een goede bereikbaarheid in bestemmingsplannen. 

De richtlijnen richten zich zoveel als mogelijk op de wegindeling vanuit de duurzaam veilig gedachte. 
De categorie-indeling bestaat uit de functie van de weg binnen het wegennet. Daarin wordt 
onderscheid gemaakt in drie type wegen (Conform terminologie CROW), dit zijn: 

 Stroomwegen 
Op stroomwegen (de snelwegen) rijdt het verkeer relatief snel omdat het meestal een grotere 
afstand aflegt. Het ‘stromen’ is op wegvakken en knooppunten het belangrijkste. Op 
stroomwegen komen conflicten met tegemoetkomend verkeer niet voor:  Er is geen conflict 
met langzaam verkeer en het verkeer rijdt in een overzichtelijke omgeving met weinig 
verstorende invloeden.  

 Gebiedsontsluitingswegen 
Gebiedsontsluitingswegen zijn de 80 km per uur wegen buiten de bebouwde kom en de 50 km 
per uur wegen binnen de bebouwde kom. Doorstroming bij gebiedsontsluitingswegen is erg 
belangrijk. Daarom is er een scheiding tussen langzame en snelle vervoerswijzen. De 
algemene afspraak is om zo weinig mogelijk verkeersbelemmerende maatregelen te treffen. 

 Erftoegangswegen  
Erftoegangswegen zijn de 30 km per uur wegen binnen de bouwde kom. Op deze wegen is 
sprake van vermenging van alle verkeerssoorten. Het uitwisselen gebeurt zowel op 
wegvakken als op kruispunten. De snelheid van gemotoriseerd verkeer ligt laag en er kunnen 
overal oversteekbewegingen worden gemaakt, zowel op wegvakken als op kruispunten. 
Tussen de verschillende verkeerssoorten bestaan conflictmogelijkheden. Er zijn veel 
omgevingsinvloeden.  

Verder wordt in deze richtlijnen nog expliciet aandacht besteed aan doodlopende wegen. Dit vanwege 
de specifieke problematiek die deze wegen met zich meebrengen voor de hulpdiensten. 
 
Tot slot geven de richtlijnen document een aantal algemene voorwaarden voor een goede 
bereikbaarheid en worden randvoorwaarden voor een aantal specifieke situaties (zoals spoorzones) 
gegeven. 
  



 

Pagina 16 van 30 

Fysieke parameters 
Om wegen ook toegankelijk te maken voor hulpverleningsvoertuigen worden in deze paragraaf fysieke 
parameters opgesomd. Deze zijn bedoeld als eerste indicatie om de bereikbaarheid voor de 
hulpdiensten te borgen/ te toetsen. Indien van de onderstaande parameters in ongunstige zin moet 
worden afgeweken, dan moeten die afwijkingen worden besproken met een vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De basis voor de parameters wordt gevormd door de landelijke 
richtlijnen van Brandweer Nederland. 
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1 Gebiedsontsluitingswegen: 

 Hoofdroutes met meer dan twee rijstroken zijn gelijk of breder dan 5,50 meter 
(fietsstroken mogen daarin meegerekend zijn, mits het verkeer daarover kan 
uitwijken). 
 

 Om verkeersophopingen bij kruisingen in gebiedsontsluitingswegen snel te 
verwerken gaat de voorkeur uit naar de turborotondes of 
verkeersregelinstallaties.  
 

 Bij kruispunten en rotondes wordt, waar mogelijk, een bypass gerealiseerd om 
te zorgen dat hulpdiensten vlot kunnen passeren. 
 

 Kruispunten met verkeerslichten worden voorzien van een 
prioriteringssysteem voor hulpdiensten. De keuze van het systeem wordt 
overlegd met een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
 

 Verkeersremmende maatregelen worden zoveel uitgevoerd dat deze weinig 
tot geen gevolgen hebben voor brandweervoertuigen. 

 

   

2 Erftoegangswegen: 

 Erftoegangswegen zijn gelijk of breder dan 3,50 meter en vrij van obstakels 
wanneer deze leiden naar gebouwen. 

 

 Indien er obstakels aanwezig zijn (zoals gevelreclame, groeiplaatsen bomen, 
overige begroeiing  en beschoeiing e.d.) in de erftoegangswegen, dan is de 
erftoegangsweg minimaal 4,00 meter breed. 

