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Het kan altijd beter, maar…



•

Vandaag alleen maar winnaars, graag!                                         

De tijd die we nu besteden aan veiligheidsbureaucratie, gaan we besteden 
aan het gesprek over veiligheid en eigen risicobeheersing.                                      
Daan van Wieringen, veiligheidskundige Tauw , essay wedstrijd Veiligheid Voorop 2017

Chemie op weg naar nul incidenten

De overheid wil streven naar een pragmatische, op risico gebaseerde wet-
en regelgeving. Daardoor kan ook de regeldruk verminderen.                          
Colette Alma, directeur VNCI, artikel Tijdschrift Milieu, februari 2018

Het kan altijd beter, dus…



Wet- en regelgeving

• Wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Stcrt. 2017, Nr. 402
Zie ook: Rapport OVV Veiligheid vliegverkeer Schiphol.                                               
‘Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor omwonenden’

• Wijziging Activiteitenbesluit- en regeling, Stb. 2016, Nr. 425 en Stcrt. 2017, Nr. 53562 

• PGS: diverse (geplande) herzieningen. Herziene uitgaven, onder meer:

- PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ (concept)

- PGS 14 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen- Handreiking bij de toepassing van 

opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15’

• Handboek Omgevingsveiligheid
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Jurisprudentie

1. Algemeen/in lijn met bestaande jurisprudentie

2. Specifieke activiteiten, met name:

Windturbines

bijv. ECLI:NL:RVS:2018:766, 2017:3504, 2017:2316 e.a., 2017:2871, 2017:129, RBOBR:2018:958

Vergistings- en mestverwerkingsinstallaties

bijv. ECLI:NL:RVS:2017:3247, 2017:2816 en 2817, RBOBR:2017:4629, RBNNE:2017:2191 

LPG-tankstations

bijv. ECLI:NL:RBNHO:2017:4744 en 4745, RBOBR:2017:2310. Ook: RVS:2017:3557 (conclusie exceptieve toetsing)

PGS-inrichtingen

bijv. PGS15, ECLI:NL:RVS:2018:400, RBOVE:2016:5389 en PGS29, RBDHA:2018:831 t/m 837



Jurisprudentie: systeem

• Risicovolle activiteiten

• (Beperkt) kwetsbare objecten o.a. ECLI:NL:RVS:2017:2653

• Aangewezen besluiten o.a. ECLI:NL:RVS:2017:1306 (risicoverhogend object)

• Plaatsgebonden risico o.a. ECLI:NL:RVS:2017:2213, RBZWB:2017:6656                    

ECLI:NL:RVS:2017:1224 (veiligheidscontour)

• Groepsrisico o.a. ECLI:NL:RVS:2018:685, 2017:771, 2017:1199, 

2017:3051, 2017:1890, 2017:1516, 2018:426 



Het kan altijd beter…

Zorgplicht ex art. 5 Brzo ’99 (oud). Niet is vereist dat:

- een zwaar ongeval moet hebben plaatsgevonden 

- een incident had kunnen uitgroeien tot zo’n ongeval 

- er een incident is geweest

‘Het gaat (…) immers om het antwoord op de vraag of de noodzakelijke maatregelen 

zijn getroffen ter voorkoming van zware ongevallen.’ ECLI:NL:HR:2017:1279



Conclusie



Dank voor uw aandacht


