
Wat gaat er wijzigen door de komst van de 

Omgevingswet en het nieuwe Bbl?

Een overzicht van de komende wijzigingen in wet- en 

regelgeving

6 december 2018 – Koen van der Nat 

(Peutz)



Bouwen nabij risicovolle activiteiten

• Activiteiten met gevaarlijke stoffen (inrichtingen)

• Transport van gevaarlijke stoffen:

• door buisleidingen,

• over de weg,

• het spoor,

• en het water.



Bouwen nabij risicovolle activiteiten



Doel van de Omgevingswet

Artikel 1.3

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 

bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering 

van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 

leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.



Doel van de Omgevingswet

1. Inzichtelijk omgevingsrecht
Van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en 

voorspelbaar stelsel dat eenvoudig is in gebruik.

2. Leefomgeving centraal
Van een sectorale naar een samenhangende benadering van 

de leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.

3. Ruimte voor maatwerk
Meer ruimte voor decentrale overheden voor 

gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen 

afwegingen

4. Sneller en beter
Snellere en betere besluitvorming over projecten in de 

fysieke leefomgeving.

Oude stelsel

26 wetten

120 AMvB’s

65 Visies

Nieuwe stelsel

1 wet

4 AMvB’s

1 visie



De 4 AMvB’s



Modernisering omgevingsveiligheid

Modernisering

• Veiligheid op de 

bestuurlijke tafel

• Inzicht voor burger, bestuur 

én expert

• Bescherming bij brand, 

explosie, gifwolk

• Gebiedsgericht maatwerk 

én handelen

• Vooraf; ontwerpparameter 

voor

• omgevingsvisie en –plan

Groepsrisico

• Te weinig bestuurlijk 

relevant

• Te abstract en ingewikkeld

• Te smalle indicator 

(letaliteit)

• Te weinig ruimtelijk 

maatwerk

• Te laat; visie en plan zijn er 

al



Tot nu toe 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

transport (Bevt)

buisleidingen (Bevb)

en bijbehorende regeling (Revi, Revt, Regeling Basisnet)

en het Activiteitenbesluit

en …

en …



Plaatsgebonden risico

Huidige regelgeving:

Art.11.1 Bevb

Art. 4 Bevt

Art. 6.1/7.1 Bevi

Grenswaarde 10-6

Kwetsbaar

Art. 11.2 Bevb

Art. 4 Bevt

Art. 6.2/7.2 Bevi

Richtwaarde

Beperkt kwetsbaar

Omgevingswet:

Artikel 5.7 Bkl

Grenswaarde 10-6

(zeer) kwetsbaar

Artikel 5.11 Bkl

Standaardwaarde 10-6

Beperkt kwetsbaar



Het groepsrisico

De cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun 

aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicovolle 

activiteit

Geen grenswaarde

Verantwoordingsplicht

Aantal slachtoffers

10 100 1000
10-9

10-5

10-6

10-7

10-8

10-4



Invloedsgebieden



Groepsrisico  aandachtsgebied

Brand Explosie Toxisch



Aandachtsgebieden

Ruimtelijk instrument

• Startpunt voor gesprek over voldoende veiligheid

• Gebieden waar extra aandacht nodig is voor bescherming

De aandachtsgebieden maken inzichtelijk in welk gebied zich bij een 

incident nog levensbedreigende gevolgen voor personen in 

gebouwen kunnen voordoen (Bkl, MvT)

Nieuwe situaties!!



Aandachtsgebieden

Handelingsperspectief (inpandig)

Bescherming tegen brand, explosie, gifwolk

• Uniform berekend o.b.v. scenariokeuze

• Warmtestraling, overdruk en concentratie waarbij 

inpandig in standaard gevallen geen adequate 

bescherming is.

Geen aandachtsgebied wanneer:

• geen scenario

• inpandig geen levensbedreigend gevaar

• bestrijding zo snel dat mensen binnen 

beschermd zijn



Begrenzing aandachtsgebieden

Brand: 10 kW/m2

Explosie: Bleve 35 kW/m2 of 0,1 bar 

overdruk

Giftige stoffen: mensen in gebouw 

overlijden LBW 30 –> afkapcriterium 

1500 m



Voorschriftengebied

Artikel 5.14 tweede lid (Bkl)

In een omgevingsplan wordt:

a. een brandaandachtsgebied aangewezen als een 

brandvoorschriftengebied, en 

b. een explosieaandachtsgebied aangewezen als een 

explosievoorschriftengebied.

In voorschriftengebied geldt Bbl paragraaf 4.2.14

De extra bouwvoorschriften gelden niet voor bestaande 

bebouwing



Aanwijzen brand- of explosievoorschriftengebied

In een omgevingsplan kan een kleiner of geen 

voorschriftengebied worden aangewezen:

• Uitzondering: brandaandachtsgebied van het Basisnet

(voormalig PAG) wordt automatisch aangewezen als 

brandvoorschriftengebied



Ligging BAG/PAG



Aanwijzen brand- of explosievoorschriftengebied

In een omgevingsplan kan een kleiner of geen 

voorschriftengebied worden aangewezen:

• Uitzondering: brandaandachtsgebied van het Basisnet

(voormalig PAG) wordt automatisch aangewezen als 

brandvoorschriftengebied

• Uitzondering: locaties voor nieuwe zeer kwetsbare 

gebouwen binnen een aandachtsgebied worden 

automatisch voorschriftengebieden

NB: Voor een gifwolk aandachtsgebied geldt 

géén gifwolk voorschriftengebied



Nieuw begrip: zeer kwetsbaar gebouw

Een gebouw is 'zeer kwetsbaar' als het een gebouw is voor 

mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. 