 

 De breedte van een erftoegangsweg met tweerichtingsverkeer mag over een 
lengte van maximaal 40 meter terug zijn gebracht tot 3,00 meter, mits aan 
beide zijden een passeervak is aangebracht. 

 

 Parkeervakken worden niet tot de profielbreedte (rijbaanbreedte) gerekend, 
omdat deze niet gegarandeerd vrij zijn. 
 

 Gebouwen moeten tot op maximaal 10 meter bereikbaar zijn voor 
hulpdiensten. Voor standaard woningen (dus geen woongebouwen of 
appartementencomplexen) kan hiervan worden afgeweken in overleg met een 
vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De maximale 
afstand tot de woning mag dan 40 meter zijn.   
 

 Verkeersremmende maatregelen worden zoveel uitgevoerd dat deze weinig 
tot geen gevolgen hebben voor brandweervoertuigen. 
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3 Doodlopende wegen: 
 

 
 Situatie 1: geen doodlopende weg met minimale breedte van 3,5 meter.  

Geen extra maatregelen benodigd. 
 

 Situatie 2: Doodlopende weg met minimale breedte 4,5 meter en  keerlus 
waardoor hulpverleningsvoertuigen zonder ‘steken’ de straat weer kunnen 
verlaten.  
Geen eisen aan de maximale lengte van de weg, de wegbreedte dient 
minimaal 4,5 meter bedragen. Zie punt 5 (Algemene voorwaarden voor de 
vereiste bochtstralen).  
 

 Situatie 3: Doodlopende weg met minimale breedte van 5 meter en zonder 
keerlus.  
Geen eisen aan de maximale lengte van de weg, de wegbreedte dient 
minimaal 5 meter te bedragen. 
 

 Situatie 4: Doodlopende weg met maximale breedte van 5 meter en zonder 
keerlus. 
De weg mag niet langer zijn dan 40 meter en gebouwen dienen tot op 
maximaal 10 meter bereikbaar te zijn vanaf het eind van de doodlopende weg 
(dus maximaal 50 meter vanaf het inrijden van de doodlopende weg). 
 

 Situatie 5: Een vertakking op een doodlopende weg. 
Deze situatie beperkt de bereikbaarheid dusdanig dat deze moet worden 
vermeden. 

 

   

4 Algemene voorwaarden: 

 Ontsluiting van een gebied 
o Gebieden (bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen of sportparken) 

dienen vanaf twee zijden, via routes die onafhankelijk van elkaar zijn, 
bereikbaar te zijn.  
 

 Bereikbaarheid van een gebied in ontwikkeling 
o Tijdens de gefaseerde ontwikkeling van een gebied (bijvoorbeeld een 

woonwijk of bedrijventerrein) dienen reeds gerealiseerde en gebruik 
genomen gebouwen bereikbaar te zijn volgens de richtlijnen in dit 
document. 

o Het uitgangspunt bij gefaseerde ontwikkeling is om ook in de eerste fase 
bereikbaarheid via twee onafhankelijke routes te realiseren. 
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 Onderdoorrijdhoogte 
o De onderdoorrijdhoogte van overspanningen bedraagt minimaal 4,20 

meter (afstand tussen wegdek en overspanning). 
 

 Bochtstralen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o De straal van een buitenbocht bedraagt minimaal 10 meter.  
o De straal van een binnenbocht bedraagt maximaal 5,5 (maar minimaal de 

buitenbochtstraal minus 4,5 meter). 
 

 Draagvermogen van een weg 
o De weg (inclusief bijvoorbeeld duikers en bruggen) moet een minimale 

aslast kunnen verdragen van 10 ton (100 kN). 
o De weg (inclusief bijvoorbeeld duikers en bruggen) dient een 

totaalgewicht van minimaal 25 ton (250 kN) te kunnen dragen. 
 

 Wegwerkzaamheden 
Opbrekingen dienen te worden gemeld aan een vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid indien: 
o Een eenrichtingsverkeerweg over een lengte van 40 meter of meer wordt 

opgebroken die leidt naar laagbouw. 
o Een tweerichtingsverkeerweg over een lengte van 80 meter of meer wordt 

opgebroken die leidt naar laagbouw. 
o Een weg wordt opgebroken die leidt naar hoogbouw. Hoogbouw zijn 

gebouwen met  verdiepingsvloer(en) hoger als 20 meter boven het 
maaiveld. 
 

