
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

KENNISDEEL RUIMTELIJKE VEILIGHEID 
- 

HANDLEIDING VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENAAR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 

Sector: - 

Auteur(s): Hans de Harder en Mieke Okhuysen 

Datum: 13 januari 2020 

Versienummer: 1.02 

Status: Definitief 

Aantal bijlagen: 1 



Pagina 2 van 17 

Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Aanleiding ...................................................................................................................................... 3 
1.2 De context van deze handleiding .................................................................................................. 3 
1.3 Het doel van deze handleiding ...................................................................................................... 3 

2. Hoogwaterveiligheid ........................................................................................................................ 4 
2.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 4 
2.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 4 
2.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 4 

3. Natuurbrand ..................................................................................................................................... 5 
3.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 5 
3.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 5 
3.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 5 

4. Externe veiligheid ............................................................................................................................ 6 
4.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 6 
4.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 6 
4.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 6 

5. Gezondheid ..................................................................................................................................... 7 
5.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 7 
5.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 7 
5.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 7 

6. Evenementen ................................................................................................................................... 8 
6.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 8 
6.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 8 
6.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 8 

7. Bereikbaarheid hulpdiensten ........................................................................................................... 9 
7.1 Waar gaat het over? ...................................................................................................................... 9 
7.2 Waar richt de advisering zich op? ................................................................................................. 9 
7.3 Wat betekent afwijken van het advies? ......................................................................................... 9 

8. Verkeer .......................................................................................................................................... 10 
8.1 Waar gaat het over? .................................................................................................................... 10 
8.2 Waar richt de advisering zich op? ............................................................................................... 10 
8.3 Wat betekent afwijken van het advies? ....................................................................................... 10 

9. Sociale veiligheid ........................................................................................................................... 11 
9.1 Waar gaat het over? .................................................................................................................... 11 
9.2 Waar richt de advisering zich op? ............................................................................................... 11 
9.3 Wat betekent afwijken van het advies? ....................................................................................... 11 

10.   Bluswatervoorziening  ...…………………………………………………………………………………12 
    10.1 Waar gaat het over? …………………………………………………………………………………..12 
    10.2 Waar richt de advisering zich op? ……………………………………………………………….…..12 
    10.3 Wat betekent afwijken van het advies? …………………………………………………….……….12 
Bijlage – Richtlijnen voor een goede bereikbaarheid ........................................................................... .13 
Bijlage – Relevante onderdelen uit het Keurmerk Veilig Ondernemen………………………………...…17 
 
  



Pagina 3 van 17 

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. Het instrument bestaat verder nog uit een kennisdeel dat dient als handleiding voor de 
veiligheidsadviseur, 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 ruimtelijke ordenaars wegwijs te maken in het 
veiligheidsdomein. De teksten zijn bedoeld om een (basis)inzicht te bieden in de achtergronden van 
de verschillende veiligheidsonderwerpen, zonder daarbij uitputtend te willen zijn. Eventuele extra 
achtergrondinformatie is altijd beschikbaar bij de vaste contactpersoon van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 

1.4 Leeswijzer 

Dit document behandelt stuk voor stuk de onderwerpen die een plek krijgen in de advisering door de 
veiligheidsadviseur. Voor elk onderwerp is in maximaal 1 pagina samengevat waar het onderwerp 
over gaat, waar de advisering zich op zal richten en wat afwijken van het advies inhoudt.  
 
De beschrijving van waar de advisering zich op zal richten is opgedeeld in twee niveaus: 

• Structuurvisieniveau 
Hierbij gaat het om plannen die zien op locatievraagstukken. Oftewel: het gaat om plannen waarbij 
naar een geschikte ontwikkelingslocatie wordt gezocht. Hierbij zijn slechts een beperkt aantal 
onderwerpen relevant gezien het hogere abstractieniveau van de afwegingscriteria. 

