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Voorwoord
Externe veiligheid en RuimteVoorwoord

Dit boek heeft betrekking op de (juridische) relatie tussen ruimtelijke or-
dening en externe veiligheid: de veiligheid van de omgeving van activitei-
ten met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van activiteiten met gevaarlijke 
stoffen die risico’s veroorzaken voor hun omgeving zijn inrichtingen voor 
de productie en/of opslag van chemicaliën, LPG-tankstations, vuurwerk-
bedrijven en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over 
het spoor. Sinds de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 is er veel 
aandacht voor externe veiligheid en is er hard gewerkt aan de uitwerking 
van het nationale externe veiligheidsbeleid. Het Besluit externe veilig-
heid inrichtingen (Bevi, 2004), het Besluit externe veiligheid buisleidin-
gen (Bevb, 2010) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt, 
2015) staan daarbij centraal. Deze AMvB’s vormen samen de kern van 
de wettelijke verankering van het nationale externe veiligheidsbeleid. 
De inwerkingtreding van het Bevt markeert een belangrijk moment: 15 
jaar na de vuurwerkramp in Enschede is er in Nederland sprake van een 
samenhangend wettelijk kader op het gebied van externe veiligheid voor 
inrichtingen, buisleidingen en transportroutes. 

De ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid staan niet stil. 
Sinds de inwerkingtreding van het Bevi is de regelgeving op het gebied 
van externe veiligheid (meerdere malen) gewijzigd en zijn er diverse 
handreikingen, handleidingen e.d. verschenen. Daarnaast is er vorm 
gegeven aan de modernisering van het nationale externe veiligheidsbe-
leid. Inmiddels zijn er circulaires verschenen (voor LNG-tankstations en 
LPG-tankstations) die gebaseerd zijn op de systematiek van het Bevi én 
waarin geanticipeerd wordt op de modernisering van het nationale exter-
ne veiligheidsbeleid. Daarmee wordt vooruit gelopen op de uitwerking 
van deze beleidsvernieuwing in de Omgevingswet. 

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Op 
dat moment komt het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid te 
vervallen. De overgangsfase waarin wij ons nu bevinden, vormt een goed 
moment om de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe vei-



ligheid in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in de structuur van 
het Bevi, het Bevb en het Bevt. Het systeem dat wordt gehanteerd in deze 
AMvB’s blijft namelijk op grote lijnen gehandhaafd onder de Omgevings-
wet. Dit systeem wordt, zoals gezegd, aangevuld met de uitwerking van 
de modernisering van het nationale externe veiligheidsbeleid.

De tekst van dit boek is afgesloten aan het einde van 2016.
 
Esther Broeren
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Inleiding
Externe veiligheid en RuimteInleiding

Activiteiten met gevaarlijke stoff en, zoals brandbare (vloei)stoff en en 
ontplofb are stoff en, kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid van 
personen die aanwezig zijn in de omgeving van deze activiteiten. Voor-
beelden van activiteiten met gevaarlijke stoff en die risico’s veroorzaken 
voor hun omgeving zijn inrichtingen voor de productie en/of opslag van 
chemicaliën, LPG-tankstations, vuurwerkbedrijven en het vervoer van 
gevaarlijke stoff en over de weg en over het spoor. Externe veiligheid is de 
veiligheid van de omgeving van deze activiteiten en kent een belangrijke 
ruimtelijke component: het realiseren van voldoende afstand tussen 
activiteiten met gevaarlijke stoff en en personen die verblijven in de 
omgeving van deze activiteiten.
 

Externe veiligheid: veiligheid buiten inrichtingen waar gevaarlijke stoff en 

aanwezig zijn of krachtens een omgevingsvergunning aanwezig mogen zijn 

en veiligheid buiten transportroutes en buisleidingen waarover of waardoor 

gevaarlijke stoff en worden vervoerd, voor zover die veiligheid kan worden 

beïnvloed door een ongeval waarbij gevaarlijke stoff en zijn betrokken.

Artikel 12.11 lid 1 onder e van de Wet milieubeheer

In Nederland vinden veel risicovolle activiteiten plaats en is sprake van 
een hoge bebouwingsdichtheid. Als gevolg hiervan moet bij veel ruimte-
lijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan externe veiligheid. 
Daarnaast is er in Nederland sinds de vuurwerkramp in Enschede, die 
plaatsvond in mei 2000, veel aandacht voor externe veiligheid. Deze aan-
dacht voor externe veiligheid kan de indruk wekken dat er sprake is van 
een nieuw onderwerp. Activiteiten met gevaarlijke stoff en vinden echter 
al eeuwenlang plaats, onder meer voor militaire doeleinden. Zo werd er 
in 1654 een groot deel van de Delft se binnenstad weggevaagd door de 
ontploffi  ng van een opslagplaats voor buskruit. De extra aandacht voor 
externe veiligheid sinds 2000 leidde wel tot een nieuwe ontwikkeling: 
de (versnelde) totstandkoming van een wett elijk kader voor externe 
veiligheid. 

Externe veiligheid: veiligheid buiten inrichtingen waar gevaarlijke stoff en 

aanwezig zijn of krachtens een omgevingsvergunning aanwezig mogen zijn 

en veiligheid buiten transportroutes en buisleidingen waarover of waardoor 

gevaarlijke stoff en worden vervoerd, voor zover die veiligheid kan worden 

beïnvloed door een ongeval waarbij gevaarlijke stoff en zijn betrokken.

Artikel 12.11 lid 1 onder e van de Wet milieubeheer



inlEiding

XII ExtErnE vEiligHEid En ruimtE

De afgelopen jaren zijn er -ter uitvoering van het nationale externe veilig-
heidsbeleid- diverse AMvB’s en ministeriële regelingen vastgesteld. Deze 
regelgeving heeft een algemeen karakter, zoals het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, of ziet specifiek op externe veiligheid zoals het Besluit ex-
terne veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004), het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb, 2010) en het Besluit externe veiligheid transportrou-
tes (Bevt, 2015). De inwerkingtreding van het Bevt markeert een belang-
rijk moment: 15 jaar na de vuurwerkramp in Enschede is er in Nederland 
sprake van een samenhangend wettelijk kader op het gebied van externe 
veiligheid voor inrichtingen, buisleidingen en transportroutes.

Het doel van dit boek is om -op basis van dit wettelijk kader voor externe 
veiligheid- op hoofdlijnen inzicht te verschaffen in de relatie tussen 
externe veiligheid en ruimtelijke besluiten. Allereerst wordt ingegaan op 
het nationale externe veiligheidsbeleid inclusief de risicobenadering die 
hieraan ten grondslag ligt en enkele kernbegrippen (hoofdstuk 1). Daarna 
volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van de belangrijkste wet- en regelge-
ving op het gebied van externe veiligheid met uitzondering van het Bevi, 
Bevb en Bevt. Hoofdstuk 3 bevat een korte beschrijving van relevante 
onderdelen van de Omgevingswet (Ow) en de uitwerking hiervan in het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De inhoud van het Bevi, het Bevb 
en het Bevt wordt afzonderlijk besproken in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 
bevat een schematisch overzicht van de ruimtelijke besluiten die moeten 
worden getoetst aan het Bevi, het Bevb en het Bevt. In hoofdstuk 6 wordt 
kort ingegaan op de wijze waarop in de praktijk externe veiligheid een 
plaats krijgt in het bestemmingsplan. De bijlagen van het boek bestaan 
uit de tekst van relevante bepalingen van de Omgevingswet en het Be-
sluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en een selectie van uitspraken van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).