 Voorzieningen die de doorgang belemmeren 
o Voorzieningen die bedoeld zijn om de doorgang van gemotoriseerd 

verkeer te belemmeren (bijvoorbeeld paaltjes, slagbomen of roadbarriers) 
dienen door de hulpdiensten te kunnen worden verwijderd. Bij realisering 
van deze voorzieningen dient eerst contact op te worden genomen met 
een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 
 
 
 

Straal maximaal 
5,5 meter 

Straal minimaal 
10 meter 

Verschil minimaal 
4,5 meter 
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5 Specifieke situaties: 

 Spoor 
o Doorgaand spoor is vaak lastig bereikbaar vanwege geluidsschermen, 

hekwerken, spoordijken, verdiepte ligging of de ligging in de landelijk 
gebied. Om die reden is maatwerk noodzakelijk en dient contact te 
worden opgenomen met een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 

o Doorgaand spoor door woonkernen kan leiden tot vertragingen voor de 
hulpdiensten, indien in die woonkern alleen gelijkvloerse overgangen 
beschikbaar zijn. In die situatie is minimaal één ongelijkvloerse kruising 
per woonkern van belang. 
 

 Locaties die niet via de openbare weg te bereiken zijn 
o Gebouwen die op meer dan 10 meter van de openbare weg zijn gelegen, 

dienen op eigen terrein een toegangsweg te hebben die voldoet aan de 
voorwaarden voor erftoegangswegen en/of doodlopende wegen en de 
algemene voorwaarden uit dit document. 

o Natuurgebieden met een verhoogd risico op natuurbrand behoeven 
maatwerkafspraken over bereikbaarheid (en bluswatervoorzieningen). 
Hiervoor dient contact op te worden genomen met een vertegenwoordiger 
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

   

6 Opstelplaatsen hulpverlenings- en redvoertuigen: 

 Een opstelplaats voor een hulpverleningsvoertuig of een redvoertuig is ten 
minste 4 meter breed en 10 meter lang. 
 
 

 Een opstelplaats voor een hulpverlenings- of redvoertuig heeft een minimale 
vrije hoogte van 6 meter (afstand tussen de opstelplaats en eventuele 
overspanningen). 
 

 Een opstelplaats voor een redvoertuig mag in de nabijheid (ook naast de 
opstelplaats) geen overspanningen bevatten in verband met de vlucht en 
draaihoek van het redvoertuig.  
 

 Indien de opstelplaats een hellingshoek heeft, dan mag deze hellingshoek niet 
meer bedragen dan 7 º. 
 

 Een opstelplaats voor een hulpverleningsroute kan minimaal een aslast/ 
afstempeldruk van 12 ton (120 kN) verdragen. 
 

 Een opstelplaats voor een hulpverleningsvoertuig kan een totaalgewicht van 
minimaal 25 ton (250 kN) verdragen. 
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KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR BIJLAGE – BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN IN HET 
BESTEMMINGSPLAN 
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Bijlage – Verkeer in het bestemmingsplan 
 
Bij de politie Oost-Nederland zijn verkeersadviseurs werkzaam die zijn gespecialiseerd in het 
adviseren van gemeenten bij verkeers- en ruimtelijke besluiten. Gezien de specifieke expertise die 
noodzakelijk is voor deze advisering betrokkenheid van de politie Oost-Nederland noodzakelijk. In de 
volgende gevallen moet de politie om ondersteuning bij de advisering worden gevraagd: 

 Een bestemmingsplan met woningen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld starterswoningen 
of seniorenwoningen. Afhankelijk van het type woning geldt namelijk een specifieke parkeernorm. 
Indien woningen anders worden uitgevoerd of gebruikt dan gepland kan dit leiden tot problemen in 
de bereikbaarheid van plangebieden. 

 Bij bijzondere bestemmingen die een verkeersaantrekkende werking hebben. Daarbij valt te 
denken aan evenemententerreinen, een schouwburg, scholen, etc. 

 Bij globale bestemmingsplannen die alleen grote vlekken kennen, zonder echt specifieke 
bestemmingen. 
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Bijlage – Natuurbrand in het bestemmingsplan 
 
Bij natuurbrand is het van belang om de gebieden met een verhoogd risico zoveel als mogelijk vrij te 
houden van bebouwing. De gebieden met een verhoogd risico op natuurbrand zijn als zodanig 
gemarkeerd op de risicokaart.  
 