• Bestemmingsplanniveau 
Hierbij gaat het om plannen die zien op inrichtingsvraagstukken. Oftewel: het gaat om plannen 
waarbij de locatie voor de ontwikkeling al is vastgelegd en de inrichting van die locatie onderwerp 
van advisering is. Hierbij zijn alle onderwerpen relevant. 

 

  

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. Hoogwaterveiligheid 

2.1 Waar gaat het over? 

Voor het overgrote deel van de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid geldt dat er sprake is van een 
overstromingsrisico door dijkdoorbraak of overstroming van een dijk.  

2.2 Waar richt de advisering zich op? 

2.2.1 Structuurvisieniveau 
Bij de advisering kijkt de veiligheidsadviseur naar 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 (maar die zijn 
er maar weinig in Gelderland-Zuid) óf waar de maximale overstromingsdiepte zo beperkt mogelijk is. 
 
2.2.2 Bestemmingsplanniveau  
Op bestemmingsplanniveau richt de advisering zich op de volgende concrete punten: 

• Infrastructuur 
Bij een overstroming is het van belang dat een evacuatie goed mogelijk is en de hulpdiensten het 
betreffende gebied nog in kunnen. Uitgangspunt is dat indien er wordt voldaan aan richtlijnen voor 
bereikbaarheid (zie hoofdstuk bereikbaarheid hulpdiensten) er voldoende capaciteit voor 
evacuatie beschikbaar is. 

• Bestemmingen voor verminderd of niet-zelfredzame personen 
In de advisering bij gebieden waar sprake is van een overstromingsrisico, wordt specifiek 
aandacht besteed aan objecten die bedoeld zijn voor verblijf door verminderd of niet-zelfredzame 
personen. Daarbij kan worden gedacht aan het zoeken van locaties met een beperkte 
overstromingsdiepte of locaties waar een evacuatie snel kan verlopen. 

• Vitale infrastructuur 
De vitale infrastructuur wordt gevormd door voorzieningen die van belang zijn voor de continuïteit 
van de samenleving (bijvoorbeeld voorzieningen voor telecommunicatie, drinkwater, gas en 
elektra). Vanwege dit belang wordt in de advisering aandacht besteed aan de vraag of deze 
voorzieningen in het gebied zijn gelegen en de wijze waarop deze zouden kunnen worden 
beschermd.  

• Hoogwatervrije vluchtplaatsen 
Afhankelijk van de maximale overstromingsdiepte wordt in de advisering aandacht besteed aan de 
mogelijkheid om 'hoogwatervrije vluchtplaatsen' 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 

• Risicocommunicatie 
Het actief informeren van burgers over het overstromingsrisico en hen een handelingsperspectief 
bieden (let op: dit is uiteraard niet te vertalen naar concrete planregels. Dit is veel meer een 
inspanningsverplichting dan een resultaatverplichting). In de communicatie kan bijvoorbeeld 
aandacht besteed worden aan hoogwaterbestendige materialen in woningen, bedrijven en 
instellingen. 

2.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Zoals gesteld is een groot deel van de regio Gelderland-Zuid overstromingsgebied. Er zullen dan ook 
vaak geen gebieden beschikbaar zijn zonder overstromingsrisico. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
te maken zullen bepaalde overstromingsrisico’s moeten worden geaccepteerd. De adviezen over dit 
onderwerp zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van die risico’s. Het is aan het bevoegd gezag 
ruimtelijke ordening om de afweging te maken wat ‘zoveel mogelijk’ in de context van het betreffende 
plan betekent. Afwijken van het advies betekent dan ook dat er andere belangen (bijvoorbeeld 
financiële belangen) de mogelijkheden voor het (verder) beperken van de risico’s in de weg staan.  
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3. Natuurbrand 

3.1 Waar gaat het over? 

Een klein deel van de regio Gelderland-Zuid kent een verhoogd risico op natuurbrand. Een dergelijke 
brand kan, afhankelijk van de omstandigheden, lastig te bestrijden zijn en een groot gebied beslaan.  