Bijvoorbeeld basisscholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.



Inrichtingen: aandachtsgebied vs invloedsgebied

20 complexe risicovolle bedrijven (waaronder PGS15 en stuwadoors):

• brandaandachtsgebieden meestal < 200 meter;

• explosieaandachtsgebieden <300 meter

• toxische wolk aandachtsgebieden < 500 m. 

Deze aandachtsgebieden zijn kleiner dat de 1% letaliteitsgrens ofwel 

het invloedsgebied waarin vroeger het groepsrisico moest worden 

verantwoord. 



Toxisch aandachtsgebied

Ontwikkelingen in luchtdicht bouwen:

• Verleden 4 liter per seconde per m2 (bij 10 Pa).

• Huidig 0,15 - 1 liter per seconde per m2 (bij 10 Pa)



Toxisch aandachtsgebied

Artikel 4.124 Bbl (regelbaarheid en uitschakelbaarheid) 

• Hitte, rook of schadelijke gassen die bij een calamiteit 

kunnen vrijkomen kunnen ook de veiligheid van het 

binnenmilieu van een gebouw bedreigen. 

• Mechanische ventilatievoorziening handmatig 

uitschakelbaar

• Stekker eruit

• Collectieve ventilatievoorzieningen: conciërge of 

receptionist kan ventilatievoorziening uitschakelen.



Explosieaandachtsgebied

Artikel 4.96 Bbl

In een explosievoorschriftengebied gelegen beglazing is 

zodanig dat bij een explosie letsel door scherfwerking 

wordt voorkomen. 

Uitgangspunt: overdruk van ten minste 10 kPa

Mogelijkheden: gehard- of gelaagd glas of anti-scherf-folie



Brandaandachtsgebied

Artikel 4.91 – 4.95 Bbl

• Brandwerendheid

Brandwerendheid 60 minuten volgens NEN 6069 en de in de NEN-EN 13501-2 

bedoelde buitenbrandkromme.

• Brandklasse buitenoppervlak

• Brandklasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1

• Brandklasse D voor ramen, deuren en kozijnen 

• Uitzondering: 5% van totale oppervlak per 3 x 3 meter

• Brandklasse dak

• brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

• Uitzondering: 5% van het dakoppervlak

• Vluchtroute

• Geen vluchtroute door BAG

• Geheel in BAG: vluchtroute van BAG af

• Gelegen in meer BAG’s dan beide kanten op vluchten

• Sterkte bij brand



Aardgasbuisleidingen:

aandachtsgebied vs invloedsgebied

Omvang van de aandachtsgebieden

• Afhankelijk van diameter en druk

• Een éénmaal berekend brandaandachtsgebied

Bijzonder onderscheid binnen aandachtsgebied:

• Gebied met een warmtebelasting van meer dan 35 kW/m2 (100% 

letaliteit)

• Gebied tussen 35 kW/m2 en 10 kW/m2

• Regeling provinciale risicokaart artikel 8 lid 3:

"Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat op de risicokaart niet 

de afstanden worden getoond, waarbinnen doden en/of gewonden 

kunnen vallen, in het geval zich een ramp of zwaar ongeval voordoet 

met de in artikel 3, eerste lid, bedoelde stoffen.”



Aardgasbuisleidingen:

aandachtsgebied vs invloedsgebied

Analyse van Gasunie:

Bron: Presentatie Kennistafel Buisleidingen – Basisnet 12-02-2018 (Gasunie) 



Geen groepsrisico meer??

Rekening houden met kans op overlijden 10 

of meer personen (art. 5.15 Bkl)

Veiligste optie: buiten aandachtsgebied 

blijven

NvT Bkl: 

Bevolkingsdichtheid >100 pers/ha kan de 

oriëntatiewaarde desgewenst als richtpunt 

gebruikt worden 



Kwantificeren ‘veilige leefomgeving’

Veiligheid van mensen, milieu en economie (art. 5.2 Bkl, in 

omgevingsplan rekening houden met de mogelijkheden voor 

rampenbestrijding, hulpverlening en zelfredzaamheid incl. 

bescherming van vitale infrastructuur)

Voldoende veilig ≠ accepteren aantal doden

Voldoende veilig = voldoende bescherming (art. 5.15 Bkl)



Maatregelen (mogelijkheden)

• Afstand houden tot de risicobron 

• Beperken personendichtheden/verblijftijd in de omgeving van de risicobron 

• vlucht- en schuilmogelijkheden 

• omgevingsmaatregelen 

• aanvullende bouwmaatregelen 

• risicocommunicatie 

• Zowel fysieke als organisatorische maatregelen! 

• Zie voor specifieke maatregelen:

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/maatregelen

https://omgevingsveiligheid.rivm.nl/maatregelen


Praktijksituatie: Zorgwoningen Geldrop





Risicobronnen in kaart



Gelijkwaardige oplossing

PAG is gelegen tot 30 meter van buitenste spoorstaaf

Gezocht naar mogelijkheden voor gelijkwaardigheid:

• Realisatie droge sloot (>140 m3 opvang) zand/grind

• Betonnen keerwand

• Vluchtmogelijkheden van en naar spoorzijde

+

• Ventilatie afschakelbaar

• 30 minuten brandwerende gevel

• Procedures over hoe te handelen bij een calamiteit op 

spoor en met de buisleiding.



• Herontwikkeling kantoren-/bedrijventerrein

• Ingesloten door spoortrajecten

• Vervoer gevaarlijke stoffen

• Beoogd programma: 2.000 woningen

Ontwikkeling De Hoef West (Amersfoort)





Bedankt voor uw aandacht!