Indien een gemeente er desalniettemin voor kiest om binnen een gebied met een verhoogd 
natuurbrandrisico nieuwe bestemmingen mogelijk te maken, hanteert de VRGZ de volgende 
uitgangspunten voor de advisering: 

 Bestemmingen die bedoeld zijn voor verminderd of niet-zelfredzame personen (bijvoorbeeld 
kinderdagverblijven, wonen met zorg, brede maatschappelijke bestemmingen, gemengde 
bestemmingen, etc.) zijn zeer onwenselijk. 

 Van belang is dat de infrastructuur voldoende is ingericht om te evacueren. In zijn algemeenheid 
gaat de VRGZ er van uit dat op het moment dat wordt voldaan aan de richtlijnen voor 
bereikbaarheid (zie bijlage – bereikbaarheid hulpdiensten in het bestemmingsplan) er voldoende 
capaciteit voor evacuatie beschikbaar is. 

 Bestemmingen voor onderdelen van de vitale infrastructuur (in ieder geval: voorzieningen voor 
telecommunicatie, drinkwater, gas en electra) buiten het gebied met een verhoogd risico op 
natuurbrand bestemmen.  

 Het realiseren van bluswaterwinpunten op strategische plaatsen. Hiervoor heeft de VRGZ nog 
geen actief beleid. Eventueel kan informatie worden ingewonnen bij de expertregio: 
https://www.vnog.nl/brandweer/natuurbrand 

 Het actief informeren van burgers over het natuurbrandrisico en hen een handelingsperspectief 
bieden (let op: dit is uiteraard niet te vertalen naar concrete planregels. De VRGZ is van mening 
dat gemeenten hier een inspanningsverplichting hebben die zij kunnen vertalen in de toelichting 
op het bestemmingsplan). In de communicatie kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan 
snelle evacuatie van bedrijven en instellingen. 
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https://nederlandprof.risicokaart.nl/?prv=gelderland
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/10/vitale-infrastructuur.html
https://www.vnog.nl/brandweer/natuurbrand
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Bijlage – Sociale veiligheid in het bestemmingsplan 
 
Het onderwerp sociale veiligheid wordt getoetst aan de hand van twee keurmerken: 

 Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

 Het Keurmerk Veilig ondernemen 
 
Voor het PKVW is een handboek handboek ‘nieuwbouw’ ontwikkeld waarin de toetscriteria van dit 
keurmerk zijn opgenomen. Voor toepassing binnen dit instrument zijn de eisen en aanbevelingen over 
de onderdelen ‘Stedenbouwkundige randvoorwaarden’, ‘Openbare ruimte’ en ‘Kavels’ relevant. 
Gezien de omvang van het handboek is dat niet integraal opgenomen in de instrument. Als 
veiligheidsadviseur heb je voor toepassing van het handboek een opleiding gevolgd. 
 
Het Keurmerk veilig ondernemen kent minder ruimtelijk relevante onderdelen in het handboek . Deze 
onderdelen zijn daarom hieronder integraal opgenomen ter toetsing. 
 
Toetsing van winkelgebieden 

 De centrale publieksruimte wordt (zoveel mogelijk) vrij van objecten gehouden. Ook balies, 
kiosken of kramen worden niet in deze centrale ruimte bestemd. 

 Bij het bestemmen van doorgangen tussen de winkels worden lange, ononderbroken zichtlijnen 
gecreëerd. Het winkelfront verloopt langs een rechte rooilijn, zonder verspringingen en nissen. 

 De infrastructuur van het winkelgebied faciliteert de mogelijkheid om in een korte ronde het gehele 
gebied te kunnen overzien. 

 Bij de locatie van de hoofdentree wordt gezorgd voor vrij zicht op deze entree vanuit de omgeving 
en bij voorkeur vanuit omliggende woningen. 

 Looproutes worden vrijgehouden van terrassen (bijvoorbeeld door de looproutes specifiek te 
bestemmen of door rekening te houden met de mogelijkheid van terrassen voor de winkels en 
hiervoor voldoende ruimte te bestemmen). 

 Zitgelegenheden zijn alleen toegestaan op locaties die niet aantrekkelijk zijn voor zwervers of 
hanggroepen. 