3.2 Waar richt de advisering zich op? 

3.2.1 Structuurvisieniveau 
Bij de advisering kijkt de veiligheidsadviseur naar de gebieden met een natuurbrandrisico. De 
advisering richt zich er op om dergelijke gebieden zoveel als mogelijk vrij te houden van bebouwing en 
een alternatieve locatie voor de gewenste ontwikkeling te vinden. 
 
3.2.2 Bestemmingsplanniveau  
Op bestemmingsplanniveau richt de advisering zich op de volgende concrete punten: 

• Bestemmingen voor verminderd of niet-zelfredzame personen 
Als de gewenste ontwikkeling ligt binnen een gebied met een verhoogd natuurbrandrisico, richt de 
advisering zich op het uitsluiten van bestemmingen die bedoeld zijn voor verblijf door verminderd 
of niet-zelfredzame personen. 

• Infrastructuur 
Bij een natuurbrand is het van belang dat een evacuatie goed en snel mogelijk is en de 
hulpdiensten het betreffende gebied nog in kunnen. Uitgangspunt is dat indien er wordt voldaan 
aan richtlijnen voor bereikbaarheid (zie hoofdstuk bereikbaarheid hulpdiensten) er voldoende 
capaciteit voor evacuatie beschikbaar is. 

• Vitale infrastructuur 
De vitale infrastructuur wordt gevormd door voorzieningen die van belang zijn voor de continuïteit 
van de samenleving (bijvoorbeeld voorzieningen voor telecommunicatie, drinkwater, gas en 
elektra). Vanwege dit belang wordt in de advisering aandacht besteed aan de vraag of deze 
voorzieningen uit het gebied kunnen worden geweerd óf de wijze waarop deze zouden kunnen 
worden beschermd.  

• Bluswaterwinplaatsen 
De gebieden met een verhoogd risico op natuurbrand in de regio Gelderland-Zuid kenmerken zich 
niet door de beschikbaarheid van veel water. Bij ontwikkelingen in deze gebieden zal in de 
advisering aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om op strategische locaties 
bluswaterwinplaatsen te realiseren. 

• Risicocommunicatie 
Het actief informeren van burgers over natuurbrandrisico’s en hen een handelingsperspectief 
bieden kan leiden tot een reductie van het risico. Dit is uiteraard niet te vertalen naar concrete 
planregels. Dit is veel meer een inspanningsverplichting dan een resultaatverplichting. In de 
communicatie kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de wijze waarop natuurbranden 
ontstaan, hoe het ontstaan daarvan kan worden voorkomen en wat personen moeten doen bij een 
natuurbrand.  

3.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Afwijken van het advies betekent dat toch functies mogelijk worden gemaakt in gebieden met een 
verhoogd risico op natuurbrand. Daarmee wordt de kleine kans geaccepteerd dat zich een 
natuurbrand voor zal doen en de aanwezige personen niet in staat zullen zijn om zichzelf in redding te 
brengen. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan het risico dat hiermee wordt 
geaccepteerd. 
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4. Externe veiligheid 

4.1 Waar gaat het over? 

Externe veiligheid gaat over de risico’s van het transport, de opslag en het gebruik van gevaarlijke 
stoffen. Dat risico wordt uitgedrukt in twee maten: het plaatsgebonden risico (hier gelden harde 
grenswaarden voor en is de beleidsvrijheid miniem) en het groepsrisico (hier geldt een 
verantwoordingsplicht en is een grote beleidsvrijheid. Die verantwoordingsplicht vraagt een goede en 
brede overweging van de risico’s ten opzichte van het belang van de gewenste ontwikkeling. Deze 
overweging moet bestuurlijk worden vastgesteld, waarbij het bestuur het risico expliciet accepteert).  

