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Externe veiligheid
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Kwetsbaarheid gebouwen en locaties
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Aandachtsgebieden
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Activiteitenbesluit

• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), buisleidingen (Bevb) en transportroutes
(Bevt), Vuurwerkbesluit, Brzo etc.

• Activiteitenbesluit: aardgas regel- en meetstations, koelinstallaties, ontplofbare stoffen 
en schietbanen, opslag gevaarlijke stoffen in verpakking etc. + windturbines

• wijziging Activiteitenbesluit en Bor, Stb. 2019, nr. 194, onder meer:
- (beperkt) kwetsbare objecten binnen de inrichting
- inpandige opslag (afgewerkte) gasolie in bovengrondse opslagtank
- opslag verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen 

• PGS: diverse (geplande) herzieningen, onder meer:
- PGS 30 ‘Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties’ 
- PGS 16 ‘LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties’ 
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Besluit activiteiten leefomgeving
Milieubelastende activiteiten (potentieel externe veiligheidsrisico)
bijv. ‘Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking’ (§ 3.2.9)

Inhoudelijke regels, onder meer:
• opslag gevaarlijke stoffen in verpakking (§ 4.98), windturbines (§ 4.30) etc. maar ook:
• Seveso-inrichting (§ 4.2)
• vuurwerk (§ 4.102) 
• ontplofbare stoffen voor militair of civiel gebruik (§ 4.103 en 4.113) 
• buisleiding met gevaarlijke stoffen (§ 4.108)
Zie ook Invoeringsbesluit Ow voor o.a. wijzigingen op gebied van ‘verpakking’, ‘opslagplaats’ en opslaan 
airbags/gordelspanners. 

Vergunningplichtige gevallen: beoordelingsregels Besluit kwaliteit leefomgeving
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PGS nieuwe stijl

• Integrale verwijzing in Bal, versie in Omgevingsregeling
• Scenario’s, risico’s en doelen
• Interim versies

PGS 12 ‘Ammoniak: opslag en verlading’
PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’
PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’
PGS 33-2 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen’
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Veiligheidsafstanden

Hoofdregel: afstand binnen de begrenzing van de locatie

NvT: bij bedrijf of instelling is dit de perceelgrens                                                         
N.B. zelfstandige activiteiten in afdeling 3.2 + overgangsrecht

tenzij

- niet mogelijk om aan de afstand te voldoen
- veiligheid van werknemers en bezoekers worden nadelig beïnvloed
- bedrijfsvoering wordt ernstig belemmerd

[ - naleving van interne afstanden is onmogelijk] 
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Veiligheidsafstanden

maar in ieder geval

afstanden in acht nemen tot (beperkt) kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en (beperkt) 
kwetsbare locaties die in een omgevingsplan of in een omgevingsvergunning voor een 

afwijkactiviteit zijn toegelaten.         

Niet: locaties met een functionele binding of binnen een risicogebied externe veiligheid

Bkl: bg informeren » afstand in acht nemen in omgevingsplan, zie onder meer ook definities 
en referentiepunten
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Besluit kwaliteit leefomgeving

• instructieregels
• algemeen
• plaatsgebonden risico: grenswaarde en standaardwaarde
• risicogebied externe veiligheid

• gebouwen en locaties: 
- zeer kwetsbaar gebouw
- gebruiksfuncties Bbl
- ‘voor zover’ 
- referentiepunten
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Groepsrisico

Risicobron

Zone(s) met 
beperkingen

Gebied 
zonder 
beperkingen
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Groepsrisico

• brand, explosie en gifwolk: aandachts- en voorschriftengebieden 

• Omgevingsregeling, onder meer: berekenen afstanden plaatsgebonden risico en 
aandachtsgebieden. Modules Handboek Omgevingsveiligheid: stappenplannen, 
rekenregels, rekenmodellen.

• verantwoording GR
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Signalering EV
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Dank voor uw aandacht!
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