 Er zijn specifieke  routes voor bevoorrading van winkels beschikbaar, die gescheiden zijn van het 
overige verkeer. Hierbij worden kruisingen met langzaam verkeer routes zoveel mogelijk 
vermeden. 

 In het gebied zijn enkele markante (goed herkenbare) punten aanwezig. Deze mogelijkheid wordt 
in het bestemmingsplan gecreëerd.  

 Er zijn zo min mogelijk niveauverschillen. 

 Doorgaande routes naar uitgaansvoorzieningen zijn gescheiden van de infrastructuur van het 
winkelgebied.  

 Er zijn veilige looproutes vanaf parkeerplaatsen en omliggende wijken beschikbaar. 

 Er zijn voldoende parkeerplekken beschikbaar. Daarbij worden parkeervoorzieningen bestemd op 
basis van piekdrukte. 

 Er is vrij zicht op fietsenstallingen vanuit het winkelgebied en vanuit de omgeving. 
 
Toetsing van bedrijventerreinen 

 Bij de indeling van het bedrijventerrein wordt de mogelijkheid om individuele kavels af te scheiden 
van de openbare weg gecreëerd. 

 Voor de afscheiding van verschillen delen van het bedrijventerrein wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van natuurlijke elementen (bijvoorbeeld groenzones of water). 

 Bij de bestemming van infrastructuur wordt in het ruimtebeslag rekening gehouden met 
afgescheiden routes voor langzaam verkeer, die zichtbaar zijn vanaf de routes voor snelverkeer. 

 Indien rekening gehouden moet worden met geparkeerde vrachtwagens (bijvoorbeeld als dit is 
toegestaan in de APV), dan worden hiervoor specifieke collectieve parkeerplaatsen bestemd of 
worden wegen voldoende breed bestemd. 

 Er zijn vrije zichtlijnen op de gevels en entrees van bedrijven vanuit de openbare ruimte. 

 Bij het bestemmen van bouwvlakken worden smalle stegen of doorgangen tussen twee gebouwen 
vermeden.  
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http://www.politiekeurmerk.nl/
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https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/documenten/handboek-keurmerk-veilig-ondernemen/
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Bijlage - Bluswatervoorziening 
 
Deze paragraaf richt zich op het planologisch opnemen van bluswatervoorziening voor de bouw- en 
gebruiksfase van een bestemmingsplan.   
 
In eerste instantie moet de gemeente (borgen in de gemeentelijke bouwverordening) zorgen voor een 
goede openbare bluswatervoorziening.  
 
De teams van de brandweerthema’s van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben afgesproken om 
documenten te beoordelen op de uitgangspunten vermeld de handreiking Bluswatervoorziening en 
Bereikbaarheid. Daardoor worden de eisen aan primaire bluswatervoorziening volgens het 
Bouwbesluit 2012 http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd6/afd6-7 niet 
gehanteerd.  
 
Wel is in het Bouwbesluit 2012 geregeld dat wanneer de openbare bluswatervoorziening ontoereikend 
is, de rechthebbenden op een terrein of een bouwwerk zelf moeten zorgen voor een goede 
bluswatervoorziening op het eigen terrein. 
 
 
Adviespunten bluswatervoorziening: 
De volgende vragen

5
 staan centraal bij het beoordelen van bluswatervoorziening in een 

bestemmingsplan en kunnen indien afgestemd worden met thema Operationele Dienst: 
 

- Zijn er voldoende primaire (en evt. secundaire en tertiaire) bluswatervoorzieningen 
geprojecteerd in overeenstemming met de geplande bestemming?   

 
- Is de capaciteit van de bluswatervoorziening in overeenstemming met de objecttypen en 

objectleeftijd,  en wordt de maximum afstand niet oeverschreden? 
 

- Voor het toestaan en gebruik van secundaire / tertiaire bluswatervoorziening moet ook 
beoordeeld worden of:  

1. De locatie / waterdiepte (het gehele jaar) geschikt is voor onttrekking van de 
benodigde hoeveelheid bluswater.  

2. De locatie een opstelplaats heeft conform ‘Bijlage – Alle technische richtlijnen voor 
bereikbaarheid’ punt 6. 

 
- Is de locatie van secundaire of tertiaire bluswatervoorziening vanuit milieutechnisch oogpunt 

voldoende geschikt voor onttrekking en het laten weglopen van bluswater? Zijn er afspraken 
met het waterschap? Ligt het plan in een grondwaterbeschermingsgebied? 