4.2 Waar richt de advisering zich op? 

4.2.1 Structuurvisieniveau 
Bij de advisering kijkt de veiligheidsadviseur naar zones vanaf risicobronnen (zoals bedrijven met 
gevaarlijke stoffen of transportassen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd). Het advies richt 
zich er op om deze zones vrij te houden van nieuwe functies en bestemmingen: 

• Bij transport over weg, water en spoor: 200 meter aan weerszijden van de transportas 

• Bij transport van aardgas door buisleiding: afhankelijk van de dimensies van de leiding tussen de 
20 en 220 meter aan weerszijde van de leiding. 

• Bij inrichtingen met gevaarlijke stoffen: op basis van een risicoberekening. Bij LPG-tankstations 
altijd 150 meter vanaf het LPG-vulpunt en de ondergrondse LPG-tank. 
 

4.2.2 Bestemmingsplanniveau  
Het advies op bestemmingsplanniveau door de veiligheidsregio heeft een directe wettelijke basis. De 
externe veiligheidsbesluiten verplichten het bevoegd gezag RO in veel gevallen om de 
veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Dat advies gaat gedetailleerd in op 
de (on)mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid. Op hoofdlijnen zal het advies 
zich richten op: 

• Maximale afstand tussen de risicobron en bestemmingen met een hoge bezettingsgraad. 
Uitgangspunt bij de advisering is dat de zones die benoemd zijn op structuurvisieniveau (zoveel 
mogelijk) vrij blijven van nieuwe bestemmingen met een hoge bezettingsgraad, bijvoorbeeld door 
groenstroken nabij de risicobron te bestemmen en woonhuizen daar verder vandaan.  

• Bestemmingen voor verminderd of niet-zelfredzame personen. 
De advisering zal specifiek aandacht vragen voor deze bestemmingen, met het doel om deze 
buiten de zones die benoemd zijn op structuurvisieniveau te bestemmen. 

• Infrastructuur 
Bij een incident met gevaarlijke stoffen is het van belang dat de evacuatie van een plangebied te 
voet goed mogelijk is en de hulpdiensten het betreffende object nog kunnen bereiken. 
Uitgangspunt is dat indien er wordt voldaan aan richtlijnen voor bereikbaarheid (zie hoofdstuk 
bereikbaarheid hulpdiensten) de infrastructuur dit voldoende faciliteert. 

• Risicocommunicatie 
Het actief informeren van burgers over externe veiligheidsrisico’s en hen een 
handelingsperspectief bieden kan leiden tot een reductie van het risico. Dit is uiteraard niet te 
vertalen naar concrete planregels. Dit is veel meer een inspanningsverplichting dan een 
resultaatverplichting. In de communicatie kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de wijze 
waarop personen externe veiligheidsrisico’s kunnen herkennen en hoe zij kunnen handelen in 
geval van een incident.  

4.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Indien wordt besloten om binnen de zones te bouwen waarvan wordt geadviseerd om deze vrij te 
houden, wordt een verhoogde kans op een relevant effect (verhoogde kans op veel slachtoffers) 
geaccepteerd. In dat geval wordt geadviseerd om een zo groot mogelijke afstand aan te houden. 
Immers, hoe dichter bij de risicobron, hoe hoger de concentratie gevaarlijke stof of hoe intenser de 
hitte waaraan een persoon wordt blootgesteld bij een calamiteit.  
Overige geadviseerde maatregelen zijn bedoeld om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het is aan 
het bevoegd gezag RO om de afweging te maken wat ‘zoveel mogelijk’ in de context van het 
betreffende plan betekent. Afwijken van deze adviezen betekent dan ook dat er andere belangen 
(bijvoorbeeld financiële belangen) de mogelijkheden voor het beperken van de risico’s in de weg 
staan. 
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5. Gezondheid 

5.1 Waar gaat het over? 

Het onderwerp gezondheid gaat over de ruimtelijke indeling van functies die van invloed zijn op de 
gezondheid van personen in verblijfsgebieden. Daarbij valt te denken aan de invloed van 
luchtverontreiniging, geluidsbelasting en mogelijke verspreiding van infectieziektes. Er wordt vooral 
gelet op de invloed hiervan op gevoelige bestemmingen. Hieronder vallen scholen, 
kinderdagverblijven, woningen1, bejaarden-, verzorgings- en verpleeghuizen. 