 
- Zijn er (aanvullende) afspraken met de drinkwatermaatschappij voor onttrekking van 

bluswater? 
 

- Zijn c.q. worden er relevante ontwikkelingen verwacht ten aanzien van renovatie van het 
waterleidingnet (e.e.a. in verband met druk op leidingnet)?  Zie: ‘Bijlage – Alle technische 
richtlijnen voor bluswatervoorziening’ – primaire bluswatervoorziening. 
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Bijlage - Alle technische richtlijnen voor 
bluswatervoorziening 
 
In de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid wordt per voorbeeldscenario aangegeven 
hoeveel bluswater benodigd is bij een standaardinzet. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
scenariogroep woningen, scenariogroep utiliteitsbouw en scenariogroep Ongevallen met Gevaarlijke 
Stoffen en Transport. (https://www.brandweer.nl/media/1359/121116_hr_bluswatervoorziening.pdf)  
 
Primaire bluswatervoorzieningen

1
: 

- zijn bereikbaar binnen de maximale vermelde afstand opstelplaats en bluswater voorziening 
(afhankelijk van objecttype en leeftijd vermeld in paragraaf 1, 2 of 3 van de handreiking 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid); 

- bieden de mogelijkheid om een tankautospuit binnen 3 minuten na aankomst van water te 
voorzien; 

- leveren direct na aansluiting onafgebroken voldoende bluswater; 
- zijn bijvoorbeeld (ondergrondse) brandkranen of bluswaterriolen; 

 
Via een kaart waarover de VRGZ beschikt kan men beoordelen of:  

- de locatie en capaciteit  van het bestaande drinkwaterleidingnetwerk en de ondergrondse 
brandkranen voldoende toereikend zijn voor het plangebied; 

- of er onderhoud aan de waterleiding/ brandkraan te verwachten is; 
 

Secundaire bluswatervoorzieningen: 
Indien er geen primaire bluswatervoorziening in de nabijheid aanwezig is, of als de aanwezige 
primaire bluswatervoorziening ontoereikend is, is het plaatsen van een secundaire 
bluswatervoorziening een optie om te voldoen aan de capaciteitseisen. Deze secundaire 
bluswatervoorzieningen: 

- bieden de mogelijkheid om een tankautospuit binnen vijftien minuten na aankomst van water 
te voorzien; 

- leveren een minimale capaciteit van 90 kuub per uur gedurende minimaal 4 uur; 
- zijn op niet meer dan 320 meter van de (te verwachten) brandhaard gelegen, gemeten over 

de weg. Dit is de inzetdiepte van twee blusvoertuigen, met één als haler en één als blusser; 
- zijn bijvoorbeeld blusvijvers of brandputten; 

Zie ook het handboek brandbeveiligingsinstallaties (o.a. beschikbaar via Bris warenhuis). 
 

Via onderstaande link kan de adviseur met inloggegevens een overzichtskaart met de locatie van de 
secundaire bluswatervoorziening bezichtigen: https://kaartviewer.vrgz.nl/  
 
Voor het boren van geboorde putten dient een melding gedaan te worden bij het waterschap 
Rivierenland: https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---
corporate/producten/2015-vergunningen/gw2_brandblusvoorziening.pdf 

 
 
  

https://www.brandweer.nl/media/1359/121116_hr_bluswatervoorziening.pdf
https://kaartviewer.vrgz.nl/
https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/producten/2015-vergunningen/gw2_brandblusvoorziening.pdf
https://www.waterschaprivierenland.nl/binaries/content/assets/wsrl---corporate/producten/2015-vergunningen/gw2_brandblusvoorziening.pdf
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Tertiaire bluswatervoorzieningen: 
Indien er geen primaire bluswatervoorziening in de nabijheid aanwezig is, of als de aanwezige 
primaire bluswatervoorziening ontoereikend is kan een nabijgelegen tertiaire bluswatervoorziening 
volstaan. Tertiaire bluswatervoorzieningen: 
 

- bieden de mogelijkheid om met behulp van dompelpompen onbeperkt grote hoeveelheden 
bluswater te kunnen leveren ten behoeve van de rampenbestrijding; 

- mogen een grotere afstand tot de (te verwachten) brandhaard hebben; 
- zijn bijvoorbeeld kanalen of meren. 
- Veelal maatwerk (wel gebonden aan maximum afstanden gemeten over de weg <1000 

meter). 
 