5.2 Waar richt de advisering zich op? 

5.2.1 Structuurvisieniveau 
Bij de advisering kijkt de adviseur naar zones vanaf bronnen die belastend kunnen zijn voor de 
gezondheid van personen. Concreet gaat het om zones vanaf snelwegen, hoofdontsluitingswegen, 
overige drukke wegen, vaarwegen met scheepvaart, spuitzones, veehouderijen en 
hoogspanningslijnen. Deze advisering wordt uitgevoerd door de adviseur van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid op basis van door de GGD en het RIVM vooraf vastgestelde zones.  
 
5.2.2 Bestemmingsplanniveau 
Indien in het bestemmingsplan bebouwing mogelijk wordt gemaakt binnen de bovengenoemde zones, 
is specialistische kennis nodig van een adviseur van de GGD Gelderland-Zuid. Door die adviseur 
wordt gekeken naar mogelijke gerichte maatregelen om het risico weg te nemen of zoveel mogelijk te 
beperken. De VRGZ en GGD hebben hierover afspraken gemaakt. Een uitgebreid advies door de 
GGD valt niet binnen de kaders van het Instrument ruimtelijke veiligheid. Toepassing van het 
instrument kan daarvoor wel aanleiding zijn.  

5.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Indien wordt besloten om binnen de zones te bouwen waarvan wordt geadviseerd om deze vrij te 
houden, wordt door de gemeente een verhoogde belasting op de gezondheid van personen 
geaccepteerd.  
Geadviseerde (technische) maatregelen zijn bedoeld om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het is 
aan het bevoegd gezag RO om de afweging te maken wat ‘zoveel mogelijk’ in de context van het 
betreffende plan betekent. Afwijken van deze adviezen betekent dan ook dat er voor de gemeente 
andere belangen zwaarder wegen dan het beschermen van de volksgezondheid. 
 
  

 
1 De GGD beschouwt ook woningen als gevoelige bestemming, terwijl dit in landelijk ruimtelijk 
ordeningsbeleid niet wordt gedaan. 
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6. Evenementen 

6.1 Waar gaat het over? 

Bij het onderwerp evenementen gaat het over gebieden die die bestemming niet hebben, maar wel 
bruikbaar zijn voor het organiseren van evenementen of gebieden die specifiek worden bestemd als 
evenemententerrein. 

6.2 Waar richt de advisering zich op? 

6.2.1 Structuurvisieniveau 
Dit onderwerp is op structuurvisieniveau niet relevant. 
 
6.2.2 Bestemmingsplanniveau 
Indien in een bestemmingsplan een grote groenzone wordt opgenomen, bestaat de mogelijkheid dat 
deze gebruikt zal gaan worden als evenemententerrein. De advisering zal het bevoegd gezag RO dan 
in overweging meegeven om de betreffende groenzone daadwerkelijk als evenemententerrein te 
bestemmen of deze bestemming juist uit te sluiten. 
Indien ervoor wordt gekozen om het gebied te bestemmen voor evenementen, richt de advisering zich 
op het zo optimaal mogelijk inrichten van dat terrein, zodat daar op een veilige wijze evenementen 
kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer, voldoende ruimte voor organisatoren om met groot materieel het terrein in te richten en op te 
breken, de bereikbaarheid van de locatie voor de hulpverleningsdiensten (en in relatie daarmee het 
realiseren van voldoende stallings- en parkeermogelijkheden) en het realiseren van voldoende afstand 
tussen het terrein en omliggende (woon)bebouwing.   

6.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Afwijken van het advies over evenementen heeft relatief beperkte gevolgen. Mogelijk kunnen 
evenementen worden georganiseerd op locaties die vooraf niet als wenselijk werden beschouwd. 
Verder zouden locaties die hiervoor wel bedoeld zijn niet op alle punten voldoende ingericht kunnen 
zijn om evenementen te organiseren. Het advies is dan ook gericht op zoveel mogelijk veilig faciliteren 
evenementen op plaatsen die het bevoegd gezag RO daarvoor geschikt acht. 
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7. Bereikbaarheid hulpdiensten 

7.1 Waar gaat het over? 

Voor een snelle interventie bij zowel kleine als grote incidenten is het van belang voor de hulpdiensten 
dat zij binnen zo kort mogelijke tijd op de plaats van het incident aanwezig kunnen zijn. Dat komt tot 
uiting in de bereikbaarheid van gebieden en objecten. 

7.2 Waar richt de advisering zich op? 

7.2.1 Structuurvisieniveau 
Dit onderwerp is op structuurvisieniveau niet relevant. 
 
7.2.2 Bestemmingsplanniveau 
Voor bestemmingsplannen zijn technische randvoorwaarden voor een goede bereikbaarheid voor de 
hulpdiensten gedefinieerd. Deze randvoorwaarden zijn als bijlage bij deze handleiding gevoegd. De 
belangrijkste randvoorwaarden voor bestemmingsplannen zijn: 

• 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 5,80 meter. 
o Erftoegangswegen: minimaal 4,80 meter. 

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

• Het reserveren van voldoende ruimte voor begaanbare bochten. De straal van de binnenbocht 
bedraagt minimaal 5,5 meter; de wegbreedte mag nergens minder dan 4,5 meter bedragen. 

• 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. 

7.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Afwijken van de technische randvoorwaarden betekent dat de bereikbaarheid van gebieden en 
objecten wordt beperkt en de hulpdiensten langer onderweg zullen zijn naar incidenten.  
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8. Verkeer 

8.1 Waar gaat het over? 

Bij verkeer gaat om het doorzien van de gevolgen van bepaalde bestemmingen voor de parkeerdruk 
en verkeersdrukte binnen gebieden. Het onderwerp hangt daarom sterk samen met bereikbaarheid en 
heeft bijvoorbeeld invloed op de verkeersveiligheid in een woonwijk.  

8.2 Waar richt de advisering zich op? 

8.2.1 Structuurvisieniveau 
Dit onderwerp is op structuurvisieniveau niet relevant. 
 
8.2.2 Bestemmingsplanniveau 
De adviseur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kijkt bij dit onderwerp naar een aantal triggers 
die duiden op een verhoogde kans op verkeersrisico’s; dat zijn: 
- Een bestemmingsplan met woningen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld starters- of 

seniorenwoningen. 
- De aanwezigheid van bijzondere bestemmingen met een verkeersaantrekkende werking, 

bijvoorbeeld een schouwburg, scholen, een evenemententerrein of publieksgebouwen. 
- Globale bestemmingsplannen (vlekkenplannen) waar nog veel nadere uitwerking benodigd is.  
 
Indien een van bovenstaande triggers daartoe aanleiding geven, wordt het bestemmingsplan ter 
advies voorgelegd aan verkeersadviseurs van de Politie Oost-Nederland. Zij maken een beoordeling 
van de risico’s en komen met gerichte verbetermaatregelen.  

8.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Afwijken van het advies betekent dat na realisering van de geplande bebouwing in een 
bestemmingsplan een verhoogd risico bestaat op een beperkte bereikbaarheid binnen het plangebied 
(bijvoorbeeld door een verhoogde parkeerdruk). Verder kan, afhankelijk van de geadviseerde 
maatregelen, afwijken van het advies een verhoogd verkeersrisico tot gevolg hebben.  
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9. Sociale veiligheid 

9.1 Waar gaat het over? 

Sociale veiligheid is een lastig af te bakenen veiligheidsdomein. Binnen het instrument ruimtelijke 
veiligheid is dat gedaan aan de hand van twee reeds beschikbare instrumenten: het politie keurmerk 
veilig wonen en het keurmerk veilig ondernemen. Hiernaast bestaat reeds een kwaliteitsmeter veilig 
uitgaan (ook wel: keurmerk veilig uitgaan), maar dit instrument kent (nog) geen ruimtelijk relevante 
toetscriteria.  