Enkele geschikte locaties zijn in kaart gebracht op de overzichtskaart, maar het betreft veelal 
maatwerk.   
 
 
Achtergrondinformatie geboorde put en open water: 
Open water: 

 Een geschikte opstelplaats voor het brandweervoertuig is met de achterkant van het voertuig 
naar het water gericht (5x10 meter, direct aan de waterkant; met een verharding die 14,6 ton 
aankan). Uiteraard moet deze opstelplaats ook bereikbaar zijn…  

 Een waterdiepte van minimaal 60 cm moet het gehele jaar gegarandeerd worden.  

 Enig onderhoud aan de waterkant: geen overmatige plantengroei e.d. 

 Verticale afstand tussen maaiveld waar voertuig staat en waterkant max. 6 meter aanhouden; 
zuigslang op het voertuig is max. 8 meter lang.  
 

Geboorde put: 

 Kan open of gesloten zijn: bij een open put zit er eigenlijk niet meer dan een pijp in de grond 
waar een zuigslang of dompelpomp in kan worden gehangen; bij een gesloten put is ter 
vervanging van de zuigslang al een buis met koppeling in de put geplaatst waar de zuigslang 
op aangesloten kan worden (dit werkt wat handiger) 

 Tot een grondwaterstand van 5-6 meter onder maaiveld kan in principe water aangezogen 
worden door de tankautospuit; zit het water dieper dan is een dompelpomp noodzakelijk. 

 In de handreiking wordt aangegeven dat bij gebruik van een put als primaire 
bluswatervoorziening een stationaire (permanent in de put geplaatste) dompelpomp 
noodzakelijk is. Persoonlijk vind ik (SvdH) dat niet persé nodig indien de grondwaterstand 
minder dan 5 meter van het maaiveld is; een dergelijke voorziening is duur en leidt (wanneer 
niet goed onderhouden) tot een grote kans op storingen.  

 Brandweer Nijmegen beschikt inmiddels over een mobiele dompelpompunit die ingezet kan 
worden op putten met grondwater op maximaal 40 meter diepte; deze pomp is geschikt voor 
open putten met een inwendige diameter van minimaal 375 mm.  

 Tankautospuiten langs de Betuweroute beschikken over een vergelijkbare dompelpomp. 

 In de toekomst zullen ook de overige  tankautospuiten in de regio over een dergelijke mobiele 
dompelpomp beschikken.  

 Indien men een open geboorde put aanlegt dan met een brondiameter van minimaal 400 mm 
(inwendige diameter minimaal 375 mm). 

 Ook bij een geboorde put is een geschikte opstelplaats ter hoogte van de put voor het 
brandweervoertuig nodig. 

 Eisen voor de opbrengst kunnen variabel zijn afhankelijk van het object; in beginsel kan een 
geboorde put (mits goed aangelegd en onderhouden) makkelijk 90 m3/u aan. Bij sommige 
objecten kan 60 m3/u volstaan.  

 
 
 
  

https://kaartviewer.vrgz.nl/
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Stroomschema’s 
Om de adviseur te ondersteunen bij het bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn op het object in 
het ruimtelijke plan waarover geadviseerd wordt, zijn vier stroomschema’s opgesteld (zie hieronder). 
 
 
 
 

Voorbeeld gesloten put: 
 

 
 
 
 
 

Voorbeeld open put: 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.noordam.info/wp-content/gallery/fotoalbum/foto10-600.jpg&imgrefurl=http://www.noordam.info/brandpreventie-en-waterput-slaan/&docid=swGjnXcoGo98OM&tbnid=29bwRCYXWLNUNM:&vet=10ahUKEwj4gqWww7PVAhXFAsAKHYbxA0AQMwgtKAMwAw..i&w=600&h=450&bih=966&biw=1920&q=open geboorde put&ved=0ahUKEwj4gqWww7PVAhXFAsAKHYbxA0AQMwgtKAMwAw&iact=mrc&uact=8
http://www.tjaden.nl/nl/activiteiten/bluswatervoorzieningen/brandweerbronnen-brandputten
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