9.2 Waar richt de advisering zich op? 

9.2.1 Structuurvisieniveau 
Dit onderwerp is op structuurvisieniveau niet relevant. 
 
9.2.2 Bestemmingsplanniveau 
Bij de advisering op bestemmingsplannen worden de ruimtelijk relevante zaken uit het politie keurmerk 
veilig wonen en het keurmerk veilig ondernemen getoetst aan het bestemmingsplan. Daar komt een 
breed scala aan toetsingspunten terug, bijvoorbeeld de realisatie en locatie van jongeren 
ontmoetingsplekken, het vrijhouden van zichtlijnen op openbare ontmoetingsruimtes en de locatie van 
openbare ontmoetingsruimtes. 
 
Voor een overzicht van de relevante onderdelen uit Keurmerk Veilig Ondernemen zie de Bijlage – 
Relevante onderdelen uit het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen is 
een uitgebreid handboek nieuwbouw opgesteld dat, vanwege de omvang, niet als bijlage bij dit 
kennisdocument is gevoegd maar via de volgende weblink te vinden is: handboek nieuwbouw 
Politiekeurmerk Veilig Wonen.   

9.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Bij afwijken van het advies neemt de kans op sociale onveiligheid in het bestemmingsplan toe. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de kans op vandalisme, inbraken en gevoelens van onveiligheid.  
 
  

https://www.politiekeurmerk.nl/professionals/keurmerk-achtergrondinformatie/
https://www.politiekeurmerk.nl/professionals/keurmerk-achtergrondinformatie/
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10. Bluswatervoorziening 

10.1 Waar gaat het over? 

Voor een snelle brandbestrijding bij zowel kleine als grote incidenten is het van belang voor de 
brandweer dat zij binnen zo kort mogelijke tijd over een bluswatervoorziening beschikken op de plaats 
van het incident. 

10.2 Waar richt de advisering zich op? 

10.2.1 Structuurvisieniveau 
Dit onderwerp is op structuurvisieniveau niet relevant. 
 
10.2.2 Bestemmingsplanniveau 
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 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. Wat toereikend is verschilt per type pand/ object. 
 
Adviespunten bluswatervoorziening: 
De volgende vragen2 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. 

10.3 Wat betekent afwijken van het advies? 

Afwijken van de technische richtlijnen betekent dat het meer tijd kost voordat de brandweer beschikt 
over bluswater en over kan gaan op het blussen van een brand. De brandbestrijding wordt daarmee 
belemmerd.  
 
 
 
 
 

 
2 Bulletin van het College van Commandanten van Regionale Brandweren, Adviseren over 
bestemmingsplannen – versie B1.1V 
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Bijlage – Richtlijnen voor een goede bereikbaarheid 

 

Gebiedsontsluitingswegen: 

• Hoofdroutes met meer dan twee rijstroken zijn gelijk of breder dan 5,80 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. 
 

Erftoegangswegen: 

• Erftoegangswegen zijn gelijk of breder dan 4,80 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 4,80 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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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 

ook de algemene voorwaarden voor de vereiste bochtstralen verderop in deze bijlage.  

• 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. 

 

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. 

• Onderdoorrijdhoogte 

o De onderdoorrijdhoogte van overspanningen bedraagt minimaal 4,20 meter (afstand tussen wegdek 

en overspanning). 
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• Ruimte in bochten 

o De straal van een binnenbocht bedraagt minimaal 5,5 meter. 
o De wegbreedte is minimaal 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. 

 

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. 

 

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 
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(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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Bijlage – Relevante onderdelen uit het Keurmerk Veilig                     
Ondernemen 
 
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 langzaamverkeerroutes 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.  

 


